Uchwała Nr 172/2013
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Praktycznej na Wydziale
Teologicznym oraz zmieniająca uchwały nr 19/2004 Senatu UKSW z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie teologii praktycznej oraz studiów
podyplomowych z zakresu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego dla rodziców,
nauczycieli i duchownych oraz nr 3/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie
określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów podyplomowych
na Wydziale Teologicznym
Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 6 uchwały Nr 126/2011 Senatu UKSW w
Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących
projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów
podyplomowych i kursów dokształcających oraz § 28 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - uchwala się, co następuje:
§1
1. Na Wydziale Teologicznym tworzy się sześciosemestralne Podyplomowe Studia Teologii
Praktycznej.
2. Studia podyplomowe, o których mowa w ust. 1, są prowadzone od roku akademickiego
2013/2014.
§2
Określa się efekty kształcenia dla studiów podyplomowych, o których mowa w § 1, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§3
1 . W uchwale nr 19/2004 Senatu UKSW z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie utworzenia studiów
podyplomowych w zakresie teologii praktycznej oraz studiów podyplomowych z zakresu
poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego dla rodziców, nauczycieli i duchownych
uchyla się w § 1 pkt. 1.
2. W uchwale nr 3/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia
efektów kształcenia dla kierunków studiów oraz studiów podyplomowych na Wydziale
Teologicznym uchla się w § 1 w ust. 2 lit. b.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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