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CZĘŚĆ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

ROZDZIAŁ 1: Podstawy prawne 

§ 1  

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 

478 z późn. zm.) 

2. 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 (Dz. U. z 2018r. poz. 2218) 

3. Zarządzenie Rektora Nr 13/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wytycznych do 

opracowywania programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2019/2020 

4. Zarządzenie Rektora Nr 9/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

opracowywania i opisu programu studiów 

5. Zarządzenie Rektora Nr 20/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie 

Regulaminu Studiów. 

6. Zarządzenie Rektora Nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki 

Jakości i Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

7. Zarządzenie Rektora Nr 170/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur 

ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (USZJK) 

ROZDZIAŁ 2: Cel i zakres procedury  

§ 2 

Celem procedury jest określenie trybu postępowania przy zgłaszaniu i zatwierdzaniu 

szczegółowych programów (sylabusów) nowych przedmiotów (fakultatywnych) oraz przy 

wprowadzaniu modyfikacji/aktualizacji w szczegółowych programach przedmiotów już 

zatwierdzonych (obowiązkowych lub fakultatywnych). Procedura obejmuje swoim zakresem 

przedmioty realizowane lub planowane do wprowadzenia do programu studiów na 
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wszystkich kierunkach realizowanych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

 

CZĘŚĆ II – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

ROZDZIAŁ 1: Założenia ogólne 

§ 3 

1. Program studiów na każdym kierunku określa przedmioty obowiązkowe i fakultatywne 

(tzn. z możliwością wyboru) wraz z liczbą punktów ECTS, formą prowadzenia zajęć oraz 

przypisaną do danej formy liczbą godzin oraz określonym sposobem zaliczenia 

końcowego (egzamin lub zaliczenie na ocenę). 

2. Pod pojęciem zgłoszenia nowego przedmiotu na danym kierunku i poziomie studiów 

rozumie się zgłoszenie alternatywnego programu przedmiotu fakultatywnego w ramach 

elektywów już istniejących na danym kierunku. Liczba punktów ECTS oraz liczba i 

proporcja godzin przeznaczonych do realizacji zajęć w formie wykładów i/lub ćwiczeń 

i/lub seminarium musi być identyczna jak zatwierdzona przez Senat UR w programie 

studiów danego kierunku, poziomu i formy studiów dla tego elektywu. Tryb 

postępowania w przypadku zgłoszenia nowego przedmiotu określa § 4. 

3. Pod pojęciem modyfikacja/aktualizacja szczegółowego programu przedmiotu (sylabusa) 

rozumie się: 

1) zmianę nazwy przedmiotu do wyboru, 

2) modyfikację/aktualizację treści nauczania, w szczególności dostosowanie ich do potrzeb 

rynku i aktualnego stanu wiedzy, 

3) zmianę liczby godzin realizowanych „z bezpośrednim udziałem prowadzącego” lub „z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” dla poszczególnych form zajęć 

(wykład/ćwiczenia), 

4) zmianę sposobu weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się oraz zasad i kryteriów oceny 

dla poszczególnych form zajęć (wykład/ćwiczenia), 

5) aktualizację literatury potrzebnej do osiągnięcia efektów uczenia się zakładanych dla tego 

przedmiotu, 
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6) zmianę lub wprowadzenie innego języka wykładowego dla tego przedmiotu, 

Tryb postępowania w przypadku modyfikacji lub aktualizacji szczegółowego programu 

przedmiotu określa § 6. 

4. Zgłoszenie nowych przedmiotów lub modyfikacja/aktualizacja przedmiotów 

zatwierdzonych i realizowanych na określonym kierunku, poziomie i formie studiów na 

Wydziale Technologii Żywności odbywa się z inicjatywy: 

1) właściwych Rad kierunku we współpracy z Dziekańską Komisją ds. Jakości Kształcenia 

(DKJK), które po zakończeniu każdego cyklu rocznego, w wyniku monitorowania 

procesu dydaktycznego określają potrzebę zmian w zakresie programu studiów i 

poszczególnych przedmiotów; 

2) Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich, który kieruje pismo do kierowników 

Katedr z prośbą o zgłoszenie nowych lub modyfikację/uaktualnienie istniejących 

przedmiotów do wyboru w ramach danego kierunku studiów. Do pisma załączony 

zostaje proponowany sylabus przedmiotu przygotowany według aktualnie 

obowiązującego w Uniwersytecie Rolniczym wzoru zgłoszenia przedmiotu („sylabus”). 

Kierownicy Katedr informują następnie pracowników o możliwości zgłaszania propozycji 

przedmiotów do wyboru na dany kierunek i stopień studiów, 

3) prowadzących przedmiot, którzy mogą samodzielnie zgłaszać propozycje nowych 

przedmiotów do wyboru lub chęć modyfikacji/aktualizacji przedmiotów już 

zatwierdzonych. 

5. Szczegółowe programy nowych przedmiotów (sylabusy) są przygotowywane zgodnie z 

obowiązującym na Uczelni wzorem (Załącznik nr 1 – zgodny z załącznikiem nr 4 do 

ZR 9/2019).  

6. Modyfikacja/aktualizacja przedmiotu już zatwierdzonego powinna być przygotowana na 

obowiązującym w chwili zgłoszenia wzorze sylabusa (Załącznik nr 1), przy czym 

wszelkie zmiany powinny być widoczne, np. zaznaczone kolorem. 

7. Sylabusy przedmiotów przygotowują koordynatorzy przedmiotów, po uzyskaniu 

akceptacji przez Kierownika właściwej katedry są one przekazywane do Prodziekana ds. 
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Dydaktycznych i Studenckich odpowiedzialnego za kierunek studiów, na którym 

przedmiot ma być realizowany. Właściwy Prodziekan wstępnie sprawdza sylabus pod 

względem formalnym i przekazuje go do zaopiniowania przez właściwą Radę Kierunku 

oraz Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia.  

8. Rada kierunku dokonuje formalnej i merytorycznej oceny zgłoszonych przedmiotów pod 

kątem: 

1) zgodności tematyki przedmiotu z efektami uczenia się właściwymi dla kierunku i stopnia 

studiów, 

2) aktualności treści programowych i ich zgodności z potrzebami rynku pracy, 

3) spełnienia wymogu odrębności treści programowych proponowanego przedmiotu w 

porównaniu z innymi przedmiotami prowadzonymi na danym kierunku studiów, 

4) kompetencji koordynatora odpowiedzialnego za przygotowanie szczegółowego programu 

przedmiotu (np. dziedzina/dyscyplina nauki, w której koordynator uzyskał stopień/tytuł 

naukowy, ukończone szkolenia/kursy, dorobek naukowy z proponowanej tematyki 

przedmiotu, udokumentowane doświadczenie praktyczne), 

5) możliwości realizacji tematyki przedmiotu z uwzględnieniem bazy dydaktycznej 

Wydziału. 

9. Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia dokonuje oceny sylabusa pod kątem: 

1) poprawności i kompletności wypełnienia karty przedmiotu zgodnie z obowiązującym 

wzorem karty, 

2) doboru metod i form kształcenia oraz zaproponowanych sposobów weryfikacji efektów 

uczenia się dla poszczególnych form zajęć, 

3) prawidłowego stosowania punktacji ECTS, 

4) kompetencji kadry dydaktycznej.  

10. Rada kierunku i DKJK formułują opinię.  

11. W przypadku opinii pozytywnej przekazują ją właściwemu Prodziekanowi, który 

przedstawia ją Kolegium Wydziału celem zaakceptowania zgłoszonych sylabusów. Opinia 
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negatywna (odrzucenie lub konieczność poprawy) jest przekazywana do 

zainteresowanego koordynatora przedmiotu. 

ROZDZIAŁ 2: Zgłaszanie i zatwierdzanie szczegółowego programu nowego przedmiotu 

§ 4 

1. Szczegółowy program nowego przedmiotu do wyboru zgłaszanego w ramach 

zatwierdzonego planu i programu studiów powinien być przygotowany przez 

koordynatora1 w wersji elektronicznej, zgodnie z obowiązującym na Uczelni wzorem 

sylabusa (Załącznik nr 1) i przekazany Kierownikowi katedry do zaopiniowania wraz z 

odpowiednim wnioskiem (Załącznik nr 2). 

2. Zaakceptowany wniosek (w wersji papierowej) Kierownik katedry przekazuje 

prodziekanowi ds. dydaktycznych i studenckich właściwemu dla kierunku studiów, na 

którym przedmiot ma być realizowany. Koordynator przesyła na adres mailowy tego 

prodziekana wersję elektroniczną sylabusa proponowanego przedmiotu oraz wykaz 

swojego dorobku potwierdzający kompetencje merytoryczne.  

3. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich po wstępnej weryfikacji wniosku, co do 

zgodności nowego przedmiotu z profilem studiów oraz matrycą pokrycia efektów 

kształcenia, kieruje sylabus wraz z wykazem dorobku do właściwej Rady kierunku oraz 

DKJK (w formie elektronicznej).  

 

ROZDZIAŁ 3: Zmiana koordynatora przedmiotu 

§ 5 

1. W przypadku potrzeby zmiany koordynatora przedmiotu, Kierownik katedry kieruje w tej 

sprawie wniosek (wzór - Załącznik nr 3) do Kolegium Wydziału za pośrednictwem 

właściwego Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich. 

2. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich, po wstępnej weryfikacji wniosku, kieruje go 

do właściwej Rady kierunku oraz DKJK celem wydania opinii dotyczących kompetencji 

proponowanego koordynatora. 

                                                           
1
 tj. osobę proponowaną jako koordynator zgłaszanego nowego przedmiotu 
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3. Jeżeli zmiana koordynatora wiąże się również z modyfikacją szczegółowego programu 

przedmiotu, wnioski te powinny być złożone równocześnie.  

 

ROZDZIAŁ 4: Modyfikacja i aktualizacja szczegółowego programu przedmiotu  

§ 6 

1. Koordynator przedmiotu wypełnia wniosek o modyfikację/aktualizację szczegółowego 

programu przedmiotu zatwierdzonego dla programu studiów na danym kierunku, 

poziomie i formie (wzór - Załącznik nr 4) oraz wprowadza zmiany do sylabusa 

przedmiotu z uwzględnieniem zapisu z § 3 ust. 5. Modyfikacje w szczegółowym 

programie przedmiotu nie mogą obejmować zmiany efektów uczenia się dla tego 

przedmiotu. 

2. Zaakceptowany wniosek (w wersji papierowej) Kierownik katedry przekazuje 

Prodziekanowi ds. dydaktycznych i studenckich właściwemu dla kierunku studiów, na 

którym przedmiot ma być realizowany. Koordynator przesyła na adres mailowy tego 

prodziekana wersję elektroniczną sylabusa proponowanego przedmiotu z zaznaczonymi 

zmianami.  

3. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich po wstępnej weryfikacji wniosku, co do 

możliwości wprowadzenia proponowanych zmian, kieruje sylabus wraz z wykazem 

dorobku do właściwej Rady kierunku oraz DKJK (w formie elektronicznej).  

ROZDZIAŁ 5: Tryb postępowania w przypadku zakwestionowania przez Radę kierunku lub 

DKJK szczegółowego programu przedmiotu  

§ 7 

1. Przewodniczący Rady kierunku lub Przewodniczący DKJK pisemnie uzasadnia brak 

akceptacji dla złożonej propozycji nowego lub zmodyfikowanego przedmiotu, a w 

przypadku gdy zdaniem danego gremium sylabus wymaga poprawy - przedstawia opis 

zastrzeżeń członków gremium oraz sugerowane korekty.  

2. Uzasadnienie jest kierowane (mailowo) do Koordynatora przedmiotu i do wiadomości 

Kierownika właściwej katedry. 
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3. Koordynator po wprowadzeniu sugerowanych zmian (o ile się na nie zdecyduje) zwraca 

skorygowany sylabus bezpośrednio do Rady kierunku/DKJK do ponownego 

rozpatrzenia. 

4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, zgłoszona propozycja przedmiotu jest przekazywana do 

zaopiniowania przez Kolegium Wydziału (§ 8).  

 

ROZDZIAŁ 6: Tryb postępowania po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady kierunku i DKJK 

dla szczegółowego programu przedmiotu 

§ 8 

1. Po uzyskaniu akceptacji właściwej Rady kierunku oraz DKJK szczegółowy program 

przedmiotu jest opiniowany przez Kolegium Wydziału Technologii Żywności (KWTŻ).  

2. KWTŻ, w głosowaniu jawnym decyduje o zaakceptowaniu lub o odrzuceniu propozycji 

nowego przedmiotu lub sugerowanych w nim zmian. Może też – w wyniku dyskusji – 

zaproponować wprowadzenie określonych korekt. W tym przypadku, skorygowany przez 

KTWŻ sylabus jest kierowany do wnioskodawcy celem akceptacji i przekazywany do 

wiadomości Kierownika katedry.  

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Wydziału,. prodziekan kieruje wniosek 

dotyczący danego przedmiotu wraz z uchwałą KWTŻ (zawierającą pozytywną opinię) do 

Senackiej Komisji ds. Kształcenia. 

4. Po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu sylabusa przedmiotu przez Senacką 

Komisję ds. Kształcenia, bądź też po wprowadzeniu sugerowanych przez nią 

modyfikacji, sylabus przedmiotu jest kierowany przez prorektora właściwego ds. 

kształcenia pod obrady Senatu Uniwersytetu Rolniczego.  

5. Senat podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia (lub odrzucenia) aktualizacji 

programów studiów na kierunku, w ramach którego będzie funkcjonował nowy lub 

zmodyfikowany/zaktualizowany przedmiot. 

6. Po podjęciu przez Senat UR uchwały zatwierdzającej, przedmiot zostaje włączony do 

katalogu przedmiotów oferowanych studentom danego kierunku, stopnia i formy z 

możliwością realizacji od następnego roku akademickiego. 
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ROZDZIAŁ 7: Obowiązujące terminy 

§ 9 

1. Zgłoszenie szczegółowego programu nowego przedmiotu, o którym mowa w § 4, a także 

aktualizacje i modyfikacje, o których mowa w  § 6, za wyjątkiem zmian wynikających z 

zaleceń PKA, mogą być zgłaszane w dowolnym terminie w trakcie trwania roku 

akademickiego, jednakże nie później niż do końca semestru zimowego.  

2. Wnioski są opiniowane na pierwszym posiedzeniu Kolegium Wydziału w semestrze 

letnim.  

3. Zatwierdzone przez Senat UR programy nowych przedmiotów do wyboru oraz 

zmodyfikowane/zaktualizowane programy przedmiotów już zatwierdzonych, obowiązują 

od nowego roku akademickiego. 

4. Zmiany i modyfikacje programów przedmiotów, wynikające z zaleceń PKA są 

procedowane i wprowadzane niezwłocznie po przesłaniu zaleceń. 

§ 10 

Wszystkie sprawy nieujęte w procedurze reguluje obowiązująca Ustawa, Regulamin studiów oraz 

wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

 

 

 

 

 


