
 

UCHWAŁA NR 4/2015  

RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 

 z dnia 16 marca 2015 roku  

w sprawie: wyraŜenia opinii dotyczącej pytań na egzamin dyplomowy na kierunkach 
pedagogika, filologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna obowiązujących 
studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 
2012/2013.  

 
Na podstawie §17 ust. 4 Zarządzenia nr 25/2014 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 

24.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad dyplomowania w KPSW 

w Jeleniej Górze  uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje pytania na 

egzamin dyplomowy na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-

wychowawcza i resocjalizacyjna (studia stacjonarne i niestacjonarne) obowiązujące 

studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2012/2013 (załącznik 

nr 1 do niniejszej Uchwały). 

 
§ 2 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje pytania na 

egzamin dyplomowy na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i 

przedszkolna (studia stacjonarne) obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia 

począwszy od roku akademickiego 2012/2013 (załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 3 
 

Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje pytania na 

egzamin dyplomowy na kierunku filologia, specjalność filologia angielska (studia 

stacjonarne) obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku 

akademickiego 2012/2013 (załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały). 

 

§ 4 
 
Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje pytania na 

egzamin dyplomowy na kierunku filologia, specjalność filologia germańska (studia 

stacjonarne) obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku 

akademickiego 2012/2013 (załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały). 



 
§ 5 

 
Rada Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych pozytywnie opiniuje pytania na 

egzamin dyplomowy na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia 

stacjonarne) obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku 

akademickiego 2012/2013 (załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały). 

 
§ 6 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

§ 7 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Humanistycznych 
i Społecznych. 

 
 
 
 
 

                                          Przewodniczący Rady  
                     Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 

 
                                                                                          dr Leszek Albański 


