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1. Cel, przedmiot i zakres działań 

1.1. Celem procedury jest opisanie możliwości, usystematyzowanie działań oraz wskazanie 
odpowiedzialności w procesie wprowadzania zmian w programach studiów I i II stopnia, 
prowadzonych na PG. 

1.2. Przedmiotem procedury jest określenie elementów programów studiów, które mogą podlegać 
zmianom w trakcie cyklu kształcenia i tych, które muszą być wprowadzone z początkiem 
nowego cyklu oraz opis postępowania w procesach dokonywania zmian w programach 
studiów, od etapu identyfikacji potrzeby wprowadzenia zmiany, aż do zatwierdzenia zmiany. 
Ustalony przez Senat program studiów na danym kierunku zawiera efekty uczenia się dla 
kierunku studiów, matrycę pokrycia tych efektów przez przedmioty/moduły realizowane na 
danym kierunku i plany studiów . 

1.3. Wprowadzanie zmian w programach studiów może odbywać się:  

1.3.1. cyklicznie (od nowego cyklu kształcenia) na poziomie uchwalania programów studiów, 
w tym planów studiów lub wprowadzenia zmian w zakresie kierunkowych efektów 
uczenia się – wymagające zatwierdzenia przez Senat, 

1.3.2. na bieżąco – uzupełnienia (treści anglojęzyczne, dane w definicjach przedmiotów 
wprowadzanych semestralnie do modułów otwartych), korekty redakcyjne 
w programach, nie wymagające zatwierdzenia przez Senat, 

1.3.3. na bieżąco na poziomie kart przedmiotów – nie wymagające zatwierdzenia przez 
Senat. 

1.4. Zakres procedury dotyczy wprowadzania cyklicznych i bieżących zmian w programach 
studiów. 

1.5. System wprowadzania zmian w programach studiów po modyfikacjach, może być 
zastosowany w odniesieniu do studiów podyplomowych. 

2. Wykaz pojęć  

2.1. Komisja programowa – komisja programowa danego kierunku studiów – komisja 
powołana przez dziekana, opracowująca program studiów dla danego kierunku studiów. 

2.2. Zespół ds. programów studiów – zespół powołany przez rektora w celu weryfikowania 
i opiniowania programów studiów na Politechnice Gdańskiej pod względem ich zgodności 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.  

2.3. Koordynator ds. katalogu ECTS – wydziałowy koordynator ds. katalogu ECTS, 
kierunkowy koordynator ds. katalogu ECTS lub koordynator ds. katalogu ECTS 
z Centrum Dydaktycznego – nauczyciel powołany odpowiednio przez dziekana lub dyrektora 
centrum do nadzorowania prac dotyczących katalogu ECTS. 

2.4. Koordynator ds. programów studiów – nauczyciel powołany przez dziekana  
do nadzorowania procesów tworzenia i modyfikacji programów studiów pod kątem ich 
spójności i zgodności z wymaganiami prawa. 
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2.5. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot/moduł – nauczyciel definiujący, zgodne 

z programem studiów, efekty uczenia się dla przedmiotu/modułu oraz opracowujący kartę 
przedmiotu. 

3. Odpowiedzialność za wykonanie działań objętych procedurą 

3.1. Prorektor właściwy ds. programów studiów odpowiada za: 

3.1.1. nadzór nad procesem zmiany programów studiów, 

3.1.2. decyzje o możliwości wprowadzenia zmian bez konieczności ponownego 
zatwierdzania programów studiów, 

3.1.3. decyzje  w sprawach nie ujętych procedurą. 

3.2. Senat odpowiada za: 

3.2.1. ustalanie programów studiów. 

3.3. Senacka Komisja ds. Kształcenia odpowiada za: 

3.3.1. opiniowanie propozycji zmian programów studiów. 

3.4. Dziekan odpowiada za:  

3.4.1. kontrolę procesu wprowadzania zmian w programach studiów. 

3.5. Prodziekan właściwy ds. programów studiów i Komisja programowa odpowiadają za: 

3.5.1. korektę zmian w programach studiów. 

3.6. Koordynator ds. programów studiów odpowiada za: 

3.6.1.  wprowadzanie propozycji zmian  programów studiów w aplikacji Programy 
Kształcenia. 

3.7. Dział Kształcenia odpowiada za: 

3.7.1. przyjmowanie zgłoszeń w sprawie planowanych zmian  w programach studiów 

3.8.  Zespół ds. programów studiów odpowiada za: 

3.8.1. weryfikowanie i opiniowanie pod względem formalnym zaproponowanych zmian 
programów studiów.  

3.9. Rada Wydziału odpowiada za: 

3.9.1. opiniowanie propozycji zmian programów studiów.  

3.10. WRS (Wydziałowa Rada Studentów) odpowiada za:  

3.10.1. opiniowanie propozycji zmian programów studiów z wykorzystaniem podstawowych 
informacji na temat i zakresu zmian poszczególnych przedmiotów 

3.11. Koordynator ds. katalogu ECTS odpowiada za: 

3.11.1. wprowadzenie zmian w kartach przedmiotów i karcie kierunku 

3.12. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot/moduł odpowiada za:  

3.12.1. dostosowania treści karty przedmiotu do ustalonych zmian wprowadzanych  w 
programie studiów 

4. Wprowadzanie zmian w programach studiów  

4.1. Zmiany możliwe do wprowadzenia w trakcie cyklu kształcenia na studiach 
niewymagające ustalenia przez Senat: 

 

4.1.1. zmiany w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, 
uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z 
działalnością zawodową (zmiany w karcie przedmiotu); 
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4.1.2. usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, 

4.1.3. dostosowanie programu studiów do zmian w przepisach powszechnie 
obowiązujących. 

4.1.4. Lista elementów programu studiów, których zmiana nie wymaga ustalenia przez 
Senat: 

1) treści przedmiotu, 

2) definicje przedmiotów wprowadzanych semestralnie do modułów otwartych, np. 
przedmioty wybieralne,  

3) treści anglojęzyczne programów,  

4) korekty redakcyjne. 

4.1.5. Lista elementów kart przedmiotów, które mogą być aktualizowane przez nauczyciela 
odpowiedzialnego za przedmiot na bieżąco: 

1) Liczba godzin nauczania zdalnego, 

2) Przypisanie e-kursu lub e-kursów,  

3) Język wykładowy, zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów 

4) Cel i opis treści przedmiotu, 

5) Przedmiotowe efekty uczenia się i sposób ich weryfikacji, 

6) Wymagania wstępne i dodatkowe,  

7) Warunki zaliczenia, kryteria oceniania,  

8) Metody nauczania,  

9) Literatura.  

4.2. Zmiany wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia których zmiana wymaga 
ustalenia przez Senat: 

4.2.1. Zmiany, które nie zostały uwzględnione w punkcie 4.1. 

4.2.2. Lista elementów programu studiów, których zmiana wymaga ustalenia przez Senat: 

1) Podmioty prowadzące kierunek (wydział wiodący w przypadku kierunków 
międzywydziałowych) 

2) Nazwa kierunku, profil kształcenia, uzyskiwane kwalifikacje, tytuł zawodowy 
3) Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których przypisany jest kierunek 
4) Cele kształcenia, sylwetka absolwenta 
5) Efekty uczenia się (kierunkowe) i ich odniesienie do charakterystyk poziomów 

PRK 
6) Przedmioty, specjalności, moduły, bloki – nazwa, liczba godzin poszczególnych 

form, liczba punktów ECTS, forma zaliczenia, grupa zajęć, semestr, w którym 
przebiega realizacja, przypisanie efektów kierunkowych 

4.2.3. Zmieniany program jest konsultowany w zakresie wprowadzanych zmian z 
interesariuszami wewnętrznymi, w szczególności z przedstawicielami studentów oraz 
interesariuszami zewnętrznymi np. przedstawicielami pracodawców. 

4.2.4. W przypadku międzywydziałowych programów studiów zmiany muszą być opiniowane 
przez Rady Wydziałów wszystkich wydziałów uczestniczących w procesie kształcenia. 

4.2.5. Zmieniany program studiów sporządzany jest systemie Moja PG w aplikacji „Programy 
kształcenia”. W celu wprowadzenia zmian w programie konieczne jest wykonanie 
kopii ostatniego zatwierdzonego programu studiów. Kopia programu musi zostać 
przygotowana najpóźniej w terminie do 15 kwietnia – w przypadku studiów 
rozpoczynających się w semestrze zimowym oraz najpóźniej w terminie do 15 
listopada – w przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim. Program 
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studiów musi zostać przygotowany najpóźniej dwa tygodnie przed posiedzeniem 
Senackiej Komisji ds. Kształcenia, które poprzedza posiedzeniu Senatu na którym 
propozycje zmian w programie studiów mają być ustalone. 

4.2.6. Programy studiów po uprzednim zaopiniowaniu przez Zespół ds. programów studiów, 
Radę Wydziału a następnie Senacką Komisję ds. Kształcenia ustala Senat w formie 
uchwały.  

5. Dokumenty związane z procedurą 

5.1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 
574, z późn. zm.). 

5.2. Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (t.j. Dz.U. 2022 poz. 661, z późn. zm.) 

5.3. Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej. 

5.4. Zarządzenie Rektora PG w sprawie ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji 
kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej. 

6. Tabela zmian wprowadzanych do procedury 

Lp. Lokalizacja 

poprawki 

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis/ 

Nowy zapis 

Data zmiany Wprowadzający 

zmianę 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 


