Protokół nr 1/2012 z posiedzenia
Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
z dnia 23 stycznia 2012 roku, godz. 15.00.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RW z dnia 23 września 2011
3. Likwidacja specjalności gimnastyka korekcyjna oraz turystyka i rekreacja na kierunku
wychowanie fizyczne.
4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych dla kierunków: edukacja techniczno –
informatyczna oraz elektronika i telekomunikacja.
5. Krajowe Ramy Kwalifikacyjne.
6. Sprawy róŜne, wnioski, informacje.
 Ocena nauczyciela
 Wizje problemów personalnych
Ad. 1
Pani Prodziekan 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 19.12.2011 roku.
Protokół został przyjęty jednogłośnie
Ad. 3
Pani Prodziekan przedstawiła informację na temat utworzenia w ramach kierunku
Wychowanie fizyczne obok bloku Gimnastyka korekcyjna drugiego bloku przedmiotów
wybieralnych pod nazwą Turystyka i rekreacja.
śaden z członków nie zgłosił zastrzeŜeń, w związku z czym zostało to zatwierdzone
jednogłośnie.
Ad. 4
Pan dr inŜ. Mirosław Chrzanowski przedstawił listę tematów prac dyplomowych dla kierunku
Edukacja techniczno-informatyczna (ZAŁĄCZNIK NR 1).
Członkowie Rady Wydziału jednogłośnie przyjęli tematy prac dyplomowych.
Pan dr inŜ. Lech Kaczmarek przedstawił tematy prac dyplomowych dla kierunku Elektronika
i telekomunikacja. Rada Wydziału nie wniosła zastrzeŜeń co do treści merytorycznej tematów
(ZAŁĄCZNIK NR 2).
Tematy prac dyplomowych dla kierunku Elektronika i telekomunikacja zostały jednogłośnie
przyjęte przez członków Rady.
Ad. 5
Pani Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego przedstawiła szczegółowe informacje
na temat krajowych ram kwalifikacyjnych. Do dnia 15.02.2012 roku naleŜy przygotować
znowelizowane plany nauczania w oparciu o moduły z wyszczególnionymi efektami
kształcenia.
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Chwilowo z krajowych ram kwalifikacyjnych został wyłączony kierunek Pielęgniarstwo,
gdyŜ jest on zawodem regulowanym.
Prof. dr hab. inŜ. Bogdan Miedziński zasugerował, Ŝeby przy tworzeniu efektów kształcenia
zwracać uwagę na prawidłowy dobór efektów.
Ad. 6
Głos zabrała Pani mgr Wioletta Palczewska. Przedstawiła informację na temat oceny
nauczyciela akademickiego i obowiązku uzupełnienia dokumentacji dotyczącej oceny do dnia
31.01.2012 roku.
Pani Prodziekan zobowiązała kierowników Zakładów do przeprowadzenia do dnia
31.05.2012 roku analizy zatrudnienia na poszczególnych kierunkach, z uwzględnieniem
wystąpienia niebezpieczeństwa cięcia etatów.
Pani Prodziekan przedstawiła osoby, które będą pracowały przy tworzeniu kierunku
Dietetyka:
1. Mgr Joanna Dudek
2. dr Wiktor DŜygóra
3. mgr Renata Wysocka
Głos zabrała Pani mgr Dorota Cichoń. Przedstawiła zmiany w siatkach dla II roku
Fizjoterapia niestacjonarnej i III roku fizjoterapii stacjonarnej.
Zmiany w planie nauczania dla II roku Fizjoterapia niestacjonarne obejmują
(ZAŁĄCZNIK NR 3):
1. rozszerzenie przedmiotu do wyboru o:
 Aerobic 15 godzin, 1 punkt ECTS
 Postępowanie przedlekarskie w stanach nagłych 15 godzin, 1 punkt ECTS
2. zmianę w ilości punktów ECTS w n/w przedmiocie:
 Sport inwalidów 1 punkt ECTS
Zmiany w planie nauczania dla III roku Fizjoterapia stacjonarne obejmują rozszerzenie
przedmiotu do wyboru o (ZAŁĄCZNIK NR 4):
1. Techniki relaksacji w fizjoterapii
2. Zastosowanie promieniowania w diagnostyce i terapii/Fitness – nowoczesne formy
gimnastyki.
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła zmiany w siatkach.
Pani Prodziekan przedstawiła zmiany w planie nauczania na kierunku Wychowanie fizyczne.
Wniesiona poprawka polega na przeniesieniu wykładu Turystyka aktywna z semestru
5 na semestr 4 (ZAŁĄCZNIK NR 5).
Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła zmiany.
Zaproponowano powołanie Wydziałowej Komisji Odznaczeń, w skład której wchodzą
nauczyciele po jednym z kaŜdego kierunku studiów (ZAŁĄCZNIK NR 6):
1. mgr Zygmunt Prochowicz - Fizjoterapia
2. dr Marian Michalak – Wychowanie fizyczne
3. prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński – InŜynieria bezpieczeństwa
4. dr Marzena Jaworska-Pełczyńska – Pielęgniarstwo
5. mgr inŜ. Eugeniusz Gronostaj – Elektronika i telekomunikacja

Protokolant: Bogumiła Pieczychlebek
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