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Uchwała nr 22/2012 Rady Wydziału Biologii  

z dnia 16 marca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia umowy prowadzenia międzywydziałowego kierunku  

Ochrona Środowiska. 

 

 Rada Wydziału Biologii na posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 roku jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym przyjęła umowę prowadzenia międzywydziałowego kierunku Ochrona 

środowiska (umowa w załączniku). 

Wynik głosowania tajnego: 51 uprawnionych, 35 osób głosujących, 35 głosów „tak”, 0 

głosów „nie”, 0 głosów „wstrzymujący się”. 

 

  

 

 

        Dziekan Wydziału Biologii 
          
           
             prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko  

 

 



Załącznik do Uchwały nr 22/2012  

UMOWA PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

1.Wydziały Chemii, Biologii oraz Oceanografii i Geografii, zwane dalej „Wydziałami 
prowadzącymi”, prowadzą w Uniwersytecie Gdańskim kształcenie w systemie 
dwustopniowym na międzywydziałowym kierunku studiów OCHRONA ŚRODOWISKA. 
 
2.Zajęcia dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli akademickich Wydziałów 
prowadzących, w tym: na Wydziale Chemii 50%, na Wydziale Biologii 25% oraz na 
Wydziale Oceanografii i Geografii 25%. W razie potrzeby zajęcia dydaktyczne, 
wykonywane będą przez specjalistów z innych wydziałów UG oraz innych instytucji tak, 
aby zapewnić realizację założonych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami 
Kształcenia i programem kształcenia. 
 
3.Sprawy dotyczące studentów, toku studiów oraz obowiązującej w tym zakresie 
dokumentacji dla międzywydziałowego kierunku studiów OCHRONA ŚRODOWISKA na 
obu stopniach kształcenia prowadzi dziekanat Wydziału Chemii.  

 
4.W algorytmie podziału dotacji budżetowej - tzw. stacjonarnej - dla poszczególnych 
wydziałów UG studenci obydwu stopni kształcenia na międzywydziałowym kierunku 
OCHRONA ŚRODOWISKA wliczani są w całości do składnika studencko-doktoranckiego 
Wydziału Chemii.  Koszty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wynikające z 
prowadzenia zajęć na kierunku Ochrona środowiska przez pracowników Wydziału 
Biologii będzie pokrywał Wydział Chemii. 
 
5.Prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki związanej z ochroną środowiska 
będą wykonywane na Wydziałach prowadzących. Absolwenci uzyskują: po ukończeniu 
studiów I stopnia – tytuł zawodowy licencjata, po ukończeniu studiów II stopnia – tytuł 
zawodowy magistra, a dyplomy będą podpisywane przez Dziekana Wydziału Chemii.   

 
6.W celu zapewnienia minimum kadrowego każdy z Wydziałów prowadzących wskaże 
nauczycieli akademickich, z tytułem naukowym profesora lub stopieniem naukowym 
doktora habilitowanego, posiadających udokumentowany dorobek naukowy w zakresie 
ochrony środowiska oraz uczestniczących w realizacji zajęć na międzywydziałowym 
kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA. Przewiduje się udział przynajmniej czterech osób z 
Wydziału Chemii, przynajmniej dwóch osób z Wydziału Biologii oraz przynajmniej dwóch 
osób z Wydziału Oceanografii i Geografii. W tym samym celu Wydziały wskażą nauczycieli 
akademickich ze stopniem naukowym doktora uczestniczących w realizacji zajęć 
dydaktycznych. Przewiduje się udział przynajmniej czterech osób z Wydziału Chemii, 
przynajmniej dwóch osób z Wydziału Biologii oraz przynajmniej dwóch osób z Wydziału 
Oceanografii i Geografii.  Wymiar godzinowy zajęć dydaktycznych wymaganych dla 
wskazanych pracowników będzie zgodny z obowiązującym w tym zakresie przepisami.  
Osoby wchodzące w skład minimum kadrowego winny złożyć w Dziekanacie Wydziału 
Chemii stosowne oświadczenia o przypisaniu do minimum kadrowym, w terminie 
wskazanym przepisami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.   



 
7.Tworzy się międzywydziałowy organ doradczy pod nazwą Rada Kierunku Ochrony 
Środowiska, zwany dalej Radą, którego kadencja trwa cztery lata i jest skorelowana z 
kadencją władz UG. 
 
8.Radę tworzą delegowani przez Dziekanów Wydziałów prowadzących pracownicy nauki, w 
tym cztery osoby z Wydziału Chemii, dwie osoby z Wydziału Biologii i dwie osoby z 
Wydziału Oceanografii i Geografii.  

8.1 Radzie przewodniczy Przewodniczący lub jeden z dwóch Zastępców 
Przewodniczącego – wybieranych na kadencję czteroletnią spośród członków Rady. 
W danej kadencji Przewodniczący Rady wybierany jest z jednego Wydziału, zaś 
Zastępcy Przewodniczącego z dwóch pozostałych, w następnej kadencji 
Przewodniczący wybierany jest z kolejnego Wydziału.  

 
9.Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

91opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów 
związanych z ochroną środowiska, 
92proponowanie ramowych programów kształcenia, zgodnych z Krajowymi 
Ramami Kwalifikacji 
93proponowanie zmian w programach kształcenia, planach studiów oraz 
proponowanie limitu przyjęć na studia 
94przygotowanie wniosków w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia 
 

10.Uchwały dotyczące punktów 9.1 – 9.4 podejmują Rady Wydziałów prowadzących.  

11.Decyzje o obsadzie dydaktycznej podejmują Dziekani Wydziałów prowadzących.  

12.Rekrutacja na kierunek Ochrona Środowiska (pierwszy i drugi stopień w trybie 
stacjonarnym oraz drugi stopień w trybie niestacjonarnym) od roku akademickiego 
2012/2013 prowadzona będzie na Wydziale Chemii. 

13.Za przygotowanie programów kształcenia kierunku Ochrona Środowiska (pierwszy i 
drugi stopień w trybie stacjonarnym oraz drugi stopień w trybie niestacjonarnym) 
zgodnych z kryteriami Krajowych Ram Kwalifikacji odpowiedzialny jest Wydział Chemii. 

14.Do końca roku akademickiego 2011/2012 drugim stopniem studiów (tryb stacjonarny i  
niestacjonarny) administrować będzie Wydział Oceanografii i Geografii, z wyłączeniem  
zadań opisanych w punktach 12 i 13. 

15.Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. O chęci odstąpienia od umowy strona ma 
obowiązek poinformować pozostałe strony umowy, co najmniej z 12 miesięcznym 
wyprzedzeniem. 

16.W przypadku odstąpienia od umowy, które nie będzie skutkowało zamknięciem 
kierunku, każdemu z Wydziałów prowadzących zostanie przydzielona część limitu przyjęć 
na kierunek Ochrona Środowiska zgodnie z parytetem: 50 % Wydział Chemii, 25 % 



Wydział Biologii oraz 25 % Wydział Oceanografii i Geografii. 

Podstawę do wyliczenia tego limitu będzie stanowiła suma limitów przyjęć na pierwszy i 
drugi stopień Ochrony środowiska - studia stacjonarne oraz drugi stopień Ochrony 
środowiska – studia niestacjonarne obowiązujących w roku 2009. 

17.Upoważnia się Dziekanów Wydziałów prowadzących do podejmowania decyzji 
administracyjnych nie uregulowanych zapisami niniejszej umowy. 

18.Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc umowa 
z dnia 29 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami.   

 
 

Gdańsk, dnia 16 marca 2012 roku 
 
 
Dziekan Wydziału Biologii  
prof. dr hab. Dariusz Szlachetko 
 
 
 
 
Dziekan Wydziału Chemii 
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski  
 
 
 
 
Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii 
prof. dr hab. Adam Krężel  


