Uchwała Nr 6/2012
Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących warunków, jakim powinny
odpowiadać plany i programy studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 8a i art. 68 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza uchwala co następuje:
§ 1.
1. Plany studiów i programy kształcenia studiów podyplomowych uchwala rada
wydziału z uwzględnieniem niniejszych Wytycznych.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 podejmowana jest nie później niż jeden miesiąc
przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru kandydatów.
3. W trakcie trwania edycji studiów podyplomowych plan studiów i program kształcenia
nie podlega zmianie.
4. Wprowadzenie zmian w planie i programie kształcenia na studiach podyplomowych
na kolejne edycje wymaga uchwały rady wydziału.
5. Jeżeli studia podyplomowe kończą się otrzymaniem przez słuchacza uprawnień, plany
studiów i programy kształcenia winny spełniać wszelkie przepisy regulujące nadanie
rzeczonych uprawnień.
§ 2.
1. Studia podyplomowe prowadzone są w systemie semestralnym, trwają nie krócej niż
dwa semestry.
2. Program kształcenia powinien umożliwiać słuchaczowi studiów podyplomowych
uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS.
3. Przyjmuje się, że uzyskanie efektów kształcenia odpowiadających 1 punktowi ECTS
wymaga od słuchacza studiów podyplomowych średnio od 25 do 30 godzin pracy,
w tym nie mniej niż 15% i nie więcej niż 25% godzin kontaktowych realizowanych
w ramach poszczególnych form zajęć.
§ 3.
Plan studiów podyplomowych powinien zawierać:
1) nazwę studiów podyplomowych;
2) wykaz modułów (przedmiotów) z podziałem na semestry;
a) liczbę godzin,
b) liczbę punktów ECTS,
c) formę zajęć,
d) formę zaliczenia,
§ 4.
Program kształcenia na studiach podyplomowych powinien zawierać:
1) sylwetkę absolwenta;

2) ramowe treści kształcenia dla poszczególnych modułów (przedmiotów
uwzględniające:
a) nazwę przedmiotu, liczbę godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy
zajęć,
b) liczbę punktów ECTS,
c) efekty kształcenia w formie tabeli odniesień do efektów kształcenia do efektów
obszarowych,
d) sposoby weryfikowania efektów kształcenia,
e) treści kształcenia,
f) wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej,
3) określenie warunków ukończenia studiów podyplomowych.
§ 5.
1. Plan i program kursu dokształcającego uchwala rada wydziału.
2. Określa się minimalną liczbę godzin zajęć dydaktycznych na kursie dokształcającym
w wymiarze 10 godzin.
3. Opis programu kształcenia kursu dokształcającego powinien zawierać:
1) nazwę kursu dokształcającego;
2) liczbę godzin zajęć dydaktycznych;
3) formy zajęć oraz zasady ich zaliczenia;
4) zasady rekrutacji i wymagania stawiane kandydatom;
5) warunki uzyskania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.
§ 6.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Plany i programy kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach
dokształcających uruchomionych przed wejściem w życie niniejszej uchwały nie
ulegają zmianie do zakończenia cyklu kształcenia.
3. Traci moc uchwała nr 5/2006 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 23 marca 2006
r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad wydziałów w zakresie uchwalania planów
i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
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