
Poznań, 16 października 2017 roku 

 

DOP-0212-115/2017 

 

Zarządzenie nr 115/2017 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 16 października 2017 roku 

w sprawie wzorów wniosków o zmianę efektów kształcenia, utworzenia nowego 

kierunku studiów lub o nadanie uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów 

 

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 

jedn. Dz. U. 2016, poz. 1842, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 986 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 

4 – poziomy 6–8, (Dz. U. z 2016, poz. 1594), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 

2016, poz. 1596), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 

2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016, poz. 1529), § 42 

ust. 4 pkt 4 i 6 oraz ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz § 8 uchwały 

nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2017 r. w 

sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania programów 

studiów, zarządza się, co następuje. 

 

§ 1 

1. Wydział posiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie, w której prowadzi kierunek studiów, może dokonywać 

dowolnych zmian efektów kształcenia, za zgodą Senatu. 

2. Zmianę efektów kształcenia, określonych dla danego kierunku studiów uchwałą Senatu, 

wprowadza się od nowego roku akademickiego. 

3. Wydział, prowadzący kierunek studiów na podstawie, o której mowa w art. 11 ust. 3 

ustawy, może dokonywać zmian łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów 

kształcenia, określonych przez Senat, aktualnych na dzień wydania przez ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia. 

4. Wniosek, w sprawie zmiany efektów kształcenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 

zaopiniowany przez radę wydziału, dziekan składa Prorektorowi ds. Studiów, najpóźniej 

do 31 grudnia roku poprzedzającego zmianę. 

 

§ 2 

1. Nowy kierunek studiów może uruchomić wydział, który posiada uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie, w której planuje ten 

kierunku otworzyć. 

2. Wydział, który nie posiada uprawnień, o których mowa w ust. 1, może o takie uprawnienie 

wnioskować do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

3. W sprawie, o której mowa w ust. 1, dziekan składa wniosek zaopiniowany przez radę 

wydziału Prorektorowi ds. Studiów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2. 



4. W sprawie, o której mowa w ust. 2, dziekan składa wniosek zaopiniowany przez radę 

wydziału Prorektorowi ds. Studiów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

 

§ 3 

Traci moc zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do 

podjęcia przez Senat uchwał o określenie efektów kształcenia, utworzenie kierunków studiów 

lub wnioskowania o uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

                                       /-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 
 


