
Uchwała nr 155/2018 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów i Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek 

Dydaktycznych dotyczących uchwalania programów kształcenia studiów 

podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń 

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2183, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 4 Statutu 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia są prowadzone zgodnie 

z programem kształcenia uchwalonym przez radę wydziału lub Radę ds. Ogólnouczelnianych 

Jednostek Dydaktycznych (OJD). 

 

§ 2 

 

1. Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe określa zakładane efekty 

kształcenia obejmujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, uzyskiwane przez 

słuchaczy w procesie kształcenia. 

2. Opis procesu kształcenia obejmuje program i plan studiów. 

3. Program studiów podyplomowych zawiera: 

1) wykaz przedmiotów, wraz z liczbą godzin przeznaczonych na ich realizację, 

nazwiskiem prowadzącego oraz liczbą punktów ECTS, 

2) sylabusy poszczególnych przedmiotów, 

3) wymagania, których spełnienie jest konieczne do ukończenia studiów. 

4. Plan studiów podyplomowych określa: 

1) rozłożenie przedmiotów na semestry, 

2) harmonogram zjazdów. 

 

§ 3 

 

1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. 

2. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 

30 punktów ECTS. 

3. Warunkiem ukończenia studiów może być wykonanie i uzyskanie pozytywnej oceny 

z pracy końcowej. 

4. Słuchacz otrzymuje punkty ECTS również za przygotowanie się do egzaminu końcowego 

lub wykonanie pracy końcowej, jeżeli taka jest przewidziana w programie studiów. 

 

§ 4 

 

1. Rada wydziału może podjąć decyzję w sprawie włączenia kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). 

2. W sprawie, o której mowa w ust. 1. należy: 
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1) określić efekty kształcenia na studiach podyplomowych, uwzględniając ogólne 

charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 lub 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz zasady określone w ustawie o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 986, z późn. zm.) i przepisach 

wykonawczych, co umożliwi przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(kwalifikacje cząstkowe na poziomie 6 lub 7), 

2) zgłosić daną kwalifikację do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, prowadzonego 

w formie elektronicznej. 

3. Włączenie kwalifikacji podyplomowej do ZSK, uprawnia wydział do umieszczenia na 

świadectwie ukończenia studiów podyplomowych znaku graficznego informującego 

o przypisanym poziomie PRK. 

 

§ 5 

 

1. Program kształcenia studiów podyplomowych może być zmieniony decyzją rady wydziału 

lub Rady ds. OJD. 

2. Zmiany w programie kształcenia mogą być wprowadzane nie później niż na miesiąc przed 

rozpoczęciem danej edycji studiów. 

3. Uchwalane przez radę wydziału lub Radę ds. OJD programy kształcenia studiów 

podyplomowych, których ukończenie daje uprawnienia do wykonywania zawodu lub 

uzyskania licencji zawodowej, muszą spełniać standardy kształcenia określone w drodze 

rozporządzenia właściwego ministra. 

 

§ 6 

 

1. Program kursu dokształcającego i szkolenia powinien w szczególności zawierać: 

1) nazwę kursu i szkolenia, 

2) opis zakładanych efektów kształcenia, 

3) liczbę godzin przeznaczonych na realizację programu, 

4) plan, zawierający wykaz przedmiotów, sposób ich realizacji oraz zasady zaliczania, 

5) określenie sposobu zaliczenia kursu i szkolenia. 

2. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu kursu dokształcającego lub szkolenia również mogą 

być włączane do ZSK. Sposób postępowania jest podobny jak w przypadku studiów 

podyplomowych. 

 

§ 7 

 

Wzór dokumentacji programu kształcenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających 

i szkoleń określi Rektor. 

 

§ 8 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studiów. 

 

§ 9 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie dla edycji studiów 

podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń uruchamianych od roku 

akademickiego 2018/2019. 
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2. Do edycji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń uruchomionych 

przed rokiem akademickim 2018/2019 stosuje się zapisy wprowadzone uchwałą 

nr 338/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2012 r. 

3. Z dniem zakończenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, 

o których mowa w ust. 2, traci moc uchwała nr 338/2012 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 r. 

 

 

 

R e k t o r 

 

 

 prof. dr hab. Jan Pikul 


