
Uchwala nr 1204
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 29 lutego 2012 r.

p spfawte rsJ'OcznJ,ch dlq rqd podstawowych jednoslek organizoc nJ,ch Aniwercllelu
okrcSlajqclch zssad! lworcenia plandw i programdw

studi6w podypbmowych oroz kursdw doksztolcojqcych

Na podstawie art. 6E ust. I pkt 4 ustar,ry z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Nr 164, poz.
1365 z p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku ustala wytyczne dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu okreSlajEce zasady tworzenia plan6w i program6w studiow podyplomowych
oraz kurs6w doksztalcaj4cych.

wJJmagsnis ogdlne
6l

l. Studia podyplomowe mog4 byi prowadzone w zakresie obszaru ksztalcenia, z kt6rym zwi4zany jest co
najmniej jeden kierunek studi6w prowadzony przez uczelniE.

2. Iezeli program studiow podyplomowych wykracza poza zakres, o ktorym mowa w pkt l, utworzenie
studiow podyplomowych wymaga zgody ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyzszego.

3. Podstawowa jednostka organizacyjna okresla zakladane dla studi6w podyplomowych efekty ksztalcenra
oraz spos6b ich weryfikowania i dokumentacji. Zakladane efekty ksztalcenia studi6w podyplomowych
powinny uwzglqdniai zapotrzebowanie otoczenia spoleczno-gospodarczego. Wz6r opisu efekt6w
ksztalcenia okre(la Zal4cznik nr I do niniejszej Uchwaly.

4. Studia podyplomowe realizowane s4 zgodnie z planami i programami studiow podyplomowych
uchwalonymi przez radQ podstawowej jednostki organizacyjnej.

5. W przypadku studi6w podyplomowych prowadzonych przez wigcej niZ jedn4 jednostkg organizacyjn4
przyjEcie planow i programow studiow podyplomowych wymaga podjgcia uchwal, o kt6rych mowa w ust. 3
r 4, przez rady wszystkich jednostek prowadz4cych wsp6lnie ksztalcenie.

6. Studia podyplomowe trwaj4 nie kr6cej niZ dwa semestry. Program studiow podyplomowych powinien
umoZliwiai uzyskanie przez sluchacza co najmniej 60 pkt ECTS.
Pfany i programy studiow podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej z zakresu'. przygotowania
merytorycznego do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajQi), prrygotowania w zakresie
pedagogiczno-psychologicznym oraz dydaktycznym, a takze przygotowania w zakresie pedagogiki
specjalne.i powinny uwzglEdniai wymogi okredlone przez ministra wlaiciwego do spraw szkolnictwa
wyZszego w standardach ksztalcenia przygotowujqcego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Plany i programy studiow podyplomowych oraz kursow doksaalcajqcych daj4cych uprawnienia
do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej powinny spelniai wymagania, odpowiednio
dla studiow podyplomowych iub kurs6w doksaalcaj4cych, w zakresie tre5ci programowych oraz l4cznego
wymiaru czasu prowadzonych zajqi okre(lone w odrEbnych przepisach

progrrm sludidte potlyplomowych - wymaganio sT,cTegdlowe

az
Program studiow podyplomowych okre6la w szcze96lnoSci:
| ) nazwq jednostki prowadzqcej studia podyplomowe,
2) nazwE studi6w podyplomowych,
3) czas trwania studiow podyplomowych,
4) zalozenia 096lne (ogolna koncepcja ksztalcenia),
5) ogoln4 liczbg punkt6w ECTS konieczn4 do uzyskania kwalifikacji podyplomowych,
6) og6ln4liczbp godzin zajg( dydaktycznych,
7) wykaz przedmiotow wraz z przypisan4 im liczb4 punkt6w ECTS i odniesieniem do efektow ksztalcenia,
8) zasady, formy i wymiar odbywania praktyk zawodowych wraz z przyporzqdkowanq im liczb4 punkt6w

ECTS. jeZeli program studiow podyplomowych przewiduje realizacjp praktyk,
9) warunki ukoriczenia studiow podyplomowych.
Wzor programu stud iow podyplomowych okre6la Zal4czntk nr 2 do niniejszej Uchwaly.

7.

8.

t.

pl an sluditiw po dyp lomowyc h

sJ
I Plan studi6w podyplomowych okreSla w szczegolno6ci:

I ) nazwQ jednostki prowadz4cej studia podyplomowe,
2) nazwE studiow podyplomowych,
i) czas trwania studiow podyplomowych (liczbg semestr6w lub lat),



4.

5

I

l.

4) wykaz przedmiot6w (forma i wymiar prowadzenia zajgi, kod USOS przedmiotu, liczba pkt ECTS
przypisana kaZdemu przedmiotowi).

2. Wzor planu studi6w podyplomowych okreSla Zal4cznik nr 3 do niniejszej Uchwaly.

punkty ECTS
{4

L Punkty ECTS sq to przyporz4dkowane poszczeg6lnym przedmiotom punkty zaliczeniowe, wyrazajqce
sredni naklad pracy sluchacza zwr4zany z uzyskaniem zalozonych dla tych zajei efektow ksaalcenia,
przy czym jeden pkt ECTS odpowiada 25 30 godzinom pracy sluchacza.

2. Punkty ECTS przyporz4dkowuje siE poszczegolnym przedmiotom, a nie formom zajE6 dydaktycznych
sluz4cych ich realizacji.
Liczba godzin pracy sluchacza obejmuje udzial w r6znych formach zorganizowanych przez uczelniE zajgi
z udzialem nauczycieli akadernickich (godziny kontaktowe) oraz czas poSwigcony na samodzieln4 pracE

sluchacza, tj. przygotowanie siq do zajQi, wykonanie zadai, kt6re mog4 byi realizowane poza uczelni4
(np. wykonanie projektow). przygotowanie siE do zaliczeri i egzamin6w. Liczba god,zin pracy sluchacza
powinna byi szacowana z uwzglgdnieniem moZliwo6ci osi4gniqcia zaktadanych efekt6w ksztalcenia przez
przecigtnego sluchacza real izuj4cego przedmiot.
Punkty ECTS przyznaje sig za:
l) zaliczenie kaZdego z przedmiotow przewidzianych w planie i programie studi6w podyplomowych;
2) zaliczenie praktyk zawodowych, jezeli program studi6w podyplomowych przewiduje ich realizacjE;
3) przygorowanie pracy dyplomowej (projektu dyplomowego) oraz zlozenie egzaminu dyplomowego,

jezeli przewiduje je program studi6w podyplomowych.
Sluchacz uzyskuje punkty ECTS przyporz4dkowane danernu przedmiotowi, jezeli osi€nie zalozone dla
niego efekty ksztalcenia, przy czym liczba uzyskanych punkt6w nie zaleZy od uzyskanej przez sluchacza
oceny.

sJtlsbus prcedmiolu na studiach podyptomowych
Q)

Program studi6w podyplomowych stanowi podstawQ do opracowania przez prowadz4cych poszczeg6lne
przedmioty (w uzgodnieniu z kierownikiem studiow podyplomowych) sylabus6w przedmiotow.
Sylabus przedmiotu powinien zawierai w szczeg6lnodct:
l) nazwg przedmiotu,
2) nazwgjednostki prowadz4cej studia podyplomowe,
3) nazwg studiow podyplomowych,
4) kod przedmiotu (zgodnie z przyjgtymi zasadami kodowania przedmiot6w w systemie USOS).
5) jQzyk przedmiotu,
6) liczbE punkt6w ECTS przypisan4 przedmiotowi wraz z bilansem nakladu pracy sluchacza,
7) liczbe godzin zajqi dydaktycznych oraz formg zajqi (z uwzglEdnieniem zajEi prowadzonych

z wykorzystaniem metod itechnik ksztalcenia na odlegloSi),
8) resci merytoryczne przedmiotu,
9) metody dydaktyczne oraz o96ln4 fbrmg zaliczenia przedmiotu,
l0) wykaz literatury podstawoweJ,
I l) zakladane efekty ksztalcenia oraz sposoby ich weryfikacji,
l2) imig i nazwisko osoby prowadz4cej przedmiot.
Wz6r syfabusa przedmiotu na studiach podyplomowych zatwierdza rada wydzialu. Analiza i ocena

zgodnosci sylabus6w przedmiotow z programem studi6w podyplomowych oraz zalo2onymi efektami
ksztalcenia naleZy do zadan wydzialowych zespolow ds. zapewniania jako6ci ksztalcenia.

tb,o rze n i e s I u d i.i L, p o tlyp I o mowyc h
QO

W przypadku tworzenia studiow podyplomowych dziekan wydzialu przedstawia senatowi wniosek
zawleraJ4cy:
I ) uchwalE rady wydzialu w sprawie powolania studiow podyplomowych,
2) opis zakladanych efektow ksztalcenia,
3) plan iprogram studiow podyplomowych,
4) zasady rekrutacji,
5) kalkulacjQ kosztow ksztalcen ia, jezeli wniosek dotyczy studi6w odplamych dla sluchaczy.
Podjgcie przez Senat uchwaly w sprawie utworzenia studiow podyplomowych powinno nast4rii nie p6Znie.l

ni2 na 3 miesi4ce przed planowanym rozpoczgciem ksztalcenia.
Dokumentacja. o ktorej rnowa w ust. l, powinna by( zloaona w Dziale Dydaktyki iSpraw Studenckich
na l4 dni przed posiedzeniem Senatu
Kierownik studiow podyplomowych oglasza plan i program studiow podyplomowych na stronie
internetowei wydzialu przed rozpoczqciem rekrutacii, nie p6Zniej niZ na 2 miesi4ce przed rozpoczgciem
kslalcenia.

4



l.

2.

t.

wprob'adzunie zmion w pngrumoch slutlidw podyplomowych

Zmiany programow studiow podyplomo*y.tl .u]a.. na celu ich doskonalenie mog4 byi wprowadzane
z zachowaniem zasad okreslonych w 

"s 
I niniejszych wytycznych, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogq

byi dokonywane w trakcie cyklu ksztalcenia
Rada wydzialu podejmuje uchwaly, o kt6rych mowa w ust. l, nie p6Zniej niz na 3 miesi4ce przed
rozpoczqciem ksztalcenia. W ternrinie l4 dni od daty ich podpisania uchwaly wraz z planem i programem

studi6w podyplomowych sq przekazywane do wiadomosci prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.
Kierownik studiow podyplomowych oglasza zmiany w programach studiow podyplomowych na zasadach

okrcSlonych w $ 6 ust.,1.

pn g mm k u rsu do kszlalcoj4cego
SE

Podstawowe jednostki organ izacyjne/inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu opracowujq program
I'ursu doksztalcaiqcego zau icraj4c; .

l) nazwQjednostki prowadzEcej kurs dokszalcai4cy,
2) nazwQ kursu doksztalcaj4cego,
3) czas trwania kursu doksztalca-i4cego (liczbQ godzin),
4) zalozenia icele ogolne (o96lna koncepcja kszalcenia z okreSleniem zakladanych efekt6w ksaalcenia),
5) wykaz przedmiot6w i liczbp godzin zaj96 dydaktycznych,
6) warunki ukoiczenia kursu doksaalcaj4cego.
Wzor programu kursu doksztalcajqcego okreSla Zal4cznik nr 4 do niniejszej Uchwaly.

lworzenie nowJ)ch kursiw rlokszlalcojqcych

"s9W przrypadku tworzenia kursow doksaalcajqcych dziekan wydzialu/kierownik jednostki

miEdzywydzialowej przedstawia rektorowi wniosek wraz z uzasadnieniem i pelnq dokumentacjiL
o bej muj 4c 4:
l) uchwalq rady wydzialu/inne-j jednostki organizacyjnej Uniwersytetu w sprawie uruchomienia kursu

doksztalcajEcego,
2) programkursudoksztalcaj4cego.
i) zasady rekruracji.
4) kalkulacjE kosztow
Dokumentac-ia, o ktorej mowa w ust. l. powinna by( zlo2,ona co najmniej 2 miesi4ce przed planowanym

rozooczeciem ksztalcenia.

pnepisJr pnejiciotge i koricowe
$ l0

Ksztalcenie na studiach podyplomowych/kursach doksztalcaj4cych rozpoczQtych przed dniem I

paldziernika 2012 r. kontynuowane jest na dotychczasowych zasadach do zakoiczenia pelnego cyklu
ksztalcenia.
Rady wydzialow majq obowi4zek dostosowania plan6w i program6w studi6w podyplomowych/kurs6w
doksztalcajqcych prowadzonych w Uniwersytecie od roku akademickiego 2012l2013 do wymog6w
okreSlonych w niniejszych wytycznych w terminie do 30 czerwca 2012 roku.

Uchwala wchodzi w zycic z dniem podpisania.
$ ll



Zalrlcznik nr I

do tichwaly nr 1204

Scnalu lJwll
z dnra 29 lulcgo 2012 r.

EFEKTY KSZTALCENIA
dla Studi6w Podyplomowych

INFORMACJE OGdLNE

l. Jednostka prowadz4ca studia.

2. Urniejscowienie studi6w w obszarze/obszarach ksztalcenia /z
nuukil ..

uwzgl qdn ic n ie m dz iedz iny/dz iedz in

O96lnc cele ksztalcenia:

Wskazarrie, czy w procesie definiowania efekt6w ksztalcenia uwzglgdniono zapotrzebowanie

otoczenia spoleczno-gospodarczego: .....

Symbol
OPIS ZAKLADANYCH EFEKTOW KSZTAtr,CENIA

Po ukoriczeniu studi6w podyplomowych absolwent:

WIEDZA

sP wOl *

UMIEJETNOSCI

SP UO1

KOMPf,TENCJE SPOLECZNE

SP KO1

* objulnienia oznoczert :
SP lprzed potlkre!lnikrcn) - e./ekty ks.ldlceni.t dl.t sludi<iw podyplomou'1rch

lf (po podkreilniku) katego a wiedzy
U (po podkreilniku) hategorid umiejQlnoici
K (po podkrcilniku) kulegoria kompetencii spolec.nych
01,02, 03 i kolejna - nuner e/ektu krzlalceniq



7,alqc..nlk N 2

do Uchwaly nr 1204

Senatu UwB
z dnia 29 luteso 2012 r.

PROGRAM STUDIOW PODYPLOMOWYCH

II. WYKAZ PRZf,DMIOTOW

Przedmioty Pun kty ECTS Odniesienie do
efektdw ksztalcenia

Przedmiot A

Przedmiot B

ild.

III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

wraz z przporz4dkowanq im liczb4 punkt6w ECTS (jezeli program studi6w podyplomowych

przew i dui e re ali zacj Q praklyk)

IV. WARUNKI UKONCZENIA STUDI6W POD\?LOMOWYCH

(picczqtka i podpis Dzickana)
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T,al4cznik nr 4
do LJchwaly nr 1204
Senatu IJ$B
z dnia 29 lutego 2012 r.

PROGRAM KURSU DOKSZTAI,CAJACEGO

I. INFORMACJE OGOLNE

l. Nazvrajednostki prouadzqce.j kurs dokszlalcaiqc): ......

2. Nazwa kursu doksaalcajqcego: .. .

l. Czas trwania kursu doksztalcaj4cego: ...

4. ZaloLenia icelc ogolne:

5. Program uchwalony na posiedzeniu RW...........,obowi4zujeod ..

II. WYKAZ PRZEDMIOTOW I LICZB.A GODZIN ZAJDC DYDAKTYCZNYCH

III. WARUNKI UKONCZENIA KURSU DOKSZTAI-CAJACEGO

NoTwo przedmiotu Liczba godzin zojgi dydaktycznych

)

?

itd.

(piecTEtka i podpis Dzickana^iierownika jednostki)


