
 

 

 

Poz. 19 

 

UCHWAŁA NR 19 
UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów 

języki i kultury mniejszościowe 

Na podstawie § 58 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) w związku z § 6 ust. 2 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 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie przedłożonego opisu koncepcji 
kształcenia na kierunku studiów języki i kultury mniejszościowe na poziomie studiów 
drugiego stopnia. 

§ 2 

1. W projektowanym programie studiów zaleca się uwzględnienie: 
1) konieczności sformułowania profilu kandydata; 
2) zasad selektywnej rekrutacji weryfikującej kompetencje kandydatów na studia; 
3) możliwości współpracy z innymi jednostkami dydaktycznymi Uniwersytetu 
Warszawskiego prowadzącymi pokrewne kierunki studiów;  
4) konieczności wyraźnego wskazania języków i kultur, w zakresie których będzie 
realizowane kształcenie; 
5) standardów uniwersalnego Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego  
w nauczaniu, uczeniu się i ocenianiu oraz zasad prowadzenia nauki języka w trybie  
peer-to-peer i powiązanego podejścia metodycznego zwłaszcza w odniesieniu  
do kształcenia studentów będących rodzimymi użytkownikami danego języka oraz tych, 
którzy będą uczyli się go od podstaw, z określeniem wymiaru godzin i formy zajęć, a także 
zakładanego poziomu osiągniętego po ukończeniu studiów; 
6)  wymagań rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 
2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 1450), jeśli projektowane studia mają umożliwiać 
uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. 

2. W trakcie projektowania programu studiów i przygotowania wniosku  
o utworzenie nowego kierunku studiów należy wziąć pod uwagę: 
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1) krąg potencjalnych odbiorców proponowanego kierunku studiów, uwzględniając 
liczbę, profil i zbadane potrzeby użytkowników języków mniejszościowych w Polsce  
w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 823), jak również aktualną 
ofertę studiów w zakresie etnofilologii w Polsce; 
2) informację o kompetencjach dydaktycznych kadry w zakresie kształcenia 
językowego; 
3) podział obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy uczelnie tworzące konsorcjum 
powołane do realizacji programu studiów; 
4) zakres i sposób współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego 
w realizacji procesu dydaktycznego. 

3. URK dostrzega potrzebę precyzyjnego określenia relacji między 
projektowanym kierunkiem studiów a kierunkiem studiów wyzwania współczesności: 
studia kulturoznawczo-społeczne, w szczególności w zakresie wspólnych elementów 
programu studiów. 

§ 3 

Wyznacza się dr. hab. Krzysztofa Turzyńskiego, prof. ucz. z Wydziału Fizyki oraz 
mgr Jolantę Urbanik – Pełnomocniczkę Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego  
i organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim na ekspertów 
wspierających wnioskodawcę w przygotowaniu wniosku o utworzenie kierunku studiów 
języki i kultury mniejszościowe. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca URK: J. Choińska-Mika 

 


