
 

Uchwała Nr 39/2021 
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 31 sierpnia 2021 roku 
 

w sprawie zmiany programu studiów w zakresie specjalności filologia angielska 

nauczycielska oraz kart przedmiotów dla kierunku studiów Filologia,                                    

studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym  

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) i § 25 pkt 10 Statutu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, stanowiącego załącznik do uchwały      

Nr 44/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 

2019 r., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W programie studiów dla kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 53/2019 Senatu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 2019 r., wprowadza się następujące 

zmiany: 
 

1. program studiów w zakresie specjalności filologia angielska nauczycielska – otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały, 
 

2. dodaje się karty przedmiotów: 

1) „Akwizycja języka i komunikacja językowa” – załącznik nr 2, 

2) „Prezentacje, debaty i wystąpienia publiczne”– załącznik nr 3, 

3) „Warsztat pracy tłumacza” – załącznik nr 4. 

 

§ 2 

Uchwala się kartę przedmiotu „English Teaching Methods” dla studentów z programu 

Erasmus dla kierunku studiów Filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, 

stanowiącą załącznik nr 5 do uchwały. 

 

§ 3 

1. Program studiów, o którym mowa w § 1 ust. 1, obowiązuje studentów rozpoczynających 

cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022. 

2. Karty przedmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, obowiązują studentów                        

III roku studiów w latach akademickim 2021/2022 i 2022/2023. 

3. Karta przedmiotu, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, obowiązuje studentów II roku 

studiów w roku akademickim 2021/2022.  

4. Karta przedmiotu, o której mowa w § 2, obowiązuje od roku akademickiego 2021/2022. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PWSZ 

w Elblągu 

 

 

 dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 


