Regulamin organizacyjny
Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia
§1
1. Wydziałową Komisję ds. Kształcenia powołuje Rada Wydziału, która określa
jej skład, zasady działania i kompetencje.
2. Komisja działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Komisję, a
zatwierdzonego przez Radę Wydziału.
3. Obsługę administracyjno-biurową prac Komisji pełni pracownik dziekanatu
wyznaczony przez Prodziekana ds. Studenckich.
§2
Skład Komisji
1. W skład Komisji ds. Kształcenia wchodzą:
a) przewodniczący powołany spośród członków Rady Wydziału,
b) zastępcy dyrektorów instytutów ds. dydaktycznych,
c) przedstawiciel każdego z Instytutów,
d) przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
e) przedstawiciel dziekanatu.
2. Członek Komisji traci swój mandat, jeśli nie bierze udziału (bez
usprawiedliwienia) w trzech kolejnych posiedzeniach Komisji.
3. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji osoby spoza
jej składu, merytorycznie związane z jej działalnością (kompetencjami),
występujące

z

Wydziałowego

głosem
Zespołu

doradczym.
Zapewniania

W

szczególności

Jakości

przedstawicieli:

Kształcenia

(WZZJK),

Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) i Zespołu
Kierunkowego ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (ZKJK).
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§3
Tryb zwoływania posiedzeń Komisji i głosowania
1. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane z inicjatywy Rady Wydziału,
Dziekana, Prodziekana ds. Studenckich, przewodniczącego Komisji oraz na
wniosek 1/3 jej członków.
2. Posiedzenia Komisji odbywać się będą, po zwołaniu przez uprawniony
podmiot, każdorazowo we wtorki lub w środy przed posiedzeniem Rady
Wydziału. Materiały do zaopiniowania przez Komisję powinny zostać
dostarczone do Dziekanatu na 4 dni robocze przed posiedzeniem Rady
Wydziału w formie pisemnej i/lub elektronicznej, celem zapoznania się z nimi
przez członków Komisji.
3. Warunkiem ważności obrad Komisji jest obecność kwalifikowanej
większości jej składu (50% + 1).
4. Stanowisko Komisji precyzowane jest:
a) w wyniku głosowania tajnego lub jawnego, zwykłą większością głosów osób
obecnych na zebraniu.
b) głosowanie tajne dotyczy spraw osobowych, a także innych na wniosek
członka (członków) Komisji (po uprzednim uzyskaniu większości pozytywnych
głosów osób obecnych na zebraniu).
4. Przebieg posiedzenia Komisji jest protokołowany, stanowisko Komisji w
formie wniosku jest przekazywane Radzie Wydziału.
§4
Uprawnienia Komisji
1. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym Rady Wydziału w
zakresie jej kompetencji określonych przez Radę Wydziału.
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2. Zakres kompetencji dotyczy spraw związanych z procesem kształcenia. W
szczególności Komisja opiniuje:
a) wnioski o utworzenie lub zniesienie kierunków studiów,
b) wnioski o utworzenie specjalności na kierunku na studiach I, II i III stopnia,
stacjonarnych i niestacjonarnych,
c) wnioski o utworzenie studiów podyplomowych,
d) programy kształcenia na studiach I, II, i III stopnia na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych oraz programy kształcenia na studiach podyplomowych w
tym w szczególności: efektów kształcenia, planów studiów, punktacji ECTS,
liczby godzin przeznaczonej na realizację efektów kształcenia w ramach
przedmiotów/modułów,

formy

zajęć,

wprowadzanie

nowych

przedmiotów/modułów do planu studiów, zmiany dotyczące praktyk: liczby
godzin, punktacji ECTS, planu ich realizacji w cyklu kształcenia i inne związane
bezpośrednio z procesem dydaktycznym,
e) wnioski o zmiany w realizacji zajęć dydaktycznych w danym roku
akademickim w tym na studiach podyplomowych (strona techniczna i
formalna),
f) wnioski studentów o indywidualny tok studiów,
3. Inne sprawy skierowane do zaopiniowania przez Dziekana Wydziału i
Prodziekana ds. Studenckich.

§5
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę
Wydziału.
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