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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PS-SP-GiGP-1 jest ujednolicenie procesu uchwalania 
planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz 
wyceny efektów kształcenia. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich planów i programów studiów podyplomowych i 
kursów dokształcających. 

3. TERMINOLOGIA  

3.1 Komisja ds. Kształcenia – stała komisja wydziałowa zajmującą się sprawami 
związanymi z kształceniem, powoływana na kolejne kadencje przez Radę Wydziału. 
3.2 Program studiów (dawniej „plany studiów i programy nauczania”) – opis 
procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia 
obejmujący w szczególności: plan studiów, opis modułów kształcenia wraz z 
przypisanymi punktami ECTS i opisem zakładanych efektów kształcenia oraz 
sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez uczestnika. 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1  Komisja ds. Kształcenia sprawuje nadzór nad opracowywaniem programów 
studiów i kursów dokształcających. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1 Jednostka Wydziału chcąca uruchomić studia podyplomowe lub kurs 
dokształcający przekazuje do Komisji ds. kształcenia dokumentację zawierającą  opis 
sylwetki absolwenta, plan studiów, obsadę kadrową i kompletny opis modułów 
kształcenia. 
5.2 Komisja ds. kształcenia, dokonuje weryfikacji przedstawionych dokumentów 
oraz dokonuje wyceny efektów kształcenia i przedstawia uwagi w formie notatki. 
Notatki przekazuje do Jednostki Wydziału. Po wprowadzeniu korekt przez 
Jednostkę Wydziału komisja ds. kształcenia zatwierdza plany i programy studiów 
podyplomowych i kursów dokształcających. 
5.3 Komisja ds. kształcenia przekazuje plany i programy studiów 
podyplomowych i kursów dokształcających do zaopiniowania przez Radę Wydziału. 
5.4 Rada Wydziału zatwierdza plany i programy studiów podyplomowych i 
kursów dokształcających.  
5. Z każdego posiedzenia Komisji ds. Kształcenia sporządzany jest protokół, 
który przechowywany jest w CNiK.  
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6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1 Raport Ewaluacji Jakości Kształcenia. 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1 Uchwała Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia. 

7.2 Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w 
sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

7.3 Zarządzenie Nr 70/2013  Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 
roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

7.4 Uchwała Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2014 
roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

  

8. ZAŁĄCZNIKI  

 


