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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 153/2015 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i
Geodezji z dnia 21 października 2015 roku

Procedura zgłaszania i zatwierdzania przedmiotów do wyboru
na kierunkach studiów realizowanych
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 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz.
1232),
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011r. nr
253, poz.1520),
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 wyniku monitorowania procesu dydaktycznego, Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
i Wydziałowe Komisje ds. Dydaktycznych i Studenckich po każdym cyklu rocznym (do
30 listopada), określają potrzebę zmian w zakresie przedmiotów do wyboru. Wnioski z
analizy procesu dydaktycznego zostają przekazane Dziekanowi w postaci raportu.

2.

Dziekan WIŚiG po zapoznaniu się z raportem podejmuje decyzję w sprawie
wprowadzenia zmian w przedmiotach do wyboru na poszczególnych kierunkach.
Następnie zwraca się do Kierowników Katedr z prośbą o przygotowanie kart
przedmiotów/modułów do wyboru.

3.

Kierownicy Katedr informują pracowników o możliwości zgłaszania propozycji
przedmiotów do wyboru na dany kierunek i stopień studiów.

4.

Koordynatorzy przygotowują karty przedmiotów/modułów do wyboru i przesyłają je do
właściwych Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich.

5.

Wydziałowe Komisje ds. Dydaktycznych i Studenckich dokonują formalnej i
merytorycznej oceny zgłoszonych przedmiotów, pod kątem:
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a) zgodności tematyki przedmiotu z efektami kształcenia dla kierunku i stopnia studiów,
b) spełnienia wymogu niepowtarzalności treści programowych z innymi
modułami/przedmiotami występującymi w programach studiów,
c) kompetencji osoby przewidzianej do prowadzenia danego modułu/przedmiotu (stopień
i/lub tytuł naukowy, dorobek naukowy z wnioskowanej tematyki przedmiotu),
d) możliwości realizacji tematyki przedmiotu, ze względu na stan bazy dydaktycznej
Wydziału,
e) poprawności i kompletności wykonania karty modułu/przedmiotu.
6.

Wyniki z analizy kart zgłoszonych przedmiotów do wyboru, Komisje ds. Dydaktycznych
i Studenckich przekazują Kierownikowi Katedry i zainteresowanemu koordynatorowi
modułu/przedmiotu.

7.

Zatwierdzony przez właściwą Komisję ds. Dydaktycznych i Studenckich przedmiot(y)
zostaje włączony do programu studiów dla studentów danego kierunku i stopnia.

8.

Do 30 czerwca danego roku akademickiego, Rada Wydziału zatwierdza zmiany w
programach studiów. Nowe przedmioty są wprowadzane do katalogu przedmiotów do
wyboru dla studentów danego kierunku i stopnia, w przyjętym trybie udostępniania
przedmiotów w systemie USOS.
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