
Uchwała nr 2775 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 28 października 2020 r. 

 

w sprawie wytycznych do przygotowywania projektów programów studiów podyplomowych 

 

 

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt 43 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Senat 

Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Senat Uniwersytetu w Białymstoku ustala wytyczne do przygotowywania projektów 

programów studiów podyplomowych. 

2. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 

1) uczelnia – Uniwersytet w Białymstoku, 

2) wydział – wydział, instytut, filię, jednostkę ogólnouczelnianą, inną jednostkę 

organizacyjną wspierającą lub realizującą działalność badawczą lub dydaktyczną, 

3) dziekan – dziekana wydziału, dyrektora instytutu, dyrektora filii, kierownika jednostki 

ogólnouczelnianej, kierownika innej jednostki organizacyjnej wspierającej 

lub realizującej działalność badawczą lub dydaktyczną, 

4) rada wydziału – radę wydziału, radę instytutu, radę filii, radę jednostki 

ogólnouczelnianej, radę innej jednostki organizacyjnej wspierającej lub realizującej 

działalność badawczą lub dydaktyczną, jeśli przepisy o powołaniu jednostki przewidują 

radę, 

5) senat – Senat Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

Program studiów podyplomowych 
 

§ 2 

1. Program studiów podyplomowych określa kwalifikacje cząstkowe, o których mowa 

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej 

ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy oraz opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów 

uczenia się. 

2. Kwalifikacje cząstkowe po ukończeniu studiów podyplomowych nadawane są na poziomie 6, 

7 albo 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji osobom posiadającym kwalifikację pełną co najmniej 

na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 
 

§ 3 

1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry.  

2. Program studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie przez uczestnika studiów 

podyplomowych co najmniej 30 punktów ECTS. 

 

§ 4 

1. Program studiów podyplomowych ustala senat, na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii 

rady wydziału.  



2. Ustalenie programu studiów podyplomowych powinno nastąpić przed planowanym 

rozpoczęciem rekrutacji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) program studiów podyplomowych, 

2) opinię wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia dotyczącą programu studiów 

podyplomowych, 

3) uchwałę rady wydziału opiniującą program studiów podyplomowych. 

4. Wniosek o ustalenie programu studiów podyplomowych należy złożyć w Dziale Dydaktyki 

na 30 dni przed posiedzeniem senatu, na którym program studiów podyplomowych będzie 

ustalany, w formie: 

1) papierowej oraz 

2) elektronicznej w postaci edytowalnej.   

5. Ustalony przez senat program studiów podyplomowych jest niezwłocznie umieszczany 

przez kierownika tych studiów na stronie internetowej wydziału.  
 

§ 5 

1. Program studiów podyplomowych: 

1) w części I. „Informacje ogólne” określa: 

a) nazwę jednostki prowadzącej kształcenie, 

b) ogólne cele kształcenia, 

c) umiejscowienie studiów podyplomowych w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, 

do których odnoszą się efekty uczenia się, 

d) wskazanie, w jaki sposób w procesie definiowania efektów uczenia się uwzględniono 

zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, 

e) liczbę semestrów, 

f) łączną liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów podyplomowych, 

g) łączną liczbę godzin zajęć na studiach podyplomowych, 

h) wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata), 

i) informację o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych 

(na poziomie: 6, 7 albo 8), 

2) w części II. „Efekty uczenia się” określa: 

a) symbol opisu charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

b) symbol efektu uczenia się, 

c) opis efektu uczenia się 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

3) w części III. „Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się” określa: 

a) treści programowe zajęć lub grup zajęć, 

b) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, 

jaką uczestnik studiów podyplomowych musi uzyskać w ramach tych praktyk, jeżeli 

program studiów podyplomowych przewiduje realizację praktyk, 

c) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez uczestnika 

w trakcie całego cyklu kształcenia, 

d) warunki ukończenia studiów podyplomowych oraz sposób określenia wyniku 

studiów podyplomowych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych, 

e) harmonogram realizacji programu studiów podyplomowych. 

2. Wzór programu studiów podyplomowych określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

 



§ 6 

1. Program studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 

powinien spełniać wymagania określone w standardzie kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela, wydane przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. Program studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu 

lub uzyskania licencji zawodowej powinien spełniać wymagania określone w odrębnych 

przepisach. 
 

 

§ 7 

Program studiów podyplomowych obejmuje szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych 

warunków kształcenia w wymiarze 2 godzin realizowanych w formie wykładu w I semestrze 

kształcenia na studiach podyplomowych. Zajęciom ze szkolenia dotyczącego bezpiecznych               

i higienicznych warunków kształcenia nie przypisuje się punktów ECTS. 
 

 

§ 8 

1. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych mogą zostać włączone 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jeżeli został do tych kwalifikacji przypisany 

poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej PRK. 

2. Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych 

po ukończeniu studiów podyplomowych, powinien zawierać informacje określone przepisami 

ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz przepisami rozporządzenia w sprawie 

zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach 

nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, przygotowuje wydział prowadzący kształcenie na studiach 

podyplomowych.  

4. Znak graficzny informujący o przypisanym poziomie PRK jest umieszczany wyłącznie 

na świadectwach ukończenia studiów podyplomowych potwierdzających uzyskanie 

kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 

Punkty ECTS 
 

§ 9 

1. Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy uczestnika studiów podyplomowych 

niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się. 

2. Jeden punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy uczestnika studiów podyplomowych 

obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną 

z tymi zajęciami. 

3. Punkty ECTS przyporządkowuje się poszczególnym zajęciom, a nie formom zajęć 

dydaktycznych. 

4. Punkty ECTS przyznaje się za zaliczenie każdych zajęć przewidzianych w programie 

studiów podyplomowych, z zastrzeżeniem § 7. 

5. Uczestnik studiów podyplomowych uzyskuje punkty ECTS przyporządkowane zajęciom, 

jeżeli spełni wszystkie określone w programie studiów podyplomowych wymagania 

oraz osiągnie założone dla tych zajęć efekty uczenia się. 



6. Liczba uzyskanych punktów ECTS za dane zajęcia nie zależy od uzyskanej przez 

uczestnika studiów podyplomowych oceny za te zajęcia. 

7. Liczba godzin pracy uczestnika studiów podyplomowych obejmuje udział w różnych 

formach zajęć zorganizowanych przez uczelnię z bezpośrednim udziałem nauczyciela 

akademickiego i uczestnika studiów podyplomowych oraz czas poświęcony na samodzielną 

pracę uczestnika studiów podyplomowych. 

8. Liczba godzin pracy powinna być szacowana z uwzględnieniem możliwości osiągnięcia 

zakładanych efektów uczenia się przez przeciętnego uczestnika studiów podyplomowych 

realizującego zajęcia. 

 

Sylabusy zajęć 
 

§ 10 

1. Program studiów podyplomowych stanowi podstawę do opracowania, przez koordynatora 

zajęć i prowadzących zajęcia, sylabusa zajęć. 

2. Prowadzący zajęcia, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, udostępnia 

sylabus zajęć w systemie USOSweb. 

3. Dziekan wydziału prowadzącego kształcenie na studiach podyplomowych ustala sposób 

oraz okres przechowywania sylabusów zajęć. 

4. Wzór sylabusa zajęć określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

 

 

Tworzenie studiów podyplomowych 
 

§ 11 

1. Studia podyplomowe tworzy rektor na wniosek dziekana.  

2. Utworzenie studiów podyplomowych powinno nastąpić przed planowanym rozpoczęciem 

rekrutacji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera: 

1) zasady rekrutacji na studia podyplomowe, 

2) kalkulację kosztów studiów podyplomowych.  

4. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych składa się w Dziale Dydaktyki 

jednocześnie z wnioskiem o ustalenie programu studiów podyplomowych. 

 

 

Zmiany w programach studiów podyplomowych 
 

§ 12 

1. Zmiany programów studiów podyplomowych, mające na celu ich doskonalenie mogą być 

wprowadzane z zachowaniem zasad określonych w § 4. 

2. W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów podyplomowych mogą być 

wprowadzone wyłącznie zmiany konieczne do: 

1) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, 

2) dostosowania programu studiów podyplomowych do zmian w przepisach powszechnie 

obowiązujących. 

 

 

 



Likwidacja studiów podyplomowych 
 

§ 13 

1. Studia podyplomowe likwiduje rektor.  

2. Z wnioskiem o likwidację studiów podyplomowych występuje do rektora dziekan 

lub prorektor właściwy do spraw kształcenia w przypadku, gdy przez dwa kolejne lata 

akademickie nie było prowadzane kształcenie na studiach podyplomowych. 

 

Przepisy przejściowe i końcowe 
 

§ 14 

1. Traci moc Uchwała nr 2081 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających i szkoleń. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w stosunku do studiów 

podyplomowych, które w dniu jej wejścia w życie są prowadzone oraz w stosunku 

do studiów, na które w dniu jej wejścia w życie rekrutacja jest już rozpoczęta stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 

 

 

Przewodniczący 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski 


