
       UNIWERSYTET         
MIKOŁAJA KOPERNIKA  
         W TORUNIU  

UCHWAŁA Nr 121 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

z dnia 24 września 2013 r. 

zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającą 
wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 19 lit. e Statutu 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny 
UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) 

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje: 

§ 1 

W załączniku do uchwały Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającej 
wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy 
kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych (zmienionym Uchwałą Nr 116 Senatu 
UMK z dnia 30 października 2012 r.)   wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja przedstawia radzie wydziału projekt efektów kształcenia dla danego 
kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, o którym mowa w ust. 1, wraz z 
pisemną opinią wydziałowego organu samorządu studentów w terminie do 
końca: 
1) września – w przypadku nowego kierunku studiów, poziomu i profilu 

kształcenia uruchamianych od października następnego roku akademickiego, 
2) listopada – w przypadku istniejącego kierunku studiów, poziomu i profilu 

kształcenia uruchamianych od października następnego roku akademickiego, 
3) stycznia – w przypadku nowego kierunku studiów, poziomu i profilu 

kształcenia uruchamianych od semestru letniego następnego roku 
akademickiego, 

4) marca – w przypadku istniejącego kierunku studiów, poziomu i profilu 
kształcenia uruchamianych od semestru letniego następnego roku 
akademickiego.” 

 
2. W § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 
„3. Rada wydziału uchwala projekt efektów kształcenia dla kierunku studiów, 
poziomu i profilu kształcenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie do końca: 



1) października - w przypadku nowego kierunku studiów, poziomu i profilu 
kształcenia uruchamianych od października następnego roku akademickiego, 

2) grudnia - w przypadku istniejącego kierunku studiów, poziomu, profilu 
kształcenia uruchamianych od października następnego roku akademickiego, 

3) lutego - w przypadku nowego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 
uruchamianych od semestru letniego następnego roku akademickiego, 

4) kwietnia - w przypadku istniejącego kierunku studiów, poziomu, profilu 
kształcenia uruchamianych od semestru letniego następnego roku 
akademickiego.” 
 

3. W § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
 
„6. Senat UMK podejmuje uchwałę o przyjęciu efektów kształcenia dla kierunku 
studiów, poziomu i profilu kształcenia, o którym mowa w ust. 4-5 w terminie do 
końca:  
a) lutego - w przypadku kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 

uruchamianych od października następnego roku akademickiego, 
b) września - w przypadku kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 

uruchamianych od semestru letniego następnego roku akademickiego.” 
 

4. W § 3 skreśla się ust. 8. 
 

5. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
„2. Programy studiów uchwala rada wydziału odpowiednio w terminie do końca: 
kwietnia (w przypadku kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 
uruchamianych od października następnego roku akademickiego); października 
(w przypadku kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uruchamianych 
od semestru letniego tego samego roku akademickiego)." 
 

6. Skreśla się § 19.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 września 2013 r.  

 

  Przewodniczący Senatu 

 
 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn 

R e k t o r 


