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Wniosek o utworzenie nowych kierunków Ilgo i lIlgo stopnia

Zwraca się z prośbą o utworzenie studiów:  1-go  stopnia „Uniwersyteckie  Studia Humanistyczne.

Historia  -  Filozofia  -  Muzyka"  i  2-go  stopnia  „Historia  i  Kultua".   Do  Wniosku  dołączam

programy  kształcenia  wraz  z  załącznikami,  jk  również  stanowisko  Rady  lnstytutu  Historii  i

postanowienie Dziekan Wydziału Nauk społecznych w przedmiotowej sprawie.

Z vwrazami szacunku



STANOWISK0 nr IH / 1 /2020

Rady lnstytutu Historii

Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 5 marca 2020 r.

Działając na podstawie Uchwała nr 198/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 9 maja

2019 r.  tj. z dnia 5 marca 2020 r. Rada lnstytutu Historii zajęła następujące stanowisko:

Rada  lnstytutu  Historii  na  posiedzeniu  w  dniu  5  marca  2020  r.  zapoznała  się  z  programem

kształcenia  na   dwóch   nowych   kierunkach   studiów:   1-szego   stopnia   „Uniwersyteckie   Studia

Humanistyczne. Historia - Filozofia - Muzyka" i 2-ego stopnia „Historia i Kultua". Cel, zakładane

efekty  uczenia  się,  jak  również  kwestie  organizacyjne  studiów  zreferował  dr  Antoni  Maziarz

koordynator  kierunków.  Po  dyskusji  nas  programem  Rada jednogłośnie  zdecydowała o  wydaniu

pozytywnej opinii o programie.
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Postanowienie Dziekana  Wydzialu Nauk Społecznych

w sprawie programu ksztalcenia na kierunku studiów pierwszego  stopnia

„Uniwersyteckie Studia Humanistyczne. Historia - Filozofia I Muzyka"

Na  posiedzeniu  Kolegium  Dziekańskiego  w  dniu  28   stycznia  2020  r.  dr  Marcin

Pietrzak wraz z dr Antorim Maziarzem  postawili  wniosek o zapoznanie się z opracowanym

przez nich programem kształcenia na kierunku  studiów pierwszego  stopnia „Uniwersyteckie

Studia  Humanistyczne.  Historia  -  Filozofia  -  Muzyka"    i  wydanie  stosownej  opinii  w  tej

sprawie.  Zaprezentowali  członkom Kolegium cel,  zakładane  efekty uczenia się, jak również

kwestie organizacyjne projektowanego  kierunku studiów. Kolegium Dziekańskie pozytywnie

zaopiniowało zasadność uruchomienia  kierunku studiów  i  jego program . W związku

z powyższym podjęłam decyzję o wydaniu postanowienia o poparciu wniosku do Rektora

w sprawie zgody na uruchomienie powyższego  kierunku  studiów .

a"r#NoWydzjał, łecznych

Dr hab, Arina Weissbro(-Koziarska, prof.  UO



Opinia Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego

w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych 1 stopnia

dla kierunku Uniwersyteckich studiów humanistycznych historia, filozoria, muzyka

Samorząd  Studencki  UO  pozytywnie  opiniuje  program  studiów  stacjonamych  dla

kierunku  Uniwersyteckich  studiów  humanistycznych  historia,  filozofia,  muzyka,  który  ma

zostać utworzony w lnstytucie Historii na Wydziale Nauk Społecznych.

Samorząd  Studencki  Uniwersytetu  Opolskiego  po  zapoznaniu  się  z  przedstawioną

dokumentacją  uważa,   że   siatka  studiów  oraz  przypisane   do   niej   punkty   ects   zostały

przedstawione  z  dużą  starannością  oraz  nie  budzą  żadnych  zastrzeżeń.  Efekty  uczenia  się

spełniaj ą  standardy  i  odpowiadają przypisanym  dyscyplinom  naukowym.  Program  studiów

oraz efekty uczenia jest zgodny z nazwą kierunku, a jego realizacja zapewnia przygotowanie

absolwenta  do  podjęcia  pracy jako  specjalistów  w  tej  dziedzinie.  Kierunek jest  kluczowy

w  rozwoju  intelektualnym  młodego   społeczeństwa,  pozwoli  poszerzać   swoją  znajomość

przemian,  które  miały,  mają,  jak  i  będą  miały  miejsce  w  świecie  oraz  wskażą  wektory

przyczynowo-skutkowe dzięki którym owe zmiany powstały i jak się rozwijały.
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Uniwersyteckie Studia Humanistyczne

Tabela 1. Podstawowe informacje o kierunku studiów

a.  Nazwa kierunku studiów: Uniwersyteckie Studia Humanistyczne: Historia i
Filozofia - Muzyka

b.  Poziom kształcenia: Pierwszy stopień - licencjacki
c.  Profil kształcenia: ogólnoakademicki

d.  Forma studiów; dzienne

e.  Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu

zawodowego):  180

f.   Liczba semestrów: 6

g.  Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
h.  Przyporządkowanie do dyscyplin: historia 76%, filozofial2%, muzykologia 12%

i.   Dyscyplina wiodąca: historia

j.   Język, wjakim odbywa się kształcenie: polski
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Uniwersyteckie Studia Humanistyczne

Tabela 2.

Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego stopnia
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 PRK

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU:
Uniwersyteckie Studia Humanistyczne:

Historia - Filozofia - Muzyka
STUDIA Pierwszego Stopnia

Cykl dydaktyczny 2020/2021
0bjaśnienie  oznaczeń:

K (przed  podkreślnikiem) -kierunkowe efekty uczenia  się

W -kategoria wiedzy
U -kategoria  umiejętności

K (po podkreślniku) -kategoria  kompetencji społecznych

P6S/P7S -charakterystyka drugiego stopnia  Polskiej Ramy Kwalifikacji -poziom 6

(studia  1  stopnia)/ charakterystyka  drugiego stopnia  Polskiej  Ramy
kwalifikacji -poziom  7  (studia  11  stopnia)

WG -kategoria wiedzy, zakres  i głębia -kompletność perspektywy poznawczej  i zależności

WK -kategoria wiedzy,  kontekst -uwarunkowania, skutki

UW -kategoria  umiejętności, wykorzystanie wiedzy -rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

UK -kategoria  umiejętności,  komunikowanie się -odbieranie i tworzenie wypowiedzi,  upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym  i  posługiwanie się językiem obcym

UO -kategoria  umiejętności,  organizacja  pracy -planowanie i praca zespołowa

UU -kategoria  umiejętności,  uczenie się -planowanie własnego rozwoju  i rozwoju  innych osób

KK -kategoria  kompetencji społecznych, oceny -krytyczne  podejście

KO -kategoria                   kompetencji            społecznych,           odpowiedzialność

społecznych  i  działanie  na  rzecz interesu  publicznego

KR -kategoria  kompetencji społecznych,  rola zawodowa -niezależność i  rozwój etosu

wypełnia nie                    zobowiązań

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się
0chstdniesienie                      doarakterystykdrugiegoOpniaPRK..

.WIEDZA

KW01
Ma   podstawową  wiedzę  o   miejscu   i  znaczeniu   nauk  historycznych   oraz  ich

P6S  WG- specyfice  przedmiotowej i  metodologicznej oraz kierunkach  ich  rozwoju
_

K_W02
Posiada                    wiedzę                    z                    zakresu                    historii                    Polski

P6S  WG
i powszechnej oraz sytuacji  Polski,  Europy i Świata w czasach współczesnych

KW03

Posiada  wiedzę  z  zakresu  nauk  pomocniczych  historii w stopniu  pozwalaj ącym
P6S_WGna  prowadzenie  samodzielnych  badań,  interpretacj.i  literatury  naukowej  oraz

źródeł historycznych.

K_W04
Posiada  znajomość  elementarnej terminologii  nauk  humanistycznych  (historia, P6S  WG
filozofia,  muzykologia).

-
K_W05 Posiada ogólną wiedzę o wybranych okresach  przeszłości człowieka. P6S_WG

KW06 Dostrzega  relacje  pomiędzy aktualnymi wydarzeniami  a  przeszłością. P6S_WG

K_W07
Posiada        wiedzę        o        najważniejszych        szkołach        historycznych,        ich P6S  WG
przedstawicielach,  zarówno Światowych, jak i polskich.

-
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K_WO8
Zna  i  rozumie  podstawowe  metody  analizy  i  interpretacji  różnych  wytworów

P6S_WGkultury  właściwe  dla  wybranych  tradycji,  teorii  i  szkół  badawczych  w  obrębie

historii.

KWO9
Posiada   podstawową  wiedzę   o   różnorodności   stanowisk   metodologicznych,

P6S  WKteorii   i   szkół   naukowych   zajmujących   się   w   przeszłości   i   w   teraźniejszości

badaniem  dziejów człowieka  i jego cywilizacji.

KW10
Wie   o   istnieniu   w   naukach   historycznych   i   społecznych   różnych   punktów

P6S_WK- widzenia, determinowanych różnym  podłożem  narodowym  i  kulturowym.

KW11
Wie,   że   badania   i   debata   historyczna   są   procesem,   który   niesie   ze   sobą

P6S   WK_ nieustanne zmiany i  rozwój poglądów. -
KW12

Zna   i   rozumie   podstawowe   pojęcia   i   zasady   z   zakresu   ochrony   własności
P6S  WK-

przemysłowej i prawa autorskiego.
-

KW13

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą sposobu gromadzenia, opracowywania,

P6S_WK
przechowywania     i     udostępniania     najnowszych     możliwości     popularyzacji
różnych   źródeł   historycznych   i   wytworów   kultury   (w   tym   uporządkowaną

wiedzę   z   zakresu   zasad   opracowania   dokumentacji   archiwalnej,   muzealnej

i  konserwatorskiej).

KW14
zna    i  rozumie   na    poziomie   podstawowym   rolę   refleksji   filozoficznej

P6S_WG
w kształtowaniu kultury

KW15

Ma  podstawową  wiedzę  o miejscu  i znaczeniu  filozofii  oraz  o specyfice

P6S_WGprzedmiotowej i  metodologicznej filozofii. Zna podstawową terminologię
filozoficzną w języku  polskim

KW16 zna  zależności  między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi P6S  WG

KW17

ma   uporządkowaną   znajomość   i  rozumie   główne   kierunki   wobrębie

P6S  WG
bloków subdyscyplin filozoficznych:  1)  logika,  metafizyka,  epistemologia,- filozofia  umysłu  lub  2)  etyka,  filozofia  polityki,  filozofia  społeczna,  lub  3) -
estetyka, filozofia  kultury

KW18
zna   i  rozumie   główne   kierunki   i stanowiska   klasycznej,   nowożytnej   i

P6S_WG- współczesnej filozofii

K_W19 zna  i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych P6S  WG

KW20
zna  idee  i argumenty  wybranych  klasycznych  autorów  filozoficznych  na

P6S_WG
podstawie samodzielnej  lektury ich  pism

KW21

Ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w dziełach kultury

P6S_WG
i o zaangażowaniu  filozofów  w życie  kulturalne  i  społeczne.  Zna  ogólne

zależności  między  kształtowaniem  się  idei  filozoficznych  a  zmianami  w

kulturze  i w społeczeństwie

KW22 zna   podstawową  terminologię   muzyczną   i   posiada   ogólną  wiedzę   z   zakresu P6S_WG
kultury muzycznej

KW23 ma   uporządkowaną  wiedzę  o  człowieku  jako  twórcy  kultury  i  orientację  we PEIR_WGIK
współczesnym życiu  kulturalnym

K_W24 ma  uporządkowaną wiedzę ogólną na temat historii i teorii  muzyki  różnych epok P6S  WG
w kontekście ogólnych  zjawisk  kultury

KW25 zna  i  rozumie  podstawowe  elementy  dzieła  muzycznego  oraz  metody  analizy, P6S_WG
interpretacji  i  wartościowania  dzieł instrumentalnych, wokalnych  oraz wokalno-

instrumentalnych  różnych epok

KW26 ma  uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu  historii  europejskiej  i  polskiej P6S_WG
kultury   muzycznej,   ze   szczególnym   uwzględnieniem   kontekstu   regionalnego

(Śląsk)  oraz  muzyki  religijnej
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KW27 ma    uporządkowaną   wiedzę   szczegółową   z   zakresu   zasad   i   teorii    muzyki, P6S  WG

podstawowych   gatunków   i  form   muzycznych,   a   także   stylów   muzycznych   i
związanych z nimi tradycji wykonawczych

K_W28 ma  uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu  instrumentologii P6S  WG

KW29 ma   podstawową  wiedzę  o  założeniach  teoretycznych  krytyki   muzycznej;  zna P6S_WG
techniki  rejestracji dźwięku

UMIEJĘTNOścl

K_U01
Potrafi    wyszukiwać,    analizować,    selekcjonować,    oceniać    oraz    użytkować

P6S_UW
informacje i dane z wykorzystaniem  różnych źródeł i  metod.

KU02
Posiada   umiejętność  publicznej  prezentacji  wyników  analizy  badań  z  zakresu

P6S_UK
historii, czasów współczesnych oraz nauk pomocniczych  historii

Ku03
Posiada   podstawowe   umiejętności   w   zakresie   poprawnego   komentowania,

P6S   UWopatrywania  przypisami  i  redagowania tekstów zgodnie z  kanonami  przyjętymi
w różnych dziedzinach nauk humanistycznych.

K_U04

Posiada   umiejętność   argumentowania   z   wykorzystaniem    poglądów   innych

P6S_UW
autorów  oraz  formułować  wnioski,  zna  podstawy  logiki  oraz  typowe  strategie
argumentacyjne.  Na  poziomie elementarnym  konstruuje krytyczne argumenty,
formułuje odpowiedzi na  krytykę, dobiera strategie argumentacyjne.

K_u05 Posiada  elementarne  umiejętności  badawcze w zakresie nauk historycznych. P6S_uW

KU06

Wykazuje    umiejętność    uczenia    się    i    doskonalenia    własnego   warsztatu    z

P6S_uO
wykorzystaniem  nowoczesnych środków i metod  pozyskiwania, organizowania,

przetwarzania  informacji  (lnternet)  i  materiałów.  Potrafi  opracowywać  dane
dotyczące  historii  i  związanych  z  nią  dyscyplin  nauki,  stosując  m.  in.  metody

statystyczne oraz tworząc bazy danych.

K_U07
Posiada  umiejętność  komunikowania  się  w języku  ojczystym  z  zastosowaniem

P6S   UK
profesjonalnej terminologii właściwej dla  obszaru  nauk humanistycznych.

K_UO8

Potrafi dokonać krytycznej analizy różnego rodzaju obszarów wiedzy i informacji

P6S_UW
oraz  ocenić  ich  rolę  społeczną  i  kulturową.  rekonstruuje  i  konstruuje  różnego
rodzaju     argumentacje,     odwołując     się     do     podstawowych      przesłanek
normatywnych  danego  stanowiska   lub  do  założeń  światopoglądowych   bądź
wyobrażeń kulturowych

KUO9

Posiada  umiejętność zdobywania  wiedzy i  poszerzania  kwalifikacji  badawczych,

P6S   UWposługując  się  wskazówkami  opiekuna  naukowego.   Pisze  proste  rozprawki  z
samodzielnym doborem literatury

KU10
Ma  umiejętności  językowe  zgodne  z  wymogami  określonymi  dla  poziomu  82

P6S_uK
Europejskiego Systemu Opisu  Kształcenia Językowego.

KU11

Posiada  umiejętności  w  zakresie  komunikacji  interpersonalnej  i  analizy  relacji

P6S   UOinterpersonalnych   w   organizacjach.   Potrafi   pracować   w   grupie   przyjmując

zarówno rolę  kierowniczą jak i członka zespołu.

KU12
Rozumie  konieczność  i  odczuwa  potrzebę  ciągłego  dokształcania  się  i  rozwoju

P6S_UU
kulturalnego. Samodzielnie zdobywa wiedzę

KU13

Słucha       ze      zrozumieniem       ustnej      prezentacji      idei      iargumentów
P6S   UWP6SUK

filozoficznych.     Poprawnie    stosuje     poznaną    terminologię    filozoficzną.

Samodzielnie zdobywa wiedzę.

K_U14
czyta   i   interpretuje   tekst  filozoficzny,   analizuje   argumenty   filozoficzne,

P6S_UWidentyfikuje ich kluczowe tezy i  założenia wykrywa zależności między tezami

badanych  pisemnych  i ustnych wypowiedzi filozoficznych

KU15

przytacza  główne  tezy  badanych  wypowiedzi  filozoficznych,  stosownie  do

P6S_UWich  istotności  formułuje w mowie  i  na  piśmie  problemy filozoficzne,  stawia

tezy      oraz      artykułuje      własne      poglądy      wsprawach      społecznych
i światopoglądowych
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KU16
wykrywa     zależności     między     kształtowaniem     się     idei     filozoficznych

P6S_UW-
a  procesami społecznymi i kulturalnymi

KU17
identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz

P6S_UW- normatywne  uwarunkowania  różnych zjawisk społecznych

KU18
rozumie     odmienne     postrzeganie     życia     społecznego     przez     osoby

P6S_UW-
pochodzące z różnych środowisk i kultur

K_U19 potrafi  wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  selekcjonować  i  użytkować  informacje  z P6S   UW
wykorzystaniem   różnych   źródeł   muzycznych   (muzykalia   dawne   i   współczesne,
źródła  fonograficzne,  instrumenty)  i  literatury  przedmiotowej  (z  wykorzystaniem

internetowych baz danych) oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
K_U20 potrafi    rozpoznać,    scharakteryzować   oraz   przeprowadzić    krytyczną   analizę    i P6S   UW

interpretację   (w   zakresie   teoretycznym   i   praktycznym)   utworów   muzycznych
różnych  epok  z  zastosowaniem  typowych  metod  i  stylów  wykonawczych,  w  celu
określenia  ich znaczeń, oddziaływania społecznego, wartości estetycznych i miejsca

w  procesie  historyczno-kulturowym;  orientuje  się  w  twórczości  najważniejszych

kompozytorów
K_u21 posiada      umiejętność      charakteryzowania      muzyki      tradycyjnej      (szczególnie P6S_UW

regionalnej  kultury ludowej)

KU22 posiada   umiejętność  rozpoznawania,  rozróżniania  i  analizowania   podstawowych P6S_UW
zjawisk      dźwiękowych;      potrafi      zastosować     elementy     wiedzy     z      zakresu
instrumentologii w podejmowanych  pracach  badawczych

KU23 Słucha ze zrozumieniem  ustnej  prezentacji w wybranym jęku obcym  i czyta  proste P6S_UW
teksty   obcojęzyczne.   Tłumaczy   zwybranego  języka   obcego   na   język   polski   i P6S_UK
odwrotnie średnio trudny tekst.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 Uczestniczy w życiu kulturalnym  i społecznym w różnych jego formach. P6S_KO

K_K02
Jest   świadomy   znaczenia   nauk   humanistycznych,   a   szczególnie   historii   dla

P6S   KK
utrzymania  i rozwoju więzi społecznych na  różnych  poziomach.

K_K03
Respektuje    różnice    poglądów    historiograficznych    w    różnych    okresach    i

P6S   KK
kontekstach.

KK04
Respektuje   fakt,   że   badania    i   debata   historyczna   są   procesem   w   stanie

P6S   KO_ nieustannych zmian i ciągłego rozwoju. -

K_K05
Docenia  i  szanuje  tradycję  i  dziedzictwo  kulturowe  ludzkości  i  ma  świadomość

P6S   KOodpowiedzialności   za   zachowanie   dziedzictwa   kulturowego   Europy,   Polski   i

swojego regionu.

K_K06 Jest gotów do propagowania wiedzy historycznej w środowisku  lokalnym. P6S_KK/R

KK07

Kieruje  się  obiektywizmem  wobec  poznawanych  zagadnień,  a  szczególnie  w

P6S   KR
podejściu   do   przekazu   historycznego.   Posiada   również   odwagę   cywilną   w_ sprzeciwianiu  się  instrumentalizacji  wiedzy przez  grupy narodowe,  społeczne  i -
polityczne.

KKO8
Charakteryzuje  się  wrażliwością  etyczną,  empatią,  otwartością,  refleksyjnością

P6S   KR
oraz postawami  prospołecznymi i  poczuciem odpowiedzialności.

KKO9

Potrafi  pracować  w  grupie  przyjmując  zarówno  rolę  kierowniczą  jak  i  członka

P6S   KOzespołu     oraz     potrafi    odpowiednio    określić    priorytety    służące     realizacji

określonego  przez siebie  lub  innych zadania

K_K10
zna  zakres  posiadanej  przez  siebie  wiedzy  i  posiadanych  umiejętności,  rozumie

P6S   KK
potrzebę ciągłego dokształcania się,  rozwoju zawodowego i  kulturalnego.

K_K11 jest  otwarty   na   nowe   idee   igotów  do  zmiany  opinii   wświetle   dostępnych P6S   KK

danych i argumentów P6S_KR

KK12

efektywnie     organizuje     własną     pracę     ikrytycznie     ocenia     jej     stopień
P6S   KOP6SKK

zaawansowania;  na  podstawie  twórczej  analizy  nowych  sytuacji  i  problemów
samodzielnie formułuje propozycje ich  rozwiązania

KK13 wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym
P6S_KRP6S_KO



Tabela 4. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów

a) łączna liczba godzin zajęć 1843

b) procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej  liczbie punktów Historia 61%
ECTS dla każdej z dyscyplin - w przypadku programu studiów dla Filozofia 1 i o/o
kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny* Muzykologia 12%

c) łączna liczba punktów ECTS jaką student uzyskuje w ramach zajęć 91
prowadzonych z bezpośrednim  udziałem  nauczycieli  akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia*

d) łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć 44
z  zakresu   nauk  podstawowych,   do  których   odnoszą  się   efekty
uczenia się

e) 1iczba  punktów  ECTS,  którą  student  uzyskuje  w  ramach  zajęć  z 5
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w wymiarze
nie  mniejszym  niż  5  punktów  ECTS  -  w  przypadku  kierunków
studiów przypisanych  do  dyscyplin w  ramach  dziedzin  innych  niż
odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne) *

f) liczba  punktów  ECTS,  którą  student  uzyskuje  w  ramach  zajęć 82
wybieranych  (w wymiarze  nie  mniejszym  niż  30%  punktów  ECTS
koniecznych do ukończenia studiów) *

g) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując 10
moduły kształcenia oferowane w fomie zajęć ogólnouczelnianych lub
na innym kierunku studiów*

h) łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć nd
kształtujących  umiejętności  praktyczne  (w wymiarze większym  niż
50°/o liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów) - w
przypadku programu studiów dla kierunku o profilu praktycznym*

i) łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć Historia 109
związanych   z   prowadzoną  w   Uczelni   działalnością  naukową  w
dyscyplinie  lub  dyscyplinach  do  których  został  przyporządkowany
kierunek  studiów  (w  wymiarze  większym  niż  50°/o  liczby  punktów
ECTS koniecżnych do ukończenia studiów) - w przypadku programu
studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim*

j) łączna    liczba    punktów    ECTS,    którą    student    uzyskuje    z nd
wykorzystaniem   metod   i   technik   kształcenia   na   odległość   (w
wymiarze nie większym niż 50°/o 1iczby punktów ECTS koniecznych
do ukończenia studiów)*



OCENA PROJEKTU PROGRAMU STUDIOW W 0PARCIU 0 UCHWAŁĘ SENATU
NR 235/2016-2020 UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI

ZMIANAMI ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI AKTAMI PRAWNYMI

KIERUNEK:    UNIWERSYTECKIE    STUDIA    HUMANISTYCZNE:    HISTORIA-
FILOZOFIA-MUZYKA
STOPIEŃ STUDIÓW: studia pierwszego stopnia
PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
PRZYPORZĄDKOWANIE   DO   DYSCYPLIN:   historia   -   76%,   filozofia   -   12%,
muzykologia -12%
DYSCYPLINA WIODĄCA: historia

1.  Jednostka prowadząca w/w kierunek studiów posiada uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego  doktora  habilitowanego  w  dziedzinie  nauk  humanistycznych  w  dyscyplinie
historia określone w przepisach wydanych na podstawie Art.  81.  ustawy z  dnia 201ipca
2018r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668).

2.  Kierunek studiów Uniwersyteckie  Studia Humanistyczne:  Historia-Filozofia-Muzyka
jest nowym kierunkiem studiów.

3 .  Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku uwzględnia zakres wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych oraz jest zgodny z Polską Ramą Kwalifikacji (Ustawa z dnia 20
1ipca 2018  -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz.1668; Ustawa z dnia 22

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.
2153).

4.  Ponad  30%  treści  do  wyboru  stanowią  przedmioty  kierunkowe  do  wyboru  wykazane
w bloku C oraz przoedmioty takie jak: przedmiot z obszaru nauk społecznych, kus w języku
obcym  nowożytnym,  seminarium  dyplomowe,  lektorat  z języka obcego,  kursy zmieme
ogólnouczelniane oraz praktyki zawodowe

5.  Celem  umiędzynarodowienia  procesu  kształcenia  wprowadzono  kus  w języku  obcym
nowożytnym,  w  dyscyplinie  innej   niż  wiodącej   dla  kierunku  studiów,  który  będzie
realizowany przez studentów, j ako kurs wskazany przez koorynatora kierunku.

6.  Projekt programu studiów obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni działalnością
naukową  w  dyscyplinie  historia,  którym  przypisano  punkty  ECTS  w  wymiarze   109
punktów,  a więc większym niż 50% 1iczby punktów koniecznej do ukończenia studiów.

7.  Dyscyplina  historia,  do  której   został  przyporządkowany  kierunek  studiów  mieści   się
w dziedzinie nauk hmanistycznych, Dziekan powinien zaproponować kusy poszerzające
wiedzę z dziedziny nauk społecznych (za co najmniej  5 punktów ECTS). Zaproponowano
realizację   przedmiotu  zewnętrznego   z   obszaru  nauk   społecznych,   do   wyboru  przez
studentów z listy zaproponowanej przez koordynatora kierunku

8.  Do  realizacji  w/w  programu  studiów  wszyscy  proponowani  nauczyciele  akademiccy
są zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miej scu pracy.

9.  Projekt  programu  studiów  zgodny  ze  wszystkimi  punktami  załącznika  2  do  uchwały
235/2016-2020 wraz z późniejszymi załącznikami.

Uczslniany KoordynatoŁąs. ECTS
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