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Co reguluje działalność rady 
dydaktycznej?

§ 69 ust. 7 Statutu UW: Zasady działania rad
dydaktycznych określa Uniwersytecka Rada
ds. Kształcenia w drodze uchwały.

Uchwała nr 2 URK z dnia 27 stycznia 2020 r. w
sprawie zasad działania rad dydaktycznych na
Uniwersytecie Warszawskim.

Uchwały URK są publikowane w Dzienniku UW: 
https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DURK/

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DURK/


Uchwała nr 2 URK
z dnia 27 stycznia 2020 r.

§ 3

1. Rada dydaktyczna podejmuje uchwały na wniosek
przewodniczącego lub grupy co najmniej trzech członków.

2. Rada dydaktyczna podejmuje uchwały większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków rady dydaktycznej
w głosowaniu jawnym. Ponadto przewodniczący może
zarządzić głosowanie tajne z własnej inicjatywy lub na wniosek
1/3 członków rady dydaktycznej.

3. Uchwały rady dydaktycznej podpisuje w jej imieniu
przewodniczący.

4. Kopie uchwał rady dydaktycznej przewodniczący przekazuje
niezwłocznie po ich podjęciu do Biura ds. Jakości Kształcenia
oraz kierownikowi jednostki dydaktycznej właściwej dla
kierunku studiów, którego dotyczy podjęta uchwała.



Uchwała nr 2 URK
z dnia 27 stycznia 2020 r.

§ 4

1. Na wniosek przewodniczącego rada dydaktyczna może
podejmować uchwały w drodze korespondencyjnego
uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy), w tym przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Uchwałę skierowaną do rozpatrzenia w trybie obiegowym
uważa się za podjętą, jeżeli w wyznaczonym przez
przewodniczącego terminie, nie krótszym niż trzy dni od
przedstawienia członkom projektu uchwały wraz z
materiałami, większość członków rady dydaktycznej wyrazi
akceptację dla projektu uchwały.

3. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w trybie obiegowym
może zostać przeprowadzone w szczególności przy
wykorzystaniu systemu USOSweb.



Wytyczne URK 
a uchwały rady dydaktycznej

§ 68 ust. 2 Statutu: 

Rada dydaktyczna zgodnie z rekomendacjami Senatu
i uchwałami Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia
projektuje i monitoruje proces kształcenia na kierunku lub
kierunkach studiów, w szczególności realizuje zadania
określone w Regulaminie Studiów.



Wytyczne URK
a uchwały rady dydaktycznej

Wytyczne
Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia 

(publikowane w Dzienniku UW)

Uchwały rady dydaktycznej



Wytyczne URK 
a uchwały rady dydaktycznej

❑ W przypadku przyjęcia w formie uchwały przez URK wytycznych
w danej sprawie (np. procesu dyplomowania), rada dydaktyczna
jest zobowiązana podjąć własną uchwałę w danej sprawie,
uszczegóławiającą wytyczne URK w odniesieniu do danego
kierunku studiów.

❑ Uchwała rady dydaktycznej nie może być sprzeczna
z wytycznymi URK.

❑ Rada dydaktyczna może podjąć uchwałę w danej sprawie, jeśli
URK nie określiła jeszcze własnych wytycznych w tej sprawie.

❑ Po przyjęciu przez URK wytycznych w sprawie, w której rada
dydaktyczna już podjęła uchwałę, rada dydaktyczna jest
zobowiązana do dostosowania swojej uchwały w tej sprawie do
wytycznych URK (termin na dostosowanie zostanie określony
w uchwale URK).



Rodzaje uchwał rad dydaktycznych

❑ Uchwały rady dydaktycznej odnotowywane wyłącznie w
protokole z posiedzenia.

❑ Uchwały rad dydaktycznych, które są spisane w osobnym
dokumencie z nadanym numerem uchwały, ale nie są
publikowane w Dzienniku Rad Dydaktycznych.

❑ Uchwały rad dydaktycznych, które są spisane w osobnym
dokumencie z nadanym numerem uchwały oraz podlegają
opublikowaniu w Dzienniku Rad Dydaktycznych.
➢ W Dzienniku publikowane są uchwały o charakterze
normatywnym (regulujące zasady studiowania na danym
kierunku studiów i dotyczące ogółu studentów tego kierunku).



Uchwały rady dydaktycznej 
odnotowywane w protokole

❑ Do uchwał, które należy odnotowywać wyłącznie w 
protokole należą kwestie dotyczące:

➢ spraw organizacyjnych,

➢ indywidualnych spraw pracowników lub studentów.

❑ Do takich spraw należą m.in.:
➢ wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub 

sekretarza.
➢ utworzenie i wybór członków komisji rady 

dydaktycznej,
➢ ustalenie terminów posiedzeń,
➢ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,



Uchwały rady dydaktycznej 
odnotowywane w protokole (c.d.)

➢ upoważnienie osoby spoza UW do kierowania
przygotowaniem pracy dyplomowej przez danego
studenta (§ 46 ust. 4 Regulaminu Studiów),

➢ udzielenie zgody do prowadzenia wykładów,
seminarium licencjackiego i kierowania
przygotowaniem prac licencjackich oraz
przyjmowania egzaminów przez osoby z tytułem
zawodowym magistra – upoważnienie dotyczy
konkretnych zajęć i obowiązuje w jednym cyklu
dydaktycznym (§ 24 ust. 2 Regulaminu Studiów).



Spisywane, ale niepublikowane uchwały 
rady dydaktycznej

❑ Uchwały, które nie mają charakteru normatywnego
(tj. stanowią propozycję, która wymaga wprowadzenia
przez inny podmiot np. Senat lub Rektora).

❑ Do takich spraw należą m.in.:

➢ utworzenie nowego kierunku studiów,

➢ wprowadzenie zmian w programie studiów,

➢ propozycja zasad rekrutacji,

➢ propozycja wysokości opłat za usługi edukacyjne.



Spisywane i publikowane
uchwały rady dydaktycznej

❑ Uchwały, które mają charakter normatywny (z dniem
wejścia w życie regulują sprawy ogółu studentów
danego kierunku).

❑ Do takich spraw należą:

➢ sprawy określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 4-8 Regulaminu
Studiów,

➢ wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia
(§ 6 ust. 1 zarządzenia nr 163 Rektora UW z dnia 8 listopada 2019
r. w sprawie w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na
Uniwersytecie Warszawskim).



Spisywane i publikowane uchwały rady 
dydaktycznej

§ 5 ust. 1 pkt 1 i 4-8 Regulaminu Studiów: 

❑ Koncepcja kształcenia na danym kierunku studiów.

❑ Maksymalna liczba przedmiotów równoważnych lub
punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów
równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu
studiów lub całego programu studiów.

❑ Szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów
przez studenta utworzenie nowego kierunku studiów.

❑ Zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady
przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją
egzaminacyjną.

❑ szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym
przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz
przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

❑ Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych.



Forma spisanej uchwały

❑ Uchwała jest podpisywana przez przewodniczącego rady
dydaktycznej.

❑ Każda uchwała ma własny numer (numeracja w ciągu
uchwał podjętych przez radę dydaktyczną w danej kadencji –
numer nadawany jest tylko spisywanym uchwałom – także
tym niepublikowanym w Dzienniku; nie nadaje się numeru
uchwałom odnotowywanym wyłącznie protokole).

❑ Uchwała musi zawierać:
➢ nazwę rady dydaktycznej, tj. „rada dydaktyczna dla

kierunków studiów …”.
➢ określenie w nagłówku, którego kierunku dotyczy,

tj. np. „w sprawie szczegółowych zasad procesu
dyplomowania na kierunku studiów …”.

❑ Uchwały rad dydaktycznych będą publikowane
w Dzienniku Rad Dydaktycznych z podziałem na kierunki
studiów (tj. według przedmiotu uchwały, a nie podmiotu ją
podejmującego).



Uchwały rady dydaktycznej

Do dnia 30 września 2020 r. rady dydaktyczne wydadzą
stosowne przepisy wykonawcze, o których mowa w
Regulaminie Studiów, w celu wprowadzenia ich w życie z
dniem 1 października 2020 r. Przepisy wykonawcze
wydane przez rady dydaktyczne podlegają niezwłocznie
przedstawieniu Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia.

(§ 4 ust. 2 uchwały nr 441 Senatu UW z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim).

Przepisy wykonawcze = uchwały publikowane w 
Dzienniku



Przedstawianie uchwał 
rad dydaktycznych URK

❑ Przyjęte protokoły z posiedzeń rady dydaktycznej oraz
wszystkie uchwały rady dydaktycznej (podlegające
publikacji i te, które nie będą publikowane) należy
przekazywać do Biura ds. Jakości Kształcenia
(bjk_rd@adm.uw.edu.pl).

❑ Uchwały należy przekazywać w edytowalnej wersji
elektronicznej (plik .doc).

❑ Uchwały będą publikowane w Dzienniku przez BJK.

mailto:bjk_rd@adm.uw.edu.pl


Powoływanie się na uchwałę opublikowaną w 
Dzienniku UW

❑ W przypadku uchwał Uniwersyteckiej Rady ds.
Kształcenia: Uchwała nr 2 Uniwersyteckiej Rady ds.
Kształcenia w sprawie zasad działania rad
dydaktycznych (DURK z 2020 r. poz. 2).

❑ W przypadku uchwał rad dydaktycznych (po ich
opublikowaniu w Dzienniku UW): Uchwała nr 5 rady
dydaktycznej dla kierunku studiów archeologia
(DRD z 2020 r. poz. 3).
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