Protokół nr 4/2011 z posiedzenia
Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
z dnia 19 grudnia 2011 roku, godz. 15.30.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RW z dnia 28 listopada 2011 roku.
3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych dla kierunków: fizjoterapia, wychowanie
fizyczne.
4. Powołanie zespołów do opracowania kierunkowych efektów kształcenia dla
poszczególnych kierunków studiów.
5. Zaopiniowanie zmian w Statucie SKN Fizjologii Wysiłku.
6. Zatwierdzenie dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla kierunków technicznych.
7. Zaopiniowanie tworzenia nowych kierunków studiów: dietetyka, inŜynieria
biomedyczna.
8. Sprawy róŜne, wnioski, informacje.
 Zaopiniowanie korekty w programie i planie praktyk zawodowych dla kierunku
fizjoterapia,
 Zatwierdzenie programów kursów w oparciu o kierunek wychowanie fizyczne,
 Podsumowanie dotychczasowej frekwencji i podjętych uchwał.
Ad. 1
Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego przedstawił porządek obrad, który został
jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Wydziału.
Ad. 2
Członkowie Rady Wydziału nie wnieśli zastrzeŜeń do protokołu z posiedzenia Rady
Wydziału z dnia 28.11.2011 roku.
Protokół został przyjęty jednogłośnie
Ad. 3
Pani dr hab. BoŜena Ostrowska zabrała głos odnośnie tematów prac dyplomowych na
kierunku Fizjoterapia. Po przeanalizowaniu tematów nie wniosła zastrzeŜeń co do ich treści
merytorycznej. Zaproponowała dokonanie tylko drobnych zmian stylistycznych tematów
(ZAŁĄCZNIK NR 1).
Członkowie Rady Wydziału jednogłośnie przyjęli tematy prac dyplomowych po
zaproponowanych poprawkach.
Pani prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla przedstawiła tematy prac dyplomowych dla
kierunku Wychowanie fizyczne. Nie wniosła zastrzeŜeń co do treści merytorycznej tematów
(ZAŁĄCZNIK NR 2).
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Wychowanie fizyczne zostały jednogłośnie przyjęte
przez członków Rady.
Ad. 4
Pani Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego przedstawiła skład osobowy zespołów
do opracowania kierunkowych efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów
(ZAŁĄCZNIK NR 3).
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Wszystkie kandydatury zostały zatwierdzone jednogłośnie.
Ad. 5
Pani Prodziekan przedstawiła informację o zmianach w statucie SKN Fizjologii Wysiłku,
które został poddane pod głosowanie (ZAŁĄCZNIK NR 4).
Statut został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6
Głos zabrała mgr Wioletta Palczewska. Przedstawiła informację na temat dopuszczalnego
deficytu punktów ECTS dla kierunków technicznych (ZAŁĄCZNIK NR 5).
śaden z członków nie zgłosił zastrzeŜeń co do deficytów, w związku z czym zostały one
zatwierdzone jednogłośnie.
Ad. 7
Pan Dziekan przedstawił propozycję utworzenia nowych kierunków studiów:
 Dietetyka,
 InŜynieria biomedyczna.
Pani mgr Małgorzata Nyc spytała, czy tworząc kierunek InŜynieria biomedyczna nie
będziemy konkurencją dla Politechniki Wrocławskiej Zamiejscowego Ośrodka
Dydaktycznego w Jeleniej Górze, która prowadzi juŜ kierunek pod taką nazwą.
Pan prof. zw. dr hab. inŜ. Franciszek Przystupa powiedział, Ŝe w momencie kiedy taki
kierunek funkcjonuje na Politechnice będzie problem z kadrą akademicką, gdyŜ rektorzy nie
wyraŜą zgody na podjęcie dodatkowej pracy przez wykładowców.
Pan prof. dr hab. Roman Gierelak powiedział, Ŝe w momencie kiedy kandydat stanie przed
moŜliwością wyboru uczelni Politechnika Wrocławska czy Karkonoska Państwowa Szkoła
WyŜsza na pewno wybierze Politechnikę. Zaproponował równieŜ, iŜ moŜna byłoby postarać
się o uruchomienie kierunku Mechatronika.
Student Bartosz Kulig zapytał czy istniałaby moŜliwość zmiany nazwy istniejącego kierunku
Edukacja techniczno-informatyczna na InŜynieria techniczno-informatyczna.
Dziekan wyjaśnił, iŜ nie ma takiej moŜliwość poniewaŜ istnieje ministerialna lista kierunków.
Ad. 8
Głos zabrała Pani mgr Dorota Cichoń. Przedstawiła informację dotycząca korekty w
programie i planie praktyk zawodowych dla kierunku fizjoterapia, której celem jest
umoŜliwienie studentom 4, 5 i 6 semestru wcześniejszego realizowania praktyki zawodowej
pod warunkiem zaliczenia praktyki z semestru poprzedniego (ZAŁĄCZNIK NR 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Pani Prodziekan przedstawiła informację na temat programów kursów. Pani
dr Ewa Bakońska-Pacoń zaproponowała uzupełnienie programu kursu o Przedlekarską pomoc
medyczną.
Po dokonanych zmianach program został jednogłośnie przyjęty (ZAŁĄCZNIK NR 12).
Student Bartosz Kulig zaproponował Ŝeby dzień 02.01.2012 roku zrobić dniem wolnym od
zajęć dydaktycznych.
Pan Dziekan wyjaśnił, iŜ nie ma takiej moŜliwości.

Protokolant: Bogumiła Pieczychlebek
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