Załącznik do uchwały nr 5/431
Senatu UTP z dnia 18 września 2019 r.

WYTYCZNE
DO TWORZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ORAZ PROJEKTOWANIA I MODYFIKACJI ICH PROGRAMÓWW UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO –
PRZYRODNICZYM
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe, w szczególności w celu kształcenia nowych umiejętności
niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.
2. Niniejsze wytyczne uwzględniają systemy pojęciowe wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) (PSWiN)) oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) (ZSK).
3. Obowiązują następujące definicje pojęć używanych w opisie studiów podyplomowych:
Efekty uczenia się
Program
studiów
podyplomowych

Plan studiów

Kwalifikacje cząstkowe

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Ogólne
charakterystyki
efektów uczenia się

wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się
opis określonych przez uczelnię spójnych efektów uczenia się dla kwalifikacji
cząstkowych uwzględniający charakterystyki II stopnia na poziomie 6, 7 lub 8 PRK
oraz opis procesu prowadzącego do osiągnięcia tych efektów wraz z przypisanymi
punktami ECTS
element programu studiów podyplomowych zawierający nazwy przedmiotów /
zajęć, czas ich realizacji (semestr), formy ich prowadzenia, wymiar godzinowy oraz
określenie liczby punktów ECTS
kwalifikacje, o których mowa w art. 2. ust. 9 ZSK, w szczególności kwalifikacje
nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych
opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających
odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w
załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008
r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe
życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za pomocą ogólnych
charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach,
ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
obejmują uniwersalne charakterystyki I stopnia (określone załącznikiem do ZSK)
oraz charakterystyki II stopnia (dla poziomów 6-8 właściwych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego zostały określone załącznikiem do
rozporządzenia MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. 2018 r. Poz. 2218)

Poziom Polskiej Ramy
Kwalifikacji

zakres i stopień złożoności wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji danego
poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się

Przypisanie Polskiej
Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji

rozstrzygnięcie, podjęte na zasadach określonych w ZSK o ustaleniu poziomu PRK
dla danej kwalifikacji, na podstawie porównania efektów uczenia się wymaganych
dla tej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK

Zintegrowany Rejestr
Kwalifikacji (ZRK)

rejestr publiczny w rozumieniu art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014
r. poz. 1114), prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonującym
kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
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Zintegrowany System
Kwalifikacji

wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują
określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu
PRK do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, a także
zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania
kwalifikacji

4. Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek dziekana.
II. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
1. Dokumentacja programu studiów podyplomowych obejmuje:
− zakładane szczegółowe efekty uczenia się (zał. nr 1),
− plan studiów (zał. nr 2) i karty przedmiotów (sylabusy - zał. nr 3).
2. Program studiów podyplomowych podlega ustaleniu przez Senat.
3. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry, program studiów podyplomowych umożliwia
uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS, przy czym wydziały obowiązane są do określenia efektów uczenia się dla
kwalifikacji cząstkowych uwzględniając charakterystyki II stopnia PRK dla kwalifikacji na poziomach 6, 7 lub
8 PRK oraz do ich weryfikowania i dokumentowania.
4. Przyjmuje się, że 1 punkt ECTS odpowiada łącznemu nakładowi pracy uczestnika studiów podyplomowych
wynoszącemu od 25 do 30 godzin.
5. Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są jako zajęcia teoretyczne i/lub zajęcia praktyczne, przy
czym w programie studiów podyplomowych należy zaplanować realizację co najmniej 180 godz. zajęć
dydaktycznych.
6. Jeżeli program studiów podyplomowych przewiduje realizację pracy końcowej to jej specyfikę przedstawia
się w karcie przedmiotu (sylabusie).
7. Dla zobrazowania relacji między efektami uczenia się a przedmiotami umożliwiającymi ich realizację
sporządza się matrycę efektów uczenia się (zał. nr 4).
8. Dziekan wydziału wraz z kierownikiem studiów podyplomowych są zobowiązani do udokumentowania
pełnego osiągnięcia przez słuchaczy wszystkich zakładanych efektów uczenia się.
9. Zaleca się zachowanie zgodności efektów uczenia się obejmujących wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne z wymogami organizacji zawodowych i pracodawców w celu umożliwienia nabycie uprawnień do`
wykonywania zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
10. Projekt programu studiów podyplomowych opracowuje ich kierownik lub osoba przewidziana na tę
funkcję.
11. Program studiów podyplomowych, w tym plan studiów nie podlega zmianie w trakcie trwania edycji, jego
modyfikacje mogą być wprowadzane jedynie z początkiem nowego cyklu studiów.

III.

PRZYPISYWANIE POZIOMÓW PRK ORAZ WŁĄCZANIE DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
KWALIFIKACJI - KWALIFIKACJI NADAWANYCH PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1. Senat wykonuje zadania związane z:
− przypisywaniem poziomów PRK do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych z
uwzględnieniem art. 21 ZSK,
− włączaniem do ZSK kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając
informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ZSK.
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2. Poziom PRK przypisuje się do kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
jeżeli dokonano porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami
poziomów PRK I i II stopnia.
3. Porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK
dokonuje zespół ekspertów powołany Senat.
4. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych mogą zostać włączone do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji, jeżeli został przypisany poziom PRK do tych kwalifikacji.
5. Zespół ekspertów, o którym mowa w pkt. III.3. przedstawia Senatowi rekomendację dotyczącą przypisania
poziomu PRK.
6. Przypisując poziom PRK do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, postępuje się
zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w
sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powołani do zespołu ekspertów, trybu powoływania
ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z
charakterystykami poziomów PRK (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1321).
7. Uczelnia informuje podmiot prowadzący ZRK o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji danej
kwalifikacji cząstkowej nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych.
8. Znak graficzny informujący o przypisanym poziomie PRK jest umieszczany wyłącznie na dokumentach
potwierdzających nadanie kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

IV.

ZASADY WNIOSKOWANIA O UTWORZENIE, MODYFIKACJĘ PROGRAMU ORAZ LIKWIDACJĘ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych wraz z kompletem wymaganych dokumentów składa się
nie później niż 3 miesiące przed planowanym terminem uruchomienia pierwszej edycji studiów i nie później
niż 6 tygodni przed terminem posiedzenia Senatu, na którym ma zostać ustalony program tych studiów.
2. Wniosek o modyfikację programu studiów podyplomowych wraz z kompletem wymaganych dokumentów
składa się z zachowaniem terminu określonego w pkt. IV.1.
3. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa się przed posiedzeniem Senatu, w terminie
umożliwiającym zaopiniowania przez właściwą komisję senacką.
4. Wzory formularzy, o których mowa w pkt. IV.1., 2. określają zał. nr 5 i nr 6.
5. Z wnioskami występuje dziekan po opatrzeniu właściwym znakiem sprawy, nadanym przez jednostkę
wnioskującą przy odpowiedniej klasie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
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