ANEKS NR 2/2018
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
do ZARZĄDZENIA nr 59/2016
REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie: SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Na podstawie art. 66 ust.2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 2183 z późn.zm.), Uchwały nr 34/10/2016
Senatu UR z 27 października 2016r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Uchwały nr 102/02/2017 z dnia 23 lutego 2017r.
w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach
wyższych, z późn.zm., zarządza się co następuje:
§1
Ulega zmianie § 17 Zarządzenia nr 59/2016 Rektora UR w sprawie szczegółowych zadań
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, który otrzymuje następujące
brzmienie:
1. Na wydziałach, w ramach prowadzonych kierunków studiów funkcjonują rady
programowe, do których zadań należy w szczególności:
1) tworzenie i modyfikacja programów kształcenia, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa,
2) kształtowanie właściwego dla kierunku/specjalności studiów profilu absolwenta,
w szczególności poprzez weryfikację tematów prac dyplomowych oraz
zagadnień na egzaminy dyplomowe,
3) ustalanie strategii rozwoju kierunku,
4) rekomendowanie obsady kadrowej kierunku studiów, pod kątem zapewnienia
właściwej jakości kształcenia,
5) sporządzanie raportów samooceny na potrzeby wizytacji PKA oraz wyjaśnień do
uwag sformułowanych w raportach powizytacyjnych,
6) współpraca z Wydziałowym Zespołem Zapewnienia Jakości Kształcenia,
w zakresie spraw związanych z tworzeniem i doskonaleniem programu
kształcenia.

2. Pracami rady programowej kieruje przewodniczący rady, do którego zakresu
obowiązków należy w szczególności:
1) kierowanie pracami bieżącymi rady programowej i jej reprezentowanie,
2) nadzór nad tworzeniem programu studiów, jego doskonaleniem i realizacją,
z uwzględnieniem planowanych kosztów kształcenia,
3) nadzór nad obsadą zajęć dydaktycznych na prowadzonym kierunku studiów,
4) nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych studentów,
5) przedstawianie dziekanowi wydziału, w terminie do końca czerwca danego roku
akademickiego, sprawozdania z działalności rady programowej.

§2
Pozostałe postanowienia Zarządzenia Rektora nr 59/2016 pozostają bez zmian.
§3
Aneks obowiązuje z dniem podpisania.
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