
Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/88/2019 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie  

z dnia 9 września 2019 r. 

w sprawie tworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 

od roku akademickiego 2019/2020 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. 2018. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr 92/2019 Senatu z dnia 26 czerwca 
2019r. w sprawie określenia wytycznych do studiów podyplomowych w Uniwersytecie 
Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzonych od roku 
akademickiego 2019/2020 zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

1. W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, 

zwanym dalej Uczelnią, studia podyplomowe tworzone są zgodnie z obowiązującym 

Statutem, uchwałą Senatu w sprawie wytycznych do studiów podyplomowych i właściwymi 

zarządzeniami w sprawie organizacji i finansowania studiów podyplomowych oraz zasad 

ich rozliczania.  

2. „Studia podyplomowe” oznaczają formę kształcenia kończącą się uzyskaniem kwalifikacji 

cząstkowych na poziomie 6,7 albo 8 PRK. 

3. Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną 

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

 
§ 2 

1. Studia podyplomowe tworzone są od roku akademickiego 2019/2020 za zgodą rektora na 

wniosek dziekana. 

2. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych, składa się nie później niż 2 miesiące przed 

planowanym uruchomieniem pierwszej edycji. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. Do wniosku należy dołączyć pismo przewodnie oraz 

wymienione we wniosku załączniki: 

- opinię właściwej jednostki, 

- program studiów, 

- wstępny kosztorys studiów podyplomowych (według wzoru określonego przez kwestora). 

4. Program studiów podyplomowych podlega ustaleniu przez Senat przy czym: 

1) do dnia 30 września 2019r.- wymaga wcześniejszego uchwalenia przez radę wydziału, 

2) od dnia 1 października 2019r. – wymaga wcześniejszego zaopiniowania przez 

kolegium dziekańskie. 

5. Program studiów, którego wzór określa załącznik nr 2 obejmuje : 

1) zakładane efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających 

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 2015r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

2) plan studiów, 



3) karty przedmiotów (sylabusy). 

6. Rektor po akceptacji wniosku o utworzenie studiów podyplomowych przekazuje wniosek 

do prorektora właściwego ds. dydaktyki celem procedowania ustalenia programu studiów 

podyplomowych przez Senat. 

7. Programy studiów podyplomowych utworzonych przed rokiem akademickim 2019/2020 

rozpoczynające kolejne cykle kształcenia od roku akademickiego 2019/2020 wymagają 

ustalenia przez Senat. 

8. Programy studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 7 należy dostosować zgodnie 

ze wzorem, o którym mowa w ust.5 do aktualnych przepisów prawa. 

9. Cykle studiów podyplomowych rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 

kontynuują kształcenie na podstawie dotychczasowych programów kształcenia do 

zakończenia cyklu kształcenia 

§ 3 

1. Nadzór nad realizacją studiów podyplomowych sprawuje dziekan wydziału i kierownik 

studiów podyplomowych. 

2. Kierownik studiów podyplomowych jest odpowiedzialny za program i prowadzenie studiów 

oraz rozliczenie finansowe. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie 

prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska 



Załącznik nr 1 

WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
W Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie 

………………………………………………………………………………………………………. 
nazwa studiów podyplomowych 

 
Opis studiów: 

1. Wydział prowadzący studia 

 

2. Kierownik studiów/nauczyciel akademicki przewidziany na funkcję kierownika studiów 

 

 Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych: 

1) liczba godzin: …………………. 

2) liczba semestrów: ………………. 

3) liczba punktów ECTS: …………….. 

4) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany po ukończeniu studiów podyplomowych: …… 

4. Planowany termin uruchomienia studiów 

 

5. Planowana liczba uczestników: 
........................ 

6. Ogóle cele kształcenia 

- 

- 

- 

- 

 

7. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): 

- 

- 

- 

8. Zasady rekrutacji 

- 

- 

- 

- 

9. Kwalifikacje i uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych 

 

 

 



10. Planowana kadra: 

Nazwisko i imię Prowadzony przedmiot Ilość godzin 

   

   

   

   

   

   

   

   

11. Warunki lokalowe  

 

 

 

 

12. Koszt studiów 

- przewidywany całkowity koszt studiów: (zgodnie z kosztorysem) ………………… 

- przewidywana odpłatność jednego uczestnika (zgodnie z kosztorysem) ………….. 

13. Załączniki: 

- opinia właściwej jednostki, 

- program studiów, 

- kosztorys  

 

 

…………………………. 
Podpis



Załącznik nr 2 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

od roku akademickiego ……………….. 

1. Ogólny opis: 

Nazwa studiów podyplomowych  

Liczba semestrów  

Liczba punktów ECTS  

Liczba godzin  

Dziedzina/ dziedziny  

Dyscyplina/dyscypliny:  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 
kwalifikacji cząstkowej 

 

Warunki ukończenia studiów i 
otrzymania świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych: 

 

Wymiar, zasady i forma odbywania 
praktyk, jeśli program przewiduje 
praktyki 

 

 

2. Opis zakładanych efektów uczenia się ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych; 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 
SP – efekt uczenia się na studiach podyplomowych 
 
symbole po podkreślniku: 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

 

TABELA EFEKTÓW  

 

Symbol efektu Efekty uczenia się 

Odniesienia do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

WIEDZA 

SP1_W01   

SP2_W02   

n…   

UMIEJĘTNOŚCI 

SP1_U01   

SP2_U02   



n….   

KOMPETENCJE 

SP1_K01   

SP2_K02    

n….   

 

 

3. Plan studiów podyplomowych: 

Semestr ……. 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Forma 
zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

6.  
     

7.  
     

8.  
     

9.  
     

10.  
     

Razem: 
  

 

 

…………………………. 
Podpis 



4. Karty przedmiotów (sylabusy) poszczególnych przedmiotów kształcenia składające 
się na program studiów podyplomowych uwzględniające metody weryfikacji 
efektów uczenia się osiąganych przez uczestników 
 

Nazwa przedmiotu: 
 

Forma zajęć: 
 

Liczba punktów 
ECTS: 

Wymagania wstępne: 
 

Cele kształcenia: 

- 

- 

- 

Sposób zaliczenia: 
 

Efekty uczenia się: 

-  

- 

- 

Sposób weryfikacji: 

- 

- 

- 

Treści programowe: 

- 

- 

- 

- 

Literatura podstawowa: 

- 

- 

- 

- 

Autor programu: 

 

 


