Załącznik do zarządzenia nr 77 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie organizacji nauki języków obcych w Uniwersytecie Śląskim.

Przypisanie kierunków studiów do pasm językowych

Pasmo humanistyczno-społeczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Administracja (WPiA)
Doradztwo filozoficzne i coaching (WNS)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (WNS)
Filologia polska (WFil)
Filozofia (WNS)
Historia sztuki (WNS)
Historia (WNS)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (WFil)
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (WFil)
Kulturoznawstwo (WFil)
Kultury mediów (WFil)
Międzynarodowe studia polskie (WFil)
Nauki o rodzinie (WTl)
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (WRiTv)
Pedagogika (WPiPs)
Pedagogika specjalna (WPiPs)
Praca socjalna (WNS)
Politologia (WNS)
Prawo (WPiA)
Przedsiębiorczość (WPiA)
Psychologia (WPiPs)
Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia (WRiTv)
Reżyseria (WRiTv)
Socjologia (WNS)
Teologia (WTl)
Turystyka historyczna (WNS)
Zarządzanie (Szkoła Zarządzania)
Zarządzanie międzykulturowe (Szkoła Zarządzania)

Pasmo matematyczno-przyrodnicze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Biofizyka (WMFiCh)
Biologia (WBiOŚ)
Biotechnologia (WBiOŚ)
Chemia (WMFiCh)
Ekonofizyka (WMFiCh)
Edukacja techniczno-informatyczna (WIiNoM)
Fizyka (WMFiCh)
Fizyka medyczna (WMFiCh)
Fizyka techniczna (WMFiCh)
Geofizyka (WNoZ)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Geologia (WNoZ)
Geografia (WNoZ)
Informatyka (WIiNoM)
Informatyka (WMFiCh)
Inżynieria biomedyczna (WMFiCh)
Inżynieria materiałowa (WIiNoM)
Matematyka (WMFiCh)
Mechatronika (WIiNoM)
Ochrona środowiska (WBiOŚ)
Technologia chemiczna (WMFiCh)

Pasmo neofilologiczne:
1.
2.
3.
4.
5.

Filologia (WFil)
Filologia angielska (WFil)
Filologia germańska (WFil)
Filologia klasyczna (WFil)
Filologia słowiańska (WFil)

Pasmo cieszyńskie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (WArt)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (WArt)
Etnologia (WEiNoE)
Grafika (WArt)
Pedagogika (WEiNoE)
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (WArt)

Kierunki utworzone po 1.10.2013 r. przypisuje się do pasm wg. następujących kryteriów:
1) Kierunki utworzone na wydziałach z siedzibą w Cieszynie do pasma cieszyńskiego
2) Kierunki w zakresie filologii obcych do pasma neofilologicznego, pod warunkiem
wyrażenia przez jednostkę prowadzącą kierunek woli włączenia kierunku do pasma.
3) Kierunki utworzone w ramach obszarów nauk humanistycznych, nauk społecznych
lub obszaru sztuki do pasma humanistyczno-społecznego.
4) Kierunki utworzone w ramach obszarów nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk
technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych, nauk
medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej do pasma matematycznoprzyrodniczego.
5) Kierunki międzyobszarowe utworzone w ramach obszarów nauk o których mowa w pkt. 3
i 4 przypisuje się do określonego pasma na podstawie decyzji rady podstawowej jednostki
organizacyjnej prowadzącej kierunek podjętej po konsultacji z kierownikiem Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych.

