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Poz. 55 

ZARZĄDZENIE NR 19 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 1 marca 2018 r.  

w sprawie powołania Komisji ds. Studiów  
w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań 

 na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 35 pkt 13 
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2015 r. poz. 150 
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1  
W celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 

Uniwersytetu Warszawskiego” powołuje się Komisję ds. Studiów, zwaną dalej 
„Komisją”. 

§ 2  
W skład Komisji wchodzą:  
Przewodnicząca: 

1) mgr Agata Wroczyńska – Biuro ds. Jakości Kształcenia;  
Członkowie:  

2) mgr Jolanta Urbanik – pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego 
i organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim; 

3) dr Iwona Pugacewicz – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; 
4) prof. dr hab. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki; 
5) dr hab. Agata Zalewska – Wydział „Artes Liberales”. 

§ 3 
Do zadań Komisji należy: 

1) przygotowanie regulaminów wewnątrzuniwersyteckich konkursów na: 
a) nowe programy kształcenia na studiach drugiego stopnia, 
b) nowe programy kształcenia na studiach drugiego stopnia w języku angielskim, 
c) szkoły letnie w językach obcych; 

2) przeprowadzenie konkursów, o których mowa w pkt 1, w tym przygotowanie 
recenzji i na ich podstawie list rankingowych: 
a) zgłoszonych do konkursu projektów nowych programów kształcenia na 

studiach drugiego stopnia, 
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b) zgłoszonych do konkursu projektów nowych programów kształcenia na 
studiach drugiego stopnia w języku angielskim, 

c) zgłoszonych do konkursu programów szkół letnich w językach obcych; 
3) merytoryczna opieka nad jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wyłonionymi 

w drodze konkursów, o których mowa pkt 1, lit. a oraz lit. b podczas 
przygotowywania szczegółowych programów kształcenia; 

4) zatwierdzanie nowych programów kształcenia, o których mowa w pkt 1, lit. a oraz 
lit. b i szczegółowych budżetów ich wdrożenia w zakresie ich zgodności 
z wymaganiami sformułowanymi w „Programie zintegrowanych działań na rzecz 
rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”.  

§ 4  
Obsługę Komisji zapewnia Biuro ds. Jakości Kształcenia.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Rektor UW: M. Pałys 
 


