Zarządzenie nr 71
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie
utworzenia Studiów Podyplomowych dla nauczycieli kwalifikujących do nauczania
przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej.
Na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 8a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 572), uchwały nr 113 Senatu Uniwersytetu
Śląskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu Studiów
Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim" (tekst jednolity – obwieszczenie Rektora UŚ z dnia
27 czerwca 2012 r.) i uchwały nr 112 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie "Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie
tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim” oraz
uchwały nr 156 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane
z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających a także zarządzenia
Rektora UŚ nr 2 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie sporządzania kosztorysów studiów
podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad wynagradzania za świadczone usługi
edukacyjne związane z ich prowadzeniem i pisma okólnego nr 4 z dnia 3 lipca 2009 r.
w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów za wydanie dokumentów zarządzam
co następuje:
§1
1. Tworzy się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Studia Podyplomowe dla
nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole
podstawowej, zwane dalej studiami.
2. Uczestnikami studiów są absolwenci studiów magisterskich z przygotowaniem
pedagogicznym.
§2
1. Zajęcia na studiach trwają trzy semestry, odbywają się w formie przewidzianej dla
studiów niestacjonarnych i są odpłatne.
2. Plan studiów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Program studiów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Studiami kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora na wniosek Dziekana
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.
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§4
Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
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