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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PS-K-GiGP-1 jest ujednolicenie procesu opracowywania 
programu kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich programów kształcenia. 

3. TERMINOLOGIA  

3.1 Program kształcenia – dokumenty określające warunki realizacji programu 
studiów. 
3.2 Komisja ds. Kształcenia – stała komisja wydziałowa zajmującą się sprawami 
związanymi z kształceniem, powoływana na kolejne kadencje przez Radę Wydziału. 
3.3 Koordynator Specjalności – nauczyciel akademicki odpowiedzialny za jakość 
kształcenia na danym kierunku i specjalności, zaliczony do minimum kadrowego lub 
nauczyciel, który może być zaliczony do minimum kadrowego. 
 

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

4.1  Komisja ds. Kształcenia sprawuje nadzór nad opracowywaniem programów 
kształcenia. 
4.2 Koordynator Specjalności sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem danego 
kierunku i specjalności. Do jego kompetencji należy: udział w tworzeniu programów 
kształcenia, nadzór w trakcie realizacji programu kształcenia, weryfikacja efektów 
kształcenia na kierunku, przygotowanie raportu z weryfikacji efektów kształcenia. 
Koordynator Specjalności podlega w tym zakresie Prodziekanowi. 
4.3 Prodziekan koordynuje kierunek i sprawuje nadzór formalny i merytoryczny 
nad funkcjonowaniem tego kierunku. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1 Komisja ds. kształcenia przygotowuje wykaz nauczycieli akademickich 
stanowiących minimum kadrowe dla kierunku i stopnia studiów oraz określana jest 
proporcja wynikająca z liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum 
kadrowe oraz z liczby studiujących lub planowanego naboru kandydatów. 
5.2 Komisja ds. kształcenia, w przypadku studiów prowadzących do uzyskania 
kwalifikacji drugiego stopnia, sporządza opis działalności naukowej lub naukowo-
badawczej Wydziału. 
5.3 Komisja ds. kształcenia sporządza dokumenty zawierające informacje o 
sposobie wykorzystania dostępnych wzorców międzynarodowych, sposobie 
uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów, sposobie 
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uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia 
z potrzebami rynku pracy. 
5.4 Procedura opracowania programu kształcenia: 

1) przyporządkowanie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, danego 
kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia, 

2) wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty 
kształcenia, 

3) wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju, 
4) określanie profilu studiów, 
5) ustalenie liczby punktów ECTS, liczby semestrów dla poszczególnych poziomów i 

profili kształcenia oraz form studiów, 
6) ustalenie wymaganych i zalecanych wartości sumarycznych wskaźników 

ilościowych charakteryzujących programy studiów, 
7) ustalenia dotyczące wymiaru, zasady i forma realizacji praktyk, 
8) ustalenie zasad prowadzenia procesu dyplomowania, 
9) określenie celów kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia 

przez absolwentów studiów, 
10) określenie zasad rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wstępnych 

(oczekiwanych kompetencji kandydata) w przypadku studiów drugiego stopnia, 
11) określenie szczegółowych zasad projektowania modułów kształcenia,  
12) zdefiniowanie zamierzonych efektów kształcenia (ok. 50) w formie tabelarycznych 

odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (kierunek studiów-
obszar kształcenia), 

13) pokrycie w formie tabelarycznej efektów obszarowych przez efekty kierunkowe 
(obszar kształcenia – kierunek studiów) wraz z uzasadnieniem wyboru jednych i 
pominięciu innych efektów obszarowych, 

14) pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania 
kompetencji inżynierskich przez efekty kierunkowe wraz z komentarzami, 

15) określenie różnic w stosunku do innych programów kształcenia o podobnie 
zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w uczelni, 

16) wykonanie zestawienia przedmiotów, 
17) opracowanie planu studiów, 
18) opracowanie opisów modułów kształcenia (sylabusów), w tym: rodzaj i liczba 

godzin zajęć, sposób zaliczenia przedmiotu, zakładany nakład pracy student oraz 
określić treści programowe, sposoby sprawdzenia efektów kształcenia, inne, 

19) przygotowanie matrycy efektów kształcenia - moduły kształcenia z przypisaniem 
zakładanych efektów kształcenia i punktów ECTS, z uwzględnieniem modułów 
kształcenia wynikających z wymagań w zakresie kompetencji inżynierskich, 

20) zsumowanie dla poszczególnych semestrów i lat studiów liczby godzin zajęć – 
ćwiczeniowych i wykładowych oraz w podziale na treści kształcenia; analiza 
występujących różnic, 

21) sprawdzenie wartości sumarycznych wskaźników ilościowych charakteryzujących 
program studiów, 

22) sprawdzenie, czy program zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów i 
umiejętności, kształtowanych za pomocą odpowiednich metod dydaktycznych, 

23) sprawdzenie, czy realne jest uzyskanie założonych efektów kształcenia przy 
przestrzeganiu limitu obciążenia studentów pracą, wynikającego z liczby punktów 
ECTS przypisanych przedmiotowi, 

24) walidacja i korekta do czasu osiągnięcia zakładanych celów dla danego programu 
studiów, 

25) opracowanie matrycy kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do form 
zajęć, 

26) opracowanie matrycy kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do sposobu 
zaliczenia, 
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27) opracowanie sylwetki absolwenta, 
28) wykonanie opisu programu kształcenia oraz opisu specjalności, 
29) końcowe sprawdzenie prawidłowość opracowanego programu kształcenia. 

 
5.4 Z każdego posiedzenia Komisji ds. Kształcenia sporządzany jest protokół, 
który przechowywany jest w CNiK.  
 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1 Raport Ewaluacji Jakości Kształcenia. 
6.2  Dokumentacja programu kształcenia dla kierunku. 

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  
 


