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UCMW 
Procedura nr 11 

Procedura projektowania i modyfikacji programów 
kształcenia 

 

Zakres:  Procedura obejmuje proces projektowania i modyfikowania programu kształcenia i dotyczy 
wszystkich pracowników 

Odpowiedzialny za stosowanie procedury: Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych, Komisja ds. Jakości 
Kształcenia 
Osoba podejmująca decyzje: Dyrektor Centrum, Rada Centrum, Senat Uczelni 

Opis postępowania:  

Działanie Opis działania Odpowiedzialność Dokumenty 

Zgłoszenie propozycji 
dotyczącej stworzenia 
nowego programu 
kształcenia lub modyfikacji 
istniejącego programu 
kształcenia. 
 

Propozycje nowego lub modyfikację 
istniejącego programu kształcenia 
może zgłosić prowadzący 
zajęcia/zespół prowadzących po 
zaopiniowaniu przez bezpośredniego 
przełożonego do Dyrektora Centrum, 
który powołuje zespół zadaniowy do 
projektowania efektów kształcenia i 
programu w oparciu o analizę rynku 
edukacyjnego, opinię interesariuszy 
zewnętrznych i wewnętrznych, 
strategię UCMW UJ-UR. Projekt 
programu kształcenia powinien 
zawierać: szerokie uzasadnienie 
składanej propozycji, ogólną 
charakterystykę programu 
kształcenia, sylwetkę absolwenta, 
propozycję efektów kształcenia, 
opinię interesariuszy zewnętrznych i 
wewnętrznych. 

Prowadzący 

zajęcia, zespół 

prowadzących 

zajęcia, zespół 

projektowy, 

Komisja ds. 

programu studiów 

kierownicy i 

dyrektorzy 

jednostek 

organizacyjnych 

1. 
Uzasadnienie 
składanej 
propozycji 
2. Ogólna 
charakterysty
ka programu 
kształcenia  
3. Sylwetka 
absolwenta 
4. Propozycje 
efektów 
kształcenia 
5. Opinia 
interesariuszy  
zewnętrznych 
6. Propozycje 
przedmiotów 
studiów 
7. Propozycje 
minimum 
kadrowego 

Zgłoszenie propozycji 
dotyczącej modyfikacji  
istniejącego programu 
kształcenia. 

Propozycje zmian w realizowanym 
programie studiów zgłaszane są z 
wykorzystaniem zasad ujętych w 
procedurze nr 4 Procedura 
weryfikacji realizacji i osiągania 
zakładanych efektów kształcenia 

Prowadzący 
zajęcia, zespół 
prowadzących 
zajęcia, zespół 
projektowy,  
komisja ds. 
programu studiów 
kierownicy i 
dyrektorzy 
jednostek 
organizacyjnych 

1. 
Uzasadnienie 
modyfikacji 
2. Zakres 
proponowany
ch zmian 
3. Wpływ 
zmian na 
koszty 
programu 
kształcenia 
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Zatwierdzenie lub 
odrzucenie wstępnego 
projektu nowego 
programu kształcenia lub 
proponowanych zmian 
w prowadzonym 
programie kształcenia. 

W przypadku nowego programu 
kształcenia Komisja ds. programu 
studiów opiniuje projekt i 
zatwierdza lub odrzuca zgłoszone 
propozycje. W przypadku ich 
zatwierdzenia, decyzja 
przekazywana jest Dyrektorowi 
Centrum. W przypadku odrzucenia 
nowego programu kształcenia przez 
Komisję ds. programu studiów 
decyzja przekazywana jest 
zespołowi projektującemu 

Komisja ds. 
programu studiów, 
Zastępca 
Dyrektora 
Centrum ds. 
Dydaktycznych  

Decyzja 
dotycząca 
przyjęcia/odrz
ucenia 
projektu lub 
propozycji 
zmian 

Zatwierdzenie lub 
odrzucenie 
proponowanych zmian w 
prowadzonym programie 
kształcenia 

W przypadku zmian w programie 
kształcenia Komisja ds. programu 
studiów  analizuje poprawki i w 
przypadku akceptacji przedkłada 
Zastępcy Dyrektora Centrum ds. 
Dydaktycznych. Następnie zmiany 
przedkładane są do akceptacji 
Radzie Centrum.  W przypadku 
braku akceptacji poprawki zostają 
skierowane ponownie do Komisji. 

 Komisja ds. 
programu studiów, 
Prodziekan ds. 
Dydaktycznych i 
Studenckich 

Decyzja 
dotycząca 
przyjęcia/odrz
ucenia 
projektu lub 
propozycji 
zmian 

 Wprowadzenie zmian do 
realizowanego programu 
kształcenia 

Programy kształcenia 
przygotowywane są przez zespół 
zadaniowy do projektowania 
efektów kształcenia i programu 
kształcenia, który tworząc program 
kształcenia dla kierunku studiów 
uwzględnia obowiązujące Polskie 
Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego, wymogi rozporządzeń 
ministerialnych, wytyczne Senatu 
Uczelni oraz Rady Centrum, wyniki 
analiz (ankiety i okresowe przeglądy) 
prowadzonych przez  Komisję ds. 
Jakości Kształcenia. Zespół 
zadaniowy do projektowania 
efektów kształcenia i programu 
kształcenia uwzględnia: 
- ocenę treści kształcenia 
dokonywaną przez absolwentów 
kierunku za pomocą ankiety 
absolwenta, 
- informacje wypływające z raportów 
wizytacji komisji akredytacyjnych 
oraz z ankietowania pracodawców, 

Komisja ds. 
programu studiów, 
Zastępca 
Dyrektora 
Centrum ds. 
Dydktycznych 

1. Kierunkowe 
efekty 
kształcenia  
2. Sylwetka 
absolwenta 
3. Plan 
studiów  
4. Karta 
programu 
studiów 
5. Tabela 
odniesień 
efektów 
kierunkowych 
do efektów 
obszarowych  
6. Tabela 
pokrycia 
obszarowych 
efektów 
kształcenia 
przez 
kierunkowe 
efekty 
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- sprawozdania Biura Karier 
dotyczące śledzenia losów 
absolwentów 

kształcenia  
7. Matryca 
efektów 
kształcenia  
8. Ogólna 
charakterysty
ka programu 
kształcenia 

Przygotowanie sylabusów Sylabusy przygotowują planowani 
koordynatorzy  którym zostaną 
przydzielone przedmioty w ramach 
obciążenia dydaktycznego  

Komisja ds. 
programu studiów 

Sylabusy 

Modyfikacja sylabusów Sylabus  modyfikowany jest przez 
koordynatora przedmiotu.  

Komisja ds. 
programu studiów 

Sylabusy 

Opiniowanie 
opracowanego programu 
kształcenia  

Merytoryczna ocena kompletu 
dokumentów w odniesieniu do 
obowiązujących aktów prawnych. 
Przekazanie dokumentacji na obrady 
Rady Centrum. 

Komisja ds. 
programu studiów 

Opinia 
pisemna 

Przedstawienie 
opracowanego programu 
kształcenia Radzie 
Centrum. 

Plan studiów i efekty kształcenia 
oraz program kształcenia jest 
uchwalany przez Radę Centrum, po 
zasięgnięciu opinii właściwego 
organu samorządu studenckiego, 
najpóźniej do 15 czerwca dla toku 
studiów rozpoczynającego się od 
semestru zimowego, a do 15 
listopada dla toku studiów 
rozpoczynającego się od semestru 
letniego. Rada Centrum zatwierdza 
opis procesu kształcenia 
uwzględniając wytyczne Senatów 
obydwu Uczelni. 

Rada Centrum Protokół Rady 
Centrum 
z głosowania 
nad 
przyjęciem 
efektów 
kształcenia i 
programu 
kształcenia 
(nowego lub 
modyfikowan
ego) 
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Zatwierdzanie planów 
studiów i programów 
kształcenia 

W przypadku nowego programu 
kształcenia wniosek o utworzenie 
kierunku studiów zawierający 
uchwalony program kształcenia 
należy przesłać do Prorektorów ds. 
Dydaktycznych i Studenckich. 
Program kształcenia zawiera: 
kierunkowe efekty kształcenia, 
sylwetkę absolwenta, plan studiów, 
kartę programu studiów, tabelę 
odniesień efektów kierunkowych do 
efektów obszarowych,  tabelę 
pokrycia obszarowych efektów 
kształcenia przez kierunkowe efekty 
kształcenia, matrycę efektów 
kształcenia. Senackie Komisje ds. 
Dydaktycznych i Studenckich po 
pozytywnej ocenie efektów 
kształcenia, wnioskuje o ich 
przyjęcie przez Senaty Uczelni. 

Prorektorzy ds. 
Dydaktycznych i 
Studenckich, 
Senackie Komisje 
ds. Dydaktycznych 
i Studenckich, 
Zastępca 
Dyrektora  
Centrum ds. 
Dydaktycznych  
 

Uchwała Rady 
Centrum, 
Uchwały 
Senatów 
Uczelni 

Zatwierdzanie planów 
studiów i programów 
kształcenia 

W przypadku modyfikowanych i 
uchwalonych przez Radę Centrum 
efektów kształcenia dokumentami, 
które należy przesłać do 
Prorektorów ds. Dydaktycznych i 
Studenckich  są: 
- kierunkowe efekty kształcenia, 
sylwetka absolwenta, plan studiów, 
tabela odniesień efektów 
kierunkowych do efektów 
obszarowych, tabela odniesień 
efektów kierunkowych do efektów 
obszarowych, tabela pokrycia 
obszarowych efektów kształcenia 
przez kierunkowe efekty kształcenia, 
matryca efektów kształcenia. 

Prorektorzy ds. 
Dydaktycznych i 
Studenckich, 
Senackie Komisje 
ds. Dydaktycznych 
i Studenckich, 
Zastępca 
Dyrektora ds. 
Dydaktycznych 

Uchwała Rady 
Centrum, 
Uchwała 
Senatów 
Uczelni 

Zatwierdzenie/zaopiniowa
nie programu kształcenia 

 

Senaty w zależności od uprawnień 
posiadanych przez UCMW: 
uchwalają utworzenie kierunku i 
efekty kształcenia. 

Senaty Uczelni Uchwały 

Senatów 

Uczelni 
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Dokumenty związane z procedurą: 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( z późniejszymi zmianami, tekst jedn. Dz.U. 
2017 poz. 2183) 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków 
prowadzenia studiów Dz.U. 2016 poz. 1596 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków prowadzenia studiów Dz.U. 2017 poz. 1515 
 
Zarządzenie Rektora UR nr 20/2017 w sprawie określania wytycznych do opracowania programów 
kształcenia i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie 
 
Zarządzenie Rektora UR nr 27/2017 w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 20/2017 z dnia 31 

marca 2017 roku dotyczącego określenia wytycznych do opracowania programów kształcenia i planów 

studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym. im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
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