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Podstawa prawna: 

 Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do 

realizacji oceny jakości w obszarach tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym w Szczecinie 

 Zarządzenie nr 31 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Procedury 

„Okresowy przegląd programów kształcenia oraz zatwierdzanie zmian w planach i programach 

studiów” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

 I. Cel i zakres procedury  

Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania przy zgłaszaniu uwag oraz zmian do 

aktualnego programu kształcenia, programu studiów oraz planu studiów:  

 propozycja usunięcia przedmiotu, utworzenia nowego przedmiotu lub grupy przedmiotów 

obieralnych;  

 zmian treści programowych w przedmiocie, zmiany osoby odpowiedzialnej za przedmiot, 

nazwy przedmiotu, form zajęć, wymiaru godzinowego, liczby punktów ECTS, sposobu 

zaliczenia przedmiotu, przesunięć w siatkach godzin, obieralności przedmiotu.  

II. Sposób postępowania  

1. Prawo do zgłaszania uwag i propozycji zmian w aktualnych programach studiów (wprowadzania 

nowych przedmiotów, rodzajów zajęć, treści programowych, zmian wymiaru godzinowego, 

nazw przedmiotów, przesunięć w siatkach godzin, sposobu zaliczania przedmiotu, itp.) oraz 

propozycji nowych kierunków lub przedmiotów i rodzaju zajęć na tworzonych kierunkach 

studiów mają: 

a. nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dla studentów Wydziału, 

b. członkowie rad programowych, 

c. studenci, 

d. interesariusze zewnętrzni. 



2. Złożenie wniosku. Pisemny wniosek z uwagami i propozycjami zmian kierowany jest do 

Prodziekana ds. studenckich i kształcenia. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia przekazuje 

wniosek Przewodniczącemu komisji programowej celem przeanalizowania celowości i 

zasadności uwag i propozycji zmian. 

3. Analiza i zaopiniowanie wniosku. Komisja programowa dokonuje oceny zasadności 

zgłoszonych wniosków, opracowuje założenia do zmian programu kształcenia, programu 

studiów oraz planu studiów lub odrzuca wniosek. Komisja programowa wydaje pisemną opinię 

dotyczącą wniosku i wraz z założeniami zmian do planu przekazuje ją do Prodziekana ds. 

studenckich i kształcenia. 

4. Wydanie decyzji. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia przedstawia wyniki analizy wniosków 

do zatwierdzenia kolegium opiniodawczo-doradczemu dziekana. Po wydaniu decyzji 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia informuje pisemnie zgłaszającego wniosek o decyzji 

kolegium.  

5. Akceptacja zmian. Na podstawie opinii Komisji programowej oraz decyzji kolegium Prodziekan 

ds. studenckich i kształcenia kieruje wniosek w sprawie wprowadzenia zmian do Działu 

Kształcenia w celu akceptacji przez Prorektora ds. Kształcenia. 

6. Aktualizacja systemu Sylabus PRK. W przypadku uzyskania akceptacji Prorektora ds. 

studenckich i kształcenia zmiany wprowadzane są do systemu SYLABUS KRK przez osobę z 

Komisji Programowej upoważnioną do aktualizacji systemu. Zmiany wprowadza się z 

początkiem nowego cyklu kształcenia, nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem nowego 

roku akademickiego. 
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