Protokół nr 3
z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia w
dniu 7.12.2016 r.
1. Przewodniczący

otworzył

dyskusję

nad

projektem

Regulaminu

Studiów

Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (po poprawkach).
2. W trakcie dyskusji Komisja odniosła się m.in. do następujących zagadnień:
- usunięcia preambuły do regulaminu ze względu na jej nieprzystawanie do rangi
dokumentu; treści przywoływane przez preambułę są dostatecznie wyraziście ujęte
w misji Uniwersytetu Warszawskiego;
- usunięcia zapisu o możliwości przygotowania przez radę jednostki szczegółowych
zasad

organizowania,

finasowania

i

prowadzenia

studiów

podyplomowych.

Rozwiązuje to problem jednostek wspólnych, które mogą nie mieć rady i jednocześnie
nie umniejsza obecnych uprawnień rad jednostek;
- wprowadzenia do Regulaminu konkretnych zapisów, które klarownie rozróżniają
sytuacje gdy jednostka nie uruchamia studiów podyplomowych, zawiesza je albo
likwiduje;
3. Ustalono, że po naniesieniu poprawek ostateczna wersja Regulaminu zostanie
przedłożona Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.
4. Następnie Przewodniczący poinformował, że Uchwała w sprawie wytycznych
dotyczących projektowania programów kształcenia może zostać przekazana na
najbliższe posiedzenie Senatu UW, natomiast Zarządzenie w sprawie szczegółowego
sposobu projektowania programów kształcenia będzie jeszcze analizowane.
5. Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie wniosków FID. Punktacja dla
projektu przyznawana jest w oparciu o następujące kryteria:
- innowacja ze względu na treść nauczania;
- innowacja ze względu na formę i środki nauczania;
- inne aspekty innowacyjności;
- wniosek przygotowany przez dwie lub więcej jednostek;
- dostępność dla studentów kilku jednostek UW.
6. Zreferowane zostały 4 wnioski (3 przez Pana Przewodniczącego Komisji i 1 przez
Panią dr Magdalenę Błaszczyk):
- Unowocześnienie przedmiotu " Podstawy hodowli komórek roślinnych dla biotechnologów" przez wprowadzenie technik hybrydyzacji somatycznej (Wydział Biologii);

- FAQ - analiza R (Wydział Fizyki);
- Laboratorium inżynierii obliczeniowej (ICM);
- Współczesne wzory mobilności w Afryce. Grupa badawczo – projektowa (Wydział
Historyczny).
7. Następne spotkanie Komisji zostało zaplanowane na 14 grudnia 2016 r.
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