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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 153/2015 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i 

Geodezji z dnia 21 października 2015 roku 

 
Procedura postępowania we wzajemnej współpracy 

z interesariuszami zewnętrznymi przy doskonaleniu efektów 
kształcenia i programów studiów 

 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji  
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 

 

Podstawy prawne: 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 

z późn. zm.),  

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198),  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w 

sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1370), 

Rozporządzenie MNiSzW z dnia 29września 2011 roku w sprawie oceny programowej i 

oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232), 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w 

sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny 

instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1356), 

Zarządzenie Rektora UR Nr 72/2013 w sprawie określenia Wytycznych do opracowania 

planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym w 

Krakowie. 

Treść procedury: 

1. W ramach współpracy z otoczeniem zewnętrznym w celu podniesienia jakości 

kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. 

H. Kołłątaja w Krakowie (WIŚiG) zasięga się opinii Rady Interesariuszy Zewnętrznych 

(RIZ) w trakcie zebrań Rady, a także na podstawie indywidualnych wniosków członków 

Rady skierowanych do władz Wydziału, reprezentowanych przez Dziekana i 

Prodziekanów WIŚiG. Nadzór nad właściwym przebiegiem współpracy sprawują 

Prodziekani i przewodniczący RIZ. 

2. Przedstawiciele RIZ mogą zgłaszać na posiedzeniach Rady lub bezpośrednio 

Prodziekanom ds. kierunków, wnioski dotyczące modyfikacji programów kształcenia (I i 

II stopnia) zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Wnioski te kierowane są następnie 

do Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (ZZJK), w celu wydania wiążącej opinii 

na temat proponowanych zmian.  

3. Propozycje zmian w programie kształcenia ZZJK przekazuje do odpowiedniej dla danego 

kierunku Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich. 

4. Wnioskodawca w celu przedstawienia swojej propozycji ma prawo uczestniczyć w 

http://www.ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_72_2013.pdf
http://www.ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_72_2013.pdf
http://www.ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_72_2013.pdf
http://www.ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_72_2013.pdf


Procedura zatwierdzona uchwałą nr 153 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 21 października 2015 roku  

______________________________________________________________________________________ 

-2- 

posiedzeniach ZZJK i odpowiedniej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich z 

zachowaniem pełnych praw członka Zespołu i Komisji. 

5. Wprowadzone przez odpowiednią Komisję ds. Dydaktycznych i Studenckich zmiany w 

programie kształcenia dla danego kierunku zostają przekazane Dziekanowi. Następnie 

zmodyfikowany program kształcenia, jest przestawiany przez Prodziekana ds. danego 

kierunku na Radzie Wydziału, która podejmuje stosowną uchwałę. 

6. RIZ mając na uwadze podnoszenie jakości kształcenia desygnuje ze swojego grona 

przedstawicieli do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w drodze jawnego 

głosowania. 

7. Członkowie RIZ mają prawo wglądu do dokumentacji zespołów Wydziałowej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia, Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz do dokumentacji 

programów dla poszczególnych kierunków studiów. 

8. W trakcie posiedzeń RIZ, Prodziekani przedstawiają wybrane zagadnienia dotyczące 

problemów związanych z realizacją programów kształcenia. 

9. Prodziekani mogą występować do poszczególnych członków RIZ o opinie na temat 

przygotowywanych zmian programów studiów, które mają wpływ na jakość kształcenia. 


