
 

  

 
 
 
 

 
 

UCHWAŁA nr 125/2020-2024 
Senatu Uniwersytetu Opolskiego 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Senatu 
Uniwersytetu Opolskiego nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 r. 

w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na 

kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 
 
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 z późn. zm.), w związku 
z art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) oraz 
§ 25 ust. 1 pkt 10) Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 32/2020-2024 
Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r.), Senat Uniwersytetu 
Opolskiego uchwala: 
 

§ 1 
1. W uchwale nr 235/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 

listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na 
kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim wprowadza się następujące 
zmiany:  
1) zmienia się załącznik nr 1 – Wytyczne w sprawie przebiegu prac, terminów 

i wymaganej dokumentacji stanowiącej podstawę do podjęcia uchwał 
w sprawie programów studiów na kierunkach prowadzonych 
w Uniwersytecie Opolskim, który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku 
nr 1 do niniejszej Uchwały; 

2) zmienia się załącznik nr 2 – Wytyczne do projektowania programów 
studiów, który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej 
Uchwały.  

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nr 235/2016-2020 Senatu Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 w sprawie wytycznych dla opracowania 
programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim 
pozostają bez zmian.  
 

§ 3 
1. Ogłasza się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały nr 

235/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 listopada 2019 w 
sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach 
prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 
1) uchwałą nr 243/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 

stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego 
nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 w sprawie wytycznych dla 



 

opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w 
Uniwersytecie Opolskim; 

2) uchwałą nr 16/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 
listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego 
nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dla 
opracowania programów studiów na kierunkach prowadzonych w 
Uniwersytecie Opolskim; 

3) uchwałą nr 125/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 
czerwca 2021 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 235/2016-2020 z dnia 21 listopada 2019 
r. w sprawie wytycznych dla opracowania programów studiów na kierunkach 
prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  
SENATU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

 
     prof. dr hab. Marek Masnyk 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


