
 

Uchwała Nr 52/2015 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 28 września 2015r. 
 

w sprawie uchwalenia planów studiów na kierunku „Pedagogika” i „Filologia polska”  
 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia               

27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.)                

i § 23 pkt 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 25 czerwca 

2015r. uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

1. Uchwala się plany studiów na kierunku „Pedagogika” dla specjalności: 

1) „Wczesna Edukacja”, II specjalność Terapia Pedagogiczna – załącznik nr 1, 

2) „Wczesna Edukacja”, II specjalność Logopedia – załącznik nr 2, 

dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015. 

 

2. Uchwala się plany studiów na kierunku „Pedagogika” dla specjalności: 

1) „Wczesna Edukacja”, II specjalność Terapia Pedagogiczna – załącznik nr 3, 

2) „Wczesna Edukacja”, II specjalność Logopedia – załącznik nr 4, 

dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2015/2016. 

 

3. Uchwala się plany studiów na kierunku „Pedagogika” dla specjalności: 

1) „Wczesna Edukacja”, II specjalność Terapia Pedagogiczna – załącznik nr 5, 

2) „Wczesna Edukacja”, II specjalność Logopedia – załącznik nr 6, 

3) „Wczesna Edukacja”, II specjalność Oligofrenopedagogika – załącznik nr 7, 

dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014. 
 

4. Uchwala się plan studiów na kierunku „Pedagogika” dla specjalności „Pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie” dla studentów, którzy rozpoczęli 

studia w roku akademickim 2013/2014, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały. 

 

5. Uchwala się plan studiów na kierunku „Pedagogika” dla specjalności „Pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie” dla studentów, którzy rozpoczęli 

studia w roku akademickim 2014/2015, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały. 
 

§ 2 

Uchwala się plan studiów na kierunku „Filologia polska” dla specjalności „Filologia 

polska-nauczycielska” dla studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 

2013/2014, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 


