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Na ostatnim posiedzeniu Senatu (30 stycznia) przyjęto ramowe zasady elastyczności studiów w Uniwersytecie Zielonogórskim. Publikujemy ten
ważny dokument w całości.
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1. Podstawą organizacji kształcenia w ela-
stycznym systemie studiów w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim są indywidualne
programy studiów tworzone przez stu-
dentów w oparciu o następujące informa-
cje:
a) strukturalny układ programu kierunku
studiów,
b) zasady organizacji kształcenia i obo-
wiązujące zasady rozliczeń wyznaczonych
etapów studiów,
c) listy oferowanych przez wydział kur-
sów z rozbiciem na kursy obowiązkowe
i obieralne,
d) katalog kursów możliwych do realiza-
cji w okresie całego toku studiów,
e) semestralne oferty programowe za-
wierające między innymi nazwiska na-
uczycieli przewidzianych do ich realizacji,
f) standardowy plan studiów,
g) procedury postępowania związane
z kształtowaniem przez studentów indy-
widualnych programów studiów.

2. Strukturalny układ programu studiów
winien zawierać charakterystykę godzi-
nową bloków tematycznych kursów obo-
wiązkowych i kursów obieralnych reali-
zowanych na kierunku w całym toku stu-
diów.

3. Organizację kształcenia w elastycznym
systemie studiów charakteryzują następu-
jące zasady:
a) studenci pierwszego roku studiują
według standardowych programów stu-
diów,
b) standardowe plany studiów stanowią
modelowe programy dla studentów star-
szych lat przy wyborze kursów z wydzia-
łowych ofert programowych,
c) wybór kursu z wydziałowych ofert
programowych winien zapewnić możli-
wość wyboru zarówno przedmiotu stu-
diów jak i nauczyciela akademickiego
przewidywanego przez wydział do jego
realizacji,
d) łączna liczba punktów kredytowych
w każdym semestrze indywidualnych
programów studiów winna wynosić 30
punktów,

e) łączna liczba godzin w całym toku
studiów indywidualnych programów
kształcenia winna być zgodna z zalece-
niami Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu dotyczącymi minimów progra-
mowych dla kierunku.

4. Listy kursów winne zawierać:
a) kody kursów charakteryzujące między
innymi kierunek studiów i wydział na któ-
rym jest on prowadzony (zał. 1),
b) nazwę przedmiotu rozumianego jako
zespół kursów,
c) tygodniową liczbę godzin przedmiotu
z rozbiciem na liczbę godzin jego po-
szczególnych kursów,
d) liczbę punktów kredytowych przed-
miotu związaną z jego realizacją w ra-
mach jednego semestru z rozbiciem na
liczby punktów kredytowych jego po-
szczególnych kursów,
e) wymagania wstępne związane z reali-
zacja każdego przedmiotu podanego na li-
ście.

5. Katalog kursów winien zawierać:
a) kod przedmiotu i przewidywany se-
mestr jego realizacji,
b) nazwę przedmiotu i nazwisko nauczy-
ciela przewidywanego do jego realizacji,
c) tygodniową liczbę godzin przedmiotu
w rozbiciu na liczbę godzin jego poszcze-
gólnych kursów,
d) liczbę punktów kredytowych przed-
miotu związane z jego realizacją w ra-
mach jednego semestru w rozbiciu na
liczby punktów kredytowych jego po-
szczególnych kursów,
e) wymagania wstępne,
f) ramowy program przedmiotu charak-
teryzujący w skróconej formie (do 60
słów) jego treść.

6. Oferty programowe winne zawierać wy-
kaz kursów, wybranych z wydziałowego
katalogu kursów, proponowanych do re-
alizacji w rozpatrywanym semestrze wraz
z uaktualnionymi nazwiskami nauczycieli
akademickich przewidywanymi do ich re-
alizacji.

7. Standardowe plany studiów są szczegó-
łowymi programami studiów dla kierunku

wraz z jego specjalnościami. Plany te za-
wierają również bloki przedmiotów obie-
ralnych (przedmioty fakultatywne, języki
obce, wychowanie fizyczne).

8. Harmonogram i procedury postępowania
związane z wdrażaniem elastycznego
systemu studiów:
A. Powołanie na rok akademicki wy-
działowych zespołów doradców toku stu-
diów; zespół doradców kierunku tworzy
kierownik i specjaliści ds. poszczególnych
specjalności.
B. Opracowanie lub korekta wydziało-
wych zasad organizacji elastycznego sys-
temu studiów (1 luty – 15 marca).
C. Opracowanie lub korekta uczelniane-
go regulaminu elastycznego systemu stu-
diów (1 luty – 31 marca).
D. Opracowanie katalogów kursów
i standardowych planów studiów
(31 marca).
E. Etapy postępowania związane z wdra-
żaniem elastycznego systemu studiów
w semestrach zimowych:
a) opracowanie i prezentacja semestral-

nych ofert programowych wraz z ry-
gorami wyboru, rozliczeń i ich uru-
chomienia*): (15 marca),

b) gromadzenie i analizowanie zgłoszo-
nych projektów wyboru (15 kwietnia
– 15 maja),

c) zatwierdzenie indywidualnych pro-
gramów kształcenia (15 maja – 15
czerwca),

d) zatwierdzenie rozkładu zajęć (15
czerwca – 30 czerwca).

F. Etapy postępowania związane z wdra-
żaniem elastycznego systemu studiów
w semestrach letnich:
a) opracowanie i prezentacja semestral-

nych ofert programowych wraz z ry-
gorami wyboru, rozliczeń i ich uru-
chomienia (1 grudnia – 15 stycznia),

b) gromadzenie i analizowanie projektów
wyboru (15 stycznia – 1 luty),

c) zatwierdzenie indywidualnych pro-
gramów kształcenia (1 luty – 10 luty),

d) zatwierdzenie rozkładu zajęć.

∗ ) warunki uruchomienia zawierają miedzy innymi projekt rozkładu zajęć na planowany semestr


