
Zarządzenie nr 99 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 8 września 2022 r. 

zmieniające zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia procedury  

„Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów”  

w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W procedurze „Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów”, 

stanowiącej załącznik do zarządzeniu nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2020 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w pkt 5 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: „W celu systematycznej oceny i doskonalenia 

programu studiów przegląd programów przeprowadza się raz w roku.”; 

2) pkt 6 Terminy otrzymuje brzmienie: 

„Terminy związane ze zmianami w programach studiów: 

Etapy Terminy 

1) złożenie u dziekana wniosku o wprowadzenie zmian 

w programie studiów 
do końca listopada 

2) skierowanie do prorektora ds. kształcenia wniosku 

o zmianę w programie studiów wraz z prośbą 

o uruchomienie systemu Sylabus PRK 

indywidualnie 

3) weryfikacja przez prorektora ds. kształcenia wniosku 

oraz uruchomienie systemu Sylabus PRK 
14 dni od złożenia wniosku 

4) zablokowanie systemu Sylabus PRK 
po zgłoszeniu wprowadzenia zmian, 

jednak nie później niż do końca stycznia 

5) ustalenie programu studiów przez Senat ZUT od lutego do kwietnia 

6) import programów studiów z Sylabus PRK do systemu 

Uczelnia XP 
15 maja 



§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

W zastępstwie Rektora 

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT  

prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni 
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