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nr procedury: 5 

 Procedura postępowania we wzajemnej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 
przy doskonaleniu efektów kształcenia i programu studiów 

 

Zakres:  Obejmuje zasady współpracy z otoczeniem zewnętrznym (interesariuszami zewnętrznymi) 

Odpowiedzialność: Zastępca Dyrektora Centrum ds. Dydaktycznych 
Osoba podejmująca decyzje: Dyrektor Centrum 

Opis postępowania  

1. W ramach współpracy z otoczeniem zewnętrznym w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunku 
weterynaria w UCMW UJ – UR zasięga się opinii Rady Interesariuszy Zewnętrznych (RIZ).  

2. Przedstawiciele RIZ mogą zgłaszać wnioski dotyczące modyfikacji programów kształcenia zgodnie z 
zapotrzebowaniem rynku pracy na posiedzeniach Rady Interesariuszy Zewnętrznych, a także na innych 
posiedzeniach, m.in. Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, lub bezpośrednio władzom UCMW. 
Wnioski te kierowane są następnie do Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (ZZJK), w celu wydania 
wiążącej opinii na temat proponowanych zmian.  

3. Wnioski wynikające z konsultacji powinny być dokumentowane, a przedstawione propozycje i sugestie 
uwzględniane są przy tworzeniu programów kształcenia zgodnie ze sposobem postępowania opisanym w 
„Procedurze weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia". 

4. Dodatkową formą zasięgania opinii Interesariuszy Zewnętrznych mogą być konsultacje w formie: a) badań 
ankietowych oraz wywiadów przeprowadzanych wśród pracodawców, bezpośrednio lub elektronicznie, b) 
spotkań seminaryjnych, konferencji z pracodawcami, c) wywiadów przeprowadzanych przez opiekunów 
praktyk z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki. 

5. Zaleca się również analizowanie trendów na rynku pracy w oparciu o wyniki dostępnych badań i opracowań 
naukowych. 

6.  Propozycje zmian w programie kształcenia ZZJK przekazuje Komisji ds. Programu Studiów.  

7. Wnioskodawca w celu przedstawienia swojej propozycji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach ZZJK  oraz 
Komisji ds. Programu Studiów. 

 
8. Wprowadzone przez Komisję ds. Programu Studiów zmiany w programie kształcenia zostają przestawiane na 

zebraniu Rady Centrum, która podejmuje stosowną uchwałę.  

9.  Członkowie RIZ mają prawo wglądu do dokumentacji zespołów Komisji ds. Jakości Kształcenia, Komisji ds. 
Programu Studiów oraz do dokumentacji programu kształcenia.  

10. Zastępca Dyrektora Centrum ds. Dydaktycznych może występować do poszczególnych członków RIZ o opinie 
na temat przygotowywanych zmian w programie studiów, które mają wpływ na jakość kształcenia. 

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. z 2016 r. poz. 1596), 
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Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów 

oceny programowej Dz.U. 2016 poz. 1529 

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 

Zarządzenie Rektora UR nr 51/2017 szczegółowego sposobu opracowywania programów kształcenia na studiach 

wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
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