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Zarządzenie nr 2/2020 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 10 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia i modyfikowania programów studiów 

podyplomowych 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 160 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz  
§ 25 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i § 4 ust. 5 Regulaminu studiów 
podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zarządza się, co 
następuje: 
 

§ 1 
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zwany dalej „UPP”, prowadzi studia podyplomowe 

pozwalające ich uczestnikom zdobyć nowe umiejętności odpowiadające potrzebom 
społecznym. 

2. Programy studiów podyplomowych są tworzone z uwzględnieniem zapotrzebowania 
otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy, biorąc pod uwagę zasoby 
informacyjne i bazę naukowo-dydaktyczną UPP oraz atrakcyjność i konkurencyjność 
kształcenia. 

 
§ 2 

1. Studia podyplomowe tworzy Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana. Wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

2. Prorektor ds. studiów powołuje zespół, któremu przewodniczy koordynator studiów 
podyplomowych. Zespół opracowuje projekt programu studiów podyplomowych oraz 
określa szacunkowy ich koszt. Wzór programu studiów stanowi załącznik nr 2 do 
zarządzenia. 

 
§ 3 

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i umożliwiają uzyskanie kwalifikacji 
cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 PRK. 
 

§ 4 
1. Program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, 

uwzględniając charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

2. Program studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS. 
 

§ 5 
1. Program studiów podyplomowych obejmuje: 

1) ogólną charakterystykę studiów podyplomowych; 
2) wykaz nauczycieli akademickich i innych osób realizujących zajęcia dydaktyczne; 
3) efekty uczenia się osiągnięte przez uczestnika po ukończeniu studiów podyplomowych 

oraz sposoby ich weryfikacji i oceny; 
4) wykaz przedmiotów; 
5) sylabusy przedmiotów; 
6) warunki ukończenia studiów podyplomowych. 



2. Program studiów podyplomowych może przewidywać przygotowanie pracy końcowej i jej 
obronę lub egzamin końcowy. 

3. W przypadku, gdy studia podyplomowe zakładają otrzymanie przez uczestnika uprawnień 
do wykonywania zawodu lub uzyskania dodatkowych kwalifikacji, programy studiów 
podyplomowych powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach. 

 
§ 6 

1. Programy studiów podyplomowych są ustalane przez Senat. 
2. Modyfikacja programu studiów podyplomowych wymaga zatwierdzenia przez Senat. 
3. Zmiany programów studiów podyplomowych nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu 

kształcenia, za wyjątkiem zmian koniecznych do dostosowania programu studiów 
podyplomowych do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. 

 
§ 7 

Traci moc zarządzenie nr 49/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia  
4 maja 2018 roku w sprawie wzoru dokumentacji programu kształcenia studiów 
podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz w sprawie wzoru wniosku  
o utworzenie studiów podyplomowych. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

Rektor 
/-/ 

prof. dr hab. Jan Pikul 

 


