
Procedura przeprowadzania zmian w programach i planach studiów I i II 

stopnia, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych 

  

Wyciąg z Uchwały RW nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. o  

Zasadach i procedurach kontroli jakości procesu dydaktycznego,  

wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez  

Radę Wydziału Historycznego 27.02.2013 r. 

 

§ 6 

 
1. Propozycje zmian w programach kształcenia i planach studiów I i II stopnia oraz studiów 

podyplomowych mogą zgłosić:  
a) student, doktorant, pracownik Wydziału oraz inne osoby związane z Wydziałem,  

b) właściwy organ samorządu studentów; 

c) interesariusze zewnętrzni, w tym instytucje naukowe, kulturalne, edukacyjne, oraz potencjalni 
pracodawcy absolwentów; 

d) Komisja Dydaktyczna. 
2. Podmioty określone w ust. 1 pkt: a), b), c) przekazują propozycje zmian w programach kształcenia 

i planach studiów w formie pisemnej do Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej. 
3. Propozycje zmian, o których mowa w ust.2 powinny zawierać: 

a) dane autora proponowanej zmiany 

b) opis proponowanej zmiany wraz z jej uzasadnieniem, wskazującym na przyczyny i spodziewane 
skutki jej wprowadzenia. 

4. Propozycje zmian, o których mowa w ust. 2, Komisja Dydaktyczna przedkłada wraz z pisemną 
opinią Radzie Naukowej Instytutu.  

5. Własne propozycje zmian w programach nauczania i planach studiów Komisja Dydaktyczna 

przedkłada Radzie Naukowej Instytutu wraz z pisemnym uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 3, pkt 
b).   

6. Rada Naukowa Instytutu po zapoznaniu się z opinią Komisji Dydaktycznej podejmuje decyzję o 
przedłożeniu projektu zmian w programach nauczania i planach studiów do zatwierdzenia Radzie 

Wydziału bądź o jego odrzuceniu.  

7. Propozycje zmian w programach kształcenia i planach studiów doktoranckich mogą zgłosić:  
a) doktorant, pracownik Wydziału oraz inne osoby związane z Wydziałem,  

b) właściwy organ samorządu doktorantów; 
c) interesariusze zewnętrzni, w tym instytucje naukowe, kulturalne, edukacyjne, oraz potencjalni 

pracodawcy absolwentów; 
d) Komisja Doktorancka. 

8. Podmioty określone w ust. 1 pkt: a), b), c) przekazują propozycje zmian w programach kształcenia 

i planach studiów w formie pisemnej do Przewodniczącego Komisji Doktoranckiej. 
9. Propozycje zmian, o których mowa w ust.8 powinny zawierać: 

a) dane autora proponowanej zmiany 
b) opis proponowanej zmiany wraz z jej uzasadnieniem, wskazującym na przyczyny i spodziewane 

skutki jej wprowadzenia. 

10. Propozycje zmian, o których mowa w ust. 8, Komisja Doktorancka przedkłada wraz z pisemną 
opinią Radzie Wydziału.  

11. Własne propozycje zmian w programach nauczania i planach studiów Komisja Doktorancka 
przedkłada Radzie Wydziału wraz z pisemnym uzasadnieniem, o którym mowa w ust. 9, pkt b).   

12. Zmiany w programach kształcenia i planach studiów może także rekomendować Komisjom 
Dydaktycznym i Komisji Doktoranckiej Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 


