Uchwała nr 107
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie trybu i zasad tworzenia i likwidacji specjalności
w ramach kierunków studiów prowadzonych
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Na podstawie § 50 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, po
zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Senat uchwala co następuje:

§1
1. Specjalność to wyodrębniony sposób realizacji programu kształcenia
prowadzący do uzyskania określonych kwalifikacji.
2. Specjalność nauczycielska realizuje standardy kształcenia przygotowujące do
wykonywania zawodu nauczyciela zawarte w rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

§2
1. Tworzenie i likwidowanie specjalności w ramach kierunku studiów należy do
kompetencji rady wydziału, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 4.
2. Jeśli w przypadku nowo tworzonej specjalności liczba punktów ECTS
przypisanych tej specjalności przekracza 30% sumy punktów ECTS
określonych dla danego programu kształcenia, wymagana jest zgoda Senatu.
3. Tworząc specjalność, rada wydziału przyjmuje:
1) opis specjalności, w tym charakterystykę kwalifikacji absolwenta,
2) przypisane do specjalności moduły oraz ścieżkę ich realizacji,
3) warunki ukończenia studiów z daną specjalnością,

4) plan studiów uwzględniający funkcjonowanie specjalności, odpowiednio do
poziomu, formy i profilu kształcenia.
4. Uchwała rady wydziału wchodzi w życie z dniem jej podjęcia jednakże z mocą
obowiązującą nie wcześniej niż z początkiem kolejnego semestru lub roku
akademickiego. Przepisy uchwały nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z
dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i
programów kształcenia stosuje się odpowiednio.

§3
1. Na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich kształcenie na
specjalności rozpoczyna się nie wcześniej niż od drugiego semestru studiów.
2. Na studiach drugiego stopnia kształcenie na specjalności może rozpocząć się
od pierwszego semestru studiów.
3. Likwidacja specjalności nie może dokonać się w trakcie trwania cyklu
kształcenia.

§4
1. Utworzenie specjalności, na które dokonuje się odrębnej rekrutacji, wymaga
zastosowania procedury obowiązującej przy tworzeniu kierunku studiów, z
zastrzeżeniem ust. 3.
2. Uchwałę w sprawie utworzenia specjalności, o których mowa w ust. 1, wraz
z zaopiniowanym przez radę wydziału planem studiów i programem
kształcenia, dziekan kieruje do Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, za
pośrednictwem Działu Kształcenia, celem zaopiniowania przez właściwe
komisje senackie.
3. Senat, po uzyskaniu pozytywnych opinii właściwych komisji senackich,
zatwierdza uchwałę rady wydziału w sprawie utworzenia specjalności, o której
mowa w ust.1.

§5
1. Uchwały rady wydziału w sprawie utworzenia specjalności oraz plan studiów
z zaznaczeniem modułów kształcenia podlegających wyborowi przez studenta
i realizowanych w ramach specjalności (lub z dokumentacją, o której mowa w
§ 2 ust. 3) dziekan przedkłada Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów za
pośrednictwem Działu Kształcenia w terminie 14 dni od podjęcia uchwały
przez radę wydziału.
2. Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prowadzi rejestr wszystkich specjalności
utworzonych w Uniwersytecie Śląskim.
3. Na wniosek rady wydziału Prorektor ds. Kształcenia i Studentów wykreśla
specjalność z rejestru, o którym mowa w ust. 2.

§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc 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.
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