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UCHWALA Nr O2/2019

Rady Programowqi

Ko獲egium Pracownik6w SIu互b SpoIecznych

w Cze獲adzi

z dnia 27 marca 2019r.

W SPraWie uchwaIenia zmian w Regulaminie KsztaIcenia Kolegium Pracownik6w SIuZb

SpoIecznych w Czeladzi・

Na podstawie §17 ust. 3 pkt. 4 Rozporz担zenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SpolecznQj z dnia 15 wrzeinia 2016 r.

w sprawie kolegi6w pracownik6w sfuZb spolecznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1543) w zwiazku z § 6 ust. 6 pkt. 4 Statutu

Kolegium Pracownik6w ShlZb Spolecznych w Czeladzi.

Rada Programowa

Kolegium Pracownik6w SIu乞b SpoIecznych w Czeladzi

uchwala

富国

Uchwala si? naSt?Pl彊ce zmiany w Regulaminie Ksztalcenia Kolegium Pracownik6w S血2b

Spolecznych w Czeladzi :

-W §2 ust. 8 0 tre§ci:

”Sfuchacze Kolegium moga przyst?POWa6 do egzaminu na tytul zawodowy licenqiata

i odbywa6 studia drugiego stopnia na kierunku soqjoIogia, SPeqjalnoS6 praca soqjalna, na ZaSadach

Okre乱onych w par. 5, 6 i 7 Porozumienia na 4/EN/2006 zawartego w dniu 30 stycznia 2006 r.

pomi?day Uniwersytetem Sl挙kim a WQjew6dztw′em Sl挙kim

W SPraWie opieki naukowo-dydatkyczn♀j.”

Otraymule nOWe, naSt?P可aCe brzmienie :

”Sfuchacze Kolegium mog巨vwnolegle realizowa6 studia I stopnia na Uniwersytecie Slaskim o

kie則nku praca soqjalna na zasadach okre§lonych w Porozumieniu nr 24 1/EN/20 1 3 zawartego dniu 8

PaZdziemika 20 1 3r.”

-W§ 13 ust. 1 otreSci:

”Powtarzanie roku w rozumieniu Rozporzedzenia Ministra Polityki SpolecznQj z dnia 24 marca 2005

W SPraWie kolegi6w pracownik6w sfuZb spolecznych § 20 pt 2 ppt. 6 odnosi sie do powt6mego

Odbywania i powt6mego przystapienia do se垂egzaminacyjnQj niezliczonego przez s血chacza

semestru.”

OtrZymuJ e nOWe, naSt?P¥療ce brmienie :

”Powtarzanie roku w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki SpolecznQj z

dnia 15 wrze§nia 2016r., W SPraWie kolegi6w pracownik6w sfuzb spolecznych § 23 ust. 2 pkt. 6



odnosi si? do powt6mego odbywania i powt6mego przystapienia do se斬egzammaCy]n句

niezaliczonego przez sfuchacza semestru.”

-W§ 15ust. 1 otre§ci:

”Prac? dypIomowa s血chacz wykon可e pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela Kolegium

CO n匂mni匂ze stopniem doktora.”

OtrZyml項e nOWe, naSt?Pし南ce brzmienie :

”Prac? dyplomowa sfuchacz wykon巾e pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela Kolegium

CO n勾mni♀j ze stopniem naukowym doktora・’’

一W § 15 ust. 6, O treSci:

”Recenzent6w prac dyplomowych ze stopniem co n勾mniej doktora powo坤e dyrektor.”

OtraymtU e nOWe, naSteP函Ce brzmienie :

”Recenzent6w prac dypIomowych ze stopniem naukowym co n砧mni♀j doktora powo叫e dyrektor.”

ーW § 21 ust. 2,O treSci:

”Dopuszcza sie moZliwo誇stosowania indywidualnego toku nauki:

a. w odniesieniu do sfuchaczy uczapych si? r6wnolegle w imych szkolach,

b. ze wzgled6w zdrowotnych,

C. Ze WZgl?d6w賞osowych.’’

OtrZymuJ e nOWe, naStePujape brzmienie :

”Dopuszcza sle mOZliwoS6 stosowania indywidualnego toku nauki:

a. w odniesieniu do s血chacay ucz雀CyCh sie r6wnolegle w imych szko士ach,

b. ze wzgled6w zdrowotnych,

C. W innych, uZaSadnionych przypadkach.”

ー§ 26 ust. 4, O treSci:

”Regulamin wchodzi w zycie z dniem OI paZdziemika 2007.”

OtrZym叩e nOWe, naSt?P可ape brzmienie :

W



”Regulamin wchodzi w Zycie z dniem OI paZdziemika 2007r.’WraZ Z uWZgl?dnionymi zmianami

prz加tymi na posiedzeniu Rady ProgramowQj w dniu 27 marca 20 1 9r.”

§2

Uchwaねwchodzi w Zycie z dniem po(彊Cia.

Uchwate po(排to w gtosowanlu 」aWnym, prZy ObecnoSci 6 czIonk6w Rady Programow窃iloScia gIos6w:

1, Za:6

2. Przeciw: 0

3. Wstrzym¥彊CyCh si?: 0


