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Dziekana \ ydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie zasad zglaszania nowych kierunk6w i specjalnoSci, ich modyfikacji

oraz limitriw i warunk6w rekrutacji na WNGiG UAM

Zglaszanie nowych kierunkt6w i specjalno6ci

l. Nowe kierunki studi6w lub nowe specjalno5ci mo g4by(, zglaszane zarowno przez jtZ istniejqce

rady programowe, jak i zespoly pracownik6w WNGiG. W drugim przypadku wymagany jest

wyb6r lidera zespolu, kt6ry bgdzie zajmowal sig sprawami administracyjnymi. Zgodnie

z Zarz4dzeniem nr 21/202012021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia l5 pu2dziemika 2020 r. w sprawie zasad ustalania program6w studi6w na okre6lonym

kierunku, poziomie i profilu zgloszenie o nowym kierunku/specjalnoSci zawiera podstawowe

informacje, w tym profil studi6w, poziom studi6w, przypisanie do dyscyplin naukowych

i kr6tki opis (wz6r w zal4czniku). Zgloszenie to skladane jest do Dzialu ds. Dydaktyki BOW.

Dzial ds. Dydaktyki niezwlocznie przesyla je do Wladz Dziekanskich.

2. Po otrzymaniu zgloszenia o utworzenie nowego kierunku/specjalnoSci, Wladze Dziekariskie

WNGiG opiniujA go. Negatywna opinia oznacza wstrzymanie procedowania wniosku, o czym

wla5ciwy prodziekan ds. trybu studi6w informuje wnioskodawc6w. W przypadku poz),tywnej

opinii Wladze Dziekariskie informuj4 o nowym kierunku/specjalno5ci Radg Dziekarisk4

WNGiG, tj. dyrektor6w instltut6w oraz kierownik6w: katedry, zaklad6w, pracowni

i laboratori6w. Pozytywna opinia Rady Dziekanskiej decyduje o dalszym procedowaniu. Brak

jakichkolwiek uwag oznacza takze akceptacjg zgloszenia nowego kierunku/specjalnoSci.

Z kolei pojedyncze uwagi sugerujqce poprawki b4dZ negatl,vune opinie powoduj4 albo

odeslanie do zespolu przygotowujqcego zgloszenie (poniZej i 507o kworum), albo wstrzymanie

dalszego procedowania (powyzej 50% kworum).
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Po uzyskaniu pozytyr,vnej opinii w imieniu Dziekana WNGiG odpowiedni prodziekan ds. trybu

studi6w przesyla zgloszenie nowego kierunku./specjalnoSci z opiniq do Prorektora kieruj4cego

Szkol4 Nauk Przyrodniczych oraz do Centrum Wsparcia Ksztalcenia UAM w celu poddania

procedurze antykonku rencyj nej.

W przypadku braku zastrzeZeri z innych szk6l dziedzinowych UAM, wla5ciwy prodziekan

informuje o tym wla5ciw4 radg programowq lub zesp6l pracownik6w, kt6ra/kt6rzy

przystgpuje/j4 do prac nad realizacj4 wladciwego wniosku wraz z efektami uczenia si9,

programem studi6w, sylabusami. Natomiast w przypadku uwag i zastrzeleri wla6ciwa rada

programowa lub zesp6l pracownik6w zglaszajEcych nowych kierunek wraz z odpowiednim

prodziekanem ds. trybu studi6w przystgpuj4 do postepowania mediacyjnego okeSlonego w/w

Zarz4dzeniem Rektora U AM.

Po zakorlczeniu prac kompletny wniosek skladany jest do Dzialu ds. Dydaktyki BOW, kt6ry

niezwlocznie przesyla go do Wladz Dziekariskich. Po akceptacj i przez Wladze Dziekariskie

wla6ciwy prodziekan ds. trybu studi6w przesyla wniosek do Rady SamorzEdu Studenckiego

WNGiG w celu zaopiniowania go. Po uzyskaniu pozyttrvnej opinii wla5ciwy prodziekan ds.

trybu studi6w przesyla go do Przewodnicz4cej lPrzewodniczqcego Rady ds. Ksztalcenia Szkoly

Nauk Przyrodniczych do dalszego procedowania. W przypadku negatl.wnej opinii RSS

WNGiG wla6ciwy prodziekan ds. trybu studi6w kieruje wniosek do odpowiedniej rady

programowej lub zespolu pracownik6w w celu poprawy lub wstrzymuje dalsze procedowanie,

o czym informuje dan4 radg programow4 lub zesp6l pracownik6w skladaj4cych wniosek.

Zglaszanie modyfikacji efekt6w uczenia sig i programu studiriw kierunku lub specjalnosci

1. W przypadku zmian efekt6w uczenia siE lub programu studi6w istniej4cego kierunku lub

specjalnoSci wladciwa rada programowa przekazuje kompletn4 dokumentacjg do Dziaiu

Dydaktyki BOW, kt6ry z kolei przekazuje j4 do Wladz Dzieka6skich.
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Wladze Dziekariskie opiniuj4 zmiany. W przypadku pozytywnej opinii wlaSciwy prodziekan

ds. trybu studi6w przekazuje dokumentacjg Przewodnicz4cej/Przewodniczqcemu Rady ds.

Ksztalcenia Szkoly Nauk Przyrodniczych do dalszego procedowania.

W przypadku zastrzezef Wadze Dziekanskie przekazuj4 dokumentacjg, poprzez Dzial

Dydaktyki BOW, wladciwej radzie programowej w celu jej poprawy. Po naniesieniu poprawek

rada programowa ponownie sklada dokumentacjg do Dzialu Dydaktyki BOW, a ta z kolei

przekazuje j4 do Wadz Dziekafskich do ponownego zaopiniowania.

Opinia negatywna Wladz Dziekariskich powoduje wstrzymanie dalszego procedowania

wniosku o modyfikacjg kierunku lub specjalnoSci.

Zasady zglaszania limitriw i warunk6w rekrutacji

Po otrzymaniu przez przewodnicz4cych rad programowych z Centrum Wsparcia Ksztalcenia

UAM informacji i tabel o limitach oraz warunkach rekrutacj i, zwoluj4 oni swoje rady

programowe, na kt6rych w formie uchwaly ustalaj4 zar6wno limity, jak i warunki rekrutacj i.

Nastgpnie protok6l z rady z uchwalami dotycz4cymi limit6w i warunk6w rekutacj i

przewodnicz4cy rad programowych przekazujq do Dzialu Dydaktyki BOW, kt6ry z kolei

przekazuje je do Wadz Dziekanskich.

Wladze Dziekafskie opiniuj4 limity oraz warunki rekrutacj i i po uzyskaniu pozltywnej opinii

wlaiciwi prodziekani ds. trybu studi6w przekazuj4 je do Przewodnicz4cej/Przewodnicz4cego

Rady ds. KsZalcenia Szkoly Nauk Przyrodniczych oraz Centrum Wsparcia Ksztalcenia UAM.

Wydziaiu Nauk
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