Uchwała nr 108
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych
dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego
w zakresie planów studiów i programów kształcenia

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1,2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia
2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243,
poz. 1445 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą
być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. Nr 188, poz. 1347,
z późn. zm.), Senat uchwala co następuje:

§1
W uchwale nr 107 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 grudnia
2011 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów kształcenia
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt. 15-17 w brzmieniu:
„15) specjalność — wyodrębniony sposób realizacji programu kształcenia
prowadzący do uzyskania określonych kwalifikacji. Wyboru specjalności

student dokonuje: w ramach rekrutacji, lub po pierwszym semestrze (na
studiach I stopnia) lub od pierwszego semestru (na studiach II stopnia). Jeśli
wybór specjalności nie następuje w ramach rekrutacji, moduły realizowane
w ramach specjalności traktowane są jako moduły, o których mowa w § 5 ust.
1. Potwierdzenie szczegółowych kwalifikacji w ramach ukończonej
specjalności student otrzymuje po ukończeniu studiów na dyplomie (lub w
suplemencie do dyplomu). Ukończenie wybranej specjalności wyposaża
studenta w szczegółowe kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w
określonym środowisku zawodowym lub na określonym stanowisku;
16) studia niestacjonarne — forma studiów wyższych inna niż studia
stacjonarne realizowana z zachowaniem kierunkowych efektów kształcenia,
finansowana z innych środków niż dotacja dydaktyczna;
17) nauki podstawowe — uznane w programie kształcenia za nauki
bezpośrednio związane z określonym kierunkiem.”;
2) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z zastrzeżeniem § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z
2012 r. poz. 983), zmiany programów kształcenia nie mogą być
wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.”;
3) w § 4:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1;
b) dodaje się ust. 2-7 w brzmieniu:
„2. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są wyłącznie na stacjonarnych
studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Za
przygotowanie modułów i organizację zajęć z wychowania fizycznego
odpowiada Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Szczegółowe zasady
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w szczególności liczbę punktów
ECTS oraz liczbę godzin zajęciowych wspólne dla wszystkich prowadzonych
w Uczelni kierunków studiów określi rektor w zarządzeniu.

3. Efekty kształcenia w zakresie nauki języków obcych studenci mogą osiągnąć:
1) na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich przede
wszystkim w ramach modułów lektoratu z wybranego języka;
2) na studiach drugiego stopnia w ramach modułów specjalistycznych
prowadzonych w języku obcym lub z wykorzystaniem tego języka.
4. Za przygotowanie modułów i organizację lektoratów z języków obcych, o
których mowa w ust. 3 pkt. 1, odpowiada Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych. Szczegółowe zasady prowadzenia lektoratów z języków obcych
w szczególności liczbę punktów ECTS oraz liczbę godzin zajęciowych
wspólne dla wszystkich prowadzonych w Uczelni kierunków studiów określi
rektor w zarządzeniu.
5. Ust. 3 i 4 nie dotyczy kierunków: filologia i filologie obce.
6. Student może korzystać w Uniwersytecie Śląskim z zajęć, o których mowa w
art. 170a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), wyłącznie w ramach oferty
zajęć przewidzianych do realizacji w danym roku akademickim przez wydziały
prowadzące kierunki studiów, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych.
7. Dziekan wydziału prowadzącego kierunek studiów, dyrektor Centrum
Kształcenia Ustawicznego, kierownik Studium Wychowania Fizycznego i
Sportu lub kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych odmawia
wyrażenia zgody na korzystanie z zajęć, o których mowa w ust. 6 jeżeli
wnioskowane przez studenta zajęcia nie mogą być realizowane ze względu
na możliwości dydaktyczne Uniwersytetu lub jeśli student nie spełnia
wymagań wstępnych określonych dla danego modułu.”;
4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a
1. Przy określaniu części programu kształcenia realizowanej w postaci zajęć
dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów (BUNA), o której mowa w § 4 ust. 1 pkt. 10, tworzy

się pomocniczy wskaźnik S, będący sumą punktów ECTS dla zajęć
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Wskaźnik
ten jest obliczany w następujący sposób:
1) w przypadku zajęć związanych z typowym modułem kształcenia
występującym w planie studiów (wykład, ćwiczenia), które realizowane są
w sposób wymagający bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich, punkty ECTS przyporządkowane temu modułowi są
wliczane w całości do wskaźnika S;
2) w przypadku modułów kształcenia takich, jak praktyka czy przygotowanie
pracy dyplomowej do S wliczana jest pewna część punktów ECTS
przyporządkowanych takiemu modułowi, która odpowiada obciążeniom
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;
3) w przypadku modułu kształcenia obejmującego zestaw przedmiotów do S
wliczana jest liczba punktów ECTS przyporządkowanych takiemu
modułowi, jeśli każdy z przedmiotów spełnia warunek określony w punkcie
a) lub odpowiednio zmniejszona liczba punktów, jeśli warunek ten nie jest
spełniony.
2. Wartość wskaźnika określającego, jaka część programu kształcenia jest
realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich, wyznaczamy dzieląc S przez liczbę punktów
ECTS przyporządkowanych rozpatrywanemu programowi kształcenia.”;
5) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dziekan wydziału ogłasza program kształcenia na stronie internetowej
jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów najpóźniej
na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.”.

§2
Tekst jednolity uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

