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Załącznik nr 2 

Tworzenie i modyfikacja programów kształcenia  
na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie 

§ 1 
Zasady konstrukcji programów kształcenia dla nowych kierunków studiów 

1. W przypadku zamiaru utworzenia nowego kierunku studiów Dziekan, po zasięgnięciu opinii 
Kolegium Dziekańskiego, powołuje zespół programowy dla projektowanego kierunku studiów 
i jego Przewodniczącego.  
2. Zespół programowy przygotowuje dokumentację wstępną obejmującą następujące elementy:  

1) wniosek, który zawiera:  
a) ogólną charakterystykę studiów obejmującą:  

-  nazwę kierunku, poziom i profil oraz formę lub formy studiów, tytuł zawodowy, 
koncepcję kształcenia, przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub 
dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny 
wiodącej;  

-  uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, 
w tym: wskazanie związku studiów ze strategią UMCS, potrzeb społeczno-
gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności efektów uczenia się z tymi 
potrzebami; 

-  opis cech programu studiów stanowiących o jego atrakcyjności, 
konkurencyjności i oryginalności, ze wskazaniem potencjalnych konkurentów  
i cech odróżniających program studiów; 

-  opis różnic w stosunku do programów pokrewnych kierunków studiów 
prowadzonych w UMCS; 

b) opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do 
których przyporządkowany jest kierunek studiów – w przypadku wniosku  
o utworzenie studiów o profilu ogólnoakademickim; 

c) opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu 
prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;  

d) proponowany limit przyjęć na kierunek studiów oraz zasady rekrutacji dla danego 
kierunku studiów wraz z ewentualnym opisem oczekiwanych kompetencji od 
kandydata ubiegającego się o przyjęcia na studia;  

e) opis perspektyw i planowanych form umiędzynarodowienia projektowanego 
kierunku;  
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f) opis sposobów monitorowania programu kształcenia i udziału różnych grup 
interesariuszy, w tym studentów i przedstawicieli otoczenia zewnętrznego  
w doskonaleniu programu. 

2) opis efektów uczenia się, zaopiniowany przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości 
Kształcenia; 

3) plan studiów zaopiniowany przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia; 
4) wstępną kalkulację kosztów uruchomienia i prowadzenia kierunku studiów. Kalkulacje 

kosztów oraz analizę możliwości finansowania studiów opiniowane są pod względem 
poprawności i wiarygodności przez Kwestora. 

3. Przygotowaną dokumentację opiniuje Kolegium Dziekańskie. 
4. W przypadku pozytywnej opinii Kolegium Dziekańskiego, przygotowaną dokumentację,  
w wersji elektronicznej oraz w postaci wydruku komputerowego, Dziekan Wydziału, za 
pośrednictwem Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, przedstawia Rektorowi UMCS. 
Przedłożona dokumentacja jest procedowana zgodnie z zasadami obowiązującymi w UMCS. 
Rektor decyduje o utworzeniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu i kieruje 
program studiów na najbliższe posiedzenie Senatu celem podjęcia stosownej uchwały. 
5. Zespół programowy opracowuje szczegółowe elementy programu studiów. Program studiów 
jest opiniowany przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Kolegium Dziekańskie.  

§ 2 
Program studiów 

1. Program studiów określa: 
a) formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do 

ukończenia studiów na danym poziomie; 
b) tytuł zawodowy nadawany absolwentom; 
c) zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do 

nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych 
efektów; 

d) łączną liczbę godzin zajęć; 
e) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 

całego cyklu kształcenia; 
f) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych 

z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia;  

g) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS –  
w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne;  
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h) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, 
jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk – o ile są przewidywane do realizacji; 

i) minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach wykładów 
ogólnouniwersyteckich, niezwiązanych z kierunkiem studiów; 

j) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 
zgodnie z zasadami określonymi odrębnym Zarządzeniem Rektora;  

k) zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin – przy czym 
zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS – obowiązkowo w przypadku 
programie studiów pierwszego stopnia. 

2. Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS  
w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS. 
3. Kierunek przyporządkowuje się do co najmniej 1 dyscypliny. W przypadku 
przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny, wskazuje się dyscyplinę 
wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. Program 
studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny określa dla każdej 
z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ogółem. 
4. Program studiów:  

1) o profilu ogólnoakademickim – obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w UMCS-ie 
działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany 
jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS,  
i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia 
działalności naukowej lub udział w tej działalności; z zastrzeżeniem, że co najmniej 
75% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w 
UMCS-ie jako podstawowym miejscu pracy;  

2) o profilu praktycznym – obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne  
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, z zastrzeżeniem, że co najmniej 
50% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych  
w UMCS jako podstawowym miejscu pracy. 

5. Program studiów jest udostępniany na internetowej stronie Wydziału i stronie kierunku 
studiów.  

§ 3  
Plan studiów 

1. Plan studiów zawiera:  
a) nazwę kierunku studiów oraz specjalności,  
b) poziom studiów,  
c) profil studiów,  
d) formę studiów,  
e) wykaz przedmiotów (wraz z informacją o liczbie godzin, formach zajęć, formie 

zaliczenia oraz liczbie punktów ECTS) z podziałem na semestry.  
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2. Zestaw realizowanych  przedmiotów (ewentualnie grup przedmiotów) oraz ich usytuowanie 
w semestrach są określone przez plan studiów. Opisy przedmiotów (w tym ich efekty 
uczenia się, metody ich weryfikacji, zasady oceny) są przygotowywane przez 
koordynatorów przedmiotów, przy uwzględnieniu szablonu dostępnego w USOS.  Po 
uruchomieniu kierunku są one publikowane jako sylabusy przedmiotu w systemie USOS.  
Zespół programowy dokonuje oceny przedmiotu, mając w szczególności na uwadze 
spójność programu kształcenia orz stopień realizacji kierunkowych efektów uczenia się  
w ramach danego przedmiotu. Narzędziem analizy może być matryca efektów uczenia się.  

3. Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania 
efektów uczenia się. Punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującej 
zajęcia organizowane przez Uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi 
zajęciami. Część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w 
ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Punkty przypisuje się wszystkim elementom programu studiów, z wyłączeniem zajęć  
z wychowania fizycznego, w tym także praktykom. 

§ 4 
Modyfikacja programu studiów 

1. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu. W trakcie zmian 
uwzględnia się w szczególności: 

1) wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz 
wnioski z analizy wyników monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 
Ustawy; 

2) propozycje nauczycieli i innych osób prowadzących zajęcia na danym kierunku 
mające na celu unowocześnienie lub uatrakcyjnienie oferty; 

3) wnioski studentów i interesariuszy zewnętrznych; 
4) zmieniające się przepisy prawa. 

2. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu 
kształcenia.  

3. W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie 
zmiany:  

1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, 
uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane  
z działalnością zawodową;  

2) konieczne do: a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską 
Komisję Akredytacyjną, b) dostosowania programu studiów do zmian w 
przepisach powszechnie obowiązujących. 

4. Zmiany w programach studiów opracowuje zespół programowy, a następnie opiniuje 
Wydziałowy Zespół ds. Jakości kształcenia i Kolegium Dziekańskie. 

5. Pisemne wnioski, z podanym uzasadnieniem, do Przewodniczącego zespołu 
programowego w sprawie zmian w programie studiów mogą zgłaszać: Dziekan, 
Prodziekan, Dyrektorzy Instytutów, członkowie zespołu programowego, nauczyciele 
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akademiccy prowadzący zajęcia na danym kierunku, opiekuni lat, studenci za 
pośrednictwem swoich przedstawicieli w zespołach programowych lub opiekunów lat, 
interesariusze zewnętrzni.  

6. Zespół programowy przeprowadza analizę zgłoszonych propozycji zmian  
i w przypadku ich pozytywnego zaopiniowania przystępuje do pracy nad ich realizacją, 
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zdefiniowanymi w rozdziale IV Uchwały Nr 
XXIV – 30.6/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 16 
października 2019 r.  

7. Opracowany przez zespół programowy projekt zmian w programie studiów jest 
opiniowany przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, a następnie Kolegium 
Dziekańskie. W przypadku pozytywnej opinii, Dziekan Wydziału, za pośrednictwem 
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, przedstawia proponowane zmiany w 
programie studiów Rektorowi UMCS, celem dalszego procedowania w trybie 
określonym w Uchwale Nr XXIV – 30.6/19 Senatu UMCS.  

§ 5 
Odpowiedzialność 

Na poziomie Wydziału Filozofii i Socjologii odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie 
procedury tworzenia i modyfikacji programów są: Dziekan, Prodziekan ds. Studenckich; 
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia; Kolegium Dziekańskie; Zespoły programowe 
prowadzonych na Wydziale kierunków studiów; Zespoły programowe powołane w sprawie 
nowotworzonych kierunków studiów; Kierownik studiów doktoranckich; Kierownicy studiów 
podyplomowych; Kierownicy Katedr, asystent dziekana i pracownicy administracji 
wydziałowej realizujący zadania związane z procesem kształcenia, nauczyciele akademiccy (w 
tym koordynatorzy przedmiotów); przedstawiciele studentów i doktorantów. 

Podstawy prawne: 

• Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2018, poz. 1688) 

• Ustawa O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2017 
r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669)  

• Regulamin Studiów w UMCS w Lublinie. Uchwała Nr XXIV – 26.5/19 Senatu UMCS z 
dnia 24 kwietnia 2019 r. 

• UCHWAŁA Nr XXIV – 30.6/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących wymagań  
w zakresie tworzenia i doskonalenia programów studiów. 

• UCHWAŁA Nr XXIV – 27.20/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów do wymagań 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
przyporządkowania do dyscyplin naukowych kierunków prowadzonych na Wydziale 
Filozofii i Socjologii, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020  
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• Regulamin studiów doktoranckich w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
–Załącznik do Uchwały Nr XXIV – 6.5/17 Senatu UMCS z dnia 26 kwietnia 2017 r. z późn. 
zm. (UCHWAŁA Nr XXIV – 26.12/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Senatu UMCS Nr XXIV – 6.5/17 
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich). 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz. 1861) z późn. zm. (Rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
studiów; Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów). 
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