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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PAPS-WNS-1 jest ustalenie zasad konstruowania i aktualizacji 

programów studiów na Wydziale Nauk Społecznych z wykorzystaniem ujednoliconego wzoru. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich wprowadzanych lub aktualizowanych programów studiów 

(pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych 

i niestacjonarnych)  

3. TERMINOLOGIA  

1)  program studiów określający:  

a)  efekty uczenia się z uwzględnieniem wymogów określonych w Ustawie – Dz.U.2020.226 

t.j. Akt obowiązujący, Wersja od: 12 lutego 2020 r., do: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

b)  opis procesu prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się, 

c)  liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć, 

d)  formę studiów (stacjonarną i/lub niestacjonarną), 

e)  tytuł zawodowy nadawany absolwentom, 

f)   zajęcia lub grupy zajęć/przedmioty wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści 

programowych, form i metod kształcenia, zapewniających osiągnięcie tych efektów oraz liczby 

punktów Europejskiego Systemu Akumulacji i Transferu Punktów (ECTS), 

g)  sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się, osiągniętych w trakcie całego cyklu 

kształcenia, 

h)  plan studiów - harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i 

latach cyklu kształcenia uwzględniający: formę studiów (stacjonarną i/lub niestacjonarną), 

zajęcia lub grupy zajęć/przedmioty, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do 

ukończenia studiów na danym poziomie oraz sumaryczne wskaźniki ilościowe 

charakteryzujące program studiów, w tym łączną liczbę godzin zajęć, 

i)   wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych, w tym liczbę punktów ECTS, 

2) przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji w tym 

samym semestrze planu studiów wyższych/studiów podyplomowych/szkoły doktorskiej 

podlegających łącznej ocenie, któremu przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS, 

3) zajęcia lub grupa zajęć oznacza zajęcia z danego przedmiotu lub grupy przedmiotów, 

praktykę, przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie pracy końcowej i inne, 



4) opis efektów uczenia się dla programu studiów – opis zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych osiąganych w procesie kształcenia; opis sporządzany zgodnie z 

opisem efektów uczenia się w dziedzinie i dyscyplinie naukowej, którym przyporządkowany 

jest program studiów, 

5) opis efektów uczenia się w ramach zajęć lub grupy zajęć/przedmiotu – opis zasobu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych, w ramach zaliczonych zajęć/ przedmiotu, 

opis powinien charakteryzować efekty uczenia się właściwych dla programu studiów, 

6) poziom studiów – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie, 

7) profil praktyczny – profil programu studiów obejmujący zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne, realizowany przy założeniu, że zajęcia/przedmioty kształtujące umiejętności 

praktyczne prowadzone są w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS określonej 

dla programu studiów, 

8)  profil ogólnoakademicki – profil programu studiów obejmujący zajęcia/przedmioty 

związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do 

których przyporządkowany jest kierunek studiów, realizowany przy założeniu, że 

zajęcia/przedmioty prowadzone są w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS 

określonej dla programu studiów i uwzględniają udział studentów w zajęciach 

przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności, 

9) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – zakres i stopień złożoności wymaganych efektów 

uczenia się dla kwalifikacji danego poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych 

charakterystyk efektów uczenia się ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych, 

10) standard kształcenia – zbiór reguł i wymagań w zakresie kształcenia dotyczących sposobu 

organizacji kształcenia, osób prowadzących to kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów 

uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. 

 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 

ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1. Kierownicy Katedr we współpracy z Przewodniczącymi Rad Programowych  odpowiadają 

za dostarczenie do Prodziekana ds. Kształcenia odpowiedzialnego za prowadzenie toku 

studiów opracowanych – zgodnie z wytycznymi MEiN – programów studiów według obecnie 

obowiązującego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wzorca, w terminach wskazanych 

przez Dziekana Wydziału zgodnie z harmonogramem UWM. 

4.2. Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za sprawdzenie 

zgodności programów studiów z wytycznymi MEiN i wewnętrznymi aktami prawnymi. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1. Kierownicy Katedr we współpracy z Przewodniczącymi Rad Programowych dostarczają 

Prodziekanom odpowiedzialnym za prowadzenie toku studiów, opracowanych – zgodnie 



z wytycznymi MEiN – programów studiów lub wszelkich modyfikacji już istniejących 

programów studiów, według obecnie obowiązującego na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim wzorca, w terminach wskazanych przez Dziekana Wydziału. Wcześniej programy 

kształcenia, ich efekty, a także aktualizacje, winny być skonsultowane m.in. z pracodawcami, 

innymi przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i zewnętrznymi ekspertami.  

5.2. Prodziekan odpowiedzialny za prowadzenie toku studiów zwołują Wydziałową Komisję 

ds. Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych, a także organizują spotkanie z przedstawicielami 

studentów w celu wyrażenia opinii. 

5.3. Prodziekan odpowiedzialny za prowadzenie toku studiów przedkłada Dziekanowi 

zaopiniowane przez Wydziałową Komisję ds. Kształcenia oraz przedstawicieli studentów 

Wydziału Nauk Społecznych programy. 

5.4 Dziekan zatwierdza przedłożone przez Prodziekana odpowiedzialnego za prowadzenie toku 

studiów, programy lub/i modyfikacje programów studiów i przekazuje je do Prorektora ds. 

Kształcenia.  

 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

- Wniosek o pozwolenie na utworzenie/aktualizację studiów 

- decyzje i uchwały rady dyscypliny oraz opinie zespołów doradczych (wyniki wnioskowania 

rady dziekańskiej, samorządu studenckiego i opinii otoczenia społecznego)  

-zgodność koncepcji kształcenia w kontekście misji i strategii uczelni oraz rozwoju dyscypliny 

i jednostki  

- zasadność utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia 

- analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy 

- analizy zapotrzebowania rynku pracy w regionie lub kraju na absolwentów proponowanego 

kierunku i zakresu kształcenia  

- program studiów, ze szczególnym uwzględnieniem efektów uczenia się i konstrukcji 

programowej, punktów ECTS, sylabusów i praktyk zawodowych 

- liczba nauczycieli akademickim reprezentujących dyscyplinę/dyscypliny do których zostanie 

przyporządkowany kierunek studiów 

- infrastruktura 

- badania naukowe (opis prowadzonej działalności naukowej)  

- zasoby biblioteczne oraz elektroniczne zasoby wiedzy 

- wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem opisu 

sposobów weryfikacji i oceny osiąganych efektów uczenia się w trakcie całego procesu 

kształcenia 

 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1861 z późn. zm.  



7.2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 85.  

7.3. Uchwała nr 22 Senatu UWM z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad 

opracowywania studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz 

programów kształcenia w szkołach doktorskich 

7.4. Uchwała 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 w sprawie Statutu Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.)  

7.5. Zarządzenie Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie  

7.6. UCHWAŁA Nr 495 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 

maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów 

studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów 

kształcenia w szkołach doktorskich 

 

7.7. Uchwały Nr 698 Senatu UWM z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów 

podyplomowych 

 

7.8. Zarządzenie NR 7/2020  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia od roku akademickiego 

2020/2021 

 

7.9. Zarządzenie NR 23/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 10 lutego 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie przyporządkowania 

prowadzonych na Uniwersytecie kierunków, poziomów i profili kształcenia do wydziałów i 

filii (ze zm.) 

 

7.10. Zarządzenie Nr 27/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 

dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na 

Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 

 

 


