Uchwała nr 127/2012-1016
Senatu Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 30 IX 2015 r.
zatwierdzająca
Aneks do załącznika nr 3 Uchwały nr 83/2012-2016
w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
dla Szkolnictwa Wyższego z 11 VII 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz Rozporządzeniem MNiSW z 3 X 2014 r.

W związku z Uchwałą Senatu Uniwersytetu
utworzenia

kierunku

Opolskiego nr 119/2012-2016

lekarskiego na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym

w sprawie

wprowadza się

uzupełnienia do załącznika nr 3 Uchwały Senatu UO nr 83/2012-2016.
1. Dodaje się punkt 3 § 7 o następującej treści: Wytyczne do projektowania

programów

i planów studiów zawarte w § 2-5 nie dotyczą kierunku lekarskiego.
2. W

§ 6 wprowadza

się dodatkowy

zapis: Obszar

kształcenia

z zakresu

nauk

medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - kierunek lekarski (5700
- jednolite

studia magisterskie).

3. Dodaje się § 8:
§8
Szczególne ustalenia dla kierunku lekarskiego
1. Program studiów, w tym plan studiów jest zgodny z warunkami
na określonym

kierunku

prowadzenia studiów

i poziomie kształcenia (Rozporządzenie MNiSW z 9 X 2014 r.,

poz.1370) i uwzględnia warunki prowadzenia studiów na kierunku lekarskim określone
standardem

kształcenia

na kierunku

lekarskim (Rozporządzenie MNiSW z 9 V 2012 r.

poz.631) oraz ramowy program zajęć praktycznych, sposób ich odbywania

i zaliczania

(Rozporządzenie MZ z 6 VIII 2012 r., poz.900).
2. Program studiów
umiejętności

obejmuje

i kompetencji

pełen zakres efektów
społecznych

kształcenia

zgodnie

z treścią

w zakresie wiedzy,
załącznika

nr 1 do

Rozporządzenia MNiSW z 9 V 2012 r. (poz. 631).
3. Zajęcia z wychowania
Uniwersytet

zapewnia

fizycznego

są realizowane

możliwość

SWFiS każdemu studentowi

uczestniczenia

jako przedmiot
w zajęciach

kierunku lekarskiego, w wymiarze

nieobowiązkowy.
oferowanych

przez

nie przekraczającym

30 godzin w roku akademickim. Zapisów dokonuje SWFiS.
4. Zajęcia z lektoratu
kończące

się

"żetonowym"

języka angielskiego

egzaminem

na

(dla medyków),

poziomie

zgodnie z programem

B2,

kształcenia.

są

w wymiarze

realizowane

poza

120 godzin,
systemem

5. Zajęcia z lektoratów

z nowożytnych

systemem .źetonowvrn"
6. Program studiów
realizowanych

języków obcych "do wyboru"

realizowane są poza

zgodnie z programem kształcenia.

określa wymiar,

zasady i formę odbywania

zgodnie ze standardem

praktyk zawodowych

kształcenia na kierunku lekarskim jako praktyki

wakacyjne.
7. Zajęcia dydaktyczne
uwzględniająca

rodzaj

realizowane

są w grupach

zajęć dydaktycznych

studenckich,

w ramach

których

liczebność

poszczególnych

modułów

kształcenia z zakresu nauk medycznych określa Rektor odrębnym zarządzeniem.
8. Warunkiem

ukończenia studiów jest data złożenia ostatniego

wymaganego

planem

studiów egzaminu.
9. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 83/2012-2016
Uchwała przyjęta została w głosowaniu

z 27 listopada 2014 r. nie ulegają zmianie.

jawnym jednomyślnie.

W głosowaniu

wzięło udział

48 członków Senatu (Senat UO liczy 61 osób).
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