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Zarządzenie nr 119/2020 
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 6 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia programów kursów dokształcających 
i szkoleń 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz  
§ 25 pkt 3 i § 43 ust. 5 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zarządza się,  
co następuje: 
 

§ 1 
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi kursy dokształcające oraz szkolenia 

pozwalające ich uczestnikom poszerzyć wiedzę oraz zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje. 
2. Programy kursów dokształcających i szkoleń są tworzone z uwzględnieniem zapotrzebowania 

otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy, biorąc pod uwagę zasoby informacyjne 
i bazę naukowo-dydaktyczną UPP, a także atrakcyjność i konkurencyjność kształcenia. 

 
§ 2 

1. Kursy dokształcające i szkolenia tworzy Rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek dziekana. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Realizacja kursu dokształcającego lub szkolenia odbywa się zgodnie z programem, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Rektor powierza prowadzenie kursu dokształcającego lub szkolenia jednostce UPP właściwej 
ze względu na specjalność i posiadaną kadrę. 

 
§ 3 

1. Realizacja kursu dokształcającego lub szkolenia odbywa się zgodnie z jego programem. 
2. Program kursu dokształcającego lub szkolenia może określać liczbę ECTS, którą uczestnik 

zdobędzie po jego zakończeniu. 
3. Program kursu dokształcającego obejmuje zajęcia w wymiarze nie mniejszym niż 16 godzin 

zajęć dydaktycznych, wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela i uczestnika kursu. 
 

§ 4 
Jeżeli kurs dokształcający lub szkolenie zakłada otrzymanie przez uczestnika uprawnień do 
wykonywania zawodu lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji, program ten powinien spełniać 
wymagania określone w przepisach odrębnych. 
 

§ 5 
Program kursu dokształcającego lub szkolenia obejmuje: 

1) ogólną charakterystykę kursu dokształcającego/szkolenia; 
2) wykaz przedmiotów; 
3) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez uczestnika po 

ukończeniu kursu dokształcającego/szkolenia; 
4) warunki ukończenia. 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 
 


