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Plany studiów

Krajowe Ramy Kwalifikacji szczegóły... [1]
Karta Kierunku szczegóły... [2]

Akty prawne:

Uchwała nr 330 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2019 w
sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania projektów programów studiów kierunków
studiów [3]

załącznik 1 [3]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji [4]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów [5]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 września 2018 r. w
sprawie studiów [6]

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych [7]

Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 6 lipca-2017 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia w
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach szczegółowych procedur tworzenia nowych kierunków
studiów, nowych form kształcenia oraz zmiany efektów kształcenia i programów kształcenia
na prowadzonych kierunkach studiów. [8]

Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 2017-05-30 Rektora UŚ w sprawie organizacji zajęć z wychowania fizycznego [9]

Wzór wniosku – profil ogólnoakademicki [10]

Wzór wniosku - profil praktyczny [11]

Zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. w
sprawie wprowadzenia Karty kierunku oraz elektronicznych sylabusów w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach: [12]

wniosek o nadanie uprawnień - edycja danych w systemie Karty kierunku [13]
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Uchwała nr 447 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania w trybie studiów równoległych na drugiej lub kolejnej specjalności w ramach jednego
kierunku studiów stacjonarnych [14]

Zarządzenie nr77/2013 z dnia 13-06-2013 Rektora UŚ w sprawie organizacji nauki języków obcych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach [15]

załącznik [16]
Uchwała nr 107/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Senatu UŚ w sprawie trybu i zasad tworzenia i likwidacji specjalności w ramach kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach [17]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela [18]

przyjmowanie, rejestrowanie wniosków o uruchomienie nowych kierunków lub specjalności z wydziałów:

1. Artystycznego

Anna Koźmińska - specjalista

2. Biologii i Ochrony Środowiska
3. Informatyki i Nauki o Materiałach

Dział Kształcenia

4. Matematyki, Fizyki i Chemii
5. Nauk Społecznych

pok.12, tel. 359 17 70

6. Pedagogiki i Psychologii
7. Teologicznego.

anna.kozminska@us.edu.pl [19]

1. Etnologii i Nauk o Edukacji
2. Filologicznego

mgr Aleksandra Koch - specjalista

3. Nauk o Ziemi
4. Prawa i Administracji

Dział Kształcenia

5. Radia i Telewizji
6. Szkoły Zarządzania

pok.12, tel. 359 17 70

aleksandra.koch@us.edu.pl [20]

Wzory druków :

druk - plan studiów ( siatka studiów ) I stopnia [21]
druk - plan studiów ( siatka studiów ) II stopnia [22]
druk - plan studiów ( siatka studiów ) jednolite magisterskie [23]

Archiwum:

Uchwała nr 51 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 stycznia 2017 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów
studiów i programów kształcenia [24]
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załącznik 1 [25]

Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego [26]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów [27]

Uchwała nr 482 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i
programów kształcenia: [28]

załącznik nr 1 – efekty kształcenia: [29]

załącznik nr 2 – tekst jednolity: [30]

Uchwała nr 453 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w zakresie planów studiów i programów kształcenia [31]

Efekty kształcenia [32]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014
r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
[33]

Zarządzenie nr 165/2013 z dnia 2013-12-16 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim procedur tworzenia nowych kierunków studiów oraz zmiany efektów kształcenia i programów kształcenia
istniejących kierunków studiów. [34]

załącznik nr 1 [35]

załącznik nr 2 [36]

załącznik nr 3 [37]

załącznik nr 4 [38]

załącznik nr 5 [39]

załącznik nr 6 [40]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia [41]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia [42]
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Uchwała 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 [43]

Uchwała nr 123/2013 z dnia 2013-05-28 Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów
kształcenia. [44]

załącznik nr 1 [45]

Uchwała nr 108/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Senatu UŚ zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów
kształcenia [46]
Załącznik do uchwały nr 108 (tekst jednolity) [47]
Uchwała nr 118 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania w trybie studiów równoległych na drugiej lub kolejnej specjalności w ramach jednego
kierunku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach [48]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 4 listopada 2011 r.w sprawie wzorcowych efektów kształcenia [49]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2 listopada 2011 r.w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego [50]
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość [51]
ROZPORZĄDZENIE 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 [52]
Uchwała nr 15/2006 z dnia 11.04.2006 Senatu UŚ w sprawie trybu i zasad tworzenia i likwidacji specjalności w ramach kierunku studiów prowadzonego w Uniwersytecie Śląskim [53]
Rozporządzenie MNiSzW z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia [54]
Rozporządzenie MNiSzW z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie
kształcenia [55]
Uchwała Nr 35 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie planów studiów i programów
nauczania [56]
Zarządzenie Nr 36 /2009 z dnia 12 maja 2009 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studentów za pomocą punktów zgodnych z Europejskim Systemem Transferu i
Akumulacji Punktów (ECTS). [57]
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36 /2009 z dnia 12 maja 2009 r. Rektora UŚ [58]
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