Protokół nr 2
z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia w
dniu 30.11.2016 r.
1. Przyjęcie protokołu nr 1 z posiedzenia Komisji w dniu 9 listopada 2016 r.
2. Przewodniczący Komisji wskazał, że tematem posiedzenia będzie omówienie projektu
nowego Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, po
czym oddał głos Pani Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia dr Agnieszce
Janiak-Jasińskiej.
3. Pani Pełnomocnik przedstawiła główne powody opracowania nowego Regulaminu
Studiów Podyplomowych oraz wskazała pozostałe osoby, które pracowały nad
projektem tj. doc. Annę Rosner i mgr Agatę Wroczyńską.
4. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad Regulaminem.
5. W trakcie dyskusji Komisja odniosła się do m.in. następujących zagadnień:
- celowości stworzenia „Słowniczka” z wyjaśnieniem niektórych pojęć występujących
w Regulaminie Studiów Podyplomowych. Komisja większością głosów uznała, że nie
ma potrzeby tworzenia takiego „Słowniczka”. Komisja zgodziła się z poglądem, że
część słownikowa przepisów dotyczących kształcenia w UW powinna być
skoncentrowana w jednym dokumencie, np. w Regulaminie Studiów, a nie
rozproszona po wielu;
- uprawnień do prowadzenia studiów podyplomowych na UW. Ustalono, że studia
podyplomowe mogą prowadzić tylko te jednostki, które posiadają uprawnienia do
prowadzenia studiów, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
- kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej, która może prowadzić studia
podyplomowe. Przewodniczący Komisji zarekomendował aby byli to przede
wszystkim pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, a tylko w uzasadnionych
przypadkach jednostka mogłaby zatrudniać fachowców spoza uczelni. Sprawa ta łączy
się z trudnością w pozyskaniu własnej kadry do prowadzenia zajęć – w tym kontekście
warto rozważyć możliwość prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych w ramach
pensum dydaktycznego;
- zasad finansowania studiów podyplomowych. Komisja uznała, że obecne regulacje
finansowe należy przeanalizować pod kątem ich oddziaływania na tworzenie studiów
podyplomowych przez jednostki UW;
- praw i obowiązków słuchaczy studiów podyplomowych;
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- dokonywania skreśleń słuchaczy. Ustalono, że w Regulaminie zostanie dodany zapis
o możliwości skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach innych niż te,
które są obligatoryjne i wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Dotyczy to
zwłaszcza okoliczności związanych z zachowaniami nieetycznymi;
–

treści umowy ze słuchaczem. Komisja doszła do wniosku, że należałoby skonsultować
z działem prawnym możliwość pobierania zaliczki od słuchacza na poczet opłat za
studia i warunków jej zwrotu w przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów;

6. Pani Pełnomocnik zobowiązała się do naniesienia poprawek do projektu Regulaminu
uwzględniając uwagi Komisji i przekazania dokumentu Przewodniczącemu Komisji.
7. Przewodniczący omówił sposób prowadzenia prac Komisji nad wnioskami z
Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID) oraz poinformował, że do dnia 4 grudnia
br. rozdzieli wnioski do recenzowania przez członków Komisji.
8. Następne spotkanie Komisji zostało zaplanowane na 7 grudnia 2016 r.
Przewodniczący Komisji Senackiej
ds. Studentów, Doktorantów
i Jakości Kształcenia
Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
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