UCHWAŁA Nr 14/2020
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących projektowania
programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia
oraz planowania zajęć dydaktycznych
Na podstawie § 111 Statutu UKSW – uchwala się, co następuje:
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Ustala się wytyczne dotyczące projektowania programów dla studiów na określonym
kierunku, poziomie, profilu i określonej formie oraz projektowania programów studiów
podyplomowych i innych form kształcenia, zwane dalej „Wytycznymi”.
2. Wytyczne określają:
1) procedurę prowadzącą do przyjęcia programów studiów i studiów podyplomowych oraz
warunki wprowadzania zmian w tych programach;
2) wymagania dotyczące konstruowania programów studiów, studiów podyplomowych
i innych form kształcenia;
3) zasady planowania zajęć dydaktycznych.
3. Ilekroć w Wytycznych jest mowa o efektach uczenia się na studiach, rozumie się przez to
efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ZSK”,
z uwzględnieniem ogólnej charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji pełnych na
poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”.
4. Ilekroć w Wytycznych jest mowa o efektach uczenia się na studiach podyplomowych,
rozumie się przez to efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniające
charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy ZSK.
5. Ogólne charakterystyki efektów uczenia się obejmują:
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1) uniwersalne charakterystyki poziomów 6-7 PRK pierwszego stopnia określone w ustawie
ZSK;
2) charakterystyki poziomów 6-8 PRK drugiego stopnia, stanowiące rozwinięcie
uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia, które zostały określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy ZSK.
6. Uczelnia, zwana dalej „UKSW”, nadaje kwalifikacje pełne:
1) na poziomie 6 PRK po ukończeniu studiów I stopnia;
2) na poziomie 7 PRK po ukończeniu studiów II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich.
7. UKSW nadaje kwalifikacje cząstkowe po ukończeniu studiów podyplomowych
w przypadku, gdy te kwalifikacje są włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
8. Przez ogólną liczbę punktów ECTS rozumie się liczbę punktów ECTS konieczną do
uzyskania

dyplomu

ukończenia

studiów

lub

świadectwa

ukończenia

studiów

podyplomowych.

§2
1. W UKSW studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie prowadzone
są zgodnie z programem studiów ustalanym przez Senat UKSW, z uwzględnieniem
niniejszych wytycznych oraz wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się
z potrzebami rynku pracy i wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych
absolwentów.
2. Programy studiów przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, muszą spełniać
standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
3. W sytuacji, gdy prowadzi się zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny, w której UKSW nie posiada uprawnienia
do nadawania stopnia doktora, UKSW może prowadzić te studia w zakresie kwalifikacji
nauczycielskich tylko w przypadku, gdy:
1) zostało zawarte porozumienie, o którym mowa w art. 53 ust. 5 Ustawy, lub
2) liczba studentów na tym kierunku musi być wyższa na studiach stacjonarnych niż na
studiach niestacjonarnych
- z tym że przyjęcia na te studia są prowadzone po raz ostatni na rok akademicki 2021/2022.
4. Program studiów dla kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego
inżyniera uwzględnia pełny zakres efektów uczenia się (dla studiów o profilu
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ogólnoakademickim lub praktycznym), prowadzących do uzyskania kompetencji
inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia, o których mowa w §1 ust.4.
5. Programy studiów przygotowujące do wykonywania zawodu pielęgniarki oraz zawodu
lekarza, muszą spełniać standardy kształcenia określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 3 Ustawy.
6. Część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy
wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną
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asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.
Zajęcia i osoby je prowadzące, o których mowa w zdaniu pierwszym, muszą spełniać
warunki określone w §9 niniejszej uchwały.
STUDIA WYŻSZE

§3
1. W UKSW prowadzone są studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
2. Forma studiów jest określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu
kształcenia. Proces kształcenia na obu formach studiów tego samego kierunku musi
umożliwiać uzyskanie tych samych efektów uczenia się określonych w PRK.
3. W UKSW są prowadzone studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym.
4. W przypadku gdy UKSW prowadzi na danym kierunku i poziomie kształcenia studia
o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, opis zakładanych efektów uczenia się
sporządza się odrębnie dla każdego profilu.

§4
1. Wprowadza się następującą procedurę postępowania prowadzącą do przyjęcia programu
studiów na nowym kierunku studiów, do prowadzenia którego UKSW posiada uprawnienia:
1) Dziekan wydziału, na którym planuje się prowadzić kształcenie na studiach
na określonym kierunku, poziomie, profilu i określonej formie, wraz z odpowiednią
dokumentacją składa wniosek do Rektora o utworzenie nowego kierunku studiów;
2) Rektor, po ocenie zasadności i kompletności wniosku, przekazuje wyżej wymienioną
dokumentację odpowiednio do Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Senackiej
Komisji ds. Mienia i Finansów;
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3) Studia na określonym kierunku, poziomie, profilu i określonej formie tworzy Rektor w
drodze zarządzenia;
4) Senat najpóźniej do dnia 30 kwietnia przed rozpoczęciem roku akademickiego, na
którym nowy program studiów będzie obowiązywał, w drodze uchwały określa efekty
uczenia się oraz ustala program studiów dla nowoutworzonego kierunku.
2. Szczegółowe etapy procedury, o której mowa w ust. 1 odzwierciedla schemat, stanowiący
załącznik nr 1.1 do niniejszej uchwały.
3. Termin i procedurę, o których mowa w ust.1 i 2, stosuje się również w przypadku uchwalania
zmiany programu już prowadzonych studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu
i określonej formie, z zastrzeżeniem §10.
4. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przygotowuje się zgodnie z §110 Statutu UKSW.
5. Wzory dokumentacji:
1) opis efektów uczenia się na kierunku – stanowi Załącznik nr 2.1 do niniejszej uchwały;
2) program studiów na kierunku – stanowi Załącznik nr 3.1 do niniejszej uchwały;
3) matryca efektów uczenia się – stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
4) formularze opinii Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – stanowią Załączniki
nr 5.1 (opinia dla programu studiów o profilu ogólnoakademickim) i 5.2 (opinia dla
programu studiów o profilu praktycznym) do niniejszej uchwały.
6. Nie można utworzyć w siedzibie UKSW kierunków o tym samym poziomie i profilu oraz
tej samej nazwie lub których programy określają takie same efekty uczenia się,
przyporządkowane do tej samej dyscypliny.
7. W przypadku nieposiadania przez UKSW uprawnienia do prowadzenia studiów na danym
kierunku, poziomie i profilu stosuje się procedurę postępowania prowadzącą do uzyskania
pozwolenia na utworzenie studiów określoną w Rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r.
poz.1861 z późn. zm.).

§5
1. W programie studiów dla kierunku studiów na danym poziomie i o danym profilu
kształcenia określa się:
1) formę lub formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do
ukończenia studiów na danym poziomie, zwanej dalej „ogólną liczbą punktów ECTS”;
2) tytuł zawodowy nadawany absolwentom;
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3) moduły kształcenia – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem do każdego modułu
zakładanych efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych
efektów oraz liczby punktów ECTS;
4) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie
całego cyklu kształcenia;
5) łączną liczbę godzin zajęć, z uwzględnieniem tego, że:
a) na studiach o profilu praktycznym co najmniej 50% godzin zajęć jest prowadzonych
przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w UKSW jako podstawowym miejscu
pracy,
b) na studiach o profilu ogólnoakademickim co najmniej 75% godzin zajęć jest
prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w UKSW jako
podstawowym miejscu pracy;
6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć:
a) prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia, z uwzględnieniem tego, że:
— na studiach stacjonarnych co najmniej połowa punktów ECTS objętych
programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem
prowadzących zajęcia i studentów,
— na studiach niestacjonarnych mniej niż połowa punktów ECTS objętych
programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim udziałem
prowadzących zajęcia i studentów,
b) kształtujących umiejętności praktyczne – w przypadku kierunku studiów o profilu
praktycznym,
c) związanych z prowadzoną w UKSW działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, z uwzględnieniem
udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności
naukowej lub udział w tej działalności – w przypadku kierunku studiów o profilu
ogólnoakademickim,
d) do wyboru przez studenta,
e) z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych
f) z nowożytnego języka obcego;
7) liczbę godzin z zajęć wychowania fizycznego w przypadku studiów pierwszego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej;
8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS,
jaką student kierunku studiów o profilu praktycznym musi uzyskać w ramach tych
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praktyk, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim tylko jeżeli
program studiów przewiduje praktyki jako obowiązkowe.
2. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, o których mowa w ust. 1, przewidziane
w programie studiów o profilu praktycznym, są prowadzone:
1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej;
2) w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów.
3. Program studiów dla wszystkich poziomów kształcenia o profilu praktycznym, powinien
uwzględniać praktykę zawodową w wymiarze łącznym nie mniejszym niż 6 miesięcy na
studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz 3 miesiące na studiach
drugiego stopnia.
4. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w UKSW
posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć
oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i doświadczenie, z zastrzeżeniem
§5 ust. 1 pkt 5.

§6
1. Określa się liczbę semestrów dla studiów stacjonarnych:
1) pierwszego stopnia – 6 semestrów, z zastrzeżeniem pkt.2;
2) pierwszego stopnia umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich – 7
semestrów;
3) drugiego stopnia – od 3 do 5 semestrów;
4) jednolitych magisterskich – od 9 do 12 semestrów.
2. Studia w formie niestacjonarnej mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.
3. Studia o profilu praktycznym mogą być prowadzone w trymestralnej organizacji roku
studiów, na którym przewidywana jest trzymiesięczna studencka praktyka zawodowa.

§7
1. Określa się minimalną ogólną liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania dyplomu
ukończenia studiów:
1) pierwszego stopnia – 180 ECTS;
2) drugiego stopnia – 90 ECTS;
3) jednolitych magisterskich trwających 9 albo 10 semestrów – 300 ECTS;
4) jednolitych magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów – 360 ECTS.
2. Ustala się następujące wskaźniki punktów ECTS, o których mowa w §5, dla programów
studiów:
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1) minimalnie 30% ogólnej liczby punktów ECTS student powinien uzyskać za realizację
zajęć do wyboru przez studenta;
2) minimalnie 51% ogólnej liczby punktów ECTS student kierunku o profilu praktycznym
powinien uzyskać za realizację zajęć kształtujących umiejętności praktyczne;
3) minimalnie 51% ogólnej liczby punktów ECTS student kierunku o profilu
ogólnoakademickim powinien uzyskać za realizację zajęć związanych z prowadzoną w
UKSW działalnością naukową;
4) minimalnie 5 punktów ECTS za realizację zajęć ogólnouczelnianych z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych z zachowaniem zasady, że student kierunku
należącego do dziedziny (wiodącej):
a) nauk humanistycznych wybiera przedmioty z dziedziny nauk społecznych,
b) nauk społecznych wybiera przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych,
c) innych nauk, niewymienionych w lit. a i b, wybiera przedmioty z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych;
5) zajęcia z Wychowania Fizycznego w wymiarze 60 godzin są obowiązkowe dla
studentów 2 roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
prowadzonych w formie stacjonarnej. Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS.
6) za zajęcia z nowożytnego języka obcego student musi uzyskać:
a) na studiach pierwszego stopnia 10 punktów ECTS, w tym 2 punkty ECTS wpisywane
po uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu końcowego z lektoratu języka obcego
nowożytnego,
b) na studiach drugiego stopnia minimalnie 2 punkty ECTS za zajęcia z języka obcego
doskonalące umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego kierunku,
c) na studiach jednolitych magisterskich minimalnie 12 punktów ECTS, w tym 2 punkty
ECTS wpisywane po uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu końcowego z lektoratu
języka obcego nowożytnego i minimalnie 2 punkty ECTS za zajęcia z języka obcego
doskonalące umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
właściwych dla studiowanego kierunku;
7) maksymalnie 50 % ogólnej liczby punktów ECTS za zajęcia przeprowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zastrzeżeniem ustaleń w §9.
3. W programach studiów studentów niebędących obywatelami polskimi należy uwzględnić
zaliczenie przedmiotu Język polski akademicki dla cudzoziemców przed rozpoczęciem
seminarium dyplomowego. Przedmiot ten jest obowiązkowy dla studentów piszących pracę
dyplomową w języku polskim.
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4. Przedmiot wymieniony w ust. 3 jest prowadzony przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemców Wydziału Nauk Humanistycznych.

§8
1. Podstawą planowania zajęć dydaktycznych jest program studiów oraz harmonogram zajęć
w roku akademickim.
2. Do zajęć dydaktycznych zalicza się:
1) grupowe

zajęcia

w

pomieszczeniach

dydaktycznych:

wykłady,

ćwiczenia,

konwersatoria, translatoria, lektoraty, seminaria, laboratoria, warsztaty, ćwiczenia
projektowe kończące się efektem praktycznym;
2) całodzienne ćwiczenia terenowe realizowane poza siedzibą UKSW tj. objazdy naukowe
i wykopaliska. Organizację tego rodzaju zajęć i sposób ich finansowania określa
zarządzenie Rektora;
3) indywidualne konsultacje w ramach opieki nad studentami studiującymi według
indywidualnej organizacji studiów w wymiarze 4 godziny za każdego studenta, nie
więcej jednak niż 20 godzin łącznie;
4) zajęcia prowadzone metodą tutoringu (indywidualizacja kształcenia) z wybitnie
uzdolnionymi studentami lub wymagającymi wsparcia z powodu doświadczonych
trudności;
5) konsultacje w języku obcym wraz z przeprowadzeniem zaliczenia przedmiotu
wykładanego w języku polskim ze studentami zagranicznymi studiującymi w ramach
programu mobilności studentów;
6) projekt dyplomowy w laboratorium specjalistycznym;
7) zajęcia prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle.
3. Dziekan ustala liczbę grup zajęciowych i liczebność grup studenckich dla poszczególnych
typów zajęć dydaktycznych w celu zapewnienia ich najwyższej jakości, uwzględniając w
szczególności specyfikę zajęć, liczebność kadry, liczbę studentów na roku studiów,
z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Liczbę grup zajęciowych ustala się biorąc pod uwagę liczbę studentów na danym roku
studiów i określoną w ust. 5 minimalną liczebność grup studenckich, z zachowaniem zasady
zaokrąglenia dla liczby całkowitej w dół.
5. Liczebność grup studenckich na zajęciach dydaktycznych ustala się w sposób następujący:
1) wykłady kursowe – należy łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla studentów
całego wydziału;
2) wykłady monograficzne – minimalnie 15 osób;
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3) wykłady monograficzne i konwersatoria w językach obcych – minimalnie 5 osób;
4) ćwiczenia audytoryjne, konwersatoria, warsztaty – 15-30 osób;
5) lektoraty języków obcych, translatoria oraz laboratoria informatyczne – 15-20 osób;
6) zajęcia wychowania fizycznego – minimalnie 20 osób (chyba że regulaminy obiektów
sportowych określają inne limity);
7) ćwiczenia terenowe – minimalnie 20 osób;
8) zajęcia laboratoryjne – zgodnie z przepisami BHP danego laboratorium;
9) ćwiczenia projektowe – 10-25 osób;
10) seminaria licencjackie, inżynierskie i magisterskie – 6-15 osób, przy czym nauczyciel
akademicki może prowadzić tylko jedno seminarium na danym poziomie i formie
studiów; w wyjątkowych przypadkach Dziekan może odstąpić od zasady liczebności
grupy.
6. Jeżeli liczba studentów w grupie zajęciowej, o której mowa w ust. 5 pkt 10 jest mniejsza niż
wskazany limit, stosuje się zasady proporcjonalności określone w Regulaminie Pracy
UKSW, w dziale Zasady ustalania i rozliczania pensum – dla nauczycieli akademickich.
7. Liczba studentów na kierunku studiów lub kandydatów na studia lub dany moduł zajęć
specjalistycznych na studiach I, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich,
prowadzonych:
1) w języku polskim nie może być mniejsza niż 20 osób;
2) w języku obcym nie może być mniejsza niż 10 osób.
8. Jeżeli liczba studentów na danym kierunku i roku studiów jest mniejsza niż określona w ust.
7, na wniosek Dziekana, Prorektor właściwy ds. kształcenia może ustalić niższą liczebność
grupy zajęciowej na określony rok akademicki lub podjąć decyzję o organizacji zajęć
metodą tutoringu, przy czym zajęcia prowadzone tą metodą są realizowane w ramach
obowiązków dydaktycznych bez generowania godzin ponadwymiarowych. Zajęcia
prowadzone

metodą

tutoringu

przyjmują

formę

regularnych

spotkań

zgodnie

z harmonogramem uzgodnionym ze studentami odnotowywanych w dzienniczku spotkań
oraz mają jasno sformułowany rezultat działań uzgodniony ze studentami.
9. W przypadku gdy liczba kandydatów na dany moduł zajęć specjalistycznych jest mniejsza,
Dziekan podejmuje decyzję o nieuruchomianiu tych zajęć w danym roku akademickim albo
o organizacji zajęć metodą tutoringu, przy czym zajęcia prowadzone tą metodą są
realizowane

w

ramach

obowiązków

dydaktycznych

bez

generowania

godzin

ponadwymiarowych.
10.

W miarę możliwości należy łączyć zajęcia z tego samego przedmiotu dla studentów

kierunków o tej samej dyscyplinie wiodącej i poziomie PRK.
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§9
1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
jeżeli spełniono łącznie następujące wymagania:
1) nauczyciele akademiccy są przygotowani do ich realizacji z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, a realizacja zajęć jest na bieżąco kontrolowana przez
UKSW;

uprawnieni

są

nauczyciele

akademiccy

posiadający

zaświadczenie

o kompetencjach i doświadczeniu pozwalającym na prawidłową realizację zajęć;
2) dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwia synchroniczną
i asynchroniczną interakcję między studentami a nauczycielami akademickimi;
3) zapewniono materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
4) studenci mają możliwość osobistych konsultacji z nauczycielami akademickimi
w siedzibie UKSW;
5) weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą
kontrolę postępów w nauce, w tym z wykorzystaniem automatycznej weryfikacji przez
system z użyciem klucza odpowiedzi wprowadzonego przez nauczyciela akademickiego,
z tym że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa
się w siedzibie UKSW;
6) studenci zostali przeszkoleni przez prowadzącego do udziału w tych zajęciach.
2. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na
odległość mogą być wykorzystywane tylko pomocniczo dla zajęć kontaktowych.
3. W przypadku odrabiania zajęć metodą e-learningu z powodów określonych w par. 53
Regulaminu Pracy UKSW, należy w systemie USOS w terminie nieodbytych zajęć
kontaktowych w pola „kod budynku” i „sala” wpisać „e-learning”.
4. W uzasadnionych przypadkach egzaminy kończące określone zajęcia, za zgodą Rektora,
mogą odbywać się poza siedzibą UKSW lub poza jego filią z wykorzystaniem technologii
informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.

§10
1. W celu doskonalenia programu studiów można dokonywać w nim zmian, z uwzględnieniem
wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wniosków
z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów, o którym mowa w art.
352 Ustawy.
2. Zmiany efektów uczenia się i programów studiów wymagają zatwierdzenia przez Senat
UKSW, stosuje się procedurę opisaną w §4.
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3. W programie studiów utworzonych na podstawie pozwolenia można dokonywać zmian
łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w programie studiów
aktualnym na dzień wydania tego pozwolenia.
4. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia,
z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 5.
5. W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie
zmiany:
1) w doborze treści
uwzględniających

kształcenia przekazywanych
najnowsze

osiągnięcia

studentom

naukowe,

w

artystyczne

ramach
lub

zajęć,

związane

z działalnością zawodową;
2) konieczne do:
a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
b) dostosowania

programu

studiów

do

zmian

w

przepisach

powszechnie

obowiązujących.
6. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępniane
w BIP UKSW co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą.
STUDIA PODYPLOMOWE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

§11
1. W UKSW prowadzone są studia podyplomowe.
2. Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na podstawie programów studiów
podyplomowych ustalonych przez Senat UKSW, z uwzględnieniem wytycznych zawartych
w niniejszej uchwale.
3. Wprowadza się następującą procedurę postępowania prowadzącą do ustalenia programu
studiów podyplomowych:
1) Rektor na wniosek Dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizującej kształcenie
na studiach podyplomowych, przekazuje stosowną dokumentację Senackiej Komisji ds.
Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów, nie później niż do
ostatniego dnia kwietnia przed rokiem akademickim, od którego planuje się rozpocząć
kształcenie – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub nie
później niż do ostatniego dnia października w roku akademickim, w którym planuje się
rozpocząć kształcenie – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego;
2) Senat, najpóźniej do dnia 30 maja przed rokiem akademickim, od którego planuje się
rozpocząć kształcenie – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru
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zimowego lub najpóźniej do dnia 30 listopada w roku akademickim, w którym planuje
się rozpocząć kształcenie – w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru
letniego, określa w drodze uchwały program studiów podyplomowych wraz z efektami
uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniające charakterystyki drugiego
stopnia na poziomach 6, 7 lub 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
4. Szczegółowe etapy procedury, o której mowa w ust. 3 odzwierciedla schemat, stanowiący
załącznik nr 1.2 do niniejszej uchwały.
5. Dokumentacja dołączana do wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zawiera:
1) dokumenty przygotowane zgodnie z §116 Statutu UKSW;
2) opis uprawnień związanych z posiadaniem kwalifikacji rynkowej, o ile jest wpisana do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji lub proces ten jest w trakcie;
3) wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi,
przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii,
potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu;
4) opinię Rady Wydziału i Wydziałowej Rady Biznesu;
5) opinię Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
6. Wprowadza się wzory dokumentacji dotyczącej:
1) opisu efektów uczenia się na studiach podyplomowych, stanowi Załącznik nr 2.2 do
niniejszej uchwały;
2) programu studiów podyplomowych, stanowi Załącznik nr 3.2 do niniejszej uchwały;
3) matrycy efektów kształcenia, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Programy studiów podyplomowych nadających uprawnienia do nauczania w szkole muszą
spełniać standardy kształcenia nauczycieli określone odrębnymi przepisami.
7. Programy studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub
uzyskania licencji zawodowej obejmują minimalne wymagania programowe określone
odrębnymi przepisami.
8. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów w rekrutacji na dane studia podyplomowe,
studia te nie mogą zostać uruchomione, a kandydaci muszą zostać poinformowani o takim
stanie rzeczy przez system IRK.

§12
1. Określa się minimalną liczbę semestrów, liczbę godzin i liczbę punktów ECTS dla studiów
podyplomowych na dwa semestry, 225 godzin i 30 punktów ECTS.
2. Program studiów podyplomowych powinien zawierać następujące informacje:
1) nazwę studiów podyplomowych;
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2) czas trwania studiów podyplomowych oraz liczbę punktów ECTS;
3) efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniające charakterystyki
drugiego stopnia na poziomach 6, 7 lub 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz sposoby ich
weryfikowania i dokumentowania;
4) wykaz przedmiotów – z podziałem na poszczególne semestry – obejmujący liczbę
godzin, określenie formy zajęć, sposób ich zaliczenia, liczbę punktów ECTS oraz efekty
uczenia się osiągnięte w wyniku zaliczenia przedmiotu;
5) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o ile ta kwalifikacja została wpisana do Zintegrowanego Rejestru
Kwalifikacji lub planuje się ją tam zarejestrować;
6) krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach,
które potrafi wykonywać osoba posiadająca kwalifikację – o ile dotyczy;
7) uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji – o ile dotyczy;
8) określenie formy zakończenia studiów.

§13
1. W UKSW prowadzone są inne formy kształcenia, które mogą mieć formę:
1) kursów;
2) szkoleń.
2. Zasady dotyczące uruchomienia i funkcjonowania innych form kształcenia zostały określone
w §117 Statutu UKSW.
3. Określa się minimalną liczbę godzin zajęć dydaktycznych na:
1) kursie – w wymiarze 10 godzin;
2) szkoleniu – w wymiarze 6 godzin.
4. Opis programu innej formy kształcenia zawiera nazwę lub tytuł/temat, liczbę godzin zajęć
dydaktycznych, formy zajęć oraz sposób ich zaliczenia.
5. Zajęcia w ramach innych form kształcenia proponuje się prowadzić metodą: audytoryjną,
warsztatową oraz na odległość z zachowaniem wytycznych określonych w §10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14
Traci moc Uchwała nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów
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i programów studiów doktoranckich, a także planów i programów studiów podyplomowych,
kursów dokształcających i szkoleń.

§15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REKTOR

UKSW

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

14

