
 

 

Zarządzenie Nr 20/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 29 października 2019 r. 
 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Kolegium w Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)  

 

 

 

zarządzam, 

 

co następuje:  

 

 

§ 1 

 

 

Wprowadzam Regulamin Kolegium Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§ 2 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

Rektor  

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 20/2019/2020  

Rektora UKW 

 z dnia 29 października  2019 r. 

 

REGULAMIN RADY KOLEGIUM 

§ 1 

 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Kolegium – jednostka organizacyjna do obsługi procesu dydaktycznego i zapewnienia 

jakości kształcenia Uniwersytetu w rozumieniu § 74 ust. 1 pkt 2 Statutu organizująca 

kształcenie na określonych kierunkach studiów;  

2. Rada Kolegium – podmiot kolegialny w rozumieniu § 79 ust. 2 Statutu właściwy dla 

jednego lub kilku kierunków studiów;  

3. Dyrektor Kolegium – kierownik jednostki organizacyjnej w rozumieniu § 74 ust. 1 pkt 2 

Statutu;  

4. Zastępca ds. kształcenia – zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w 

rozumieniu § 75 ust. 1 Statutu odpowiedzialny za realizację kształcenia na kierunku 

studiów;  

5. Rada Kierunku – rada projektująca program kształcenia dla kierunku w podstawowej 

jednostce organizacyjnej;  

6. URK – Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia;  

7. Uniwersytet  – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; 

 

§ 2 

W skład Rady Kolegium wchodzą: 

1. Dyrektor Kolegium – przewodniczący; 

2. Zastępcy ds. kształcenia; 

3. Kierownik Dziekanatu; 

4. Dwóch przedstawicieli samorządu studentów Kolegium, w tym przewodniczący. 

 

§ 3 

Rada Kolegium zgodnie z wytycznymi Senatu i URK organizuje proces kształcenia na 

kierunkach studiów zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu studiów. 



 

§ 4 

Rada Kolegium, zgodnie z wytycznymi Senatu i URK, monitoruje proces kształcenia na 

kierunkach studiów zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu studiów. 

 

§ 5 

Rada Kolegium: 

1) wspiera podstawowe jednostki Uniwersytetu w działaniach zapewniających uzyskanie 

pozytywnej oceny akredytacyjnej (dyskusja, dobre praktyki itp.); 

2) analizuje i akceptuje zbiorcze sprawozdanie z funkcjonowania wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia w Kolegium za każdy rok akademicki;  

3) analizuje wnioski naprawcze, doskonalące jakość kształcenia i podejmuje decyzje 

odnośnie adekwatnych działań; 

4) może zlecić wykonanie  wewnętrznej oceny programowej kierunku; 

5) wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez URK albo członka Rady. 

 

§ 6 

1. Rada Kolegium, na podstawie ogłoszonych przez Dyrektora Kolegium konkursów, może 

przyznać: 

1) absolwentowi wyróżnienie za najlepszą pracę dyplomową na wniosek komisji 

egzaminu dyplomowego; 

2) wyróżnienie najlepszemu w danym roku akademickim absolwentowi jednostki na 

wniosek Zastępcy ds. kształcenia; 

3) wyróżnienie najlepszemu w danym roku akademickim studentowi jednostki na 

wniosek Zastępcy ds. kształcenia. 

2. Rada Kolegium zgłasza studentów i absolwentów do przyznania nagrody Rektora.  

 

§ 7 

1. Dyrektor Kolegium zwołuje posiedzenia Rady Kolegium co najmniej raz na dwa miesiące.  

2. W przypadku nieobecności Dyrektora Kolegium posiedzenie zwołuje i prowadzi inny 

członek Rady przez niego wskazany. 

 



 

 

§ 8 

1. Rada Kolegium wyraża opinię lub stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy liczby członków Rady.  

2.  Protokół z przebiegu obrad weryfikuje uczestnik wskazany przez Przewodniczącego. 

3. Protokół z posiedzenia Rady Kolegium akceptuje i podpisuje przewodniczący posiedzenia. 

 


