
 

 

 

Poz. 13 

 

UCHWAŁA NR 13 
UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 11 lipca 2020 r. 

w sprawie procedury oceny 
opisu koncepcji kształcenia na nowym kierunku studiów 

Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) w związku z § 6 ust. 1 zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania  
w sprawach dotyczących utworzenia kierunku studiów oraz zmian w programie studiów 
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 156) Uniwersytecka Rada 
ds. Kształcenia, zwana dalej „URK”, postanawia, co następuje: 

§ 1 

W celu wykonania czynności, o których mowa w zarządzeniu nr 71 Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia trybu 

postępowania w sprawach dotyczących utworzenia kierunku studiów oraz zmian  

w programie studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 156), 

określa się procedurę oceny opisu koncepcji kształcenia na nowym kierunku studiów. 

§ 2 

1. Do przygotowania opinii o przedstawionym opisie koncepcji kształcenia  
na nowym kierunku studiów, zwanym dalej „opisem koncepcji kształcenia”, wyznacza się 
co najmniej dwóch recenzentów.  

2. Recenzentów, o których mowa w ust. 1, wyznacza się w pierwszej kolejności 
spośród członków URK. W uzasadnionych przypadkach wyznacza się recenzentów 
spośród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego niebędących członkami URK. 

§ 3 

1. Recenzentów spośród członków URK wyznacza jej przewodniczący.  

2. Recenzentów niebędących członkami URK wyznacza jej przewodniczący 
spośród kandydatur zgłoszonych przez członków URK. 

§ 4 

Recenzent przygotowuje opinię o opisie koncepcji kształcenia na formularzu 

udostępnionym przez sekretarza URK. Recenzent jest zobowiązany przygotować  

i przekazać opinię do sekretarza URK w terminie do trzech tygodni od dnia wyznaczenia 

na recenzenta opisu koncepcji kształcenia. 
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§ 5 

Opisy koncepcji kształcenia wraz z recenzjami są udostępniane wszystkim 

członkom URK na co najmniej tydzień przed posiedzeniem, podczas którego będą 

przedmiotem obrad.  

§ 6 

1. W przypadku wątpliwości członków URK dotyczących zasadności 
sformułowanej przez wnioskodawców koncepcji kształcenia, URK może postanowić  
o zaproszeniu wnioskodawców na posiedzenie URK w celu uzyskania dodatkowych 

informacji. 

2. Sekretarz URK przed posiedzeniem przekazuje zaproszonym 
wnioskodawcom listę pytań lub zagadnień będących przedmiotem rozmowy z członkami 
URK. 

§ 7 

1. Opinie przygotowane przez recenzentów, wnioski z ewentualnego 

wysłuchania wnioskodawców oraz dyskusja przeprowadzona na posiedzeniu URK 

stanowią podstawę opinii URK dotyczącej opisu koncepcji kształcenia, podjętej w drodze 

uchwały w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia przedłożenia opisu 

koncepcji kształcenia na nowym kierunku studiów. 

2. Podejmując uchwałę o wyrażeniu opinii pozytywnej dotyczącej opisu koncepcji 

kształcenia, URK: 

1) wyznacza eksperta wspierającego wnioskodawcę w przygotowaniu wniosku  
o utworzenie kierunku studiów spośród kandydatów zgłoszonych przez 
przewodniczącego URK;  
2) może sformułować zalecenia do uwzględnienia przez wnioskodawcę  
w projektowanym programie studiów; treść zaleceń formułują recenzenci na podstawie 
konkluzji z dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniu URK.  

3. W przypadku, gdy uchwała o wyrażeniu opinii pozytywnej dotyczącej opisu 
koncepcji kształcenia nie uzyskała większości głosów, uznaje się, że URK podjęła 
uchwałę o wyrażeniu opinii negatywnej. Uchwała o wyrażeniu opinii negatywnej zawiera 
uzasadnienie stanowiska. Treść uzasadnienia formułują recenzenci na podstawie 
konkluzji z dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniu URK. 

§ 8 

1. Ekspert, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, monitoruje prace nad wnioskiem  
o utworzenie kierunku studiów, w tym w szczególności: 
1) konsultuje proponowane rozwiązania dydaktyczne, dzieląc się swoją wiedzą  

o dobrych praktykach w obszarze kształcenia, standardach jakości kształcenia  

i obowiązujących normach prawnych;  

2) weryfikuje wykorzystanie w toku prac nad programem studiów opinii studentów, opinii 

interesariuszy zewnętrznych, których obszar działania odpowiada specyfice 

projektowanego kierunku studiów oraz Biura ds. Rekrutacji w zakresie zasad i kryteriów 

rekrutacji; 

3)  weryfikuje realizację zaleceń URK, o ile zostały one sformułowane w uchwale  

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opisu koncepcji kształcenia. 



2. Ekspert, wykonując czynności, o których mowa w ust. 1, korzysta ze wsparcia 
merytorycznego Biura ds. Jakości Kształcenia oraz innych biur i jednostek 
ogólnouniwersyteckich. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca URK: J. Choińska-Mika 


