
 

 

Poz. 342 

UCHWAŁA NR 221 
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO  

z dnia 22 listopada 2017 r. 
w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych  
uprawionych do prowadzenia studiów podyplomowych  

dotyczących projektowania programów studiów podyplomowych 

Na podstawie § 30 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 
Monitor UW z 2015 r., poz. 150 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Ustala się wytyczne dla rad jednostek organizacyjnych uprawnionych 

do prowadzenia studiów podyplomowych dotyczące kształcenia na studiach 
podyplomowych, zwane dalej „Wytycznymi”, stanowiące załącznik do uchwały. 

2. Wytyczne obowiązują jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, 
jeżeli mogą prowadzić studia podyplomowe zgodnie z § 2 Regulaminu Studiów 
Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2017 r. poz. 53). 

3. Słuchacze przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały studiują według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych 
przepisów do czasu ich zakończenia zgodnie z programem studiów, na które zostali 
przyjęci. 

4. Słuchacze przyjęci na studia w roku akademickim 2017/2018 studiują 
według programów studiów odpowiadających Wytycznym, o których mowa w ust. 2. 

§ 2 
Traci moc uchwała nr 563 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie 

wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących 
projektowania programów studiów podyplomowych (tekst jednolity: Monitor UW 
z 2014 r. poz. 271). 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia. 

Rektor UW: M. Pałys 
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Załącznik  
do uchwały nr 221 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 listopada 2017 r. 

w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych uprawionych do prowadzenia 
studiów podyplomowych dotyczących projektowania programów studiów podyplomowych 

WYTYCZNE DLA RAD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
§ 1 

1. Wytyczne tworzą podstawowe (minimalne) standardy prawne dotyczące 
programów kształcenia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

2. Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani 
kandydaci posiadający kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, zwane dalej „PRK”. Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem 
kwalifikacji, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 i 18i ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).  

§ 2 
Projektując program studiów podyplomowych uwzględnia się: 

1) koncepcję programu uzasadniającą przyporządkowanie do obszaru (lub 
obszarów) kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek 
studiów prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu uprawnioną 
do prowadzenia tych studiów; 

2) zasady rekrutacji; 
3) efekty uczenia się dla programu [opis efektów uczenia się  powinien 

uwzględniać ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomie 6 i 7 PRK określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 986 
z późn. zm.)] oraz charakterystyki drugiego stopnia PRK dla poziomu 6 i 7 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 
września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1594); 

4) odpowiedni poziom PRK (6 lub 7) przypisany do kwalifikacji nadanej po 
ukończeniu studiów podyplomowych; 

5) listę osób przewidzianych do prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych 
posiadających kwalifikacje oraz kompetencje odpowiadające rodzajowi 
prowadzonych zajęć, wynikające z dorobku naukowego lub praktyki zawodowej; 

6) strukturę programu i jego zawartość merytoryczną w tym: przedmioty nauczania 
wraz z ich krótkim opisem, wymiar zajęć wraz z przypisaną im liczbą punktów 
ECTS; 

7) czas trwania studiów podyplomowych;  
8) infrastrukturę konieczną do realizacji programu kształcenia;  
9) opis cech programu kształcenia stanowiących o jego atrakcyjności i o unikaniu 

wewnętrznej konkurencji; 
10) opis sposobu przeprowadzania badań ankietowych pozwalających słuchaczom 

na wyrażenie opinii o zajęciach i organizacji studiów podyplomowych; 
11) budżet studiów sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej 

samofinansowanie się studiów.  
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§ 3 
1. Dokonując oceny rezultatów programów studiów podyplomowych 

uwzględnia się:  
1) analizę realizacji celów programu i osiągniętych efektów kształcenia; 
2) badanie określonych w programie zasad zaliczania przedmiotów lub – o ile są 

przewidziane – jakości prac dyplomowych i ich odpowiedniość do celów 
programu i zamierzonych efektów kształcenia.  

2. Wnioski wynikające z oceny rezultatów programu uwzględnia się w jego 
doskonaleniu. 

§ 4 
Program studiów podyplomowych uchwala rada jednostki organizacyjnej 

prowadzącej studia podyplomowe. 
§ 5 

1. Studia podyplomowe, z wyłączeniem studiów, o których mowa w § 1 
ust. 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim 
(Monitor UW z 2017 r. poz. 53) tworzy Senat Uniwersytetu Warszawskiego na 
wniosek rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia, po zasięgnięciu opinii 
właściwej komisji senackiej. 

2. Studia podyplomowe, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu Studiów 
Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim tworzy Rektor, po zasięgnięciu 
opinii właściwej komisji senackiej. 

§ 6 
1. W przypadku gdy jednostka organizacyjna uprawiona do prowadzenia 

studiów podyplomowych włącza kwalifikacje podyplomowe do Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji, zwanego dalej „ZSK” musi w tym celu powołać zespół 
ekspertów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 
sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do 
zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów  oraz procedury porównywania 
efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów 
Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1321). 

2. Procedura włączania kwalifikacji podyplomowych do ZSK musi być 
zgodna z odpowiednimi przepisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 64) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 
eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz 
procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji 
z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1321).  
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