Spotkanie szkoleniowe
z dyrektorami ds. dydaktycznych na WNGIG
15. XI.2016 r., godz. 10. s.013
1) uczestnicy:
1) dr Anna Tobolska – prodziekan ds. kształcenia i studiów niestacjonarnych- przewodnicząca
zebrania prof.UAM dr hab. Eliza Kalbarczyk - dyrektor ds. dydaktycznych IGSEiGP :
2) prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska - dyrektor ds. dydaktycznych IGiG:
3) prof. UAM dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki - dyrektor ds. dydaktycznych IG
2) przekazanie zestawu materiałów – rozporządzenia, uchwały, regulaminy (Anna Tobolska)
3) omówienie w kolejności (referuje Anna Tobolska):
Ustawa z 22 grudnia 2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64.1010);
Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia 2016 (Dz.U., poz. 1321);
Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. poz. 1594) w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia PRK ….
Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie KRK dla Sz.W. (Dz.U. Nr 253 poz.
1520)
Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki oraz
dyscyplin…(Dz.U.nr 179, poz. 1065);
Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 w sprawie warunków prowadzenia studiów
(Dz.U. poz. 1596);
Rozporządzenia MNiSW w Dz.U. poz.: 1187, 1501, 1406,
Rozporządzenie MNiSW z 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowujących
do zawodu nauczyciela
Obwieszczenie MNiSW z 30 czerwca 2015 r. ( wskaźniki kosztochłonności) (Dz.U. poz. 998)
Uchwała Senatu UAM nr 165/2014/2015 z 24 XI. 2014. w sprawie wytycznych dla Rad
podstawowych jednostek….
Zarzadzenie Rektora UAM nr 125/2012/2013 (organizacja zajęć z języka obcego)
Uchwała Senatu UAM nr 156/2013/2014 w sprawie regulaminu opłat…;
Zarządzenie Rektora UAM nr 527/2015/2016 w sprawie trybu tworzenia nowych kierunków
studiów;
Uchwała Senatu UAM nr 230/2014/2015 w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności
grup….;

Zarządzenie Rektora UAM nr 528/2015/2016 w sprawie stawek wynagrodzenia…,
Uchwała Senatu UAM nr 321/2011/2012 w sprawie pensum dydaktycznego…;
Uchwała Senatu UAM nr 6/2012/2013 w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych;
Uchwała Senatu UAM nr 234/2014/2015 w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się;
Zarządzenie Rektora UAM nr 171/2013/2014 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;
Zarządzenie rektora UAM w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych APD;
Zarzadzenie rektora UAM nr 479/2015/2016 w sprawie Otwrtego Systemu Antyplagiatowego OSA
na UAM;
Wzory wniosków:
- efekty kształcenia; - NOWY WZÓR TABELI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA wg PRK + nowe kody
- o utworzenie kierunku studiów
- o utworzenie specjalności na kierunku studiów
- o utworzenie studiów podyplomowych
- o utworzenie kursu dokształcającego;
4) zwrócono uwagę na najistotniejsze zapisy i ich zmienione wersje
5) dyskusja.

