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Zarządzenie nr 47/2012
z dnia 29 maja 2012 roku
REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
w sprawie

ZMIAN W PROCEDURZE PRZYJMOWANIA DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ PROGRAMÓW
KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM

Na postawie §3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 w sprawie określenia zasad
projektowania i weryfikacji programów kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim zarządza się co
następuje:

§1
Za przygotowanie kompletnej dokumentacji programów kształcenia zgodnej z wytycznymi Krajowych
Ram Kwalifikacji, które wprowadza ustawa prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z późn. zm. i wydane na jej podstawie rozporządzenia odpowiedzialne są komisje programowe,
których składy powinny być zatwierdzone przez odpowiednie rady wydziałów.

§2
1. Zatwierdzone przez radę wydziału efekty kształcenia dla określonego programu kształcenia,
dziekan przedkłada do zaopiniowania Komisji Senackiej ds. Dydaktyki i Wychowania w terminie do

6 czerwca 2012 r. Formularz przekazania danych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
który należy przesłać w formie elektronicznej oraz papierowej wraz z wyciągiem z rady wydziału.
2. Senat określa efekty kształcenia po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Senacką.
3. Rada wydziału uchwala program kształcenia dostosowany do określonych przez Senat efektów
kształcenia po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwy organ samorządu studenckiego.

§3
Dziekan Wydziału jest obowiązany złożyć Rektorowi sprawozdanie z dostosowania programów
kształcenia na wydziale do obwiązujących przepisów w terminie do 30 września 2012 roku.

§4
Kompletna i zatwierdzona dokumentacja programu kształcenia, sporządzona zgodnie z wymogami
przepisów, o których mowa w §1 oraz Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego Nr 18/2012,
przechowywana jest w formie papierowej i elektronicznej na wydziale i przekazywana jest do
wiadomości Działu Kształcenia i Sekcji Jakości Kształcenia w formie elektronicznej, na płycie CD .
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§6
Z dniem wejścia w życie Zarządzenia traci moc § 41 ust. 1 Zarządzenia Rektora UR Nr 18/2012 z dnia
8 marca 2012 Rektora UR w określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów
kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz
sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.
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