
UCHWAŁA NR 328/XVIII/XV/2018 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 22 listopada 2018 roku 

 

➢ w sprawie określenia Wytycznych do tworzenia programów studiów podyplomowych  

w Politechnice Białostockiej. 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 i 15 z dnia 20 lipca 

2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) postanawia: 

 

§ 1 

Określić Wytyczne do tworzenia programów studiów podyplomowych w Politechnice 

Białostockiej, stanowiące załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr 8/40/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 22 września  

2011 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać plany studiów i programy nauczania na studiach podyplomowych. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 

 

 

 

 

  



Załącznik do Uchwały Nr 328/XVIII/XV/2018  

 

Wytyczne do tworzenia programów studiów podyplomowych 

 

§ 1 

Program studiów podyplomowych uchwala Senat.  

§ 2 

Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry i umożliwiają uzyskanie kwalifikacji 

cząstkowych na poziomie 6, 7 albo 8 PRK. 

§ 3 

Program studiów podyplomowych określa 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 z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów 

ECTS. 

§ 4 

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co 

najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

§ 5 

1. Zmiany w efektach uczenia się wymagają zatwierdzenia przez Senat. 

2. Zmiany w programach studiów podyplomowych wprowadza się z początkiem nowego cyklu 

kształcenia. W trakcie cyklu kształcenia w programie studiów podyplomowych mogą być 

wprowadzone wyłącznie zmiany:  

1) w doborze treści kształcenia przekazywanym słuchaczom studiów podyplomowych w 

ramach zajęć uwzględniających najnowsze osiągniecia naukowe lub związane z 

działalnością zawodową; 

2) konieczne do dostosowania programów studiów podyplomowych do zmian w 

przepisach ogólnie obowiązujących  

§ 6 

1. Program studiów podyplomowych obejmuje:  

1) nazwę studiów podyplomowych; 

2) określenie poziomów PRK; 

3) liczbę semestrów i łączną liczbę punktów ECTS; 

4) łączną liczbę godzin zajęć; 

5) sylwetkę absolwenta;  

6) opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia 

podyplomowe; 



7) zestawienie tabelaryczne kierunkowych efektów uczenia się odnoszących się do 

charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (załącznik 1); 

8) matrycę efektów uczenia się (sprawdzenie komplementarności zaprojektowanego 

programu) (załącznik 2); 

9) karty przedmiotów (sformułowanie szczegółowych efektów uczenia się i treści 

poszczególnych zajęć, przedmiotów, a następnie form zajęć, ustalenie niezbędnych 

źródeł literaturowych, warunków i metod weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów 

uczenia się). 

2. Co najmniej połowa przedmiotów przewidzianych do realizacji w programie studiów 

podyplomowych powinna kończyć się zaliczeniem z oceną. 

§ 7 

 

1. W celu podjęcia przez Senat Politechniki Białostockiej uchwały, o której mowa w ust. 12, 

dziekan składa do prorektora właściwego ds. kształcenia - wniosek o ustalenie programu 

studiów podyplomowych, nie później niż 3 miesiące przed planowanym uruchomieniem 

studiów. 

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

1) program studiów podyplomowych;  

2) opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy obejmujących 

literaturę zalecaną na studiach podyplomowych, do których uczelnia zapewni dostęp. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) kopię uchwały Rady wydziału w sprawie programu studiów podyplomowych;  

2) opinię wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia. 

4. Wniosek składany jest w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. 

5. Prorektor właściwy ds. kształcenia kieruje wniosek do weryfikacji pod względem formalnym 

do Sekcji Jakości Kształcenia, zwanej dalej „Sekcją”. 

6. Sekcja weryfikuje program studiów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami w 

terminie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

7. W przypadku negatywnej oceny wniosku prorektor właściwy ds. kształcenia zwraca 

dziekanowi wniosek wyznaczając 14 dni na jego poprawienie. W tym przypadku zastosowanie 

ma procedura określona w ust. 5 i 6. 

8. Kierownik Sekcji w porozumieniu z prorektorem właściwy ds. kształcenia po pozytywnej 

weryfikacji przez Sekcję kieruje wniosek do Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

zwanej dalej „Komisją”. 

9. Komisja przedstawia swoją opinię prorektorowi właściwemu ds. kształcenia w terminie do 

trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku do zaopiniowania. 

10. W przypadku uzyskania negatywnej opinii Komisji prorektor właściwy ds. kształcenia 

zwraca dziekanowi wniosek wyznaczając 14 dni na jego poprawienie. Poprawiony wniosek jest 

kierowany przez prorektora bezpośrednio do Komisji. 

11. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję i naniesieniu ewentualnych 

poprawek, przez zespół opracowujący wniosek, dziekan w terminie do 1 miesiąca przed 

planowanym terminem uruchomienia kształcenia składa kompletny wniosek (dwa egzemplarze 

wraz z wersją elektroniczną) do prorektora ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej, 

który kieruje go na posiedzenie Senatu.  



12. Senat Uczelni podejmuje uchwałę w sprawie określenia programu studiów podyplomowych 

oraz przypisania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 1 do Wytyczne do tworzenia 

 programów studiów podyplomowych 

 

 

 

Symbol 
Efekty uczenia się dla 

studiów podyplomowych 

Odniesienie do 

charakterystyk drugiego 

stopnia określonych na 

podstawie art. 7 ust. 3 

Ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 
na poziomie    PRK  

Odniesienie do 

charakterystyk drugiego 

stopnia określonych na 

podstawie art. 7 ust. 4 

Ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji 
na poziomie    PRK 

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

    

    

    

    

    

    

Umiejętności: absolwent potrafi 

    

    

    

    

    

    

    

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Wytyczne do tworzenia 

 programów studiów podyplomowych 

    Nazwa studiów podyplomowych 

     

MATRYCA POKRYCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOM.SPOŁ. 

kod 
przedmiotu Lp.  

nazwa 
przedmiotu 

kod 
przedmiotu 

se
m

es
tr

 

                      kod 
przedmiotu 

                              

1     

  

                                                        

2                                                             

3                                                             

4                                                             

5                                                             

6                                                             

1     

  

                                                        

2                                                             

3                                                             

4                                                             

5                                                             

6                                                             

7                                                             

8                                                             

suma:                                 



 

 

 


