UCHWAŁA NR 16/2016
SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie: przewidywanej liczby miejsc na studiach w roku akademickim 2016/2017.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4a oraz art. 8 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
„Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz §88 Statutu
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ustala się, co następuje:
§1
W roku akademickim 2016/2017, na wniosek dziekanów ustala się następującą liczbę miejsc
na studiach stacjonarnych:
1. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
a) kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska

35

b) kierunek filologia ze specjalnością filologia germańska

25

c) kierunek pedagogika

50

d) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

25

e) kierunek administracja

25

2. Wydział Przyrodniczo-Techniczny
a) kierunek fizjoterapia

50

b) kierunek wychowanie fizyczne

30

c) kierunek pielęgniarstwo

45

d) kierunek edukacja techniczno-informatyczna

30

e) kierunek dietetyka

50

Razem

365

§2
W liczbie 365 miejsc na studia stacjonarne przewiduje się nie mniej niż 10% miejsc dla osób,
dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

§3
W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek będzie mniejsza od liczby
przewidywanych miejsc lub na kierunek nie będzie przyjęć z powodu braku kandydatów,
Rektor może niewykorzystane miejsca przeznaczyć na zwiększenie liczby miejsc na studia
dla innych kierunków.
§4
W uczelni publicznej liczba studentów studiujących na studiach stacjonarnych nie może być
mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych. Liczba miejsc na
pierwszy rok studiów niestacjonarnych jest określana potrzebami występującymi w danym
roku akademickim. W roku akademickim 2016/2017 przewiduje się studia niestacjonarne na
kierunkach:
1. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
a) pedagogika

ze

specjalnością

pedagogika

opiekuńczo-wychowawcza

i resocjalizacyjna
b) pedagogika ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
c) pedagogika ze specjalnością terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju
dziecka
2. Wydział Przyrodniczo-Techniczny
a) dietetyka
b) fizjoterapia
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

