
 
 

 
 
 

 

 
POSTANOWIENIE nr 1/2021 

Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu 
Opolskiego 

z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
 

w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego postanowienia nr 

1/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego 
z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów 

zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim 

 
Na podstawie § 118 ust. 1 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała 
nr 32/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia marca 2021 r.), Prorektor 
ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego postanawia: 
 

§ 1 

W postanowieniu nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów 
zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim zmienia się załącznik nr 1, 
który otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia. 
 

§ 2 
Pozostałe przepisy postanowienia nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim 
pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
1. Ogłasza się w załączniku nr 2 do niniejszego postanowienia tekst jednolity 

postanowienia nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu 
Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów 
zmiennych ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Opolskim, z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych: 
1) postanowieniem nr 2/2020 Prorektora ds. kształcenia i studentów 

Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 grudnia w sprawie zmiany i ogłoszenia 
tekstu jednolitego postanowienia nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i 
studentów Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w 
Uniwersytecie Opolskim; 

2) postanowieniem nr 1/2021 Prorektora ds. kształcenia i studentów 
Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 kwietnia w sprawie zmiany i ogłoszenia 
tekstu jednolitego postanowienia nr 1/2020 Prorektora ds. kształcenia i 
studentów Uniwersytetu Opolskiego z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu kursów zmiennych ogólnouczelnianych w 
Uniwersytecie Opolskim. 

 
 



§ 4 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

        PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW  
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO 

           
            dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO 


