Uchwała Nr 46/2019
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie do dostosowania
programów kształcenia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/2020,
Na podstawie art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669, z późn. zm.) Senat
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie postanawia, co
następuje:
§1
1. Zgodnie z art. 268 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce programy kształcenia stają się programami
studiów.
2. Programy studiów, o których mowa w ust. 1 rady podstawowych jednostek
organizacyjnych przedstawią Senatowi, który w drodze uchwały przyjmie dostosowanie
programu studiów dla kierunku, poziomu i profilu, do wymogów ustawy.
3. Niniejsze wytyczne obowiązują również programów
nowotworzonych od roku akademickiego 2019/2020.

studiów

dla

kierunków

§2
1. Kształcenie studentów w Uniwersytecie realizowane jest na studiach:  pierwszego
stopnia: licencjackich i inżynierskich;  drugiego stopnia: magisterskich;  jednolitych
magisterskich.
2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia:  licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów;
 inżynierskie trwają co najmniej siedem semestrów.
3. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów.
4. Jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów.
5. Studia prowadzone są o profilu:
1) ogólnoakademickim,
2) praktycznym.
6. Studia są prowadzone w formie:
1) studiów stacjonarnych – w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS
objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów,
2) studiów niestacjonarnych – w ramach których mniej niż połowa punktów ECTS
objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów,
7. Liczba godzin zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach stacjonarnych na
poszczególnych kierunkach i stopniach studiów jest określona w załączniku nr 1.
Dopuszcza się przekroczenie do 30 godzin liczby zajęć dydaktycznych przyjętych przez
Senat. W przypadku utworzenia nowego kierunku studiów lub drugiego stopnia kierunku
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już realizowanego liczba godzin zajęć będzie ustalana na podstawie porównania z innymi
kierunkami o zbliżonych efektach kształcenia i zatwierdzana uchwałą Senatu. W
uzasadnionych przypadkach rektor może wydać zgodę na zwiększenie liczby godzin ponad
określony niniejszą uchwałą limit. Ewentualna zgoda wydawana jest na wniosek dziekana
zainteresowanego wydziału.
8. Liczba godzin zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach niestacjonarnych stanowi
60% liczby godzin zajęć dydaktycznych obowiązujących na studiach stacjonarnych z
zachowaniem takich samych efektów kształcenia. Decyzję na zwiększenie liczby godzin
podejmuje rektor na wniosek dziekana wydziału.
9. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:
a) dla studiów pierwszego stopnia: trwających sześć semestrów co najmniej 180,
trwających siedem semestrów co najmniej 210;
b) dla studiów drugiego stopnia: trwających trzy semestry co najmniej 90, trwających
cztery semestry co najmniej 120 i trwających pięć semestrów co najmniej 150;
c) dla jednolitych studiów magisterskich co najmniej 300 (w systemie studiów
pięcioletnich).
10. Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
1) uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, któremu przypisano
określoną dla danego poziomu liczbę punków ECTS,
2) złożenie egzaminu dyplomowego,
3) pozytywna ocena pracy dyplomowej – w przypadku studiów drugiego stopnia i
jednolitych magisterskich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje
to program studiów.
§3
1. Program studiów dla kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia
obejmuje:
a) opis zakładanych efektów uczenia się,
b) opis kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się.
2. Program studiów, którego wzór określa zarządzenie rektora, zawierać następujące punkty:
1) ogólna charakterystyka prowadzonych studiów:
2) opis zakładanych efektów uczenia się,
3) opis programu studiów,
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW
§4
Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów określa w szczególności:
a) nazwę kierunku studiów,
b) poziom kształcenia,
c) profil kształcenia,
d) formę studiów,
e) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta,
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f) przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub dyscyplin, ze wskazaniem
dyscypliny wiodącej, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów
uczenia się,
g) wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju,
h) ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i
kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów,
i) wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza w
przypadku studiów drugiego stopnia, w tym również w odniesieniu do absolwentów
innych kierunków studiów (powinna być zapewniona możliwość wyrównywania
braków programowych),
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
§5
1. Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia
uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22
grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153) oraz
charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art.7
ust.3 ustawy:
1) dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów
pierwszego stopnia,
2) dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji - w przypadku studiów
drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
2. Efekty uczenia się dla studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera
lub magistra inżyniera zawierają również pełny zakres efektów kształcenia dla studiów
umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich zawartych w charakterystykach
drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art.7 ust.3 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
3. W przypadku prowadzenia na danym kierunku i poziomie kształcenia studia o profilach
ogólnoakademickim i praktycznym, opis zakładanych efektów uczenia się sporządza się
odrębnie dla każdego profilu.
4. W przypadku gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi na danym
kierunku, poziomie i profilu kształcenia studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,
proces kształcenia umożliwia uzyskanie takich samych efektów uczenia się na każdej z
tych form studiów.
OPIS PROGRAMU STUDIÓW
§6
1. Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa:
1) formę studiów;
2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym
poziomie;
3) tytuł zawodowy nadawany absolwentom;
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4) zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do
nich efektów uczenia się i treści programowych, zapewniających uzyskanie tych
efektów;
5) łączną liczbę godzin;
6) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiąganych przez studenta w trakcie
całego cyklu kształcenia;
7) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia;
8) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne;
9) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS,
jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk, jeżeli program studiów przewiduje
praktyki dla danego kierunku;
10) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego;
określa się następującą liczbę punktów ECTS oraz godzin zajęć dydaktycznych z
lektoratu języka obcego lub drugiego języka obcego (dla kierunku filologia):
na studiach stacjonarnych:
a) I stopnia – 120 godz. (od drugiego/letniego semestru studiów) - 10 punktów ECTS
z egzaminem – po 30 godz. przez 4 sem. z liczbą punktów ECTS w semestrach
I sem.-2 ECTS; II sem.-2 ECTS; III sem. – 2 ECTS; IV sem. – 4 ECTS,
b) II stopnia – 45 godz. (od pierwszego/zimowego semestru) 3 punkty ECTS – I sem.
30 godz. – 2 ECTS, II sem. – 15 godz. - 1 ECTS zaliczenie na ocenę,
c) jednolite magisterskie połączenie zapisów ppkt a) i b),
na studiach niestacjonarnych:
d) I stopnia – 72 godz. (od drugiego/letniego semestru studiów) - 10 punktów ECTS z
egzaminem – 18 godz. przez 4 sem. z liczbą punktów ECTS w semestrach I sem.2 ECTS; II sem.-2 ECTS; III sem. – 2 ECTS; IV sem. – 4 ECTS,
e) II stopnia – 27 godz. (od pierwszego/zimowego semestru) – I sem. 18 godz. –
2 ECTS, II sem. 9 godz. – 2 ECTS zaliczenie na ocenę,
f) jednolitych magisterskich połączenie zapisów ppkt d) i e);
11) liczbę godzin zajęć z wychowania fizycznego, którą student studiów stacjonarnych musi
uzyskać na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w
wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin;
12) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na studiach pierwszego stopnia oraz
jednolitych magisterskich w ramach zajęć w zakresie technologii informacyjnych;
określa się minimalną liczbę punktów ECTS - 1 punkt ECTS;
13) wskazanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano
punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS określonych dla
kierunku;
14) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk
zawodowych na kierunku studiów:
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a) o profilu praktycznym na studiach pierwszego stopnia - w wymiarze co najmniej
sześciu miesięcy - minimum 24 punkty ECTS,
b) o profilu praktycznym na studiach drugiego stopnia - w wymiarze co najmniej
trzech miesięcy minimum 12 punktów ECTS,
c) o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki – minimum 1 punkt ECTS za jeden tydzień praktyk;
16) w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim wskazanie, że program obejmuje
zajęcia związane z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze
większym niż 50% liczby punktów ECTS określonych dla kierunku, i uwzględnia
udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej
lub udział w tej działalności,
17) w przypadku studiów o profilu praktycznym wskazanie, że program studiów obejmuje
zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby
punktów ECTS określonych dla kierunku,
18) określenie sposobu współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
2. W programach studiów wymagane jest określenie grupy przedmiotów tzw. „swobodnego
wyboru” (z zachowaniem ogólnej liczby godzin na kierunku określonej zgodnie z § 2
ust. 7):
a) na studiach I stopnia realizowanych od 2 semestru z liczbą punktów ECTS od 5 do 9 w
wymiarze co najmniej 75 godzin zajęć w programie kształcenia,
b) na studiach II stopnia z liczbą punktów ECTS od 4 do 6, w wymiarze co najmniej 60
godzin zajęć na studiach II stopnia,
c) na studiach jednolitych magisterskich realizowanych od 2 semestru z liczbą punktów
ECTS od 9 do 15 w wymiarze co najmniej 135 godzin zajęć w programie kształcenia.
Wydziały mogą zawęzić możliwość wyboru przez studentów przedmiotów tzw.
„swobodnego wyboru” do określonej dziedziny.
3. W programach studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich wymagany jest w
semestrze 1 obowiązkowy przedmiot „Metody uczenia się i studiowania”, z liczbą godzin
15 i punktów ECTS 1.
4. Zajęcia kształtujące umiejętności przewidziane w programie studiów dla kierunku o profilu
praktycznym, są prowadzone:
1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej;
2) w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów;
8. W przypadku kierunku studiów, w ramach którego prowadzone jest kształcenie
przygotowujące do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu
nauczyciela, program studiów stacjonarnych i niestacjonarnych musi spełniać warunki
zawarte w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela, określonych w odrębnych przepisach.
9. Program studiów powinien przewidywać obowiązek odbycia szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zasady odbywania kursu określa odrębne
zarządzenie Rektora.
§7
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1. Prowadzenie kierunków studiów wymaga działań na rzecz doskonalenia programu studiów
oraz zapewnienia jakości kształcenia.
2. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.
3. W programie studiów uwzględnia się wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z
potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy monitoringu karier studentów i
absolwentów, o którym mowa w Ustawie.
WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW
§8
1. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną są prowadzone przez
nauczyciela akademickiego posiadającego kompetencje i doświadczenie pozwalające na
prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i
doświadczenie. W ramach programu studiów o profilu:
1)
2)

ogólnoakademickim – co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych jest przez
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli
akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2. Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie danego kierunku studiów zapewnia
odpowiednią infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji programu studiów do potrzeb i
celów kształcenia, a także możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych obejmujących
literaturę zalecaną na danym kierunku studiów oraz z elektronicznych zasobów wiedzy.
ZMIANY PROGRAMU KSZTAŁCENIA
§9
1. W celu doskonalenia programu studiów można dokonywać w nim zmian.
2. W programie studiów utworzonym na podstawie pozwolenia można dokonywać zmian
łącznie do 30% ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w programie studiów
aktualnym na dzień wydania tego pozwolenia.
3. Zmiany w programach studiów, o których mowa z ust. 2 wprowadzane są z początkiem
nowego cyklu kształcenia.
4. W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie
zmiany:
1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć,
uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne, ora związane z
działalnością zawodową,
2) konieczne do:
a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
b) dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie
obowiązujących.
5. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia, są udostępniane
w BIP na stronie podmiotowej Uczelni co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem semestru,
którego dotyczą.
6. Zmiany programów studiów wymagają przyjęcia przez Senat Uczelni.
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PRZEPISY KOŃCOWE
§ 10
1. Postanowienia niniejszej Uchwały obowiązują dla cykli rozpoczynających się od roku
akademickiego 2019/2020, w tym również dla nowotworzonych kierunków.
2. Pogramy studiów dla cykli rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 Senat
przyjmie do 30 czerwca 2019r., po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Senacką Komisję
ds. kształcenia oraz Senacką Komisję ds. dydaktyki i spraw studenckich.
3. Programy studiów przyjęte przez Senat przechowywane są i archiwizowane przez jednostkę
prowadzącą dany kierunek studiów.
4. Studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej prowadzi się na podstawie
dotychczasowych programów kształcenia.
§ 11
Traci moc:
1. Uchwała Nr 17/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie z dnia 27 lutego 2019r w sprawie wytycznych dla Rad
podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie do dostosowania programów kształcenia dla studiów
pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku
akademickiego 2019/2020,
2. Uchwała Nr 43/2019 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie z dnia 20 marca 2019r.w sprawie zmiany Uchwały nr 17/2019
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w
Częstochowie do dostosowania programów kształcenia dla studiów pierwszego, drugiego
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich od roku akademickiego 2019/2020
§ 12

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
tak- 24 ,

nie-0 ,

wstrzymujących się -0,

w którym uczestniczyło 24 senatorów, spośród 29 członków Senatu UJD z prawem głosu.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Senatu
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Czestochowie
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
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Załącznik nr 1
Liczba godzin zajęć dydaktycznych realizowanych na poszczególnych kierunkach studiów:
1) o profilu ogólnoakademickim
Liczba godzin (LGO)
Studia I stopnia Studia II stopnia
1800
900

Lp.

Kierunek studiów

1.

administracja

2.

chemia

3.

dziennikarstwo i kultura mediów

4.

900

6.

edukacja artystyczna w zakresie sztuk 1900
plastycznych
edukacja artystyczna w zakresie sztuki 1800
muzycznej
filologia
2000

7.

filologia polska

1800

800

8.

filozofia

1800

800

9.

fizyka

2000

1000

10.

grafika

2200

1500

11.

historia

1800

800

12.

iberoznawstwo

1800

13.

kulturoznawstwo europejskie

1800

14.

kultura w mediach i komunikacji

15.

malarstwo

2700 (7 semestrów)

1000 (3 semestry)

16.

pedagogika

1800

800

17.

praca socjalna

2200

-

18.

wychowanie fizyczne

1900

900

5.

2200 licencjackie
2500 inżynierskie
1980

1000 po studiach lic.
900 po studiach inż.

800
800

800

2) o profilu praktycznym

1.

analityka i kreatywność społeczna

Liczba godzin (LGP)
Studia I stopnia Studia II stopnia
1560

2.

bezpieczeństwo narodowe

1760

720

3.

biotechnologia

1960

880

4.

dietetyka

2180

5.

fizjoterapia (jednolite magisterskie)

Lp.

Kierunek studiów

3846
8

6.

fotografia i kreacja przekazu wizualnego

1620

7.

informatyka

2090 inżynierskie

8.
9.

innowacyjne technologie i nowoczesne 2200 inżynierskie
materiały
inżynieria bezpieczeństwa
2205 inżynierskie

10.

inżynieria multimediów

11.
12.

język niemiecki w obrocie gospodarczym 1650
(kształcenie od podstaw)
2080
kosmetologia

13.

kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

1620

14.

matematyka

1560

15.

muzyka w przestrzeni publicznej

1550

16.

pielęgniarstwo

4720

17.

politologia

680

18.

prawo (jednolite magisterskie)

2700

19.

psychoprofilaktyka

1680

20.

rachunkowość i podatki

1320

21.

turystyka i rekreacja

1660

22.

żywienie człowieka i dietetyka

1005

2085 inżynierskie

1110
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