Regulamin
Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania
Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
§1
1. Wydziałowa Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania jest powoływana przez Radę

Wydziału na okres kadencji Władz Wydziału.
2. W skład Komisji wchodzą nauczyciele akademiccy, przy czym każda Katedra i Zakład

reprezentowane są przez jednego nauczyciela. Ponadto, w skład Komisji wchodzi
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia.
3. Rada Wydziału powołuje Przewodniczącego Komisji, którym powinien być nauczyciel

akademicki przynajmniej ze stopniem doktora.
§2
Do zadań Komisji należą m.in.:
1. Opracowanie zagadnień do egzaminu dyplomowego licencjackiego i magisterskiego na
wszystkich specjalnościach, na podstawie propozycji poszczególnych Katedr i
Zakładów.
2. Zaopiniowanie propozycji tematów prac licencjackich i magisterskich realizowanych
na wszystkich specjalnościach studiów I i II stopnia.
3. Przygotowanie profilu absolwenta wszystkich specjalności.
4. Opiniowanie projektów nowych programów i efektów kształcenia oraz analiza
realizowanych programów kształcenia w aspekcie ich zgodności z misją Uczelni i
Wydziału Ekonomii.
5. Opracowanie propozycji planów studiów I i II stopnia wszystkich specjalności.
6. Przygotowanie propozycji zmian programowych w zakresie studiów I i II stopnia pod
kątem ich zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
7. Opracowanie propozycji rozwiązań i usprawnień w zakresie dydaktyki.
8. Wykonywanie innych zadań określonych przez Dziekana Wydziału.
§3
Przewodniczący Komisji, zgodnie z potrzebami, ustala terminy posiedzeń Komisji, informując
o tym wszystkich jej członków drogą elektroniczną oraz zapewnia dokumentowanie przebiegu
posiedzeń i podejmowanych działań.

§4
W obradach uczestniczyć mogą osoby spoza składu Komisji, zaproszone przez
Przewodniczącego Komisji, Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia lub delegowane przez
Dziekana.
Komisja ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji od poszczególnych Jednostek
Organizacyjnych do realizacji powierzonych jej zadań oraz podejmowania inicjatyw w
wyznaczonym obszarze zadaniowym.
§5
Wszelkie pisma kierowane w imieniu Komisji do osób trzecich podpisuje Przewodniczący
Komisji.
§6
Przewodniczący Komisji przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności Komisji i
przedstawia je do akceptacji Dziekanowi Wydziału na dwa tygodnie przed ostatnim
posiedzeniem Rady Wydziału w danym roku akademickim.
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