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1.Podstawy prawne: 
1.1. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego: 
a) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z 
późn. zm.) 
b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781) 
c) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019, poz.1429)  
1.2. Wewnętrzne akty normatywne: 
a) Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zarządzenie nr 76/2019 
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach 
b) Uchwała Senatu Nr 245/2019 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 
października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia z późn. zm. 
c) Zarządzenie Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 listopada 
2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia, 
wydziałowych komisji ds. kształcenia/komisji ds. kształcenia w filiach oraz zespołów działających na 
poziomie uczelni i wydziałów/filii w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 
d) Zarządzenie Nr 53/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 sierpnia 
2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 
e) Zarządzenie nr 33/2015 Rektora UJK z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad wybierania i 
korzystania z przedmiotów wybieralnych. 
f) Regulamin Organizacyjny Wydziału Sztuki 
g)  Regulaminy Organizacyjne Instytutu Sztuk Wizualnych, Katedry Muzyki 
2. Przedmiot i cel procedury: 
Celem i przedmiotem procedury jest określenie zasad udziału studentów w zajęciach do wyboru, 
wymaganych zapisem obowiązującej ustawy na poziomie minimum 30% ogólnej liczby punktów 
ECTS. 
3. Podmiot procedury:  
Procedura obejmuje swoim obowiązywaniem wszystkich studentów Wydziału Sztuki UJK w Kielcach 
oraz osoby pełniące funkcje, określone zadania w Instytucie/Katedrze, na Wydziale. 
4. Definicje: 
Przedmioty do wyboru w ramach programu i harmonogramu studiów występują w następujących 
grupach:  
- wsparcia studenta w procesie uczenia się,  
- modułów wybieralnych w tym fakultatywnych,  
- przedmiotów dyplomowych.  
Zrealizowane przez studenta przedmioty wybieralne w ramach obowiązkowego planu umieszczane są 
w suplemencie do dyplomu. W przypadku udziału studentów w zajęciach wybieralnych, 
realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych lub innych źródeł 
zewnętrznych, zasady uczestniczenia w zajęciach w ramach tych przedmiotów oraz szczegółowy 
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sposób postępowania w zakresie rekrutacji określa regulamin danego projektu, wprowadzany 
stosownym zarządzeniem Rektora UJK. Zrealizowane przez studenta w ramach projektów przedmioty 
wybieralne umieszczane są w suplemencie do dyplomu. 
WS – Wydział Sztuki 
WU- Wirtualna Uczelnia 
5. Wykaz odpowiedzialności: 
5.1. Wicedyrektor ds. Kształcenia i Działalności Artystycznej w Instytucie Sztuk Wizualnych/ Z-ca 
Kierownika ds. Kształcenia w Katedrze Muzyki 
a) określa terminy zapisów na przedmioty wybieralne, a ich dokładne daty komunikuje studentom za 
pośrednictwem strony Wydziału Sztuki, WU, 
b) przekazuje studentom informację za pośrednictwem opiekunów roku, ogłoszenia na WU o 
uruchomieniu przedmiotów wybieralnych, w których liczebność grup spełnia obowiązujące minimum 
określone Zarządzeniem Rektora. 
5.2. Student 
a) dokonuje terminowego zapisu na przedmioty wybieralne.  
6. Sposób postępowania przy zapisach na przedmioty obieralne obejmuje:  
a) umieszczenie przez Wicedyrektora ds. Kształcenia i Działalności Artystycznej w Instytucie Sztuk 
Wizualnych / Z-cę Kierownika ds. Kształcenia w Katedrze Muzyki na stronie WS, WU ogłoszenia co 
najmniej na tydzień przed planowanym terminem zapisów na poszczególne przedmioty wybieralne. 
Ogłoszenie powinno zawierać:  

- spis przedmiotów do wyboru wraz z formą zajęć, liczbą godzin (w tygodniu),  
- harmonogram zajęć,  
- liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi,  
- semestr, w którym będą odbywały się zajęcia,  
- minimalną liczbę osób konieczną do prowadzenia przedmiotu i ewentualnie maksymalną ilość 
osób mogących uczestniczyć w zajęciach danego przedmiotu,  
- semestr studiów, na którym uzyskane za ten przedmiot punkty ECTS i oceny zostaną wpisane do 
karty indywidualnych osiągnieć studenta.  

b) dokonanie wpisów przez studentów na listy przedmiotów do wyboru z wykorzystaniem systemu 
WU w wyznaczonym terminie. 
c) studenci nie zakwalifikowani na dany przedmiot, zobowiązani są do zapisania się na inny przedmiot 
z katalogu przedmiotów do wyboru. 
d) zapisanie się na dany przedmiot wybieralny z obowiązkowego planu studiów jest wiążące i stanowi 
zobowiązanie do przystąpienia do zaliczenia/egzaminu z wybranego przedmiotu na zasadach 
obowiązujących w Regulaminie studiów.  
6. Procedury powiązane z przedmiotem i zakresem procedury:  
Procedura obsługi toku studiów nr WSZJK-WS/5 
 
 


