
 

Zarządzenie nr 15/2020/2021 
 

 
Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora nr 
15/2020 z dnia 28 października 2020 roku 

 
 

Regulamin 
Rady Programowej kierunku studiów prowadzonych na Wydziale w 

Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Rada Programowa jest ciałem opiniodawczym i doradczym, działającym w odniesieniu 

do kierunków studiów uruchomionych i nowotworzonych na wydziałach Uczelni. 

2. Rada programowa jest powoływana w składzie odpowiednim dla danej dyscypliny 

naukowej i sprawuje pieczę nad kierunkami studiów mieszczącymi się w tej 

dyscyplinie. 

3. Jeżeli kierunek studiów posiada charakter interdyscyplinarny skład Rady Programowej 

dobiera się odpowiednio.  

4. Rada Programowa powoływana jest Zarządzeniem Rektora Uczelni w składzie 

proponowanym przez Dziekana. 

5. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele wykładowców, studentów 

studiów II stopnia (lub I stopnia, jeżeli uczelnia prowadzi kierunek wyłącznie na 

poziomie studiów I stopnia) lub jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów 

danego kierunku, a także eksperci i specjaliści będący praktykami w dziedzinie 

odpowiadającej profilowi kierunku.  

6. Na czele Rady staje osoba wskazana przez Rektora. 

7. Rada Programowa prowadzi swoje prace w oparciu o aktualne akty prawne wydane 

w szczególności przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rektora Wyższej Szkoły 

Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

8. Nadzór nad pracami Rady Programowej sprawuje Dziekan. 

9. Dziekan w ramach nadzoru informuje radę programową o planach i potrzebach 

rozwojowych wydziału w tym, w odniesieniu do nowych kierunków mieszczących się 

w dyscyplinie naukowej odpowiadającej profilowi kompetencji Rady, udostępnia 

materiały niezbędne do prac rady programowej celem wypracowania spójnej, 

kompleksowej i obiektywnej opinii w danym obszarze oraz porozumieniu 
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z Przewodniczącym Rady wyznacza terminy realizacji zadań wymienionych w par. 2. 

Regulaminu. 

 

§ 2 
Zadania Rady Programowej 

1. Inicjowanie nowych działań zmierzających do promowania, funkcjonującego w ramach 

Wydziału, kierunku studiów objętego nadzorem Rady. 

2. Cykliczna ocena planów i programów kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów. 

3. Wyrażanie opinii na temat jakości kształcenia na kierunku studiów. 

4. Dbałość o właściwy dobór przedmiotów (głównie specjalnościowych), form zajęć 

dydaktycznych, w tym zajęć praktycznych, niezbędnych do osiągnięcia założonych 

efektów uczenia się. 

5. Proponowanie zmian i/lub nowych planów oraz programów nauczania na kierunku do 

Rady Wydziału. 

6. Tworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowo-dydaktycznego 

ze środowiskiem lokalnym. 

 

§ 3 
Tryb funkcjonowania 

1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz w roku. 

2. Kadencja Rady jest zgodna z kadencją władz Wydziału, z możliwością uzasadnionych 

uzupełnień lub zmian jej składu. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2020 r. 
 
 


