Uchwała Nr 22 /2014

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia procedury uruchamiania nowego kierunku

studiów/specjalności

Na podstawie Uchwały Nr 109/2011 Senatu UWr z dnia 30.11.2011 r. w sprawie utworzenia w
UWr Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Zarządzenia nr 5/2012 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala co następuje :

§1
Na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska wprowadza się procedurę uruchamiania
nowego kierunku studiów/specjalności , która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Wydziału
Dr hab. Zdzisław Jary prof. UWr
Dziekan

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału nr 22/2014
Procedura uruchamiania nowego kierunku
§1
Inicjatorem utworzenia kierunku studiów/specjalności może być nauczyciel akademicki,
dyrektor jednostki organizacyjnej wydziału, prodziekan wydziału. Inicjator projektu
odpowiedzialny jest za opracowanie wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów, który
powinien zawierać :





ogólne ramy kształcenia (nazwa kierunku studiów , obszar kształcenia, poziom, profil,
forma kształcenia i planowany termin rozpoczęcia studiów);
zbieżność kierunku studiów z prowadzonymi w jednostce badaniami naukowymi
związek kształcenia na kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym z misją uczelni,
uzasadnienie celowości utworzenia kierunku ( informacje, że utworzenie
projektowanego kierunku studiów przyczyni się do rozwoju kształcenia, badań
naukowych oraz sprzyjać będzie przemianom zachodzącym w sferze społecznej,
gospodarczej oraz na rynku pracy.
§2

Opracowany projekt inicjator przedkłada Dziekanowi Wydziału.
§3
Projekt , o którym mowa w § 2, Dziekan przekazuje do zaopiniowania Radzie Naukowej
Instytutu. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu , Rada Instytutu wnioskuje o powołanie
zespołu programowego, którego zadaniem będzie opracowanie programu kształcenia nowego
kierunku studiów.
§4
W skład zespołu programowego powinni wchodzić inicjator utworzenia kierunku nauczyciele
akademiccy będący specjalistami z danej dziedziny , zwłaszcza przewidziani do stanowienia
minimum kadrowego kierunku, wskazane jest zapewnienie udziału w pracach zespołu
przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych (studentów)
§5
Zespół
programowy
do
opracowania
kierunku / specjalności powołuje dziekan .

pełnej

dokumentacji

nowo

uruchamianego

§6
Jeśli opinia wyrażona przez Radę Naukową Instytutu, na którym kierunek lub specjalność
miałby być prowadzony, jest negatywna co jest równoznaczne z brakiem podjęcia działań na
rzecz uruchomienia kierunku / specjalności. Dziekan po zasięgnięciu opinii Wydziałowego
Zespołu Jakości Kształcenia i / lub Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia , może
wydać polecenie przygotowania dokumentacji uruchomienia kierunku / specjalności.
§8
Opracowany przez zespół programowy projekt programu kształcenia wraz ze wszystkimi
załącznikami, po zaakceptowaniu go przez Radę Instytutu przekazany jest do dalszego

procedowania do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu ds.
Oceny Jakości Kształcenia.
§9
1. Jeśli Zespoły , o których mowa w § 8 pozytywnie zaopiniują projekt programu kształcenia,
zostaje on skierowany wraz z opinią Zespołów do Dziekana wydziału.
2. Jeśli Zespoły zgłoszą uwagi do projektu programu kształcenia, zostaje on wraz z listą uwag i
zastrzeżeń zwrócony zespołowi programowemu dla dokonania poprawek i uzupełnień.
3.Zespół programowy po dokonaniu koniecznych zmian przesyła poprawiony projekt do
Zespołów celem ponownego zaopiniowania.
§ 10

Dziekan przyjęty przez Radę Instytutu , WZJK i WZOJK - bez uwag - wniosek przedkłada do
zaopiniowania Radzie Wydziału
§ 11

Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie :


utworzenia studiów na danym kierunku, poziomie, profilu i formie kształcenia oraz
akceptacji proponowanych efektów kształcenia, do których dostosowany jest program
kształcenia;



w sprawie zasad rekrutacji

§ 12
Dokumentację dla nowo tworzonego kierunku studiów należy złożyć nie później niż na ostatniej
radzie Wydziału roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, w którym planowane
jest uruchomienie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
§ 13
Pozostałe wymagania i terminy wynikają z Uchwały Senatu U.Wr. nr 108/2012 w sprawie
wytycznych

dla

rad

podstawowych

jednostek

organizacyjnych

dotyczących

tworzenia

programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach
magisterskich,

studiach

podyplomowych

kursach

dokształcających

i

szkoleniach,

z

późniejszymi zmianami; oraz Zarządzenie Rektora U.Wr. nr 38/2013 w sprawie wprowadzenia
szczegółowych zasad projektowania, uruchamiania i realizacji programów kształcenia w
Uniwersytecie Wrocławskim.

