
Poznań,  23 sierpnia 2013 roku 

DOP-0212-129/13 
 

Zarządzenie nr 129/2013 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 23 sierpnia 2013 roku 

w sprawie wprowadzenia procedury modyfikacji planów i programów kształcenia 

 

Na podstawie § 42 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,                       

w związku z § 8 ust. 2 Uchwały nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu         

z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości 

kształcenia, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza się procedurę modyfikacji planów i programów kształcenia (P.163_UKdsJK). 

2. Kartę procedury określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, natomiast formularze: 

1) karta zgłoszenia nowego przedmiotu (P.163_F1) – załącznik nr 2, 

2) karta zgłoszenia propozycji modyfikacji programu kształcenia (P.163_F2) – załącznik nr 3, 

3) wniosek o utworzenie nowej specjalizacji (P.163_F3) – załącznik nr 4. 

3. Załączniki stanowią integralną część niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

  prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
KARTA PROCEDURY 

P.163_UKdsJK 
 
Procedura: P.163_UKdsJK 
Zakres przedmiotowy: modyfikacja planów i programów kształcenia 
Formularze: karta zgłoszenia nowego przedmiotu (P.163_F1), karta zgłoszenia propozycji 

modyfikacji programu kształcenia (P.163_F2), wniosek o utworzenie nowej specjalizacji 
(P.163_F3). 

Uczestnicy procesu: kierunkowy zespół ds. jakości kształcenia (KZdsJK), wydziałowa komisja ds. 
studiów, wydziałowy samorząd studencki, kierownik przedmiotu, dziekan, rada wydziału, 
Senat. 

Właściciel procesu: kierunkowy zespół ds. jakości kształcenia (KZdsJK), 
 
Graficzne przedstawienie przebiegu procedury: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.   w 
sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. 
U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1445, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie 
warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej, rozwinięte w Statucie Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej uchwalonym 10 listopada 2011 r. 

 Uchwała nr 21/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 listopada 
2012 r. w sprawie uczelnianego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie propozycji zmiany w planie i/lub w programie kształcenia (P.163_F1, 
P.163_F2 lub P.163_F3). 

Zaopiniowanie wniosku przez KZdsJK; ewentualna korekta wniosku. 

Rozpatrzenie wniosku przez wydziałową komisję ds. studiów i skierowanie go do rady 
wydziału. 

Rozpatrzenie wniosku przez radę wydziału i podjęcie decyzji w formie uchwały. 

Wprowadzenie zmian przez dziekana lub skierowanie do Senatu. 



 

 

Formularz P.163_F1 

 

 

Poznań, dnia……………………. 

 

Karta zgłoszenia nowego przedmiotu 

 

 

 

Zgłaszający (kierownik jednostki organizacyjnej)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Przedmiot (obowiązkowy/do wyboru1) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedmiotu 

 

Uzasadnienie wprowadzenia przedmiotu: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sylabus (karta przedmiotu)2 (w załączeniu) 

 

 

Opinia Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

Opinia wydziałowej komisji ds. studiów 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Decyzja Rady Wydziału 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
2 Nie dotyczy wniosku składanego przez Samorząd studencki i Dziekana. 
 
 



Formularz P.163_F2 

 

Poznań, dnia……………………. 

 

Karta zgłoszenia propozycji modyfikacji programu kształcenia 

 

 

Zgłaszający (przewodniczący KZdsJK)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj modyfikacji (likwidacja przedmiotu/ów, zmiana sekwencji przedmiotów, wprowadzenie 

nowego przedmiotu, zmiana treści istniejącego przedmiotu, zmiana efektów kształcenia dla 

przedmiotu/ów3) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa przedmiotu/ów 

 

Uzasadnienie propozycji modyfikacji: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………….. 

 

Sylabus (karta przedmiotu)4 (w załączeniu) 

 

 

 

Decyzja wydziałowej komisji ds. studiów 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Decyzja rady wydziału 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

                                                 
3 niepotrzebne skreślić 
4 Jedynie w przypadku wprowadzenia nowego przedmiotu lub zmiany treści istniejącego przedmiotu 
 
 
 
 
 
 
 



 

Formularz P.163_F3 

 

Poznań, dnia……………………. 

 

 

Wniosek o utworzenie nowej specjalizacji5 

 

Wnioskodawca………………………………………………………………………………………… 

Nazwa specjalizacji …………………………………………………………………………………… 

Jednostka organizacyjna (lub jednostki) prowadząca specjalizację dyplomową6  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj studiów (I stopnia/II stopnia/jednolite magisterskie7) 

 

Uzasadnienie 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis profilu absolwenta 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

       

Akceptacja kierownika katedry/dyrektora instytutu  

 

 

Opinia Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku studiów 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Decyzja wydziałowej komisji ds. studiów 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Decyzja rady wydziału 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

                                                 
5 W załączniku należy podać plan studiów (przedmioty/moduły, wykaz godzin, formy zaliczenia, punkty 
ETCS) oraz sylabusy do przedmiotów. 
6 Gdy specjalizację prowadzi więcej jednostek organizacyjnych, wpisać „ogólnowydziałowe” i podać jednostki 
odpowiedzialne za prace dyplomowe. 
7 niepotrzebne skreślić 


