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1. Cel  
Celem niniejszej instrukcji jest określenie zasad tworzenia i wyboru fakultatywnych treści 
kształcenia oraz ich zatwierdzanie. Instrukcja dotyczy studentów Wydziału Nauki o Żywności 
UWM w Olsztynie oraz organów odpowiedzialnych za tworzenie oferty fakultatywnej i kryteria 
jej wyboru. 
 

2. Definicje i skróty 
TŻŻ – Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 
TOW – Towaroznawstwo 
ICHiP – Inżynieria Chemiczna i Procesowa 
GSK – Gastronomia – Sztuka Kulinarna 
Moduły fakultatywne – przedmioty lub ich grupy, które pozostają do swobodnego wyboru 

przez studentów. 
 
 

3. Odpowiedzialność i uprawnienia 
Prodziekani ds. studenckich i ds. kształcenia – odpowiadają za tworzenie i aktualizowanie 

zasad procedury. 
Prodziekan ds. studenckich – odpowiada za tworzenie harmonogramu prac związanych z 

procedurą podziału na specjalności na kierunkach TŻŻ oraz TOW. 
Przewodniczący Zespołów Programowych ICHiP, GSK oraz TOW (II stopień)–  odpowiadają 

za tworzenie oferty modułów fakultatywnych oraz tworzenie harmonogramu prac 
związanych z procedurą wyboru modułów fakultatywnych na właściwych kierunkach. 

Komisja ds. Dydaktycznych – opiniuje programy studiów. 
Rada Wydziału – zatwierdza programy studiów.    
Samorząd Studencki/ studenci – dokonują wyboru modułów fakultatywnych zgonie z 

wytycznymi prodziekana ds. studenckich lub przewodniczącego Zespołu 
Programowego ICHiP oraz GSK.  

 
4. Opis postępowania 

4.1. Programy kształcenia zawierają treści do swobodnego wyboru przez studentów w ilości 
minimum 30% punktów ECTS. 

4.1.1. Do grupy tych modułów zalicza się: języki obce, wychowanie fizyczne, przedmioty 
z modułu ogólnouczelnianego, praktyki zawodowe, seminaria dyplomowe, prace 
dyplomowe, specjalności i specjalizacje oraz moduły fakultatywne. 

4.2. Wybór specjalności na kierunkach TŻŻ i TOW (I stopień kształcenia) 
4.2.1. Informacja o konieczności wyboru specjalności jest podana w informatorach i 

innych materiałach rekrutacyjnych, a także w opisie sylwetki absolwenta i w 
programach studiów. Dodatkowo informacje te są przekazywane studentom 
podczas spotkań władz Wydziału z Samorządem i na Radach Wydziału. 

4.2.2. Procedurę podziału na specjalności rozpoczyna Prodziekan ds. studenckich na 
początku 4 semestru, zawiadamiając samorząd studencki o konieczności wyboru 
specjalności. Jednocześnie Prodziekan ds. studenckich przedstawia stanowisko 
kolegium dziekańskiego ws. maksymalnej liczby grup (limity przyjęć) każdej 
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specjalności oraz wytyczne ws. kryteriów wyboru, które oparte są o zasadę 
pierwszeństwa wyboru na podstawie dotychczasowej średniej ze studiów. 

4.2.3. Decyzja Kolegium Dziekańskiego o liczbie grup specjalności jest oparta o zasadę 
równomierności obciążenia dydaktycznego Katedr (dostępność laboratoriów i 
pensum kadry). 

4.2.4. Specjalność nie może być powołana przy liczbie osób poniżej minimalnej 
liczebności grupy studenckiej zgodnej z aktualną uchwałą senatu UWM w 
Olsztynie.  

4.2.5. Etap zapisów jest prowadzony przez Samorząd Studencki, który najpóźniej do 
ostatniego dnia 4 semestru przekazuje listy osób zapisanych na specjalności do 
prodziekana ds. studenckich. 

4.2.6. W przypadkach spornych, na wniosek studenta złożony najpóźniej do ostatniego 
dnia 4 semestru, decyzję ostateczną w sprawie przydziału do specjalności 
podejmuje prodziekan ds. studenckich. 

4.2.7. Listy studentów z podziałem na specjalności są zamieszczane na stronie 
internetowej Wydziału przed rozpoczęciem zajęć 5 semestru. 

4.3. Wybór specjalności i specjalizacji na kierunku TŻŻ (II stopień kształcenia) 
4.3.1. Informacja o konieczności wyboru specjalności/specjalizacji  jest podana w 

informatorach i innych materiałach rekrutacyjnych, a także w opisie sylwetki 
absolwenta i w programie studiów.  

4.3.2. Student przystępując do procesu rekrutacji wypełnia deklarację ws. preferowanej 
specjalności (główna i dodatkowa), a na specjalności „technologia żywności” 
również specjalizacji. 

4.3.3. Deklaracja zawiera informację, że specjalność/specjalizacja nie może być 
powołana przy liczbie osób poniżej minimalnej liczebności grupy studenckiej 
zgodnej z aktualną uchwałą senatu UWM w Olsztynie. 

4.3.4. W przypadku nie powołania określonej specjalności, studenci otrzymują 
informację o konieczności wyboru innej. 

4.3.5. Etap zapisów jest koordynowany przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.  
4.3.6. Listy studentów z podziałem na specjalności/specjalizacje są zamieszczane na 

stronie internetowej Wydziału. 
4.4. Wybór wydziałowych modułów fakultatywnych ICHiP, GSK oraz TOW (II stopień 

kształcenia) 
4.4.1. Na tych kierunkach wybór fakultatywnych treści kształcenia polega na możliwości 

wyboru przedmiotów w ramach bloków. 
4.4.2. Za tworzenie oferty bloków fakultatywnych odpowiadają Przewodniczący 

Zespołów Programowych. 
4.4.3. W przypadku GSK i TOW bloki przedmiotów do wyboru są tak skonstruowane, że 

wybór odbywa się spośród dwóch przedmiotów kierowanych przez jednego 
nauczyciela. Może się to odbyć do końca maja przed rokiem akademickim, w 
którym przedmioty będą realizowane (proces jest wówczas koordynowany przez 
zespół programowy kierunku), lub najpóźniej na pierwszych zajęciach w 
semestrze (proces jest wówczas koordynowany przez nauczyciela, który kieruje 
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przedmiotami z bloku, który następnie przekazuje informację o wyborze 
dokonanym przez studentów do dziekanatu Wydziału).   

4.4.4. W przypadku ICHiP za wybór treści kształcenia w ramach bloków odpowiada  
Przewodniczący Zespołu Programowego, który zarządza pracą zespołu 
kierunkowego.     

 
5. Dokumenty związane 

Uchwała nr 786 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie 
ustalania wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących 
uchwalania planów studiów i programów kształcenia studiów wyższych, planów i 
programów kształcenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 

 
6. Załączniki 

Brak 

 


