
 

 

Uchwała Nr 66/2019 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  

z dnia 17 kwietnia 2019r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 46/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie 

wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie do dostosowania 

programów kształcenia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/2020,  

Na podstawie art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — przepisy wprowadzające ustawę - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669, z późn. zm.) Senat 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie postanawia, co 

następuje:  

                                                                     §1  

W Uchwale nr 46/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wytycznych dla Rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie do dostosowania programów kształcenia dla studiów 

pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 

2019/2020 wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 ust. 1 pkt 10) ppkt e) otrzymuje brzmienie: 

e) II stopnia – 27 godz. (od pierwszego/zimowego semestru) – I sem. 18 godz. – 

2  ECTS, II sem. 9 godz. – 1 ECTS zaliczenie na ocenę, 

2) § 6 ust. 1 pkt 14) ppkt a) otrzymuje brzmienie 

a) o profilu praktycznym na studiach pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich - 

w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy - minimum 24 punkty ECTS, 

3) zmianie ulega załącznik nr 1 dotyczący Liczby godzin zajęć dydaktycznych 

realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów, który otrzymuje brzmienie o 

treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 

tak: 20,   nie: 0,       wstrzymujących się: 2 

w którym uczestniczyło 22 senatorów, spośród  29 członków Senatu z prawem głosu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Przewodnicząca Senatu   

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

       im. Jana Długosza w Czestochowie 

   prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska 



 

 

 

Załącznik nr 1 
 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów: 
 

1) o profilu ogólnoakademickim 
 

 

Lp. Kierunek studiów 
Liczba godzin (LGO) 

Studia I stopnia Studia II stopnia 

1.  administracja 1800 900 

2.  chemia 2200 licencjackie 

2500 inżynierskie 

1000 po studiach lic. 

900 po studiach inż. 

3.  dziennikarstwo i kultura mediów 1980  

4.  edukacja artystyczna w zakresie sztuk 

plastycznych 

1900 900 

5.  edukacja artystyczna w zakresie sztuki 

muzycznej 

1800 800 

6.  filologia 2000 800 

7.  filologia polska 1800 800 

8.  filozofia 1800 800 

9.  fizyka 2000 1000 

10.  grafika 2200 1500 

11.  historia 1800 800 

12.  iberoznawstwo 1800  

13.  kulturoznawstwo europejskie 1800  

14.  kultura w mediach i komunikacji  800 

15.  malarstwo 2700 (7 semestrów) 1000 (3 semestry) 

16.  pedagogika 1800 800 

17.  praca socjalna 2200 - 

18.  wychowanie fizyczne 1900 900 

2) o profilu praktycznym 

Lp. Kierunek studiów 
Liczba godzin (LGP) 

Studia I stopnia Studia II stopnia 

1.  analityka i kreatywność społeczna 1320  

2.  bezpieczeństwo narodowe 1520 720 

3.  biotechnologia 1720 880 

4.  dietetyka 1940  



 

 

5.  fizjoterapia (jednolite magisterskie)  3846 

6.  fotografia i kreacja przekazu wizualnego 1380  

7.  informatyka 1850 inżynierskie  

8.  innowacyjne technologie i nowoczesne 

materiały (projekt) 

1960 inżynierskie  

9.  inżynieria bezpieczeństwa 1965 inżynierskie 1005 

10.  inżynieria multimediów 1845 inżynierskie  

11.  język niemiecki w obrocie gospodarczym 

(kształcenie od podstaw) 

1410  

12.  kosmetologia 1840  

13.  kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa 1380  

14.  matematyka 1320  

15.  muzyka w przestrzeni publicznej 1310  

16.  pielęgniarstwo 4720  

17.  politologia  680 

18.  prawo (jednolite magisterskie)  2700 

19.  psychoprofilaktyka 1440  

20.  rachunkowość i podatki 1310  

21.  turystyka i rekreacja 1420  

22.  żywienie człowieka i dietetyka  1110 

 

 


