
 

Zarządzenie nr 22/2019 

Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych 

z dnia 14 listopada 2019 r. 

zmieniające Zarządzanie Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu z 

dnia z dnia 17 grudnia 2013 r. wprowadzające procedurę określania i uchwalania programu 

kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia 

 

 
Procedurę wprowadza się w celu określenia zasad: 

a) definiowania i uchwalania programu kształcenia dla nowych kierunków studiów tworzonych na 

Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 

b) przedefiniowywania i uchwalania programu kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych 

przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.  

Procedura dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia.  

 
Podstawy prawne: 

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie studiów 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie studiów 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 

5. Zarządzenie Nr 169 Rektora UMK z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
tworzenia i likwidacji studiów wyższych  

6. Uchwała Nr 139 Senatu UMK z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących 
programów studiów na UMK w Toruniu  

7. Zarządzenie Nr 170 Rektora UMK z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie liczby godzin zajęć 
dydaktycznych na kierunkach studiów stacjonarnych 

8. Zarządzenie Nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu organizacji 
na studiach stacjonarnych zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
Odpowiedzialność i kompetencje: 

a) Dziekan Wydziału NBiW – zleca Wydziałowej Komisji ds. Efektów Kształcenia zdefiniowanie 

programu kształcenia dla nowego kierunku studiów lub przedefiniowanie programu kształcenia 

dla kierunku studiów prowadzonego przez Wydział, 

b) Wydziałowa Komisja ds. Efektów Kształcenia - zdefiniowanie lub przedefiniowanie programu 

kształcenia,  

c) Wydziałowy Samorząd Studentów – opiniowanie zdefiniowanego lub przedefiniowanego 

programu kształcenia i ewentualne przygotowanie propozycji zmian, 



d) Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia - opiniowanie zdefiniowanego lub przedefiniowanego 

programu kształcenia i ewentualne przygotowanie propozycji zmian. 

e) Rada Dyscypliny – zatwierdzenie programu kształcenia, 

f) Prorektor ds. Kształcenia – przekazuje uchwałę Rady Wydziału Uczelnianej Komisji ds. 

Dydaktyki, a po uzyskaniu pozytywnej opinii przedkłada Rektorowi UMK projekt programu 

kształcenia do zatwierdzenia, 

g) Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki – opiniowanie programu kształcenia, 

h) Rektor UMK – zatwierdza program kształcenia. 

 
Sposób postępowania: 

1. Propozycję utworzenia nowego kierunku studiów lub wprowadzenia zmian w programie studiów 

prowadzonym przez Wydział mogą zgłosić Dziekanowi Wydziału NBiW: 

a) grupa nauczycieli akademickich Wydziału NBiW, 

b) Wydziałowa Komisja ds. Efektów Kształcenia, 

c) Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia, 

d) przedstawiciele firm, instytucji i jednostek administracji publicznej będący potencjalnymi 

pracodawcami absolwentów Wydziału NBiW. 

2. Dziekan Wydziału NBiW, po zasięgnięciu opinii kolegium dziekańskiego, zleca Wydziałowej 

Komisji ds. Efektów Kształcenia przygotowanie projektu programu kształcenia dla nowego 

kierunku studiów lub projektu zmian programu kształcenia dla kierunku prowadzonego przez 

Wydział. 

3. Wydziałowa Komisja ds. Efektów Kształcenia przygotowuje projekt programu kształcenia dla 

nowego kierunku studiów lub projekt zmian programu kształcenia dla kierunku prowadzonego 

przez Wydział zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Uchwałami Senatu UMK i Rozporządzeniami Rektora UMK i przekazuje go 

Wydziałowej Radzie ds. Jakości Kształcenia.  

4. Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia zapoznaje się z projektem programu kształcenia i w 

razie potrzeby przekazuje Wydziałowej Komisji ds. Efektów Kształcenia propozycję 

wprowadzenia zmian. Po otrzymaniu poprawionego projektu programu kształcenia przekazuje 

go do zaopiniowania: 

a) Samorządowi Studenckiemu na Wydziale NBiW, 

b) potencjalnym pracodawcom. 

5. Po otrzymaniu opinii zawierających propozycje zmian programu kształcenia, Wydziałowa Rada 

ds. Jakości Kształcenia analizuje zasadność zaproponowanych zmian. Jeżeli propozycje są 

uzasadnione, przekazuje je Wydziałowej Komisji ds. Efektów Kształcenia w celu wprowadzenia 

zmian. 

6. Po otrzymaniu poprawionego projektu programu kształcenia Wydziałowa Rada ds. Jakości 

Kształcenia sprawdza projekt i przekazuje go Dziekanowi, a ten rozsyła projekt członkom Rady 

Dyscypliny WNBiW w celu zapoznania się z projektem. 



7. Dziekan na najbliższej Radzie Wydziału NBiW przedkłada projekt uchwały zatwierdzającej 

projekt programu kształcenia. Głosowanie jest poprzedzone dyskusją.  

• Jeżeli członkowie RD zgłoszą propozycje zmian w projekcie programu kształcenia, odbywa 

się głosowanie. W przypadku przegłosowania zaproponowanych zmian projekt programu 

kształcenia wraz z listą zmian przekazywany jest Wydziałowej Komisji ds. Efektów 

Kształcenia w celu jego poprawy. Wydziałowa Komisja ds. Efektów Kształcenia po 

wprowadzeniu zmian do projektu, przekazuje go Wydziałowej Radzie ds. Jakości 

Kształcenia. Sprawa wraca do punktu 6. niniejszej procedury. 

• Jeżeli członkowie RD nie zgłoszą propozycji zmian w projekcie programu kształcenia, 

odbywa się głosowanie nad uchwaleniem projektu programu kształcenia dla danego 

kierunku studiów.  

8. Gdy Rada Dyscypliny uchwali projekt programu kształcenia dla danego kierunku studiów, 

Dziekan w terminie 5 dni od podjęcia uchwały, przesyła do Prorektora ds. Kształcenia wniosek o 

zatwierdzenie przez Rektora UMK programu kształcenia wraz z uchwałą Rady Dyscypliny i z 

załącznikami wymienionymi w Załączniku do uchwały Nr 139 Senatu UMK z dnia 29 

października 2019 r. 

9. Prorektor ds. Kształcenia przekazuje wniosek wraz z załącznikami do Działu Kształcenia w celu 

dokonania oceny formalnej wniosku.  

10. Jeżeli ocena formalna jest pozytywna, Prorektor ds. Kształcenia przekazuje wniosek wraz z 

załącznikami Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki w celu dokonania oceny merytorycznej wniosku. 

11. Jeżeli ocena merytoryczna jest pozytywna, Prorektor ds. Kształcenia przedkłada Rektorowi 

UMK program kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia do zatwierdzenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Dziekańskiej 

 

Prof. dr hab. Werner Ulrich 
Dziekan 

 


