
 

 

Zarządzenie 53/2011/2012 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 30 marca 2012 r.  

 

 

w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek 

organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów 

kształcenia studiów podyplomowych projektowanych zgodnie z wymaganiami 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego          

z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego (Dz., U. Nr 253, poz. 1520) oraz uchwały Senatu UKW Nr  53/2011/2012 z dnia 

30 marca 2012r. 

 

postanawiam, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam Wytyczne Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych  

w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia 

studiów podyplomowych projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuję Dziekanów poszczególnych wydziałów do pełnego wdrożenia Wytycznych,  

o których mowa w § 1.  

 

§ 3 

 

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w Wytycznych Senatu dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz 

dokumentacji programów kształcenia studiów podyplomowych projektowanych zgodnie  

z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego sprawuje Prorektor  

ds. Dydaktycznych. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                 Rektor 

 

 

                          prof. dr hab. inż. Józef Kubik  

 
 



Załącznik 

do zarządzenia Nr 53/2011/2012 

Rektora UKW  
z dnia 30.03.2012 r. 

 

 

Wytyczne Senatu 

dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych  

w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia  

studiów podyplomowych  

projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego  

 
 

§ 1 
Wytyczne Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych określają warunki i tryb 

tworzenia oraz wykaz dokumentów i informacji stanowiących dokumentację programu 

kształcenia dla studiów podyplomowych. 

 

§ 2 

Użyte w wytycznych określenia oznaczają:  

1. studia podyplomowe – prowadzoną w Uniwersytecie formę kształcenia, na którą są 

przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, 

kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych; 

2. kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem wydanym przez Uniwersytet 

potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia; 

3. efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych  

w procesie kształcenia przez osobę uczącą się;  

4. podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia – wydział lub inną jednostkę 

Uniwersytetu: prowadzącą studia podyplomowe, wnioskującą o uruchomienie studiów 

podyplomowych; 

5. program kształcenia – opis określonych przez podstawową jednostkę organizacyjną 

Uniwersytetu spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia 

tych efektów wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami 

ECTS; 

6. Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie efektów 
kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;  

7. punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu 

punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, 

niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; jeden punkt ECTS 

odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od słuchacza średnio 25-30 

godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy słuchacza obejmuje zajęcia organizowane 

przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę; 

8. słuchacz – uczestnika studiów podyplomowych; 

9. obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). 

 

 



§ 3 

1. Studia podyplomowe  są prowadzone w zakresie  obszaru kształcenia, z którym związany 

jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez Uniwersytet. 

2. W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym 

mowa w ust. 1, studia podyplomowe są prowadzone za zgodą ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego wydaną po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 

 

§ 4 

1. Studia podyplomowe prowadzone są zgodnie z programem kształcenia uchwalonym przez 

radę podstawowej jednostki organizacyjnej.  

2. Uchwalane przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych programy kształcenia 

studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu muszą spełniać 

wymagania programowe dla studiów podyplomowych w zakresie treści programowych 

oraz łącznego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych 

ministrów.  

 

§ 5 

1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry.  

2. Program kształcenia studiów podyplomowych powinien umożliwiać uzyskanie przez 
słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS.  

3. Podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu prowadząca studia podyplomowe 

obowiązana jest do określenia efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania  
 i dokumentacji.  

 

§ 6 

1. Studia podyplomowe ukierunkowane na nadanie uprawnień do wykonywania zawodu lub 

nabycie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy  zapewniają zgodność efektów 
kształcenia  z wymaganiami organizacji zawodowych i pracodawców. 

2. Studia podyplomowe ukierunkowane na aktualizację lub pogłębienie wiedzy albo rozwoju 

predyspozycji intelektualnych umożliwiają pogłębienie przez słuchacza wiedzy służącej 
rozwojowi ogólnemu. 

 

§ 7 

1. Na studiach podyplomowych zapewnia się udział interesariuszy wewnętrznych  

i zewnętrznych (pracodawców) w procesie określania efektów kształcenia, ich osiągania 
oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia prowadzonego na tych studiach. 

2. Zapewnia się słuchaczom studiów podyplomowych informacje o systemie oceny stopnia 

osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia.  

3. W ramach stosowanego na studiach podyplomowych  systemu ECTS zapewnia się 

prawidłową wycenę nakładu pracy i czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia. 

4. Na studiach podyplomowych zapewnia się prawidłowy dobór i liczbę osób realizujących 
zajęcia dydaktyczne w celu uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 

 

§ 8 

1. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela mogą być 

prowadzone w zakresie: 



1) przygotowania do prowadzenia kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 

2) przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla 

absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania 

przedmiotu (prowadzenia zajęć); 

3) pedagogiki specjalnej dla osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania 

zawodu nauczyciela. 

2. Programy kształcenia muszą spełniać standardy kształcenia określone w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

 

§ 9 

Rada podstawowej jednostki organizacyjnej przedstawia rektorowi, za pośrednictwem 

prorektora ds. dydaktycznych, wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, który zawiera: 

1. uchwałę rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utworzenia studiów 

podyplomowych; 

2. nazwę studiów podyplomowych; 

3. określenie czasu trwania studiów podyplomowych (liczbę semestrów); 

4. określenie rodzaju studiów podyplomowych (doskonalące, kwalifikacyjne); 

5. określenie związku studiów podyplomowych z misją i strategią Uniwersytetu  

i podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe; 

6. program kształcenia, zbudowany z następujących elementów: 

1) nazwa studiów podyplomowych, 

2) liczba semestrów, 

3) określenie obszaru kształcenia, w którym prowadzone są studia podyplomowe, 

4) określenie efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji, 

5) program studiów – opis modułów (przedmiotów) kształcenia oraz określenie formy 

zakończenia studiów podyplomowych, 

6) sylabusy, 

7) plan studiów (załącznik nr 1), 

8) matryca efektów kształcenia (załącznik nr 2); 

7. określenie liczby punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających tym studiom podyplomowym; 

8. datę rozpoczęcia studiów podyplomowych – przy zachowaniu zasady rozpoczynania 

studiów podyplomowych w semestrze zimowym lub w semestrze letnim danego roku 

akademickiego (datą immatrykulacji słuchaczy jest dzień rozpoczęcia semestru 

zimowego/letniego zgodny z zarządzeniem rektora w sprawie organizacji roku 

akademickiego); 

9. ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy); 

10. proponowaną wysokość opłat za studia podyplomowe; 

11. zasady rekrutacji z uwzględnieniem wymagań wstępnych; 

12. przewidywaną obsadę kadrową; 

13. nazwisko, imię i tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy kandydata na 

kierownika studiów podyplomowych; 

14. kopię preliminarza studiów podyplomowych podpisanego przez kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej i kwestora (sporządzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

zarządzeniu rektora w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów  

i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych            

i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego). 

 
§ 10 

Po zaakceptowaniu wniosku przez Senat rektor wydaje zarządzenie o utworzeniu studiów 

podyplomowych. 



§ 11 

1. Studia podyplomowe rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały oraz  

w roku akademickim 2011/2012 prowadzone są do ich zakończenia na dotychczas 
obowiązujących zasadach.  

2. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni dostosują programy kształcenia studiów 

podyplomowych do wymogów określonych w niniejszych Wytycznych w terminie  
do dnia 15 września 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

           PLAN STUDIÓW NR …………………………. 

 

          UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO 

STUDIA PODYPLOMOWE 

  NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH …………………………………….. 

 CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW)………………………. 

 EDYCJA NR  ……………………………………………………………………….. 

 plan studiów podyplomowych obowiązuje od semestru zimowego / letniego* roku ak.……………………..… 

 

Lp. Nazwa przedmiotu 

Forma 

zaliczenia 

przedmiotu 

Liczba godzin Liczba 

punktów 

ECTS 
 Razem liczba 

godzin 
w ćw. lab. sem. 

 1.                 
 2.                 
 3.                 
 4.                 
 5.                 
 6.                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 Razem             
 * niepotrzebne skreślić  

 Forma zaliczenia studiów podyplomowych: 
 

          
Plan studiów został zatwierdzony przez radę  podstawowej jednostki organizacyjnej………………………….....……….. w   dniu ….……………………. 

 
   

………………………. 
 

               ………..…………………… 
     podpis kierownika SP 

 
          podpis kierownika jednostki organizacyjnej 

      

 

 



 

Załącznik nr 2 

do wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych  

w zakresie: warunków i trybu tworzenia  oraz dokumentacji programów kształcenia  

studiów podyplomowych projektowanych zgodnie 

 z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

 

 

 

 

 

 

Matryca efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

efekty kształcenia 

 na studiach podyplomowych 

moduły kształcenia (przedmioty/grupy przedmiotów) 

moduł 1 moduł 2 moduł 3 ….. moduł n 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


