
POROZUMIENIE

szczegółowe dotyczące organizacji i zarządzania
kierunkiem studiów

„Technologie Kosmiczne i Satelitarne"

zawarte w dniu 30 marca 2016 r.

pomiędzy Politechniką Gdańską- Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i
Wydziałem Mechanicznym, Akademią Morską- Wydziałem Elektrycznym oraz Akademią

Marynarki Wojennej w Gdyni - Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich

W nawiązaniu do Porozumienia ogólnego podpisanego w dniu 17 grudnia 2015 roku przez
prorektorów Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni w sprawie prowadzenia międzyuczelnianego kierunku studiów
Technologie Kosmiczne i Satelitarne przyjmuje się następujące zasady szczegółowe dotyczące
jego realizacji.

Zasady ogólne

1. Kierunek studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS) organizują i
prowadzą wspólnie trzy uczelnie: Politechnika Gdańska (PG), Akademia Morska
w Gdyni (AMG) i Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w
Gdyni (AMWG).

2. W ramach PG kierunek TKiS prowadzą dwa wydziały: Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny, w ramach AMG -
Wydział Elektryczny, zaś w ramach AMWG - Wydział Dowodzenia i Operacji
Morskich.

3. Wydziałem wiodącym spośród wydziałów prowadzących kierunek TKiS jest
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Pozostałe strony Porozumienia upoważniają ten Wydział do reprezentowania ich
we wszystkich sprawach związanych ze studiami na kierunku TKiS przed
instytucjami zewnętrznymi.

4. Każdy z wydziałów współorganizujących kierunek, organizuje i prowadzi co
najmniej jedną specjalność w ramach kierunku studiów.

5. Senaty trzech uczelni, do których należą strony Porozumienia, podejmą uchwały o
utworzeniu kierunku studiów II stopnia w oparciu o wspólnie opracowane efekty kształcenia
oraz program dla tego kierunku, dla studiów o profilu ogólnoakademickim, z rozpoczęciem
realizacji studiów dla pierwszego rocznika na wszystkich 3 uczelniach począwszy od
semestru letniego roku akademickiego 2016/2017.

6. Bezpośrednią kontrolę nad właściwą realizacją procesu dydaktycznego sprawuje
międzyuczelniana Rada Programowa kierunku TKiS powołana przez rektorów
uczelni biorących udział w projekcie.

7. Rada Programowa nie ma uprawnień stanowiących, lecz może formułować
wnioski, zalecenia i propozycje kierowane do dziekanów wydziałów
współorganizujących kierunek w zakresie wspólnego, jednolitego programu
studiów.

8. Radę Programową kierunku TKiS stanowi 10 osób; 4 osoby z PG, po 2 osoby z
AMG i AMWG oraz 2 osoby reprezentujące Polską Agencję Kosmiczną
(POLSA).

9. Przewodniczący Rady Programowej wybierany jest przez jej członków na
czteroletnią kadencję. Dana osoba może pełnić funkcję przewodniczącego co
najwyżej przez dwie kolejne kadencje.

10. Rada Programowa ustala zasady pracy, które są zatwierdzone przez Rady
Wydziałów współorganizujących kierunek. Terminy oraz porządek obrad Rady
Programowej ustala j ej Przewodniczący.

11. Dziekani wydziałów powołują komisje wydziałowe ds. kierunku TKiS, w skład
których wchodzi także dwóch przedstawicieli Rady Programowej. Komisje



wydziałowe nadzorują realizację procesu dydaktycznego w zakresie przedmiotów
specjalnościowych.

12. Zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadzone w ramach przedmiotów wspólnych
odbywają się na zasadzie wzajemności, co oznacza, że nie przewiduje się rozliczeń
finansowych pomiędzy poszczególnymi wydziałami oraz uczelniami biorącymi
udział w realizacji projektu.

Rekrutacja kandydatów

13. Kandydaci na studia na kierunku studiów TKiS rekrutowani są przez Komisje
Rekrutacyjne wydziałów współorganizujących kierunek. Nabór prowadzony jest w
ramach specjalności prowadzonej przez rekrutujący wydział.

14. Limity przyjęć studentów w danym roku akademickim ustalają senaty
poszczególnych uczelni na podstawie propozycji dziekanów wydziałów, na
których przeprowadzana jest rekrutacja.

15.Kandydaci rekrutowani na danym wydziale stają się studentami tego wydziału.
Istnieje możliwość zwiększenia liczby wydziałów współorganizujących kierunek i
prowadzących rekrutację. Wniosek w tej sprawie skierowany z zainteresowanego
wydziału, deklarującego możliwość zorganizowania i prowadzenia nowej
specjalności, po zaopiniowaniu przez Radę Programową musi zostać
zaakceptowany przez dziekanów wydziałów dotychczas współorganizujących
kierunek.

Organizacja studiów

16. Podstawą do realizacji procesu dydaktycznego na kierunku studiów TKiS jest
program studiów opracowany i przyjęty przez Radę Programową,
zaakceptowany przez Rady Wydziałów współorganizujących kierunek i
zatwierdzony na każdej uczelni przez właściwego prorektora.

17. Zmiany w programie studiów wymagają zatwierdzenia przez Radę Programową
przed rozpoczęciem naboru kolejnego rocznika na kierunek TKiS, a następnie
zaakceptowania przez Rady Wydziałów współorganizujących kierunek i
zatwierdzenia na każdej uczelni przez właściwego prorektora.

18. Zasady i sposób realizacji jednolitego, wspólnego programu oraz nadzór nad
przebiegiem studiów ustalają dziekani wydziałów, współorganizujących kierunek
na podstawie propozycji Rady Programowej.

19. Preferowaną zasadą organizacyjną prowadzenia studiów na kierunku TKiS jest
odbywanie przez studentów zajęć na poszczególnych uczelniach prowadzących
dany przedmiot. Dopuszcza się także możliwość przyjeżdżania prowadzących
zajęcia na inne uczelnie w celu przeprowadzenia tam zajęć.

20. Za sposób realizacji przedmiotów specjalistycznych odpowiada dziekan
wydziału prowadzącego daną specjalność.

21. Bezpośrednią opiekę nad studentami sprawują opiekunowie specjalności
wyznaczeniu przez dziekanów.

22. Tematy prac dyplomowych akceptowane są przez Rady Wydziałów organizujących
i prowadzących daną specjalność.

23. Egzaminy dyplomowe składane są przed komisjami powoływanymi przez
dziekana wydziału prowadzącego daną specjalność.

24. Dyplomy wydawane są przez każdy wydział współorganizujący kierunek dla
absolwentów prowadzonej specjalności.

Uregulowania końcowe

25. Akceptacja wszelkich decyzji przez poszczególne Rady Wydziałów oraz dziekanów
potwierdzona jest podpisem odpowiedniego dziekana.

26. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową ustala się zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Spotkania
dziekanów wydziałów współtworzących kierunek w celu dokonania powyższych
uzgodnień, zwoływane są na wniosek Rady Programowej lub jednego z dziekanów.



27. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każda ze stron
Porozumienia może je wypowiedzieć pisemnie na co najmniej 6 miesięcy przed
rozpoczęciem naboru kolejnego rocznika na kierunek TKiS, pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia zasad i warunków kontynuacji pełnego cyklu studiów przez
studentów będących w trakcie nauki na kierunku TKiS. Zasady te powinny być
następnie zaakceptowane przez Rady Wydziałów współorganizujących kierunek i
zatwierdzone na każdej uczelni przez właściwego prorektora.

28. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających kontynuację prowadzenia
studiów na międzyuczelnianym kierunku TKiS, na przykład w wyniku wypowiedzenia
Porozumienia przez jedną lub więcej stron, Rada Programowa może podjąć decyzję o
skierowaniu wniosku do dziekanów w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów na tym
kierunku i niniejsze Porozumienie ulega wtedy rozwiązaniu. Rozwiązanie porozumienia
powinno być podpisane przez dziekanów wszystkich wydziałów będących stronami
porozumienia i nastąpić co najmniej na 6 miesięcy przed rozpoczęciem naboru
kolejnego rocznika na kierunek TKiS, po uprzednim uzgodnieniu zasad i warunków
kontynuacji pełnego cyklu studiów przez studentów będących w trakcie nauki.

29. Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu mogą być dokonywanie jedynie w
formie pisemnej.

30. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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