Protokół nr 8
z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
w dniu 28.03.2018 r.
1. Omówienie przez Pana Maksymiliana Sasa projektu uchwały rekrutacyjnej na studia
doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 i dyskusja członków Komisji nt. uchwały –
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
2. Pani Rektor powróciła do tematu dalszego procedowania wniosku dot. utworzenia nowej
specjalności „studia miejskie i regionalne” na kierunku gospodarka przestrzenna w Instytucie
Ameryk i Europy, który omawiany był na posiedzeniu Komisji w dniu 10 stycznia 2018 roku.
Wniosek ten będzie procedowany „obiegowo” w formie elektronicznej przez członków
Komisji.
3. Omówienie po poprawkach wniosku Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów „publikowanie współczesne”, studia
stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – władze Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i
Bibliologii i Wydziału Polonistyki porozumiały się w kontekście konkurencyjności nowego
kierunku - wniosek pozytywnie zaopiniowany.
4. Omówienie wniosku Wydziału Fizyki dot. zmiany efektów kształcenia na kierunku fizyka,
specjalność nauczycielska – wniosek pozytywnie zaopiniowany. Zmiana efektów kształcenia
wynika ze zmian przepisów w prawie oświatowym.
5. Omówienie wniosku Wydziału Pedagogicznego w sprawie zmiany od roku akademickiego
2016/2017 nazwy specjalności pedagogika rewalidacyjna: wspomaganie rozwoju i terapia
osób niepełnosprawnych na kierunku pedagogika na specjalność pedagogika rewalidacyjna.
Studia z zakresu pedagogiki specjalnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia wniosek pozytywnie zaopiniowany. Zmiana nazwy specjalności wynika ze zmian przepisów w
prawie oświatowym.
6. Dyskusja nt. rozbieżności rozstrzygnięć Komisji Konkursowej FID z opiniami na temat
wniosków,

przedstawionymi

przez

Komisję.

Przewodniczący

zobowiązał

się

do

przygotowania, rozesłania członkom Komisji, a następnie przedstawienia Pani Rektor
konkluzji

dot.

zmian

w konkursie FID w kolejnych jego edycjach.
7. Omówienie wniosku Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych i Wydziału
Nauk Ekonomicznych w sprawie utworzenia nowej specjalności European Politics and
Economics

na

kierunku europeistyka-integracja

europejska

-

wniosek

zaopiniowany.
8. Przyjęcie protokołu nr 7 z posiedzenia Komisji w dniu 28 lutego 2018 roku.
9. Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowane zostało na 11 kwietnia 2018 roku.
Przewodniczący Komisji Senackiej
ds. Studentów, Doktorantów
i Jakości Kształcenia

pozytywnie

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

