UCHWAŁA NR 95/XIX/19
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do nowych dziedzin i dyscyplin
naukowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Na podstawie art. 214, ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) w związku
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1818) Senat Państwowej wyższej szkoły Zawodowej w Głogowie
uchwala, co następuje:

§1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie przyporządkowuje prowadzone
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej kierunki studiów do dziedzin i dyscyplin
naukowych.
§2
Wykaz prowadzonych kierunków studiów z przyporządkowaniem do dziedzin i dyscyplin
naukowych ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, stanowi załącznik do uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Senatu nr 95/XIX/19 z dn. 20 września 2019 r.

Udział
procentowy Dyscyplina
dyscyplin
wiodąca
w programie
kształcenia

L.p. Kierunek
studiów

Poziom
studiów

Dziedzina/y
nauki/sztuki

Dyscyplina/y
naukowa/e
artystyczna/e

1.

studia
pierwszego
stopnia
inżynierskie

– dziedzina nauk
inżynieryjno
-technicznych

–automatyka,
elektronika
i elektrotechnika,
– inżynieria
mechaniczna,

60%

studia
pierwszego
stopnia

– dziedzina nauk
społecznych

– ekonomia i
finanse
– nauki o
zarzadzaniu i
jakości
– matematyka

80%

– inżynieria
materiałowa
– inżynieria
mechaniczna
– inżynieria
środowiska,
górnictwo i
energetyka
– nauki
o komunikacji
społecznej i
mediach
– językoznawstwo
–literaturoznawstwo

60%

– pedagogika

85%

pedagogika

– psychologia
– językoznawstwo
– pedagogika

10%
5%
90%

pedagogika

– językoznawstwo

10%

– nauki o zdrowiu
– nauki medyczne

75 %
25 %

2.

Automatyka i
robotyka

Finanse i
rachunkowość

– dziedzina nauk
ścisłych i
przyrodniczych
3.

4.

Metalurgia

Nowe media

studia
pierwszego
stopnia
inżynierskie

studia
pierwszego
stopnia

– dziedzina nauk
inżynieryjno
-technicznych

– dziedzina nauk
społecznych
– dziedzina nauk
humanistycznych

5.

6.

7.

Pedagogika

Pedagogika

Pielęgniarstwo

studia
pierwszego
stopnia
studia
drugiego
stopnia
studia
pierwszego
stopnia

– dziedzina nauk
społecznych
– dziedzina nauk
humanistycznych
dziedzina nauk
społecznych
– dziedzina nauk
humanistycznych
dziedzina nauk
medycznych
i nauk o zdrowiu

automatyka,
elektronika
i elektrotechnika,

40%

ekonomia
i finanse

10 %

10%

inżynieria
materiałowa

35%
5%

80%

nauki
o komunikacji
społecznej
i mediach

15%
5%

nauki o zdrowiu

