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Zarządzenie nr 49/2020/2021  
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
z dnia 19 stycznia 2021 r. 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 383/2019/2020 Rektora UAM z dnia 9 grudnia 2019 r. 

w sprawie wytycznych dotyczących zasad tworzenia programów studiów  
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 126 pkt 3 Statutu 
UAM, zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

W Zarządzeniu nr 383/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących zasad tworzenia programów 
studiów, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 2 po pkt 16 dodaje się punkty 17-19 o brzmieniu: 

 
„17)  forma zajęć – jedną z następujących form realizacji zajęć: 

a) wykład, 
b) seminarium, w tym seminarium dyplomowe, 
c) proseminarium, 
d) konwersatorium, 
e) ćwiczenia, 
f) zajęcia laboratoryjne, 
g) warsztaty, 
h) lektorat języka obcego, 
i) zajęcia wychowania fizycznego, 
j) ćwiczenia terenowe, 
k) praktyka; 

18)  kształcenie na odległość – prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik   
kształcenia na odległość; 

19)  zajęcia ogólnouniwersyteckie – zajęcia nieprzypisane do programu studiów na 
konkretnym kierunku studiów, oferowane studentom w ramach zajęć do wyboru.”; 

 
2) § 13 otrzymuje brzmienie: 

 
„1.  Zajęcia ogólnouniwersyteckie stanowią dla studentów dodatkową ofertę zajęć do 

wyboru, które studenci mogą realizować za zgodą rady programowej swojego 
kierunku studiów. 

2.  Zajęcia ogólnouniwersyteckie mogą być prowadzone również w językach obcych. 
3.  Propozycje zajęć ogólnouniwersyteckich zgłaszają nauczyciele akademiccy na dany 
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rok akademicki. 
4. Zgłoszone na dany rok akademicki zajęcia ogólnouniwersyteckie podlegają 

zatwierdzeniu przez Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia.”; 
 

3) uchyla się § 26. 
 

§ 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Rektor 
 
 
 

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska 
 
 
 


