
  

Uchwała  nr 68/2021 

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

 z dnia 11 czerwca 2021 r. 

 

o zmianie uchwały Senatu nr 30/2019 w sprawie utworzenia kierunku studiów 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , na poziomie studiów jednolitych 

magisterskich o profi lu praktycznym na Wydziale Nauk Pedagogicznych i 

określenia efektów uczenia się.  

 
Działając na podstawie art. 28 ust 1 pkt 11 i art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U.2021.478 t.j. ze zm.)  oraz § 22 pkt 4 lit. c i § 24 pkt 3 lit. c Statutu Dolnośląskiej 

Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod liczbą 

porządkową „118” i po zasięgnięciu opinii Rady Akademickiej: 

 

§ 1 Senat  DSW zmienia uchwałę Senatu nr 30/2019 z dnia 28 maja 2019 r.  w sprawie utworzenia 

kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na poziomie studiów jednolitych 

magisterskich o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Pedagogicznych i określenia efektów uczenia 

się. 

§ 2 Zmienione efekty uczenia się dla programu studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i 

Wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym stanowią załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 Traci moc uchwała Senatu nr 30/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie utworzenia kierunku 

studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na poziomie studiów jednolitych magisterskich 

o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Pedagogicznych i określenia efektów uczenia się. 

 

§ 4 Zmienione efekty uczenia się obowiązują od początku semestru zimowego roku akademickiego 

2021/2022, tj. od 1 października 2021 r. 

 

Wyniki głosowania: 
Za: 5 
Przeciw: 0 
Wstrzymujących się: 0 

 

  Wicerzewodniczący Senatu                                      Przewodnicząca Senatu 

       Paweł Zygarłowski   dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW 
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