
 

 

 

Poz. 3 

 

UCHWAŁA NR 3 

UNIWERSYTECKIEJ RADY DS. KSZTAŁCENIA 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
opisu koncepcji kształcenia na kierunku studiów 

uczenie maszynowe 

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 postanawia, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie przedłożonego opisu koncepcji 
kształcenia na kierunku studiów uczenie maszynowe na poziomie studiów drugiego 
stopnia. 

§ 2 

1. W trakcie projektowania programu studiów i przygotowania wniosku  
o utworzenie nowego kierunku studiów należy: 
1) włączyć studentów w istotne działania związane z projektowaniem programu studiów  

oraz przeprowadzić szersze rozeznanie wśród potencjalnych kandydatów na studia 
drugiego stopnia, w szczególności studentów trzeciego roku studiów na kierunku 
informatyka, na temat ich zainteresowania projektowanym kierunkiem studiów; 

2) powiązać zasady rekrutacji na studia z wymogami programowymi wobec studentów ; 

3) rozważyć minimalną i maksymalną liczbę studentów na pierwszym roku studiów , 
biorąc pod uwagę możliwości infrastrukturalne oraz konieczność zapewnienia udziału 
studentów w badaniach naukowych; 

4) dookreślić efekty uczenia się i sylwetkę absolwenta, w tym w odniesieniu do efektów 

uczenia się i sylwetki absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku informatyka. 

2. W przypadku ubiegania się o uruchomienie studiów w ramach programu 
Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w powiązaniu z Priorytetowym Obszarem 
Badawczym Wyzwanie petabajtów, rekomenduje się zgodnie z celami programu 
rozważenie prowadzenia studiów w języku angielskim z możliwością 
zindywidualizowania ścieżek kształcenia.  
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§ 3 

Wyznacza się dr hab. Magdalenę Markowską z Wydziału Biologii na ekspertkę 
wspierającą wnioskodawcę w przygotowaniu wniosku o utworzenie kierunku studiów 
uczenie maszynowe. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący URK: S. Żółtek 

 


