Uchwała Nr 15
Senatu Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
w sprawie trybu i zasad tworzenia i likwidacji specjalności
w ramach kierunku studiów prowadzonego w Uniwersytecie Śląskim

Na podstawie § 111 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Śląskiego, w związku z art. 8 ust. 2, art. 11
ust. 2 i art. 62 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(DZ.U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zmianami), Senat uchwala co następuje:

§1

1. Tworzenie i likwidacja specjalności w ramach kierunku studiów należą do kompetencji
rady wydziału.
2. Tworząc specjalność, rada wydziału określa:
1) plan studiów i program tworzonej specjalności (wniosek formalny, treści
programowe),
2) ramowe struktury kwalifikacji,
3) niezbędną kadrę o specjalnościach naukowych, zgodnych z profilami
dyplomowania na tworzonej specjalności, którą stanowi co najmniej:
a) dwóch nauczycieli akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego, i trzech nauczycieli akademickich, posiadających stopień
naukowy doktora,
b) na kierunkach artystycznych jeden nauczyciel akademicki posiadający tytuł
naukowy profesora sztuki lub stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki albo
posiadający kwalifikacje II stopnia, i dwóch nauczycieli akademickich,
posiadających stopień naukowy doktora sztuki albo posiadających kwalifikacje I
stopnia.
3. Senat, po uzyskaniu pozytywnych opinii Senackiej Komisji do spraw Kształcenia oraz
Senackiej Komisji do spraw Budżetu i Finansów, zatwierdza uchwałę rady wydziału
w sprawie utworzenia specjalności.
4. Uchwała rady wydziału wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez Senat,
jednakże nie wcześniej niż z początkiem semestru lub roku akademickiego.
5. Likwidacja specjalności nie dotyczy studentów już studiujących daną specjalność.

§2

1. Na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, kształcenie
w danej specjalności rozpoczyna się nie wcześniej niż od drugiego semestru studiów.
2. Na studiach drugiego stopnia uruchomienie specjalności następuje po dokonaniu
rekrutacji na kierunek studiów.

§3

1. Prorektor ds. Kształcenia prowadzi rejestr specjalności utworzonych w Uczelni.
2. Na wniosek rady wydziału Prorektor ds. Kształcenia wykreśla specjalność z rejestru,
o którym mowa w ust.1.

§4

Z zastrzeżeniem § 3, postanowienia uchwały nie dotyczą specjalności tworzonych na
kierunku filologia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Janusz Janeczek

