UCHWAŁA NR 100
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów
kształcenia dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim
Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 8a i art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842
z p.zm.) oraz § 32 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwala się, co
następuje :
§1
Ustala się wytyczne dla rad wydziałów dotyczące projektowania i uchwalania
programów kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych przez
Uniwersytet Zielonogórski.
§2
1. Do dnia 16 czerwca 2017 r. rady wydziałów przedłożą Senatowi uchwały w
sprawie programów kształcenia dla prowadzonych przez wydziały studiów
podyplomowych obejmujące efekty kształcenia.
2. W przypadku tworzenia studiów podyplomowych uchwała określona w ust. 1
powinna być przedłożona Senatowi najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym
uruchomieniem edycji studiów podyplomowych.
3. Jeżeli uchwalony przez radę wydziału program kształcenia zawiera zmiany zajęć
dydaktycznych, za które można uzyskać więcej niż 30% punktów ECTS, uchwała
określona w ust. 1 powinna być przedłożona Senatowi zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 2.
4. Uchwały, o których mowa w ust. 1 - 3, przedkładane są Senatowi za
pośrednictwem Komisji ds. Kształcenia.
5. Komisja ds. Kształcenia dokonuje oceny uchwalonych przez rady wydziałów
programów kształcenia, o których mowa w ust. 1 – 3 i przedkłada swoją opinię
Senatowi.
6. Komisja ds. Kształcenia dokonuje oceny określonej w ust. 5 pod względem:
1) przydatności programu kształcenia z punktu widzenia uczelni jako
całości i relacji pomiędzy jej poszczególnymi jednostkami,
2) zgodności programu kształcenia z wytycznymi zawartymi w niniejszej
uchwale.
7. Senat podejmuje uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia,
uwzględniając ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomach 6 albo 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji dla prowadzonych na wydziale
studiów podyplomowych.
§3
1.

Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

1) program kształcenia - opis określonych przez uczelnię spójnych efektów
kształcenia właściwych dla obszaru lub obszarów 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. Na program kształcenia składają się:

- opis zakładanych efektów kształcenia, uwzględniający ogólne charakterystyki
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 albo 7 Polskiej Ramy
Kwalifikacji,
- program studiów podyplomowych;
2) program studiów – opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania
zakładanych
efektów
kształcenia
oraz
sposobu
ich
weryfikowania
i dokumentowania;
3) opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia – opis zasobu
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych w procesie kształcenia
przez słuchacza, sporządzany z uwzględnieniem ogólnych charakterystyk efektów
uczenia się na poziomach 6 albo 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
4) opis zakładanych efektów kształcenia dla modułu kształcenia – opis zasobu
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez słuchacza, który
zaliczył dany moduł kształcenia; opis powinien odnosić się do opisu efektów
kształcenia dla programu kształcenia;
5) moduł kształcenia – przedmiot lub grupa przedmiotów, w tym praktyka,
seminarium dyplomowe, projekt dyplomowy itp.;
6) przedmiot – zespół różnych form zajęć określonych wspólną nazwą,
przewidzianych do realizacji w tym samym semestrze planu studiów, podlegających
łącznej ocenie, któremu przypisano całkowitą liczbę punktów ECTS;
7) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - ogólne
charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej
Ramy Kwalifikacji, o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
8) kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych - efekty kształcenia,
poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych:
 na poziomie 6 – nadawane osobom posiadającym kwalifikację pełną co
najmniej na poziomie 6;
 na poziomie 7 – nadawane osobom posiadającym kwalifikację pełną na
poziomie 6 lub 7.
§4
Uchwały, o których mowa w § 2, powinny zawierać:

1) ogólną charakterystykę studiów podyplomowych,
2) opis zakładanych efektów kształcenia,
3) program studiów,
4) opis warunków prowadzenia i realizacji programu studiów podyplomowych.
§5
Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych powinna zawierać:
1) nazwę studiów podyplomowych adekwatną do efektów kształcenia,
2) ogólne cele kształcenia,
3)
wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata),
4) zasady rekrutacji.
§6
1. Program studiów podyplomowych określa:
1) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji
podyplomowych,
2) moduły kształcenia — zajęcia lub grupy zajęć —wraz z przypisaniem do każdego
modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS,
3) sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez
słuchacza,
4) plan studiów, w tym charakterystykę przedmiotu sporządzoną zgodnie
z wzorcowym sylabusem,
5) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku gdy program
kształcenia przewiduje praktyki.

§7
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do studiów
podyplomowych:
1) utworzonych przed dniem 16.06.2017 r. i ich kolejnych edycji
rozpoczynających się po tym dniu;
2) utworzonych dnia 16.06.2017 r. i później.
2. Traci moc uchwała nr 455 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30
listopada 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania
programów kształcenia dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie
Zielonogórskim.

Przewodniczący Senatu
prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

