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Procedura nr 10

Likwidacja studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego

1. Opis czynności Likwidację studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego można przeprowadzić po zakoń-
czeniu wszystkich prowadzonych cyklów kształcenia.

Osoba odpowiedzialna Dyrektor właściwy ds. dydaktycznych, Prodziekan właściwy ds. dydaktycznych

Termin realizacji po zakończeniu roku akademickiego

Podstawa prawna  ʘ Zarządzenie nr 31 Rektora UJ z 7 maja 2012 r. w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyż-
szych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w Uniwersytecie Jagiellońskim

 ʘ Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

2. Opis czynności Decyzja jest przedstawiana na komisji dydaktycznej danej jednostki organizacyjnej do omówie-
nia i zatwierdzenia.

Osoba odpowiedzialna Zastępca dyrektora właściwy ds. dydaktycznych, Komisja dydaktyczna

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

3. Opis czynności Zatwierdzona przez komisję dydaktyczną decyzja o likwidacji jest przedstawiana na radzie insty-
tutu celem przegłosowania.

Osoba odpowiedzialna Dyrektor instytutu, Rada instytutu

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

4. Opis czynności Zatwierdzona przez radę instytutu decyzja o likwidacji jest przedstawiana na radzie wydziału 
celem przegłosowania.

Osoba odpowiedzialna Dyrektor instytutu, Rada wydziału

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

5. Opis czynności Po zatwierdzeniu przez radę wydziału w drodze uchwały decyzji o likwidacji danego kierunku 
studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego prodziekan właściwy ds. dydaktyki kieruje 
do prorektora właściwego ds. dydaktyki pismo przewodnie z wyjaśnieniem powodów likwidacji 
danego kierunku studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego.
Do pisma należy dołączyć uchwałę rady wydziału w sprawie danego kierunku studiów podyplo-
mowych lub kursu dokształcającego. 

Osoba odpowiedzialna Prorektor właściwy ds. dydaktycznych / Prodziekan właściwy ds. dydaktycznych

Termin realizacji początek stycznia

Podstawa prawna —

6. Opis czynności Prorektor właściwy ds. dydaktyki przekazuje zaakceptowany projekt zarządzenia w sprawie likwi-
dacji danego kierunku studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego do Działu Organizacji. 
Po zaakceptowaniu projektu przez CKR, Rektor UJ likwiduje dany kierunek studiów podyplomo-
wych lub kurs dokształcający w drodze zarządzenia.

Osoba odpowiedzialna Prorektor właściwy ds. dydaktycznych

Termin realizacji początek stycznia

Podstawa prawna —
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7. Opis czynności Dział Organizacji UJ zamieszcza zarządzenie Rektora UJ w sprawie likwidacji danego kierunku stu-
diów podyplomowych lub kursu dokształcającego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoba odpowiedzialna Dział Organizacji UJ

Termin realizacji —

Podstawa prawna —


