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Zarządzenie nr 379/2019/2020  
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 22 listopada 2019 r. 
w sprawie zasad ustalania programów studiów na określonym kierunku,  

poziomie i profilu  
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 2 pkt 7, 
§ 123, § 126 pkt 5, § 129 pkt 4 oraz § 133 pkt 3 Statutu UAM, zarządzam co następuje: 

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Zarządzenie reguluje zasady ustalania programów studiów na określonym kierunku, 
poziomie i profilu. 

 
Rozdział II. Ustalanie programów studiów realizowanych w uczelni 

 
§ 2 

1. Inicjatywa zmian programu studiów na realizowanym kierunku wychodzi od rady 
programowej kierunku studiów. 

2. Przewodniczący rady programowej kierunku studiów przedstawia prorektorowi 
właściwemu ds. kształcenia wniosek o zmianę istniejącego programu studiów 
zaopiniowany przez radę ds. kształcenia szkoły dziedzinowej właściwej dla danego 
kierunku studiów oraz samorząd studentów. 

3. Prorektor właściwy ds. kształcenia po formalnym zweryfikowaniu wniosku przez Sekcję 
Obsługi Procesu Kształcenia kieruje wniosek pod obrady Uniwersyteckiej Rady ds. 
Kształcenia w celu jego zaopiniowania. 

 
§ 3 

Wnioski o ustalenie programów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela opiniuje prorektor właściwy ds. kształcenia nauczycieli w zakresie ich zgodności 

z z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 

 
§ 4 

Decyzję o wprowadzeniu pod obrady senatu projektu uchwały w sprawie ustalenia programu 
studiów podejmuje rektor po zapoznaniu się z opinią Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia. 

 
§ 5 

Zmiany programów studiów dla kierunków, o których mowa w § 2 mogą być dokonywane 
wyłącznie raz w ciągu roku akademickiego i obowiązują od nowego cyklu kształcenia. 
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Rozdział III. Ustalanie programów studiów nowych kierunków studiów 
 

§ 6 
1. Z inicjatywą utworzenia nowych studiów na kierunku, poziomie i profilu, zgłaszaną 

prorektorowi właściwemu ds. kształcenia, występuje prorektor kierujący szkołą 
dziedzinową w porozumieniu z dziekanem, przewodniczącym dyscypliny lub dyscypliny 
wiodącej, w ramach której planowane jest kształcenie w nieprzekraczalnym terminie do 31 
grudnia roku poprzedzającego rok, w którym miałaby zostać uruchomiona rekrutacja na 
nowy kierunek studiów. Zgłoszenie nowych studiów zawiera ogólne informacje dotyczące 
nowego kierunku studiów wraz z krótkim opisem oraz przypisaniem kierunku studiów do 
dyscyplin naukowych. 

2. Prorektor właściwy ds. kształcenia niezwłocznie powiadamia o tej inicjatywie wszystkich 
prorektorów kierujących szkołami dziedzinowymi. 

3. W terminie do 30 dni od przedstawienia inicjatywy utworzenia nowego kierunku studiów, 
zainteresowani prorektorzy kierujący szkołami dziedzinowymi mogą zgłaszać na piśmie 
prorektorowi właściwemu ds. kształcenia zastrzeżenia lub postulat współuczestniczenia 
w ich prowadzeniu. Niezgłoszenie w tym terminie zastrzeżeń wyklucza możliwość 
zgłaszania ich w późniejszym terminie. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez prorektorów kierujących szkołami 
dziedzinowymi prorektor właściwy ds. kształcenia wszczyna postępowanie mediacyjne. 
W razie niedojścia do porozumienia, prorektor właściwy ds. kształcenia przekazuje 
protokół rozbieżności Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia. 

5. W przypadku braku zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, postępuje się zgodnie 
z zasadami określonymi w § 7 i § 8. 

 
§ 7 

1. Wniosek o utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu składa prorektor 
kierujący szkołą dziedzinową w ramach której funkcjonuje wydział, który będzie realizował 
dany kierunek studiów. 

2. Wniosek o utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu powinien 
w szczególności zawierać: 

1) program studiów, w tym efekty uczenia się; 
2) opinię rady naukowej dyscypliny lub dyscypliny wiodącej, w ramach której 

planowane jest kształcenie; 
3) opinię rady ds. kształcenia właściwej szkoły dziedzinowej; 
4) opinię samorządu studentów. 

 
§ 8 

1. Wniosek, o którym mowa w § 7, kierowany jest do prorektora właściwego ds. kształcenia 
w nieprzekraczalnym terminie do końca maja roku, w którym miałaby zostać uruchomiona 
rekrutacja na nowy kierunek studiów 

2. Prorektor właściwy ds. kształcenia po formalnym zweryfikowaniu wniosku przez Sekcję 
Obsługi Procesu Kształcenia kieruje wniosek do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia 
w celu jego zaopiniowania. 

3. Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia może wnieść propozycje zmian w treści złożonego 
wniosku. 

 
§ 9 

Wnioski o ustalenie programów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela opiniuje prorektor właściwy ds. kształcenia nauczycieli w zakresie ich zgodności 

z obowiązującym standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu 

nauczyciela. 
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§ 10 
Decyzję w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów i umieszczenia w porządku obraz 
senatu projektu uchwały w sprawie ustalenia programu studiów dla tego kierunku podejmuje 
rektor po zapoznaniu się z opinią Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia. 

 
Rozdział IV. Ustalanie programów studiów realizowanych w filii 

 
§ 11 

1. W przypadku filii zastosowanie mają przepisy określone w Rozdziale II i III, 
z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5. 

2. Z inicjatywą utworzenia nowych studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 
występuje dyrektor filii. 

3. Wniosek o utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu składa dyrektor 
filii. 

4. Wniosek o utworzenie nowego kierunku  studiów w filii wymaga zaopiniowania przez radę 
naukową dyscypliny lub dyscypliny wiodącej, w ramach której planowane jest kształcenie 
oraz przez radę ds. kształcenia szkoły dziedzinowej właściwej dla tej dyscypliny. 

 
Rozdział V. Postanowienia końcowe 

 
§ 12 

Traci moc Zarządzenie Nr 310/2013/2014 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie 
trybu tworzenia nowych kierunków studiów i specjalności w UAM, z późniejszymi zmianami. 

 
§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
 
Rektor 

 
 
 

    Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 
 


