
 
 

Zasady działania rad programowych kierunków  
na Wydziale Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
 
 
 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 
1. Rada programowa kierunku jest komisją pomocniczą dziekana i rady dziekańskiej o 

charakterze opiniodawczym w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia i 
organizacji studiów. 

 
2. Rada Programowa kierunku jest powoływana przez dziekana, oddzielnie dla każdego 

kierunku studiów. 
 
 

§ 2 

Zadania rady programowej kierunku 
 
Do zadań rady programowej kierunku należy: 

1) tworzenie planu studiów i programu kształcenia oraz proponowanie ewentualnych 
zmian dla kierunku studiów i specjalności; 

2) tworzenie kierunkowych i specjalnościowych efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z aktualnymi aktami 
prawnymi; 

3) zdefiniowanie obowiązkowych zajęć dodatkowych, w tym praktyk lub innych zajęć 
o szczególnym charakterze; 

4) sugerowanie liczebności grup studenckich w zależności od charakteru 
prowadzonych zajęć; 

5) proponowanie formy, w jakiej składana jest praca dyplomowa, zatwierdzanej 
ostatecznie przez dziekana; 

6) opracowanie zasad przyjęć na specjalność; 
7) udział w pracach nad dokumentami powstającymi w ramach zewnętrznej oceny 

kierunku, m.in. w trakcie akredytacji; 
8) uaktualnianie planów oraz ramowych programów nauczania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi MNiSW i władz Uniwersytetu; 
9) wyrażanie opinii w zakresie realizacji procesu dydaktycznego i uzyskiwania 

efektów uczenia się na kierunku, w tym – opiniowanie treści sylabusów; 
10) współpraca z Wydziałową Radą ds. Jakości Kształcenia 
11) inne sprawy powierzone przez dziekana lub radę dyscypliny naukowej za zgodą 

dziekana.  
 
 
 
 



§ 3 

Skład rady programowej kierunku 
 
1. W skład rady programowej kierunku wchodzą: 

1) kierownicy katedr związanych z modułami kształcenia na danym kierunku albo 
wskazane przez nich osoby; 

2) nie więcej niż dwóch nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 
stopień doktora habilitowanego; 

3) nie więcej niż dwóch nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora; 
4) przedstawiciel studentów wyższych lat studiów; 
5) interesariusz zewnętrzny;  
6) absolwent kierunku studiów. 

2. Członków rady programowej kierunku, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-6 powołuje dziekan 
po zaopiniowaniu przez właściwą radę dyscypliny naukowej. Brak przedstawienia opinii, o 
której mowa w zdaniu pierwszym nie wstrzymuje prawa dziekana do powołania członków 
rady programowej. 

3. Członkowie właściwej rady dyscypliny naukowej lub dziekan zgłaszają kandydatury 
członków rady programowej kierunku, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, za ich zgodą, do 
przewodniczącego rady dyscypliny. Przewodniczący udostępnia listy kandydatów 
członkom rady dyscypliny nie później niż tydzień przed posiedzeniem rady. 

4. Kadencja rady programowej kierunków trwa od dnia powołania członków, o których 
mowa w ust. 1 pkt. 2-6 do dnia upływu kadencji rady dyscypliny naukowej. 

5. Na pierwszym, zwołanym przez dziekana, posiedzeniu rada programowa kierunku wybiera 
przewodniczącego. Wybór następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy jej członków. 

6. Zmian w składzie rady programowej kierunku i jego uzupełnienia dokonuje się w trybie 
określonym w ust. 2. 

 
§ 4 

Zasady działania rady programowej kierunku 
 
1. Pracami rady programowej kierunku kieruje jej przewodniczący.  
2. Posiedzenia rady programowej kierunku zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy 

lub na wniosek dziekana, co najmniej raz w semestrze. 
3. Uchwały (opinie, stanowiska, wystąpienia) rady programowej kierunku zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Podjęte uchwały są 
niezwłocznie przekazywane dziekanowi i przewodniczącemu właściwej rady dyscypliny 
naukowej. 

4. W posiedzeniach rady programowej kierunku mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, 
eksperci zaproszeni przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek jej 
członków. 

 
§ 5 

Wejście w życie  
 
Zasady działania rad programowych kierunków, zatwierdzone na posiedzeniu rady 
dziekańskiej w dniu 8 września 2020 r., obowiązują od dnia powołania rady programowej 
kierunku.  
 

 


