
1. Procedura powołania nowego kierunku na studiach pierwszego lub drugiego stopnia 

prowadzonych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja 

w Krakowie 

Podstawa prawna procedury: 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668, z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie 

kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787) 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późniejszymi zmianami) 

 Zarządzenie Nr 13/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania programów studiów 

prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku 

akademickiego 2019/2020 

 Zarządzenie Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu opracowywania i opisu programu 

studiów 

 Regulamin Studiów. Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego 

im. Hugona Kołłątaja z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu 

Studiów 

Opis procedury: 

1. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich przedstawia Radzie Kierunków propozycję powołania 

nowego kierunku (lub specjalności na istniejącym kierunku studiów) uzasadniając tę decyzję. 

2. Po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przez Radę Kierunków, Prodziekan ds. Dydaktycznych 

i Studenckich powołuje zespół złożony z pracowników Wydziału, którego celem jest opracowanie 

dokumentacji programu studiów nowego kierunku, zgodnie wytycznymi zawartymi w zarządzeniu 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego nr 9/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu opracowania i opisu programu studiów.  

3. Zespół przesyła Prodziekanowi ds. Dydaktycznych i Studenckich (Przewodniczącemu Rady 

Kierunków) dokumentację programu studiów obejmującą w szczególności: opis kierunkowych 

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9b_2019.pdf
https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_9b_2019.pdf


efektów uczenia się, charakterystykę uwarunkowań realizacji kształcenia, plan studiów oraz opis 

programów przedmiotów i kursów, sporządzony w formie karty przedmiotu (tzw. sylabusa). 

4. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich kieruje otrzymaną dokumentację do zaopiniowania 

przez Radę Kierunków, która dokonuje formalnej i merytorycznej oceny efektów uczenia się oraz 

pozostałych składowych programu studiów, biorąc pod uwagę zgodność z zarządzeniem Rektora 

Uniwersytetu Rolniczego nr 13/2019 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia wytycznych do 

opracowania programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie.  

5. Po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji programu nowego kierunku studiów przez Radę 

Kierunków, zostaje ona rozesłana do zaopiniowania przez kierowników Katedr. 

6. Kierownicy Katedr przesyłają propozycje korekt programu nowego kierunku studiów do 

Prodziekana ds. Dydaktycznych i Studenckich, który ponownie kieruje dokumentację do 

zaopiniowania przez Radę Kierunków.  

7. Rada Kierunków dokonuje merytorycznej oceny zaproponowanych korekt w programie studiów 

nowego kierunku, biorąc pod uwagę ich zgodność z obowiązującymi zarządzeniami Rektora 

Uniwersytetu Rolniczego. 

8. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Kierunków zmodyfikowanej wersji dokumentacji 

programu nowego kierunku studiów, Przewodniczący Rady Kierunków opatruje dokument 

komentarzem akceptacji w formie stosownej pieczęci i kieruje go do Koordynatora Dyscypliny, do 

której odnosi się więcej niż 50% efektów uczenia się. 

9. W trakcie posiedzenia Rady Dyscypliny w punkcie „Opinia Rady Dyscypliny w sprawie powołania 

nowego kierunku studiów”, Koordynator Dyscypliny informuje o pozytywnej opinii nt. 

dokumentacji programu nowego kierunku, wydanej przez Radę Kierunków, a następnie poddaje 

ten dokument pod dyskusję i głosowanie.  

10. Po przyjęciu, w wyniku głosowania, dokumentacji zawierającej efekty uczenia się i opis 

poszczególnych składowych programu nowego kierunku, Koordynator Dyscypliny opatruje go 

pieczęcią „Zatwierdzone na Radzie Dyscypliny w dniu....”.  

11. Uchwała Rady Dyscypliny wraz z załącznikami zawierającymi dokumentację programu nowego 

kierunku studiów zostaje przesłana do zaopiniowania przez Senacką Komisję ds. Nauczania.  

12. Po pozytywnym zaopiniowaniu programu studiów przez Senacką Komisję ds. Nauczania, Rektor 

ds. Dydaktycznych i Studenckich kieruje całą dokumentację pod obrady Senatu UR w celu podjęcia 

Uchwały w sprawie ustalenia programu nowego kierunku studiów, w wyniku czego powołany 

kierunek uzyskuje status zatwierdzonego. 


