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Zarządzenie nr 86/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 7 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie zasad tworzenia nowego kierunku studiów oraz programu studiów dla 
nowego cyklu kształcenia 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 8, art. 53 i 54 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), § 9-11 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
studiów (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 661), § 25 pkt 3 i 10 oraz § 44 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, a także w oparciu o uchwałę nr 43/2021 Senatu UPP z dnia  
28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad tworzenia programów studiów pierwszego i drugiego 
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zarządza się, co następuje. 
 

§ 1 
1. Utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu wymaga pozwolenia 

ministra.  
2. Pozwolenia nie wymaga utworzenie studiów na kierunku przyporządkowanym do 

dyscypliny albo dyscypliny wiodącej:  
1) w której UPP posiada kategorię naukową A+, A albo B+;  
2) zawierającej się w dziedzinie, dla której Polska Komisja Akredytacyjna wydała 

pozytywną ocenę kompleksową, z wyłączeniem utworzenia studiów przygotowujących 
do wykonywania zawodu nauczyciela.  

 
§ 2 

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci na kierunkach studiów prowadzonych na 
poszczególnych wydziałach. 

2. Kierunek studiów tworzy Rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek dziekana, złożony nie 
później niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem kształcenia. Zawartość wniosku 
dziekana określa § 3. 

3. Do opracowania projektu programu dla nowego kierunku studiów Rektor powołuje zespół, 
któremu przewodniczy koordynator kierunku powoływany przez Rektora.  

4. Przygotowany projekt programu studiów opiniuje Rada Dydaktyczna Uniwersytetu, której 
pozytywna opinia jest warunkiem utworzenia kierunku studiów.  

5. Tworzenie kierunku o tej samej nazwie, co już istniejący, lub którego program określa takie 
same efekty uczenia się przyporządkowane do tej samej dyscypliny jest niedopuszczalne.  

 
§ 3 

1. Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów zawiera: 
1) ogólną charakterystykę studiów obejmującą:  

a) nazwę kierunku, poziom i profil oraz formę lub formy studiów,  
b) koncepcję kształcenia, w tym: wskazanie związku kierunku studiów ze strategią 

uczelni, wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku studiów 
oraz zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami, przyporządkowanie kierunku 
do dyscypliny lub dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze wskazaniem 
dyscypliny wiodącej; 

2) uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu; 
3) opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości 

kształcenia; 



4) opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 
przyporządkowany jest kierunek studiów – w przypadku wniosku o pozwolenie na 
utworzenie studiów o profilu ogólnoakademickim; 

5) opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia; 
6) opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu 

prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się, w tym:  
a) wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych do prowadzenia 

zajęć, obejmujący: imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru 
PESEL serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; informację  
o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego w uczelni albo terminie podjęcia przez niego 
zatrudnienia w uczelni ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie stanowić dla 
niego podstawowe miejsce pracy; w przypadku nauczyciela akademickiego – 
informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym lub 
artystycznym wraz z wykazem publikacji lub opis doświadczenia zawodowego  
w zakresie programu studiów, a w przypadku innej osoby – informacje potwierdzające 
posiadanie kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową realizację 
zajęć,  

b) planowany przydział i wymiar zajęć dla nauczycieli akademickich oraz innych osób, 
proponowanych do prowadzenia zajęć, z uwzględnieniem: liczby godzin zajęć 
przydzielonych nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w uczelni jako 
podstawowym miejscu pracy, zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w ramach 
studiów o profilu praktycznym lub zajęć związanych z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim,  

c) przewidywaną liczbę studentów,  
d) informacje na temat infrastruktury, w tym opis laboratoriów, pracowni, sprzętu  

i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia kształcenia,  
e) informacje na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych 

oraz z elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Wirtualnej Biblioteki Nauki 
i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. 

2. Do wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów dołącza się: 
1) program studiów przygotowany wg zasad określonych w uchwale nr 43/2021 Senatu 

UPP z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad tworzenia programów studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich; 

2) przewidywany harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach 
i latach cyklu kształcenia (plan studiów); 

3) opinię samorządu studenckiego dotyczącą programu studiów; 
4) deklaracje nauczycieli akademickich o terminie zatrudnienia w uczelni i wymiarze czasu 

pracy ze wskazaniem, czy uczelnia będzie stanowić podstawowe miejsce pracy,  
a w przypadku innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć – o terminie 
rozpoczęcia prowadzenia zajęć; 

5) dokumentację potwierdzającą dysponowanie infrastrukturą niezbędną do prowadzenia 
kształcenia w zakresie przewidzianym w programie studiów od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia zajęć; 

6) opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy obejmujących 
literaturę zalecaną na kierunku studiów, do których uczelnia zapewni dostęp; 

7) porozumienia z pracodawcami albo deklaracje pracodawców w sprawie przyjęcia 
określonej liczby studentów na praktyki. 

3. W przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, do wniosku nie dołącza się dokumentów 
wymienionych w ust. 2 pkt 4-6. 

 
§ 4 

1. Program studiów przygotowuje się według zasad określonych w uchwale nr 43/2021 Senatu 
UPP z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad tworzenia programów studiów pierwszego 
i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 



2. Wzór programu studiów oraz zestaw obowiązkowych zajęć ogólnouczelnianych zostały 
określone w uchwale Senatu, o której mowa w ust. 1. 

3. Program studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego.  
4. Samorząd studencki wyraża opinię w terminie 14 dni od otrzymania projektu programu 

studiów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa 
się za spełniony.  

5. Rektor przedstawia Senatowi do uchwalenia program studiów zaopiniowany przez Radę 
Dydaktyczną Uniwersytetu.  

6. Wniosek o zmianę programu studiów dla nowego cyklu kształcenia, zawierający nowy 
program i plan studiów z zaznaczonymi zmianami oraz ich uzasadnienie, składa się do 
Prorektora ds. Studiów najpóźniej do końca kwietnia, a w przypadku studiów 
rozpoczynających się od semestru letniego – do końca października. 

 
§ 5 

1. Plan studiów (harmonogram realizacji zajęć) określa: 
1) czas trwania studiów (liczbę lat, semestrów); 
2) rozkład zajęć i grup zajęć w poszczególnych semestrach, latach studiów; 
3) podstawowe formy prowadzenia zajęć i ich wymiar w semestrze, roku studiów 

(w odniesieniu do tych przedmiotów, których realizacja odbywa się w formie zajęć 
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów); 

4) liczbę punktów ECTS odpowiadającą zajęciom realizowanym przy użyciu metod 
i technik kształcenia na odległość; 

5) liczbę punktów ECTS wymaganą do zaliczenia roku, semestru studiów; 
6) wymiar czasu praktyki zawodowej, jeżeli przewiduje ją program studiów, dla danego 

roku, semestru. 
2. Plan studiów może uwzględniać również inne wymagania wynikające ze specyfiki danego 

kierunku studiów. 
3. W przypadku prowadzenia studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach 

tego samego kierunku studiów harmonogram realizacji zajęć należy ustalić odrębnie dla 
każdej z tych form. 

4. Wzór planu studiów, o którym mowa w ust. 1-3, został określony w zarządzeniu nr 114/2017 
Rektora UPP z dnia 13 października 2017 r. 
 

§ 6 
Traci moc zarządzenie nr 115/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
16 października 2017 r. w sprawie wzorów wniosków o zmianę efektów kształcenia, 
utworzenia nowego kierunku studiów lub o nadanie uprawnienia do prowadzenia kierunku 
studiów. 
 

§ 7  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
    

 Rektor 
       /-/ 

prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz
    

 


