
Uchwała nr 393/2020 

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

 

w sprawie zmian w realizacji planów studiów 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 15 Statutu Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 

167/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 

2019 r. którego tekst jednolity przyjęty został uchwałą nr 234/2019 Senatu Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz na podstawie 

§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 

r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. poz. 911) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 

2019/20  za wyjątkiem zajęć realizowanych zdalnie,  wprowadza się zmiany w realizacji 

planów studiów: 

1. dla wybranych przedmiotów, których efekty uczenia się wymagają bezpośredniego 

kontaktu i nie mogą być prowadzone zdalnie; 

2. dla praktyk, z wyłączeniem praktyk realizowanych w trakcie ostatniego semestru 

studiów. 

§ 2 

Zmiany, o których mowa w § 1ust.1 polegają  na: 

1. przeniesieniu realizacji przedmiotu IP-2F-DSD Działania samorządowe na rzecz 

dzieci z semestru letniego roku akademickiego 2019/20 na semestr zimowy w roku 

akademickim 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia 

w roku akademickim 2019/20 na kierunku Interdyscyplinarne studia nad 

dzieciństwem i prawami dziecka (DU/IP);  

2. przeniesieniu realizacji przedmiotu 10-2S-MN1 Metodyka kształcenia i wychowania 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

z semestru letniego roku akademickiego 2019/20 na semestr zimowy w roku 



akademickim 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 

kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, którzy w roku akademickim 2019/20 studiowali 

na roku II; 

3. przeniesieniu realizacji przedmiotu 10-2S-ELN Elementy neurologii dziecięcej z semestru 

letniego roku akademickiego 2019/20 na zimowy 2020/21 dla studentów studiów 

niestacjonarnych na kierunku pedagogika specjalna, specjalność wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka, którzy w roku akademickim 2019/20 studiowali na roku II; 

4. przeniesieniu realizacji przedmiotu EP-3F-APP Autoprezentacja i praktyka wystąpień 

publicznych, z semestru letniego roku akademickiego 2019/20 na semestr zimowy w 

roku akademickim 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia 

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, którzy w roku 

akademickim 2019/20 studiowali na roku II; 

5. przeniesieniu realizacji przedmiotu AK-OF-POP Pierwsza pomoc przedmedyczna z 

semestru letniego roku akademickiego 2019/20 na semestr letni w roku akademickim 

2020/21 dla studentów studiów niestacjonarnych, którzy rozpoczęli studia w roku 

akademickim 2019/20 na  kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

(ZM/PW), Pedagogika (ZZ/PE), Pedagogika specjalna (ZM/PC), Psychologia 

(ZM/PY); 

§ 3 

Zmiany, o których mowa w § 1ust. 2 polegają  na przeniesieniu wymagań zaliczeń praktyk, 

realizowanych na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na 

wszystkich latach studiów z wyłączeniem ostatniego w semestrze letnim roku akademickiego 

2019/20 na  semestr zimowy w roku akademickim 2020/21. 

§ 4 

Prowadzenie przedmiotów wskazanych w § 2 oraz sprawowanie opieki nad praktykami, 

wskazanymi w § 3 powierza się osobom planowanym dla ich realizacji w obsadach 

zatwierdzonych dla roku akademickiego 2019/20.  

§ 5 

Programy zajęć wyróżnionych  w § 2 i  § 3 pozostają bez zmian. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Senatu APS 

Rektor: prof. Stefan Kwiatkowski 

 


