Uchwała nr 9/2011-2012
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 2 grudnia 2011 r.
w sprawie wdraŜania w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Krajowych Ram Kwalifikacji

Na podstawie §53ust.2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w związku z art. 62 ust.
ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym ( Dz.U nr 164, poz.1365 z późn.
zm.), uchwala się co następuje:
§1
Celem wdroŜenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, zwanych dalej KRK, na studiach pierwszego
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie
przyrodniczym w Lublinie określa się:
1) wymaganą dokumentację stanowiącą podstawę do podjęcia przez radę wydziału i senat uchwał w
sprawie programu kształcenia na danym wydziale, kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia
- załącznik nr 1 do uchwały,
2)

harmonogram wdraŜania KRK w UP wraz z wykazem zadań dla: Senackiej Komisji ds. Dydaktyki
i Oceny Jakości Kształcenia, dziekanów, rad programowych, komisji wydziałowych ds. jakości
kształcenia oraz osób odpowiedzialnych za moduły – załącznik nr 2 do uchwały,

3) wytyczne do projektowania programów studiów – załącznik nr 3 do uchwały.

§2
1. Minimalna liczba godzin zajęć, które student musi zrealizować w ramach zajęć na studiach z
zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego obszaru
wiedzy oraz stopnia i profilu kształcenia zostanie określona dla poszczególnych obszarów
wiedzy/kierunku przez zespoły Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Oceny Jakości Kształcenia po
konsultacji z przedstawicielami nauk podstawowych.
2. Minimalna liczba godzin zajęć, które student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze
praktycznym dla określonego obszaru wiedzy oraz stopnia i profilu kształcenia zostanie określona
dla poszczególnych obszarów wiedzy/kierunków przez zespoły Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i
Oceny Jakości Kształcenia.
3. Minimalna liczba zajęć i punktów ECTS, które student studiów pierwszego stopnia musi uzyskać w
ramach wymienionych niŜej modułów wynosi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

wychowanie fizyczne
język obcy
humanistyczno-ekonomiczne
technologie informacyjne
bhp z ergonomią
przysposobienie biblioteczne

60 godz. – 2 ECTS
120 godz. 8 ECTS
60 godz. – 3 ECTS
30 godz. – 2-ECTS
10 godz. – 1 ECTS
2 godz. – 0 ECTS

4. Minimalny wymiar praktyk dla studiów pierwszego stopnia z uwzględnieniem obszarów kształcenia
określają zespoły Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Oceny Jakości Kształcenia dla obszaru wiedzy
lub poszczególnych kierunków studiów.
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§3
1. W przypadku uruchamiania nowego kierunku studiów przez jednostkę spełniającą wymagania
określone w art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym zalecane jest podjęcie
uchwały Senatu UP w Lublinie najpóźniej na cztery miesiące przed terminem pierwszej
rekrutacji określonym w harmonogramie rekrutacji kandydatów na studia lub w uchwale
Senatu UP w Lublinie w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie.
2. W przypadku uruchamiania nowego kierunku studiów przez jednostkę niespełniającą
wymagań określonych w art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyŜszym zalecane jest
podjęcie uchwały Senatu UP w Lublinie najpóźniej na siedem miesięcy przed terminem
pierwszej rekrutacji określonej w harmonogramie rekrutacji kandydatów na studia lub w
uchwale Senatu UP w Lublinie w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite
magisterskie.

§4
Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.

§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
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