REGULAMIN
ogólnouczelnianego konkursu mającego na celu wyłonienie najlepszych programów studiów
spośród nowych kierunków studiów oraz zmodyfikowanych istniejących kierunków studiów
organizowanego w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program
rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/18
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§1
W celu podniesienia jakości i praktyczności kształcenia oraz osiągnięcia społecznej użyteczności
kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanym
dalej „Uniwersytetem”, Uniwersytet realizuje projekt „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany
program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, zwany dalej „Projektem”.
Jednym z zadań Projektu, zwanym dalej „Zadaniem”, jest rozwijanie nowoczesnej oferty
edukacyjnej i podnoszenie jakości kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
W celu realizacji Zadania w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet organizuje
ogólnouczelniany konkurs, zwany dalej „Konkursem”, na:
a) opracowanie programów studiów dla nowych kierunków studiów II stopnia,
b) modyfikację programów studiów dla istniejących kierunków studiów II stopnia.
Programy studiów wyłonione w Konkursie zwane są dalej „Laureatami Konkursu”.
Konkurs, o którym mowa w ust. 3 adresowany jest do jednostek organizacyjnych uczelni
posiadających, w myśl dotychczasowych przepisów, uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego w zakresie dyscyplin, do których odnosić się będą nowe kierunki studiów.
Laureaci Konkursu otrzymają honorarium za przygotowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia
nowego kierunku studiów lub zmodyfikowanego kierunku studiów oraz dofinansowanie realizacji
studiów w zakresie elementów wyszczególnionych w Zasadach i przepisach Konkursu, zwanych
dalej „Zasadami”. Zasady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym określa załącznik nr 1.

II. BENEFICJENCI WSPARCIA
§2
wszystkie

1.

Beneficjentami wsparcia mogą być
z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

2.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu biorące udział w Konkursie muszą spełniać następujące
kryteria formalne:
a) nie korzystają z podobnego wsparcia w ramach innych projektów PO WER,

jednostki

organizacyjne

Uniwersytetu,

b) złożą pisemną aplikację do udziału w Konkursie,
c) po pierwszym etapie konkursu jednostki organizacyjne Uniwersytetu, których aplikacje
zostały rekomendowane do dofinansowania złożą wnioski o utworzenie nowego kierunku
studiów lub modyfikację istniejącego kierunku studiów w ramach dyscyplin, w których
jednostki, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, posiadały uprawnienie do nadawania
stopnia doktora habilitowanego, na wzorach obowiązujących w Uniwersytecie.
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III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
§3
Konkurs podzielony został na dwa etapy. Do pierwszego etapu skierowane zostaną aplikacje, które
spełniają kryteria określone w § 2 ust. 2 lit. a) i b).

1.
2.

Uczestnicy Konkursu ubiegający się o wsparcie w ramach Projektu składają pisemną aplikację
składającą się z karty zgłoszenia do konkursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem utworzenia
nowego kierunku studiów oraz modyfikacji istniejącego kierunku studiów. Do karty zgłoszenia
jednostka zgłaszająca może załączyć opracowania, raporty i inne dokumenty na poparcie
twierdzeń przemawiających za utworzeniem nowego kierunku studiów lub modyfikacji istniejącego
kierunku studiów.

3.

Wzór karty zgłoszenia określa załącznik nr 2.

4.

W ramach etapu pierwszego komisja konkursowa wybierze nowe kierunki studiów oraz kierunki
modyfikowane, które zostaną rekomendowane do dofinansowania.

5.

Jednostki, które zgłosiły aplikacje o utworzenie nowego kierunku studiów oraz modyfikację
istniejącego kierunku studiów i zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną poproszone do
przedłożenia:
a) wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów, zawierającego w szczególności:
‒ efekty uczenia się,
‒ koncepcję kształcenia na kierunku,
‒ plan studiów,
‒ sylabusy,

lub
b) wniosku o modyfikację istniejącego kierunku studiów, zawierającego w szczególności
zakres i opis planowanych zmian w programie studiów oraz plan studiów i sylabusy.
6.

Wnioski o utworzenie nowego kierunku studiów, wnioski o modyfikację istniejącego kierunku
studiów, sylabusy i inne dokumenty z tym związane należy złożyć na wzorach obowiązujących
w Uniwersytecie.

7.

Termin przedłożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 5 określony zostanie
w piśmie informującym o rekomendowaniu złożonej aplikacji do dofinansowania.

8.

Złożenie aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Projekcie.

§4
Aplikacje, o których mowa w § 3 ust. 2 należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres mailowy:
uj2@amu.edu.pl w terminie do 31 grudnia 2020 r. w tytule podając „APLIKACJA KONKURSOWA”.

IV. KRYTERIA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
§5
1. Procedura konkursowa obejmuje:
1) ocenę aplikacji pod względem formalnym:
a)

aplikacja złożona w terminie,
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b)

zgłoszony kierunek nie korzysta z tego samego wsparcia w ramach innych projektów
PO WER (zasada podwójnego finansowania),

c) zgłoszony kierunek nie był wcześniej dofinansowany w ramach projekt
„UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/18.
2) ocenę aplikacji w ramach pierwszego etapu:
a)

aplikacja zawierająca kartę zgłoszenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem
utworzenia nowego kierunku studiów lub modyfikacji istniejącego kierunku studiów,
w szczególności pod kątem:
i. związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju oraz
dostosowania do przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
ii. koncepcji kształcenia i celu prowadzenia kierunku studiów,
iii. możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunku studiów,
iv. czy utworzenie kierunku studiów lub modyfikacja istniejącego kierunku
studiów przyczyni się do rozwoju kształcenia i badań naukowych,
v. czy utworzenie kierunku studiów lub modyfikacja istniejącego kierunku
studiów odpowiadać będzie na przemiany w sferze społecznej,
gospodarczej oraz rynku pracy,
vi. pokazania charakteru badawczego studiów,

3) ocenę aplikacji w ramach drugiego etapu:
a)

wniosek złożony dla kierunku studiów, dla którego Uniwersytet posiada uprawnienie
do nadawania stopnia doktora habilitowanego, o którym mowa w § 1 ust. 5,

b)

nowy program studiów dla nowego kierunku studiów lub zmodyfikowany program
studiów dla modyfikowanego kierunku studiów zawiera przynajmniej dwa
z następujących trzech elementów:
i. wizyty studyjne w firmach prywatnych/organizacjach sektora publicznego
w kraju,
ii. wykłady zagranicznych wykładowców,
iii. zajęcia z przedstawicielami pracodawców.

c) efekty uczenia się (zgodność z przepisami, spójność, sposób sformułowania),
d) plan studiów – zajęcia i forma prowadzenia zajęć,
e) prowadzący zajęcia:
i. kadra Uniwersytetu,
ii. zagraniczni wykładowcy,
iii. przedstawiciele pracodawców,
2. W przypadku braku wymaganych dokumentów Komisja może zwrócić się do wnioskodawców
z prośbą o uzupełnienie dokumentów w określonym przez Komisję terminie.
3. W przypadku nie uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 2 Komisja rekomenduje
do dofinansowania kolejną z listy rankingowej złożoną aplikację.
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V. KOMISJA KONKURSOWA
§6
1. Komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, powołuje Rektor.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) prorektor ds. studenckich i kształcenia – Przewodniczący Komisji,
2) przedstawiciele każdej ze szkół dziedzinowych – Członkowie Komisji,
3) dwóch przedstawicieli administracji centralnej Uniwersytetu zajmujących się kształceniem i
jakością kształcenia – Członkowie Komisji,
4) przedstawiciel samorządu studenckiego – Członek Komisji.
3. W obradach Komisji uczestniczył będzie sekretarz – pracownik biura projektu Uniwersytet Jutra.
4. Od decyzji Komisji służy pisemne odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania decyzji Komisji.
5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4 składać należy do Rektora za pośrednictwem Biura projektu
Uniwersytet Jutra.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

§7
Finansowaniu w ramach Projektu podlegają wyłącznie kierunki studiów wskazane przez Komisję,
jako Laureaci Konkursu.
Finansowanie może zostać wstrzymane w przypadku, gdy kierunek studiów nie otrzyma zgody
Rektora na jego utworzenie lub gdy Senat Uniwersytetu nie ustali dla niego programu studiów.

§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Załączniki:
‒

Zasady i przepisy Konkursu - załącznik nr 1,

‒

Wzór karty zgłoszenia - załącznik nr 2.
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