
 
 

BIULETYN PRAWNY 
     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
 
 
                                           Rok 2016; poz. 356 

  
 

UCHWAŁA Nr 159 
 

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

z dnia 27 września 2016 r. 
 

w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2016-2020 

 
Na podstawie § 47 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia  
22 października 2013 r. (Biuletyn Prawny UMK Nr 10, poz. 298 z późn. zm.)  
 

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Powołuje się Komisję ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, zwaną dalej „Komisją”, jako stałą komisję Senatu. 

2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych 
Uniwersytetu, tj. na lata 2016-2020. 

 
§ 2 

 
1. W skład Komisji wchodzą: 

przewodniczący: 
    dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK   
członkowie: 

dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK 
dr hab. Beata Bilicka 
dr hab. Jacek Jurkowski 
dr hab. Urszula Kiełkowska 
dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec 
dr hab. Aneta Krogulska 
dr hab. Dariusz Pniewski 
dr hab. Piotr Rączka 
dr hab. Barbara Ruszkowska-Ciastek 
dr hab. Beata Stachowiak 
dr hab. Agnieszka Zielińska  
dr Edmund Kartanas 
dr Anita Pacholik-Żuromska 
dr Julita Soczywko 
dr Mirosław Wachowiak 
dr Ewa Zysnarska 
mgr Barbara Mikulska 
mgr Ewelina Wesołek 



2 
 

mgr Jakub Woźniak 
Karolina Filipska. 

2. W pracach Komisji mogą brać udział inne osoby zaproszone przez przewodniczącego 
Komisji. 

 
§ 3 

 
Do zakresu działania Komisji należy w szczególności: 

1) opiniowanie zgłaszanych przez prorektorów projektów rozwiązań 
systemowych, regulacji prawnych i procedur organizacyjnych związanych  
z realizacją procesu dydaktycznego; 

2) opiniowanie, przedstawianych przez prorektora właściwego ds. kształcenia, 
projektów efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu 
kształcenia uchwalonych przez rady wydziałów, zgodnie z procedurą 
określoną odrębnymi przepisami; 

3) opiniowanie wniosków dotyczących powoływania nowych: kierunków 
studiów, poziomów i profili kształcenia oraz form studiów na istniejących 
kierunkach zgodnie z procedurą określoną odrębnymi przepisami; 

4) inicjowanie działań służących podniesieniu jakości kształcenia.  
 

§ 4 
 

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Dział Kształcenia. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 września 2016 r. 
 
 

 
  Przewodniczący Senatu 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Tretyn 
R e k t o r 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


