
UCHWAŁA NR 5/2019 

RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE 

 z dnia 12 czerwca 2019 roku  

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie kierunkowych efektów uczenia się dla profili 

obowiązujących od 1 października 2019 r. na kierunkach prowadzonych 

przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. 
 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września  

2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) oraz Rozporządzenia 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 

(Dz.U. 2018 poz. 2218), uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje projekt efektów 

uczenia się dla kierunku pedagogika, profil resocjalizacja z kryminologią, profil praktyczny 

(załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 2 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje projekt efektów 

uczenia się dla kierunku pedagogika, profil resocjalizacja z przygotowaniem do pracy 

w służbach mundurowych, profil praktyczny (załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 3 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje projekt efektów 

uczenia się dla kierunku filologia, profil filologia angielska z językiem biznesu, profil 

praktyczny (załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 4 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje projekt efektów 

uczenia się dla kierunku filologia, profil filologia angielska nauczycielska z modułem 

biznesowym, profil praktyczny (załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 5 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje projekt efektów 

uczenia się dla kierunku filologia, profil filologia germańska – od podstaw – z językiem 

biznesu, profil praktyczny (załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały). 

 



§ 6 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje projekt efektów 

uczenia się dla kierunku filologia, profil filologia germańska – od podstaw – 

z realioznawstwem, profil praktyczny (załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały). 

 

§7 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje projekt efektów 

uczenia się dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, profil event i kreowanie 

wizerunku, profil praktyczny (załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały). 

 

§8 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje projekt efektów 

uczenia się dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, profil kreowanie wizerunku 

i reklama, profil praktyczny (załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały). 

 

§9 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje projekt efektów 

uczenia się dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, profil produkcja medialna 

z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego, profil praktyczny (załącznik nr 9 do 

niniejszej Uchwały). 

 

§ 10 

Wykonanie Uchwały powierza się Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

                                       Przewodnicząca Rady  

                   Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 

                                                                                          dr Beata Telążka 
 


