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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-R-GiGP-1 jest zapewnienie odpowiednich kryteriów 
kwalifikacji oraz limitów przyjęć na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 
na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie.  

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. 

3. TERMINOLOGIA  

Kryteria kwalifikacyjne – zbiór warunków, jakie musi spełniać kandydat na studia 
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowane na Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. 
Limity przyjęć – docelowa liczba potencjalnych studentów na studia pierwszego, 
drugiego i trzeciego w danym roku akademickim zgodna z aktualną sytuacją i 
polityką prowadzoną na Wydziale 

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

4.1  Dziekan i Prodziekani – odpowiadają za przygotowanie kryteriów 
kwalifikacji w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy oraz za 
określenie limitów przyjęć na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 
w danym roku akademickim 

4.2  Rada Wydziału – odpowiada za zatwierdzenie przygotowanych przez 
Prodziekanów kryteriów kwalifikacji i limitów przyjęć  

4.3  Konwent Wydziału – opiniuje limity przyjęć na studia pierwszego i drugiego 
stopnia 

4.4  Kierownik Jednostki Organizacyjnej – odpowiada za zgłoszenie do 
Dziekana propozycji limitów przyjęć na studia trzeciego stopnia 

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1.   Prodziekani analizują kryteria kwalifikacji obowiązujące na UWM w 
Olsztynie i w razie potrzeby zgłaszają propozycje zmian w obowiązujących 
zasadach 

5.2.  Prodziekani uwzględniając możliwości kadrowe oraz potrzeby w zakresie 
rozwoju kadry na Wydziale, potrzeby dydaktyczne oraz zapotrzebowania 
gospodarki regionu i kraju na wysoko kwalifikowaną kadrę naukową 
przygotowują propozycje limitów przyjęć na studia pierwszego i drugiego 
stopnia w danym roku akademickim 
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5.3  Konwent Wydziału opiniuje przygotowane limity przyjęć na studia 
pierwszego i drugiego stopnia w danym roku akademickim biorąc pod uwagę 
wymagania rynku pracy oraz zapotrzebowanie na wysokospecjalizowaną 
kadrę 

5.4  Kierownicy Jednostek Organizacyjnych zgłaszają do Dziekana propozycje 
limitów przyjęć na studia trzeciego stopnia w oparciu o potrzeby opiekunów 
naukowych 

5.5  Rada Wydziału zatwierdza przedstawione kryteria kwalifikacji i limity 
przyjęć 

5.6  Kryteria kwalifikacji oraz limity przyjęć, będące istotnymi elementem polityki 
edukacyjnej Wydziału ustalane są raz w roku – w ramach kierunków studiów, 
dla wszystkich stopni kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia 
oraz dyscyplin naukowych na studiach trzeciego stopnia realizowanych na 
Wydziale 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1 Uchwała Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w 
sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. 
zmianami 

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

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

7.4 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 

7.5 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  

 


