
 

  

Zarządzenie Nr 65/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Procedury opracowania, przechowywania i konsultowania 

programu kształcenia 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445)  

 

postanawiam, 

 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam Procedurę opracowania, przechowywania i konsultowania programu 

kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego stanowiącą załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuję Dziekanów Wydziałów, Dyrektorów Instytutów, Kierowników Katedr oraz 

kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do zapoznania  

podległych pracowników z treścią procedury i jej realizacji. 

 

§ 3 

 

Nadzór nad wdrożeniem i realizacją postanowień zawartych w procedurach powierzam 

Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                                                                                    Rektor 

 

                                                                                      prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 



 

  

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 65/2012/2013 

Rektora UKW 

z dnia 24.04.2013 r. 

 

Procedura opracowania, przechowywania i konsultowania 

 programu kształcenia 
 

kategorie treści terminy 
Podstawa 

prawna 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn.zm. 

Obowiązujące Zarządzenia Rektora UKW w sprawach dotyczących jakości kształcenia 

Podmioty 

odpowiedzialne 

1.Senat 

2. Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

3. Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

4. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia 

5. Główny Specjalista  ds. Organizacji Zarządzania i 

Kontroli 

6. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu 

7. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu 

8. Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

9. Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry 

10. Rada Instytutu/zebranie pracowników Katedry 

11. Rada Programowa 

12. Pracownicy administracji podstawowej 

jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 

13. Dział Dydaktyki 

14. Jednostki międzywydziałowe 

15. Organ Samorząd Studenckiego 

16. Organ samorządu doktoranckiego 

17. Interesariusze zewnętrzni, w tym eksperci 

18. Absolwenci 

 

 

 

 

 

Zadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Senat 

określa opis efektów kształcenia dla studiów I, II, III stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich 

na bieżąco 

2.Sencka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

opiniuje projekt opisu efektów kształcenia dla studiów I, II, III stopnia  

i jednolitych studiów magisterskich 

na bieżąco 

3. Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

nadzoruje i wdraża  prace związane  z  procedurą opracowania, 

przechowywania i konsultowania programu kształcenia  

na bieżąco 

4. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

weryfikuje poprawność formalną dokumentów na prośbę Prorektora  

ds. Dydaktycznych  i Jakości Kształcenia 

na bieżąco 

5. Główny Specjalista  ds. Organizacji Zarządzania i Kontroli 

publikuje w systemie elektronicznym uchwały Senatu dotyczące opisu 

efektów kształcenia wraz z opisem  efektów kształcenia 

najpóźniej w ciągu 

dwóch tygodni od 

uchwalenia 

Przechowuje ww.  dokumenty  na bieżąco 

6. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 

opiniuje  projekt opisu zakładanych efektów kształcenia dla studiów I,II, III 

stopnia i jednolitych studiów magisterskich 

na bieżąco 

uchwala programy kształcenia, po zasięgnięciu opinii właściwego organu 

samorządu studenckiego, jednostek międzywydziałowych, interesariuszy 

zewnętrznych, absolwentów zgodnie z opisami efektów kształcenia oraz 

wytycznymi ustalonymi przez Senat 

na bieżąco  

uchwala programy kształcenia studiów doktoranckich, po zaciągnięciu opinii 

organu samorządu doktorantów,  jednostek międzywydziałowych, 

absolwentów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat 

na bieżąco 

 

uchwala programy kształcenia studiów podyplomowych oraz plany i 

programy  kursów dokształcających, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez 

Senat 

na bieżąco 

7. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu 

nadzoruje i wdraża  prace związane  z  procedurą opracowania, na bieżąco 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania 

przechowywania i konsultowania programu kształcenia na poziomie 

jednostki 

8. Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

opiniuje programy kształcenia na bieżąco 

formułuje rekomendacje w sprawie doskonalenia jakości kształcenia na 

kierunku celem przedstawienia na posiedzeniu rady podstawowej jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu 

na bieżąco 

9. Dyrektor Instytutu/kierownik Katedry 

nadzoruje i wdraża  prace związane  z  procedurą opracowania, 

przechowywania i konsultowania programu kształcenia na poziomie jednostki 

na bieżąco 

10. Rada Instytutu/zebranie pracowników katedry 

opiniuje programy kształcenia dla studiów I,II i III stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz plany i programy 

kursów dokształcających 

na bieżąco 

11. Rada programowa 

opracowuje i modyfikuje  program kształcenia dla studiów I , II i III stopnia 

i jednolitych studiów magisterskich 

na bieżąco 

opracowuje i modyfikuje  program kształcenia dla studiów podyplomowych 

oraz plany i programy  kursów dokształcających 

na bieżąco 

 12. Pracownicy administracji podstawowej jednostki organizacyjnej 

wprowadzają do systemu elektronicznego informacje zawarte w  

planach  i programach studiów I, II, III stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich,  studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających 

najpóźniej w ciągu 

dwóch tygodni od 

otrzymania planów 

studiów z Działu 

Dydaktyki 

przekazują, zatwierdzone przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu, plany studiów do Działu Dydaktyki 

do 15 czerwca, 

jeżeli jest 

uchwalona innym 

trybem to w ciągu 

dwóch tyg. od 

uchwalenia 

przechowują komplet dokumentacji dotyczącej programu kształcenia na bieżąco 

13. Dział Dydaktyki 

sprawdza plany studiów od strony formalnej w ciągu miesiąca 

od daty 

otrzymania 

dokumentów 

weryfikuje poprawność formalną, nadaje numer planom studiów i przekazuje 

go do podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu oraz jednostki 

realizującej kształcenie na danym kierunku i specjalności 

w ciągu miesiąca 

od daty 

otrzymania 

dokumentów 

14. Jednostki międzywydziałowe 

wyrażają opinię na temat projektu programów kształcenia  na bieżąco 

15. Organ samorządu studenckiego 

wyraża opinię na temat projektu programów kształcenia na bieżąco 

16. Organ samorządu doktorantów 

wyraża opinię na temat projektu programów kształcenia na bieżąco 

17. Interesariusze zewnętrzni, w tym eksperci 

wyrażają opinię na temat projektu programów kształcenia uwzględniając 

odniesienia do potrzeb rynku pracy 

na bieżąco 

 18. Absolwenci 

 wyrażają opinię na temat projektu programów kształcenia  na bieżąco 

 

 



 

  

 

 

 

= 

 
 

Kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu 

5. zasięga opinii interesariuszy 

zewnętrznych,  studentów, doktorantów, 

jednostek międzywydziałowych 

7. przekazuje projekt programu kształcenia 

wypracowany przez Radę Programową 

Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

12. przekazuje Prorektorowi dokumentację 

 

 

Dyrektor Instytutu/kierownik katedry 

2. zwołuje posiedzenia Rady Instytutu/zebranie 

pracowników katedry celem rozpatrzenia 

projektu programu kształcenia 

wypracowanego przez Radę Programową 

 

4. przekazuje projekt programu kształcenia 

wypracowanego przez Radę Programową 

z właściwą przedmiotową częścią protokołu 

posiedzenia rady instytutu/zebrania 

pracowników katedry  

Komisja ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia 

8.  rozpatruje projekt programu kształcenia 

wypracowany przez Radę Programową  

oraz formułuje rekomendacje w sprawie 

doskonalenia jakości kształcenia na 

kierunku celem przedstawienia na 

posiedzeniu rady podstawowej jednostki 

organizacyjnej 

 

Rada Instytutu, zebranie 

pracowników katedry 

 

3. opiniuje projekt programu 

kształcenia wypracowany przez Radę 

Programową 

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej 

Uniwersytetu 

9. podejmuje uchwałę w sprawie planów 

studiów i programów kształcenia 

10. podejmuje uchwałę w sprawie opisu  efektów 

kształcenia studiów podyplomowych 

11. opiniuje projekt opisu efektów kształcenia 

dla studiów I, II, III i jednolitych mgr 

 

Senat 

16. podejmuje uchwałę w której określa 

efekty kształcenia dla studiów I, II, III i 

jednolitych magisterskich 

 

Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

13. zasięga opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia i Przewodniczącego Uczelnianego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia  
 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 

14. na prośbę Prorektora ds. DiJK weryfikuje 

poprawność formalną dokumentów 

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i 

Jakości Kształcenia 

15. opiniuje projekt opis efektów 

kształcenia dla I, II, III stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich 

Rada programowa 

1. tworzy i modyfikuje 

programy kształcenia  

Interesariusze zewnętrzni, 

absolwenci, jednostki 

międzywydziałowe 

6. opiniują  projekt programu 

kształcenia  

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2012/2013 Rektora UKW z dnia 24.04.2013 r. 

Schemat do procedury opracowania, konsultowania i przechowywania programu kształcenia 

 


