
Uchwała nr 285/2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących dostosowywania programów studiów 

prowadzonych na UPP do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w związku z 

art. 268 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) oraz z art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.), w związku z § 3 – § 8 i § 29 – § 31 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861), Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Do końca maja 2019 roku, rady wydziałów przygotują programy studiów dostosowane do 

wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz 

wytycznych zawartych w niniejszej uchwale i przedstawią je Senatowi do zatwierdzenia. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się liczbę godzin w programie studiów przeznaczoną na realizację wszystkich zajęć 

dydaktycznych w wymiarze: 

1) na studiach stacjonarnych  

a) pierwszego stopnia – licencjackich  od 1750 do 1950 godzin, 

b) pierwszego stopnia – inżynierskich  od 2250 do 2500 godzin, 

c) drugiego stopnia – 3-semestralne  od   750 do   900 godzin, 

d) drugiego stopnia – 4-semestralne  od   850 do 1000 godzin, 

2) na studiach niestacjonarnych 

a) pierwszego stopnia – licencjackich  od   950 do 1000 godzin, 

b) pierwszego stopnia – inżynierskich  od 1350 do 1550 godzin, 

c) drugiego stopnia    od   450 do   550 godzin. 

2. Program studiów pierwszego stopnia może zakładać obowiązek złożenia pracy dyplomowej, 

jeśli tak zdecyduje rada wydziału. 

3. W programie studiów przewiduje się przyznanie studentowi punktów ECTS za 

przygotowanie się do egzaminu dyplomowego, w wymiarze: 

1) na studiach licencjackich     10 punktów ECTS, 

2) na studiach inżynierskich     15 punktów ECTS, 

3) na studiach drugiego stopnia   20 punktów ECTS. 

4. Program studiów przewiduje zajęcia ogólnouczelniane, zajęcia z wychowania fizycznego 

i języka obcego w zakresie i wymiarze określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

1. Program studiów wykazuje związek efektów uczenia się określonych dla kierunku studiów 

z misją i strategią Uczelni. 



2. W programie studiów inżynierskich zakłada się przygotowywanie przez studentów 

projektów, których ocena umożliwi weryfikację osiągnięcia kompetencji inżynierskich. 

3. W programie studiów inżynierskich zakłada się uwzględnienie zajęć z matematyki, fizyki 

i chemii w zakresie odpowiadającym potrzebom danego kierunku studiów. 

 

§ 4 

 

Wzór programu studiów został określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studiów. 

 

§ 6 

 

Traci moc uchwała nr 101/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

28 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia 

i modyfikowania programów studiów. 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 1 października 2019 roku. 

 

 

R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 



Załącznik nr 1 do uchwały 

nr 285/2019 Senatu UPP 

Zajęcia ogólnouczelniane, zajęcia z wychowania fizycznego i języka obcego 

Na studiach stacjonarnych I stopnia: 

Nazwa modułu/przedmiotu 
Liczba 

ECTS 

Liczba godzin 

Forma zakończenia 
Łącznie Wykłady Ćwiczenia 

Inne z udziałem 

nauczyciela 

Praca własna 

studenta 

Wiedza społeczna 

sem. 1  
3 76 40 - 4 32 

Z 

(z oceną) 

Grupa przedmiotów społeczno-humanistycznych do wyboru 

sem. 1 lub sem. 2 

2 

(1+1) 
54 40 - 4 10 

2 x Z 

(z ocenami) 

Wychowanie fizyczne 

sem. 1 
0 30 - 30 - - 

Z 

(bez oceny) 

Wychowanie fizyczne 

sem. 2 
0 30 - 30 - - 

Z 

(bez oceny) 

Język obcy  

sem. 2 
2 52 - 24 2 26 

Z 

(bez oceny) 

Język obcy  

sem. 3 
2 50 - 26 2 22 

Z 

(z oceną) 

Język obcy  

sem. 4 
2 50 - 26 2 22 

Z 

(bez oceny) 

Język obcy  

sem. 5 
2 57 - 24 3 30 E 

 

Na studiach niestacjonarnych I stopnia: 

Nazwa modułu/przedmiotu 
Liczba 

ECTS 

Liczba godzin 

Forma zakończenia 
Łącznie Wykłady Ćwiczenia 

Inne z udziałem 

nauczyciela 

Praca własna 

studenta 

Wiedza społeczna 

sem. 1  
3 76 24 - 6 46 

Z 

(z oceną) 

Grupa przedmiotów społeczno-humanistycznych do wyboru 

sem. 1 lub sem. 2 

2 

(1+1) 
54 20 - 4 30 

2 x Z 

(z ocenami) 

Język obcy  

sem. 3 
2 51 - 10 1 40 

Z 

(bez oceny) 

Język obcy  

sem. 4 
3 77 - 20 2 55 

Z 

(z oceną) 

Język obcy  

sem. 5 
3 77 - 20 2 55 E 



 

 

Na studiach stacjonarnych II stopnia: 

Nazwa modułu/przedmiotu 
Liczba 

ECTS 

Liczba godzin 

Forma zakończenia 
Łącznie Wykłady Ćwiczenia 

Inne z udziałem 

nauczyciela 

Praca własna 

studenta 

Język obcy * 

sem. letni (1 lub 2) 
3 75 15 15 2 43 

Z 

(z oceną) 

Grupa przedmiotów pod nazwą „wiedza prawno-ekonom.” 

sem. zimowy (2 lub 3) ** 
3 75 30 - 2 43 

Z 

(z oceną) 

 

 

Na studiach niestacjonarnych II stopnia: 

Nazwa modułu/przedmiotu 
Liczba 

ECTS 

Liczba godzin 

Forma zakończenia 
Łącznie Wykłady Ćwiczenia 

Inne z udziałem 

nauczyciela 

Praca własna 

studenta 

Język obcy * 

sem. letni (1 lub 2) 
3 75 - 15 2 58 

Z 

(z oceną) 

Grupa przedmiotów pod nazwą „wiedza prawno-ekonom.” 

sem. zimowy (2 lub 3) ** 
3 75 15 - 2 58 

Z 

(z oceną) 

 

* Język obcy na studiach II stopnia powinien być prowadzony jako specjalistyczny przedmiot w formie wykładów i ćwiczeń lub tylko ćwiczeń, przez pracowników wydziału.  

** „Wiedza prawno-ekonomiczna” stanowi część obowiązkowych zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (3 ECTS). Pozostałe, w wymiarze nie 

mniejszym niż 2 punkty ECTS, są realizowane w ramach zajęć określonych przez radę wydziału. 



Załącznik nr 2 do uchwały 

nr 285/2019 Senatu UPP 

Program studiów 

 

1. Ogólna charakterystyka studiów 

 

Nazwa kierunku studiów: 

Poziom kształcenia1: Klasyfikacja ISCED-F 2013: 

Profil kształcenia2: Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: 

Forma studiów3: Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 

Liczba semestrów: Łączna liczba godzin zorganizowanych zajęć dydaktycznych: 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dyscyplin i określenie procentowego udziału liczby punktów ECTS: 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia: 

 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych:  

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/modułom do wyboru:  

Liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym oraz liczba godzin praktyk zawodowych:  
 

1 Studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia. 
2 Praktyczny lub ogólnoakademicki. Program studiów: 

1) o profilu praktycznym – obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS; 

2) o profilu ogólnoakademickim – obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS, i uwzględnia udział studentów w zajęciach 

przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności. 
3 Stacjonarne lub niestacjonarne lub stacjonarne i niestacjonarne. 

 



2. Wykaz przedmiotów/modułów 

Nazwa 

przedmiotu/modułu 
ECTS 

Kategoria 

przedmiotu4 
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się przedmiotu/modułu 

Symbole 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

Jednostka 

realizująca 

semestr 1  

1.      

 …      

semestr 2  

1.       

 …      

4 Kategorie przedmiotu: K – kierunkowy, W – do wyboru, O – ogólnouczelniany, H – z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, 

 

3. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia 

 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się5 Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się 

 WIEDZA – absolwent zna i rozumie:  

   

 UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:  

   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:  

   

5określone w sposób odpowiadający charakterystykom drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomie odpowiednio 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (załącznik do 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji; Dz. U., poz. 2218) 

 

4. Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych 


