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1. ZAKRES PROCEDURY 

Doskonalenie programów i planów studiów obejmuje kontrolę i analizę planów i 

programów kształcenia na poszczególnych kierunkach, stopniach i formach studiów 

dokonywaną co dwa lata.  

Przeglądy programów kształcenia obejmują: przegląd efektów kształcenia, planów 

kształcenia, kart modułów kształcenia.  

 

2. TERMINOLOGIA 

Program studiów to opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych 

efektów kształcenia, program studiów określa w szczególności: 

- opis modułów kształcenia wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów punktami 

ECTS, opisem zakładanych efektów kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów 

kształcenia osiąganych przez studenta; 

- plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. 

Plan studiów określa: 

- zestaw modułów kształcenia (przedmiotów i grup przedmiotów), 

- usytuowanie tych modułów w poszczególnych semestrach, 

- w przypadku przedmiotów – podstawowe formy prowadzenia zajęć i wymiar tych 

zajęć. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Nauczyciele akademiccy: 

- na początku każdego roku akademickiego przegląd i ocena kart modułów kształcenia z 

uwzględnieniem najnowszych wytycznych, zarządzeń i regulaminu studiów    

Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia 

- przegląd i analiza przesłanych przez nauczycieli akademickich kart modułów 

kształcenia 

- przegląd programów kształcenia na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach 

studiów z uwzględnieniem najnowszych wytycznych, zarządzeń i regulaminu studiów    

- przegotowanie raportów/sprawozdań dla Rady Wydziału  

Rada Wydziału: 

- zapoznanie się z raportami/sprawozdaniami Wydziałowej Komisji ds. Programów 

Kształcenia i obrady nad proponowanymi zmianami w programach kształcenia 

każdorazowo po przekazaniu wykazu tych zmian przez  Wydziałową Komisję ds. 

Programów Kształcenia 

 Dziekan Wydziału odpowiada za: 

- nadzór nad harmonogramem prac Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia 
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- nadzór nad pracą nauczycieli akademickich 

- przekazanie informacji o wprowadzanych zmianach w programach kształcenia do 

Działu Nauczania 

Studenci odpowiadają za: 

- udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia 

- wydanie opinii na temat proponowanych zmian  

- udział w obradach Rady Wydziału 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Nauczyciele akademiccy: 

- wrzesień (corocznie) 

Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia: 

październik – przegląd modułów kształcenia 

listopad – przegląd programów kształcenia, mail do studentów i wykładowców 

grudzień – analiza wyników ankietyzacji i hospitacji i opinii studentów i wykładowców 

styczeń – przygotowanie zmian w programach kształcenia 

luty – obrady z interesariuszami zewnętrznymi 

marzec – przygotowanie wykazu zmian w programach i przekazanie pod obrady Rady 

Wydziału 

Rada Wydziału: 

- kwiecień  

Dziekan Wydziału: 

- nadzór nad pracami Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia – cały rok 

akademicki 

- przekazanie informacji o wprowadzanych zmianach do Działu Nauczania – maj 

Studenci: 

- praca w Komisjach – cały rok 

- udział w Radzie Wydziału – cały rok 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

5.1. Corocznie we wrześniu nauczyciele akademiccy dokonują aktualizacji modułów 

kształcenia z uwzględnieniem najnowszych wytycznych, zarządzeń, regulaminu studiów 

i standardów. 

5.2. Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia w październiku dokonuje analizy 

przygotowanych przez nauczycieli akademickich modułów kształcenia ich aktualności 

(m.in. wykaz literatury), zgodności z zarządzeniami, regulaminem studiów i 

standardami. 
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5.3.1. Raz na dwa lata w roku dokonywania przeglądu programów kształcenia 

(rozpoczęcie pierwszego przeglądu w 2015 roku) w listopadzie Wydziałowa Komisja ds. 

Programów Kształcenia analizuje programy kształcenia. Przygotowane programy 

kształcenia muszą uwzględniać opinie interesariuszy zewnętrznych. Programy 

kształcenia analizowane są pod kątem ilości punktów ECTS, liczby godzin 

dydaktycznych, osiągania założonych efektów kształcenia, kolejności modułów w 

poszczególnych semestrach, obowiązujących zarządzeń i wytycznych do projektowania 

programów studiów. 

5.3.2. W listopadzie Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia wysyła zapytanie 

mailowe do Wydziałowej Rady Studentów i wykładowców celem uzyskania ich opinii na 

temat obowiązujących programów kształcenia.  

5.3.3. W grudniu Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia dokonuje analizy 

przeprowadzonej ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych i analizuje opinie 

studentów oraz wykładowców na temat programów kształcenia. 

 5.3.4. W styczniu Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia przygotowuje 

zmiany w programach kształcenia. 

5.3.5. W lutym Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia poddaje nowo 

przygotowane programy kształcenia ocenie specjalistów zewnętrznych (interesariusze 

zewnętrzni, Wydziałowa Rada Studentów). 

5.3.6. W marcu Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia przygotowuje wykaz 

proponowanych zmian w programach kształcenia pod obrady Rady Wydziału. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

 

Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami. 

 

Uchwała Nr 1050/02/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 16 

lutego 2015 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących programów 

kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

       

Zarządzenie Nr 884/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia  2 

marca 2015 roku w sprawie wzorów druków, na których należy przygotować 

dokumentację programów kształcenia. 


