Uchwała nr 92/2019
Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
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
Na podstawie art 28 ust. 1 pkt 11 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca
2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Programy studiów podyplomowych prowadzonych od roku akademickiego 2019/2020 w
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie podlegają
przyjęciu przez Senat.
2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
- zakładane efekty uczenia się
- plan studiów
- karty przedmiotów (sylabusy)
3. Celem prowadzenia studiów podyplomowych, jest kształcenie nowych umiejętności
niezbędnych na rynku pracy.
4. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a program studiów na tych studiach
umożliwia uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.
5. Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w zakresie zgodnym z
rozporządzeniem właściwego ministra, w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
§2
1. Wydział, prowadzący studia podyplomowe, jest zobowiązany do przedstawienia Senatowi
programu studiów na studiach podyplomowych, a w szczególności do określenia efektów
uczenia się, uwzględniając ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomach 6 i 7 albo 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz do określenia sposobu ich
weryfikowania i dokumentowania.
2. Właściwe Komisje Senackie opiniują program studiów podyplomowych.
§3
Rektor UJD na wniosek Dziekana Wydziału powołuje kierownika studiów podyplomowych.
Zadaniem kierownika studiów jest organizacja i zarządzanie procesem dydaktycznym na studiach
podyplomowych.
§4
W procesie tworzenia programu studiów podyplomowych wydział uwzględnia:
1. zgodność programu ze strategią UJD;

2. potrzeby uzasadniające utworzenie studiów podyplomowych, w tym przede wszystkim
potrzeby rynku pracy;
3. analizę zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy;
4. kosztorys planowanych studiów podyplomowych
§5
1. Program studiów podyplomowych obejmuje:
a) opis zakładanych efektów uczenia się,
b) opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się.
2. Opis zakładanych efektów uczenia się dla studiów podyplomowych spełnia następujące
warunki:
a) jest wewnętrznie spójny,
b) obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez słuchaczy w
procesie kształcenia, niezbędne do uzyskania kwalifikacji nadawanej po ukończeniu
studiów podyplomowych.
§6
1. Wydział prowadzący studia podyplomowe może dokonać w programie studiów zmiany,
mające na celu doskonalenie programu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany programów studiów nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.
§7
Studia podyplomowe tworzy Rektor w drodze zarządzenia na wniosek wydziału. Dokumentacja
utworzenia studiów podyplomowych obejmuje:
1. Ogólną charakterystykę prowadzonych studiów, która powinna zawierać:
1) nazwę studiów podyplomowych
2) przyporządkowanie do dyscypliny lub dyscyplin,
3) ogóle cele kształcenia
4) wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)
5) zasady rekrutacji
2. Opis zakładanych efektów uczenia się ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych;
3. Opis programu studiów podyplomowych, w tym:
1) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji
podyplomowych,
2) plan studiów

3) sylabusy poszczególnych zajęć składające się na program studiów podyplomowych
uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy,
4) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku gdy program studiów
przewiduje praktyki
5) wymogi związane z ukończeniem studiów (praca końcowa/egzamin końcowy /inne),
6) warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
4. Opis warunków prowadzenia i realizacji programu studiów podyplomowych.
§8
Zasady powoływania i organizacji studiów podyplomowych w UJD określa Zarządzenie Rektora.
§9
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
tak: 23

nie: 0

wstrzymujących się: 0

w którym uczestniczyło 23 senatorów, spośród 29 członków Senatu z prawem głosu.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Senatu
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Czestochowie
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

