
Tryb opiniowania programów kształcenia na Wydziale Filozofii KUL 
przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

Rada Wydziału Filozofii, odpowiednio do wymogów uchwały Senatu Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie określenia 
wytycznych programowych (724/II/20), postanawia, co następuje: 

1. Niniejsza uchwała ma na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale 
Filozofii KUL oraz uwzględnienia potrzeb rynku pracy dla podniesienia atrakcyjności 
i konkurencyjności kierunków prowadzonych na Wydziale wobec innych kierunków 
uczelni polskich i zagranicznych. Opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
podlegają corocznie programy kształcenia, uwzględniając specyfikę formy  i profilu 
kształcenia, wszystkich kierunków prowadzonych przez Wydział.  

2. Dla potrzeb niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące ustalenia: 
� przez interesariuszy wewnętrznych rozumie się studentów oraz doktorantów 

Wydziału reprezentowanych przez wydziałowy samorząd studentów lub 
przedstawicieli doktorantów Wydziału w Radzie Doktorantów; 

� przez interesariuszy zewnętrznych rozumie się przedstawicieli pracodawców, 
organizacji społecznych oraz absolwentów Wydziału reprezentowanych przez 
Zespół Doradców ds. Relacji z Otoczeniem Zewnętrznym powoływany przez Radę 
Wydziału Filozofii w celu inicjowania działań na rzecz zapewniania i doskonalenia 
jakości kształcenia na Wydziale w kontekście wymogów rynku pracy. 

3. Tryb opiniowania programów kształcenia przez interesariuszy wewnętrznych: 
a. komisja programowa dokumentację programu kształcenia, o której mowa 

w wytycznych programowych przyjętych uchwałą Senatu KUL (724/II/20), 
zaopiniowaną przez wydziałowego pełnomocnika ds. ECTS, wraz z wykazem 
dokumentów przekazuje właściwemu organowi wydziałowego samorządu 
studentów lub doktorantów; 

b. wyżej wymienione dokumenty przekazywane są w formie tradycyjnej bądź 
elektronicznej w terminie umożliwiającym zakończenie procedury jego 
uchwalania na 5 miesięcy przed rozpoczęciem cyklu kształcenia; 

c. pisemna opinia wydziałowego samorządu studentów lub doktorantów w sprawie 
programu kształcenia przekazywana jest przewodniczącemu komisji programowej 
w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji programowej; 

d. opinia właściwego organu wydziałowego samorządu studentów lub 
przedstawicieli doktorantów Wydziału w Radzie Doktorantów dotyczy koncepcji 
kształcenia, w szczególności w zakresie wykorzystania kierunkowych efektów 
kształcenia w typowych sytuacjach profesjonalnych oraz sposobów i warunków 
kształcenia dostosowanych do potrzeb studentów lub doktorantów. 

4. Tryb opiniowania programów kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych: 
a. komisja programowa dokumentację programu kształcenia, o której mowa 

w wytycznych programowych przyjętych uchwałą Senatu KUL (724/II/20), 
zaopiniowaną przez wydziałowego pełnomocnika ds. ECTS, wraz z wykazem 
dokumentów przekazuje przewodniczącemu Zespołu Doradców ds. Relacji 
z Otoczeniem Zewnętrznym; 

b. wyżej wymienione dokumenty przekazywane są w formie tradycyjnej bądź 
elektronicznej w terminie umożliwiającym zakończenie procedury jego 
uchwalania na 5 miesięcy przed rozpoczęciem cyklu kształcenia; 



c. pisemna opinia Zespołu Doradców ds. Relacji z Otoczeniem Zewnętrznym 
w sprawie programu kształcenia przekazywana jest przewodniczącemu komisji 
programowej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji programowej; 

d. opinia Zespołu Doradców ds. Relacji z Otoczeniem Zewnętrznym dotyczy 
w szczególności oceny koncepcji kształcenia oraz kierunkowych efektów 
kształcenia w odniesieniu do rozwoju zawodowego absolwentów i potrzeb rynku 
pracy. 

5. Komisja programowa przekazuje przewodniczącemu Wydziałowej Komisji ds. 
Jakości Kształcenia dokumentację programową oraz opinie interesariuszy wraz 
z wykazem dokumentów w terminie umożliwiającym zakończenie procedury jego 
uchwalania na 5 miesięcy przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.  

6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

 

 

 

 

 

Lublin, dn. 20 lutego 2013 r. 


