Uchwała nr 87/2012-2016
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 29 I 2015 r.
w sprawie

zatwierdzenia nowych specjalności studiów
realizowanych w Uniwersytecie Opolskim
w roku akademickim 2015/2016
Senat Uniwersytetu
propozycjami

nowych

akademickim

2015/2016:

Opolskiego, na posiedzeniu

specjalności

studiów

1.

Biologia - Biologia nauczycielska,

2.

Biologia - Biologia medyczna,

3.

Biologia - Gospodarka

4.

Filozofia - Ogólna, studia I. stopnia, stacjonarne

5.

Pedagogika

-

6.

Pedagogika

r., zapoznał

uruchomienia

w

się z
roku

studia II. stopnia, stacjonarne

małego

i niestacjonarne

- Pedagogika

do

studia II. stopnia, stacjonarne

środowiskiem

Pedagogika

stopnia stacjonarne

w dniu 29 I 2015

zgłoszonych

przyrodniczym,
dziecka

studia II. stopnia, stacjonarne

z wychowaniem

przedszkolnym,

studia

II.

oraz I. stopnia niestacjonarne

przedszkolna

i wczesnoszkolna

z edukacją

artystyczną,

studia I.

stopnia, stacjonarne
7.

Pedagogika - Animacja
niestacjonarne

8.

Pedagogika
stacjonarne

9.

-

i organizacja

Pedagogika

pracy

wolnego
w zakresie

Socjologia -Intercultural

Communications,

Historia stacjonarne

11.

Historia
- Regionalna
dokumentacja
stacjonarne i niestacjonarne

12.

Historia - Historia
niestacjonarne
Ochrona

BHP oraz

doradztwa,

i

studia

I. stopnia,

studia

I. stopnia,

i niestacjonarne

10.

\ 13.

czasu, studia I. stopnia, stacjonarne

Archiwistyka
i zarządzanie
i niestacjonarne

dziedzictwa

stopnia, stacjonarne

i zarządzanie
kulturowego

studia II. stopnia, stacjonarne
współczesną

archiwalno-archeologiczna,

dobrami
-

dokumentacją,

kultury,

Turystyka

studia

studia

II. stopnia,

II. stopnia,

i rekonstrukcje

stacjonarne

historyczne,

studia

i
I.

i niestacjonarne

14.

Politologia
niestacjonarne

Doradztwo

i zarządzanie

polityczne,

studia

I. stopnia,

stacjonarne

15.

Politologia
niestacjonarne

Samorząd

i administracja

publiczna,

studia

I. stopnia,

stacjonarne

16.

Politologia

17.

Stosunki
międzynarodowe
stacjonarne i niestacjonarne

18.

Stosunki
międzynarodowe
niestacjonarne

19.

Stosunki międzynarodowe
niestacjona rne

- Studia europejskie,
-

studia I. stopnia, stacjonarne
Bezpieczeństwo
Nowa

- Negocjacje

i niestacjonarne

międzynarodowe,

dyplomacja,

studia

międzynarodowe,

I.

studia
stopnia,

I.

stopnia,

stacjonarne

studia I. stopnia, stacjonarne

i
i

20.

Filologia - Język polski od podstaw,

21.

Filologia polska, Kulturoznawstwo

22.

Filologia

polska,

studia I. stopnia, stacjonarne
- Turystyka

Kulturoznawstwo

kulturowa,

- Antropologia

studia I. i II. stopnia, stacjonarne

grup etnicznych.

Ślązacy, studia I. i II.

stopnia, stacjonarne
23.

English Philology

- English and Chinese, studia I. stopnia, stacjonarne

24.

English Philology

- Literary studies, studia II. stopnia, stacjonarne

i niestacjonarne

25.

English Philology

- Cultural

i niestacjonarne

26.

English Philology

- Linguistics,

27.

English

Philology

stacjonarne
28.

studies, studia II. stopnia, stacjonarne

- Applied

studia II. stopnia, stacjonarne
linguistics,

Teachers

i niestacjonarne

i niestacjonarne

training

speciality,

studia

II. stopnia,

i niestacjonarne

Germanische

Philologie

Duetsch

in

Recht

und

Wirtschaft,

studia

I.

stopnia,

niestacjonarne.
Powrót do nazwy Filologia

romańska

z Philologie

Romane na kierunku

Filologia,

studia II. stopnia,

przyjęta

w głosowaniu

stacjonarne.
W posiedzeniu
jawnym

Senatu

większością

uczestniczyło

48 osób.

głosów (przy dwóch

Uchwała

została

głosach wstrzymujący.

Przewodniczący

posiedzenia Senatu

Uniwersytetu

Opolskiego

Prof. dr hab. Marek Masnyk

