
Terminarz dydaktyczny 2018 

1. Program kształcenia dla naboru 2018/2019: 

a) tzw. kierunkowe efekty kształcenia – zmiany przygotowane przez jednostki  

w lutym/marcu, w przypadku studiów wyższych z uwzględnieniem paragrafu 3 

Rozporządzenia MNiSW w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1596) – dostarczenie do Działu Nauczania do 23 marca 2018 r. (do zatwierdzenia 

przez Senat UPJPII najpóźniej w kwietniu 2018 r. – przed rozpoczęciem rekrutacji). 

b) program studiów, w tym plan studiów – przygotowany przez jednostki w lutym/marcu,  

w przypadku studiów wyższych z uwzględnieniem paragrafu 4 Rozporządzenia MNiSW 

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596) oraz oferty zajęć 

prowadzonych w języku obcym (zalecane wg załącznika 1/2/3/4/do Zarządzenia Rektora 

nr 14/2012 lub w dowolnie przyjętej w jednostce formie, ale z zawartością merytoryczną 

wskazaną w ww. załączniku do Zarządzenia) – dostarczenie do Działu Nauczania do  

23 marca 2018 r. W przypadku braku zmian prośba o dostarczenie takiej informacji do 

Działu Nauczania. [termin zwyczajowy na potrzeby kandydatów na studia]  

2. Plan studiów na rok akademicki 2018/2019 (zebranie określonych roczników z planów 

studiów dla określonych naborów) wraz z ogólną charakterystyką studiów wyświetlaną na 

stronie internetowej UPJPII w danym roku akademickim (może być tekst ogólny, 

niezmieniany co roku) – przygotowanie w jednostce w marcu i dostarczenie do Działu 

Nauczania do 23 marca 2018 r. [termin zwyczajowy – dla kandydatów na studia + 

konieczność publikacji wykazów przedmiotów dla kandydatów Erasmus+] 

3. Plan studiów (osobny dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) 

uzupełniony o koordynatorów sylabusów (osób odpowiedzialnych za przygotowanie opisów 

przedmiotów) oraz o planowaną obsadę (wraz z wykazem zajęć do wyboru m.in. wykładów 

monograficznych, seminariów itd., w tym prowadzonych w języku obcym) – przygotowanie 

wraz z planem pensum w jednostce w marcu (zalecane wg załączników do Zarządzenia 

Rektora nr 15/2012 z zaznaczeniem przewidywanych zajęć wspólnych w ramach uczelni, 

wydziału lub kierunku). Dostarczenie do Działu Nauczania do 23 marca 2018 r. [termin 

zwyczajowy – dla kandydatów na studia + konieczność publikacji sylabusów dla 

kandydatów Erasmus+] 

4. Dane pracowników spoza UPJPII przewidywanych do prowadzenia zajęć w r. a. 2018/2019 

(ks./o./p./s., tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko, zakon, a także w przypadku osób, które 



samodzielnie uzupełniają opisy przedmiotów on-line – adres e-mail) – dostarczenie do Działu 

Nauczania wraz z planami studiów do 23 marca 2018 r. 

5. Uchwała w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad 

obliczania godzin dydaktycznych i realizacji godzin ponadwymiarowych, ustalania liczebności 

grup dydaktycznych w r. a. 2018/2019, przygotowana przez Dział Nauczania na kwietniowy 

Senat na podstawie tegorocznej uchwały z uwzględnieniem propozycji zmian. Zmiany te 

należy zgłosić do Działu Nauczania do 23 marca 2018 r. (do zatwierdzenia przez Senat UPJPII 

w kwietniu 2018 r., termin proponowany z powodu konieczności planowania zatrudniania 

pozaetatowych pracowników). 

6. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie na r. a. 2018/2019 – uchwalenie przez 

jednostki i dostarczenie do Działu Nauczania do 23 marca 2018 r. (muszą być uchwalone 

przez Senat UPJPII do dnia 30 kwietnia 2018 r. – wymóg ustawowy). 

7. Harmonogram rekrutacji (szczegółowy) oraz terminy naboru na studia pierwszego stopnia, 

studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w r. a. 2018/2019 przygotowany przez 

jednostki i dostarczony do Działu Nauczania do 23 marca 2018 r. do zatwierdzenia przez 

Rektora do 30 kwietnia 2018 r. [dobra praktyka] – sugerowane jest wprowadzenie terminów 

synchroniczne oraz rozpoczynanie i kończenie rekrutacji elektronicznej w godzinach pracy 

uczelni. 

8. Limity przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich oraz studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019 – 

ustalenie przez jednostki i dostarczenie do Działu Nauczania do 23 marca  2018 r. (powinny 

być uchwalone przez Senat UPJPII do 30 kwietnia 2018 r. – wymóg ustawowy). 

9. Warunki rekrutacji na studia podyplomowe na r. a. 2018/2019 – uchwalenie przez jednostki  

i dostarczenie do Działu Nauczania do 30 kwietnia 2018 r. (do zatwierdzenia przez Senat 

UPJPII do 31 maja 2018 r. – wymóg Regulaminu Studiów Podyplomowych na UPJPII). 

10. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego  

i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na r. a. 2019/2020 ustalone przez 

jednostki do 30 kwietnia 2018 r. (muszą być uchwalone przez Senat UPJPII do 31 maja 2018 

r. – wymóg ustawowy). 

11. Wykaz studiów uruchomionych w semestrze letnim r. a. 2018/2019 (studia wyższe wraz ze 

specjalnościami, studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe) – zgłoszenie do Działu 

Nauczania do 15 marca 2018 r. [dobra praktyka] 

12. Wykaz studiów uruchomionych w semestrze zimowym r. a. 2018/2019 (studia wyższe wraz 

ze specjalnościami, studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe) – zgłoszenie do Działu 

Nauczania do 15 października 2018 r. [dobra praktyka] 



13. Wykaz studiów przewidywanych na r. a. 2019/2020 (studia wyższe wraz ze specjalnościami, 

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe) z zaznaczeniem studiów dopiero 

planowanych – przygotowanie w jednostce w listopadzie/grudniu 2018 r. i dostarczenie do 

Działu Nauczania do 15 grudnia 2018 r. [termin zwyczajowy na potrzeby promocji 

informacji dla kandydatów na studia] 

14. Plany zajęć (harmonogramy) na semestr zimowy 2018/2019 – przygotowanie w jednostce 

i wprowadzenie do systemu ProAkademia/Plany zajęć do 31 lipca 2018 r. [dobra praktyka] 

15. Plany zajęć (harmonogramy) na semestr letni 2018/2019– przygotowanie w jednostce  

i wprowadzenie do systemu ProAkademia/Plany zajęć do 31 grudnia 2018 r. [dobra praktyka] 

16. Zmiany prowadzących – wprowadzane na bieżąco przez sekretariaty do systemu 

ProAkademia oraz zgłaszane do Działu Nauczania. [dobra praktyka] 

17. Terminy egzaminów ogłaszane na 14 dni przed sesją egzaminacyjną. [zgodnie z regulaminem 

studiów wyższych] 

18. Sporządzenie imiennych list studentów i absolwentów (z poprzedniego roku akademickiego) 

studiów wyższych wg stanu na dzień 31 marca 2018 r. (wraz osobami skreślonymi od dnia  

1 grudnia 2017 r.) na potrzeby sprawozdania POL-on i ich dostarczenie do Działu Nauczania 

do 5 kwietnia 2018 r. 

19. Sporządzenie imiennych list studentów i absolwentów (z poprzedniego roku akademickiego) 

studiów wyższych wg stanu na dzień 30 listopada 2018 r. (wraz osobami skreślonymi od dnia 

1 kwietnia 2018 r.) na potrzeby sprawozdania POL-on i ich dostarczenie do Działu Nauczania 

do 3 grudnia 2018 r. 

20. Sporządzenie imiennych list doktorantów i absolwentów (z poprzedniego roku 

akademickiego) studiów trzeciego stopnia wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (wraz 

osobami skreślonymi od dnia 1 stycznia 2018 r.) na potrzeby sprawozdania POL-on i ich 

dostarczenie do Działu Nauczania do 2 stycznia 2019 r. 

 


