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z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie w1.tycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących
uchwalania programów kształcenia dla studiów v,ryŻszych, studiów doktoranckich, studiów

podyplomo\^rych oraz kursów dokształcaj ących

Na podstawie art. 62 ust. 7 w związku z art.68 ust. 1 pkt 2- 4 ustawy z dnia27 Iipca 2005 r. _
Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr |64, poz. 1365, z poźn. zm') oraz $ 30 pkt 2 w
zwięku z $ 42 pkt Ż,3 i 5 Statutu US (Uchwała Senatu US Nr 7812017 z dnia 29 wrzesnia
2011 r.), uchwala się, co następuje:

T. POSTANOWIENIAOGOLNE
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Uchwala się wy'tyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie
uchwalania programów kształcenia dla studiów wyŻszych, studiów doktoranckich, studiów
p o dyp 1 omo\ĄTch oraz kursów dokształcaj ących.
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Uz1te w uchwale określenia oznaczają
1) studia wższe _ studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia

magisterskie;
2) studia doktoranckie studia trzeciego stopnia' prowadzone przez uprawnioną

j edno stkę or ganizacyjną uczelni ;

3) studia podyplomowe - formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci
posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia" kończące się uzyskaniem
krł'alifi kacj i podyplomowych;

4) kurs dokształcający krotką formę kształcenia, której ukończenie umozliwia
uzrskanie lub uzupełnienie wtedzy, uzyskanie lub rozwinięcie umiejętności lub
kompetencji społecznych' niezbędnych na rynku pacy w systemie uczenia się przez
całe n'ciel

5 ) forma studiów - studia stacionarne i studia niestacjonarne;
6) sr.ldia stacjoname - formę studiów wyŻszych, w której co najmniej połowa programu

ksaałcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów;

l r srudia niestacjoname - formę studiów wyŻszych, innąniz studia stacjonarne;
8 r kierunek studiÓw wyŻszych - wyodrębnioną część jednego lub kilku obszarów

ksaałcenia. realizowanąw uczelni w sposób określon'v przez plogram kształcenia;
v i ::oi_il ksaałcenia - profil ogólnoakademicki lub prakt1'czn,v:



i0)

11)

prot-ll osólnoakademicki - plt-lili obeimującr moduł zajęc sł',.lzących zdobywaniu
przez Srudenta pogłębionej ri ied4 teoretr cznej i umiej etności poznawczych;
profil prakt1'czn1' - profil obejmując1- moduł zajęć słuŻących zdobywaniu ptZęZ
studenta umiej ętności prakq-czn1.ch:
program kształcenia - opis spójnych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi
Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego, oraz program studiÓw, stanowiący
opis procesu kształcenia, prowadzącego do uzyskania tych efektów;

13) program studiów _ opis procesu kształcenia prowadzący do osiągnięcia zatJadanych
efęktów kształcenia obejmujący w szczególności moduły kształcenia, sposoby
weryfrkacji zaHadanych efektów, plan studiów i sumarycznewskażniki ilościowe;

14) plan studiów - dokument, w formię tabelarycznej, zawierający v,ykaz poszczególnyeh
modułów l ptzedmlotów przyporządkowanych do Semestru, z oznaczeniem formy i
Iiczby godzin zajęć, dydaktycznych, formy ich zaliczenia orazltczby puŃtów ECTS;

15) moduł kształcenia * przedmiot lub grupa przedmiotów z przypisanymi założonymi
efektami kształceni a or az liczb ąpunktów E'C T S ;

16) efekty kształcenia zasob wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się;

17) punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu
punktów zaliczeniovłych jako miara Średniego nakładu pracy osoby uczącej się,
ni ezb ędne go do uzysk ania zahJadanych efektó w kształc eni a;

18) student - osobę kształcącą się na studiach w1lŻszych;
1 9) doktorant - uczestnika studiów doktoranckich;
20) słuchacz - uczestnika studiów podyplomowych;
21) studia bezbliŻszego określenia * studia wyŻsze;
22) uczelnia - Uniwersytet Szczeciński (US).

II" STUDIAWYZSZE

1.
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\\' Uniwersy'tecie Szczecińskim studia prowadzone są jako studia pierwszego i
drugiego stopnia, z zastrzeŻeniem ust. 2 i ust. 3.
Srudia na kierunkach zwtązanych z kształceniem w zakresie prawa i psychologii
prorł'adzone sąjako jednolite studia magisterskie.
Srudia na kierunku związanym z ksztaŁceniem w zakresie teologii mogą być również
pron'adzone jako jednolite studia magisterskie.

J
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Kierunek studiów moze byó prowadzony przez podstawową jednostkę organizacyjną
a1bo łapznie przęz kilka takich jednostek.
\\' uczelni mogą być prowadzone indywidualne studia międzyobszarowe' obejmujące
co najmniej dwa obszary kształcenia i prowadzące do uzyskania dyplomu na co
najmniej jednym kierunku studiów prowadzonym w uczelni prowadzone przez
podstawową jednostkę organizacyjną mającą uprawnienie do nadawania stopnia
naukowe go doktora w ob szarzę wiedzy związanym z tym kierunkiem.
Jezeli powołanie indywidualnych studiów międzyobszarowych związane jest Z
udziałem więcej niż jednej podstawowej jednostki organizacyjnej, to wymagane jest
zaw ar cie po rozumi enia okre ślaj ąc e go warunki prowadzeni a studi ów.

r2)



1.

ss

1. Podstarł'olł'a jednostka organlzacvjna uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania
stopnia naukorł,ego doktora habilitowanego moze prowadzić studia na okreŚlonym
ptzez senat uczelni' w drodze uchwały, kierunku studiów i poziomie kształcenia, w
ramach obszaru kształcenia i dziedzln odpowiadająeych uprawnieniom do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego, przy jednoczesnym spełnieniu uymogów
dotyczących minimum kadrowego dla danego kierunku studiów określonych
odrębnymi przepisami"

2. Uchwała senatu uczelni tworząca kierunek studiów określa efekty kształcenia, do
ktorych są dostosowane programy studiów odpowiednio do poziomu i profilu
kształcenia.

3. Program studiów uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej, o której
w ust. 1.

Ż.
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Podstawowa jednostka orgu'izacyjna uczelni nieposiadająca uprawnień do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego moze prowadzić studia na określonym
kierunku studiów, poziomie i profilu ksŻałcenia zgodnie z:
1) wzorcowym opisem efektów kształcenia dla danego kierunku studiów, poziomu i

prof,rlu kształcenia określonym pTzez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyzszego i zatwierdzonym przez senat uczelni

lub
2) opisem efektów kształeenia określonym przęz senat uczelni dla kierunku studiów

innego niz kierunki określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyŻszego, o których mowa w pkt 1.

lJprawnienie do prowadzenia studiów, o którym mowa w ust. 1 jednostka
organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego moze uzyskać na podstawie decyzji ministra właŚciwego do
spraw szkolnictwa wyŻszego wydanej po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji
Akredytacl'jnej.
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.Tednostka organtzacyjna uczelni moze prowadzió studia, jeże|i spełnia następujące
rł,arunki:
1) określiła nazwę kierunku studiów adekwatną do efektów ksŻałcenia, poziomu i

profi1i kształcenia oraz formę studiów;
2) wskazała zwtązek kierunku studiów ze strategiąrozwoju uczelni i wydziału, w tym

z misjąuczelni;
3) prz5'porządkowała kierunek studiów do obszaru lub obszarów kształcenia

określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz
rł-skazała dziedztny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub ańystyczne, do
któn,ch odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku studiów;

1) posiada plogram lub programy kształcenia dla tego kierunku studiów i poziomu
ksaałcenia oraz dla określonego profilu lub profili kształcenia na tym kierunku
sfudiorł,. rł, tym:
a) posiada opis zakładanych, spÓjnych efektów kształcenia odpowiadający

Krajorł-l'm Ramom Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego lub wskazała
odporł'iedni dla danego kierunku i poziomu kształcenia wzorcowy opis

1.



efektÓrł' kształeenia określonych pTzez ministra właściwego do spraw
szkolnictwawyższego,

b) posiada program studiów, w tym plan studiów, odrębny dla studiów
prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonamej;

5) zapewnia studentom właściwy tryb odb1łvania praktyk przewidzianych w
pro gramie kształcenia;

6) spełnia wymagania dotyczące minimalnej Iiczby i kwalifikacji nauczycieli
akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy' za|tczanych do
minimum kadrowego kierunku studiów oraz proporcji liczby tych nauczycieli
akademickich do liczby studentów;

7) dysponuje infrastrukturą zapewniającą prawidłową realtzac1ę celów kształcenia, w
tym zapewnia właŚciwy dostęp do sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni;

8) zapewnia dostęp do biblioteki wyposazonej w literaturę zaIecaną w ramach
kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki
Nauki;

9) wdroŻyła wewnętrzny system zapewniania jakości kształcęnia, uwzględniający
dzlałanla na rzecz doskonalenia programu kształcęnia na prowadzonym kierunku
studiow;

10) przedstawiła analtzę finansową kierunku studiów, w szczególności Z
uwzględnieniem kosztów osobowych.

Ż. .Iednostka organizacyjna uczelni, która rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku
studiów powinna spełniaó wymagania określone w ust' 1 pkt 7 i 9, od dnia
r ozpoczęcia kształcenia.

3' Jednostka organlzacyjna uczelni moze prowadzić studia drugiego stopnia na danym
kierunku studiów, jeżelt prowadzi badania naukowe w co najmniej jednym obszarzę
wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku
studiów'

4. Jednostka orgarłtzacyjna uczelni moŻe prowadzić kształcenie przygotowujące do
wykonywania zawodu nauczyciela, jeżeli spełnia warunki okręŚlone przęz ministra
rłłaściwego do spraw szkolnictwa wyzszego w rozporządzeniu w sprawie standardów
ksaałcenia przygotowuj ącego do wykonywania zawodu nauczyciela.
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Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz d|a okreŚlonego
profilu lub profili kształcenia na tym kierurku studiów obejmuje:

1) opis zakładanych efektów kształcenia, określonych uchwałą senatu;
2) program studiów lub programy studiów stanowiące opis procesu kształcenia

prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, przyjęty uchwałą rady
wydziału po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego'

$e

1. Projektowany opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów na określonym
poziomie i profilu kształcenia spełnia następujące wymagania:
l) jest wewnętrznie spójny,
2) obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez studentów w

procesie kształcenia, niezbędne do uzyskania kwalifikacji.
3) został odniesiony do właŚciwych dla danego kierunku dziedzin nauki lub sztuki oraz

dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w rozporządzenlu MNiSW z dn.



8 sierpnia 2011 r. \\'spra\rie obszarriu xiedzr. dziedzin nauki lub sztuki oraz
dyscyplin naukorł1-ch i aq'sq czni ch.

4) uwzględnia efekt'v ksaałcenia lł1aścirł e dia danego kierunku studiów, poziomu i
profilu kształcenia rłr-brane z efektórł, kształcenia d1a obszaru lub obszarów
kształcenia, z którego lub który'ch został wyodrębniony kierunek studiów, określonych
w rozporządzeniu MNiSw z dn.2listopada 2011 r. w sprawie KRK dla Szkolnictwa
Wyzszego.

2" W przypadku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub
magistra inzyniera, opis zakładanych efektów kształcęnia uwzględnia również pełny
zakres efektów kształcenia dla studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym,
prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich określonych w rozporządzeniu
MNiSW z dn" 2listopada 20II r. w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyzszego"

3. W przypadku, gdy jednostka organtzacyjna uczelni prowadzi studia na danym kierunku i
poziomie kształcenia na profilach ogolnoakademickim i praktycznym, za|<ładane efekty
kształcenia opisuje się odrębnie dla kazdego profilu.

4' W przypadku' gdy jednostka organizacyjna uczelni prowadzi studia na danym kięrunku
studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej studia realizowane w obu formach
prowadzą do uzyskania takich samych efektów kształcenia.
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1' Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa:
1) informacje podstawowe:

a) nazwękierunkustudiów,
b) nazryspecjalnoŚci,
c) poziom kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub

j ednolite studia magisterskie)
d) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne),
e) profil kształcenia (praktyczny lub ogólnoakademicki),
0 liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji

odpowiadaj ących poziomowi studiów,
g) tytuł zawodowy osiągany przez absolwenta;
h) przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia określonych w

KRK,
i) uzasadnienie koncepcji i celu kierunku studiów w oparciu o prowadzone w

jednostce badania naukowe, analtzę mozliwości kadrowych i finansowych,
zgodności z misjąuczelni i jej strategiąrozwoju,

j) odniesienie do analizy potrzeb rynku pracy, wynikow badania karier absolwentów
i wzorców międzynarodowych,

k) możliwoŚci zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez
absolwentów'

1) wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) szczególnie w
przypadku studiów drugiego stopnia;

m) proponowany limit rekrutacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
2) moduły kształcenia l przedmloty (sylabusy) zawierające:

a) opis efektów kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia zdefiniowanych
dla kierunku studiów i obszaru kształcenia,

b) opis metod kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia dla modułu
kształcenia,

c) sposoby weryfikacji zal<ładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta'



d) liczbę prz7,porządkowanych puŃtow ECTS z przedstawieniem sposobu jej
nr-znaczenia,

3) plan sfudiórł'prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej;
4) rł skazniki i 1 o ściowe charakteryzlĄące pro gram studiów :

a) łap.zną liczbę punktów ECTS' którą student musi uzyskać na zajęciach
lł1'magających bezpośredniego udziału nauczycieii akademickich i studentów,

b) łączną liczbę punktow ECTS, którą student musi uzyskaÓ w ramach zĄęÓ z
zakresu nauk podstawowych (przedmiotów podstawowych) ' do których odnoszą
się efekty kształcenia dla określonego kierunku' poziomu i profilu kształcenia,

c) łączną liczbę punktów ECTS' którą student musi uzyskaó w ramach zajęć, o
charakterze praktycznym, w tym zapćIaboratoryjnych i projektowych,

d) minimalną Liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły
kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku
studiów,

e) minimalną |tczbę punktów EC]'S, którą student musi uzyskać na zajęciach z
wychowan ia ftzy czne go,

5) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku gdy program kształcenia
przewiduje praktyki

2. W przypadku, gdy program studiów dla danego kierunku jest przyporządkowany do
więcej niz jednego obszaru kształcenia program studiów musi określaó procentowy
udztaŁ liczby punktów ECTS dla kazdeg o z tych obszarów w łącznej Iiczbie punktów
ECTS koniecznej dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów.

3. Program studiów musi umoŻLtwlo;c studentowi wybór modułów kształcenia, do
których przypisuje się punkty ECTS w wymiarze nie mniej sz'"rn niz 30% ogólnej
Itczby punktów ECTS wymaganych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających
poziomowi kształcenia.

4. Plan studiów dla kierunku studiów, w szczególności, określa:
1) informacje podstawowe:

a) nazwę kierunku studiów;
b) nazwę specjalności;
c) poziom kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub

jednolite studia magisterskie);
d) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne);
e) profil kształcenia (praktyczny lub ogólnoakademicki);

2) wykaz modułów kształcenia l przedmiotów, z podzlałem na semestry,
obejmujący:
a) zajęcia z zakresu nauk podstawowych,
b) nazwy pozostałych zajęć w tym do wyboru;

3) przy kazdym module / przedmiocie:
a) liczbę godzin zpodzłałem na formy zajęc,
b) formę zall'czenla,
c) liczbę punktów ECTS

1) rłr-miar i termin zallczenta praktyki, jeŻe|t przewiduje ją program kształcenia,
5) rr'arunki zaliczęnta semestru w tym dopuszczalny deficy.t punktowy,
6) inne rłr,magania wynikające ze specyfiki danego kierunku studiów.
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Szczegołorre \\'Zory' dokumentacji programu kształcenia określi Rektor US w drodze
zarzadze::a.
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1. Jednostka organizacyjna moŻe prowadzic studia o prof,rlu ogólnoakademickim albo
prakt-r'czn1'm albo na obu profilach"

Ż" Zajęcl'a Z\\'IąZane z praktycznYm przygotowaniem zawodowym' przewidziane w programie
studiów dla profilu praktycznego, odb1łvają się w warunkaeh właściwych dla danego
zakresu działalności zawodowej i umożliwiają bezpoŚrednie wykonywanie odpowiednich
czynności praktyczny ch przez studentÓw.

3. Zajęcla zw|ązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym na kierunku o profilu
praktycznym Są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobye
p oza uczelnią adekwatne do prowadzon y ch zaj ęc.

s13

1" Studia pierwszego stopnia licenejackie trwają szeŚć semestrów, za które student
obowią7any jest uzyskać 180 punktów ECTS. Studia inzynierskie trwają siedem
semestrów, zaktore student obowiązany jest uzyskaÓ 2I0 punktów ECTS.

2" Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry, zaktorc student obowiązany jest
uzyskać odpowiednio 90 lub 120 punktów ECTS'

3" Jednolite studia magisterskie trwają dziesięć semestrów, zaktorc student obowiąany jest
uzyskać 300 punktów ECTS"

4" Studia niestacjonarne mogą ttwac jeden lub dwa semestry dłuŻej niz odpowiednie studia
stacjonarne w ramach takiej samej jak na studiach stacjonarnychliczby punktów ECTS za
całe studia.

s14

I' Liczbapunktow ECTS przewtdziana planem studiów dla semestru wynosi 30.
2. Liczba punktów ECTS przypadająca na jeden semestr moze byc odpowiednio mniejsza w

przypadku, o którym mowa w $ 13 ust. 4 niniejszych wy.tycznych"
3. .]eden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od

studenta co najmniej 25 godzin pracy, przy czymliczba godzin pracy studenta obejmuje
zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną
pracę.

4. Punkty ECTS przyznaje się za:
1) zaliczenie kazdego z modułów l przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia,
2) praktykę o ile jest przewidziana w programie kształcenia'
3) przygotowanie t złoŻenie pracy dyplomowej oraz przygotowanie do egzaminu

dyplomowego.

$1s

1. Na studiach stacjonarnych co najmniej połowa proglamu kształcenia jest realizowana W
postaci zajęĆ, dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauezycieli
akademickich i studentów.

2. Na studiach niestacjonarnych co najmniej 20Yo programu kształcenia jest realizowane w
postaci zajęc dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickieh i studentów.



a
J.

4"

Sposob ustalenia części programu kształcenia realizorł anej rł, postaci zajęĆ dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziafu nauczycieli akademickich i studentów określi
Rektor US w drodze zarządzenia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek jednostki organizacyjnej uczelni
prowadzącej kierunek studiów, Rektor moze wyrazic zgodę na zwiększenie łącznej ltczby
godzin zajęÓ dydaktycznych określonej w ust. 1 i ust' 2 do 10oń"

s16

Na studiach stacjonarnyeh pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich
studenci realtzująco najmniej 30 godzin zajęÓ z wyehowaniaftzycznego'
Zazajęcia z wychowanlaftzycznegl przyznaJe się co najmniej i punkt ECTS.
Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów moŻe oferować studentom
w ramach zajęÓ fakultatywnych dodatkowe zajęcia z wychowania ftzycznego lub innych
form aktyr'vności ftzycznej pod warunkiem ich uwzględnienia w łącznej liczbie godzin
zajęó dydaktycznych wskazanej w $ 15.

1.

2.

J.

1.

Ż.

$17

W programach studiów naleŻy uwzględnió konieczność uzyskania przęZ studenta efektow
kształcenia w zakresie umiejętności komunikowania się w języku obcym w obrębie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właŚciwych dla kieruŃu studiów, zgodnych z
wymaganiami Europej skiego Systemu opisu Kształcęnia Językowego (ES oK.I) :

1) efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi 82
ESOKJ - w przypadku studiów pierwszego stopnia,

2) efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi 82+
ESOKJ _w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Minimalna ltczba godzin zajęć i puŃtów ECTS w zakresie nauki języka obcego na
studiach stacj onarnych wynosi :

1) 120 godzin w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich,
którym przyznap się 10 punktów ECTS,

2) 30 godzin w przypadku studiów drugiego stopnia, którym przyznaje się 2 punkty
ECTS.

Na studiach niestacjonarnych liczbę godzin zajęć dydaktycznych, przy załoŻeniu uzyskania
umiejętności językowych okreŚlonych dla odpowiednich poziomów kształcenia jak na
studiach stacjonarnych, ustala jednostka organlzacyjna prowadząca kierunek studiów.
Jędnostka organtzacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów moŻe oferować studentom
dodatkowe zajęcia z języka obcego ponad limit godzin określony w ust. 2 dla lektoratu
języka obcego pod warunkiem ich uwzględnienia w łącznej liczbie godzin zajęć
dydaktycznych wskazanej w $ 15.

s18

Minimalna ltczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, aby osiągnąć efekty
kształcenia w zakłęsie ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego wynosi 1 punkt
ECTS na studiach pierwszego i jednolitych studiach magisterskich,

J.

4.



sle
Zajęcia z lrr'chorł'aria ftzycznego, lektoraty z języka obcego, zajęcia z ochrony własności
intelektualnej i prarł,a autorskiego mogą byc za|iczone w programie studiów do zajęc
ogólnoucze1nianych'

$20

1" Jeżeli program kształcenia przewiduje praktykę to program studiów określa szczegółowe
zasady i formę odbywania praktyki, uwzględniając odrębne przepisy dIa poszczególnych
uprawnień zawodowych.

2. Cele, program i terminy realizacjt praktyk powinny być, zharmonizowane Z procesem
kształcenia.

3. okres pracy nie krótszy niŻ czas praktyki określony w programie studiów na danym
kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia moŻna uznać za zaliczone, jeŻelri student
udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności, która odpowiada
programowi praklyki.

4" Program studiów powinien przewidyłvaÓ sposoby weryfikowania efektów kształcenia
uzyskiwanych przez studentów w wyniku odbycia praktyk oraz warut:Jrii zaljczania
praktyk.

$21

1" Studenci rozpoczynający naukę zobowiązani są uczestniczyć w szkoleniu w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2" Zasady organizacji, zaliczania oraz wymiar godzinowry zajęc, o których mowa w ust. 1

okreŚlaj ą odrębne przepisy.
3. Za zajęcia z zakresu bezpteczenstwa i higieny pracy nie przyznaje się punktów ECTS.

s22

1" .iednostki organizacyjne uczelni mogąorganizować dla studentów rozpoczynających naukę
zajęcta z zakresu szko1enia bibliotecznego.

Ż" Zasady organizacji, zaliczania oraz wymiar godzinovły zajęc, o których mowa w ust' 1

określa kierownik podstawowej jednostkt organizacyjnej prowadzącej studia.
3 " Za zajęcia ze szkolenia bibliotecznego nie przyznaje się punktów ECTS.

[I. TWORZENIE NOWYCH KIERUNKOW STUDIOW ORAZ ZMIANY
PRoGRAMow KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYZSZYCH

$23

1. \\' celu utrł'orzenia nowego kierunku studiów kierownik jednostki organtzacyjnej powołuje
Zespoł Kierunku ds. Jakości i Programu Kształcenia.

2' Projekt prosramu kształcenia przygotowany według wzorów dokumentacji określonych w
zarzalzenlu rektora Zespoł Kierunku przekazuje Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości i
ProgTamó$ Ksaałcenia.



J"

4.

5"

6.

7"

Wydziałowy Zespoł ds. Jakości i Pro-uramórł, Kształcenia po pisemnym Zaopmlowanlu
projektu przekazuje go dziekanorł-i w celu przedstau,ienia radzię wydziału. W przypadku
negatywnej opinii projekt wTaca do Zespołu Kierunku.
Rada wydziału podejmuje uchwałę w sprawie programu kształcenia nowego kierunku i
przekazuje ją v,,raz z dokumentacją poprzez rektora (prorektora ds. kształcenia) do
Llczelnianego Zespołu Rektorskiego ds. JakoŚci i Programów Kształcenia"
opinia UZRdsJiPK doĘcząca efektów kształcenia i poprawnoŚci dokumentacji nowego
kierunku przedstawiana jest na Senackiej Komisji ds. Kształcenia w celu zajęeia przez nią
stanowiska wyrazonego w formie pisemnej.
W przypadku negatywnego stanowiska Senackiej Komisji ds. Kształcenia dokumentacja
programu za pośrednictwem rektora jako przewodniczącego Senatu jest przekazyłVana
radzie wydziału celem podjęcia uchwały korygującej.
Senat US podejmuje uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla nowego
kierunku studiów" Uchwała Senatu jest również vqlmagana w przypadku akceptacji
wzorcowego opisu efektów kształcenia określonego w przepisach wydanych przez
właściwego ministra ds. szkolnictwa wyzszego.
W cęlu uruchomienia nowego kierunku studiów jednostka organizacyjna uczelni
nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
występuje za pośrednictwem rektora, do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego o
decyzję.

s24

1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kierunek studiów może dokonać
w programie kształcenia zmtan, mających na celu doskonalenie programu, z zasttzezeniem
ust" 2 - 4"

2" Zmiany zajęć dyd,aktycznych dokonynvane przez jednostkę organizacyjną posiadającą
uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego' mające na celu
doskonalenie programu kształcenia, nie wymagają uchwały Sęnatu' jeŻelt zmiany te nie
wywołują zmian efektów kształcenia w programie kształcenia dla danego kierunku
studiów.

3" Zml'any zajęć dydaktycznych dokonywane ptzez jednostkę organizacyjną nieposiadającą
uprarł'nień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, mające na celu
doskonalenie programu kształcenia, za które student moze uzyskać łącznie nie więcej niż
30% punktów ECTS, nie wymagają zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyzszego na prowadzenie kierunku studiów oraz opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
jezeli zmiany te nie wywołują zmtan efektów kształcenia w programie kształcenia dla
danego kierunku studiów.

4. Zmtan1 programów kształcenia nie mogąbyć wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia"
5" Zmianr, \\'programie kształcenianaIeŻy wprowadzić do końca maja roku akademickiego

poprzedzającego rok akademicki, którego zm|any dotyczą Zmleniony program
obori iązuje z dniem rozpoczęcla roku akademickiego i dotyczy studentów
rozpoc4naj ąc1'ch naukę.

8.

t0



I\-. STt DIA DOKTORĄ]{CKIE

$2s

Jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym
uprawnieniom.

$26

W Uniwersy.tecie Szczecińskim studia doktoranckie prowadzone Są zgodnie Z programem
uchwalonym, po zasięgnięciu opinii właŚciwego olganu samorządu doktorantów, przez radę
podstawowej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem niniejszych w;,tycznych.

sŻ7

Program studiów doktoranckich obejmuj e:

1) opis zakładanych efektów kształcenia,
2) program, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania

zakładany ch efektów kształcenia.

s28

1. opis zakładanych efektów kształcenia dla studiow doktoranckich spełnia następujące
waruŃi:
1) jest wewnętrznte spójny,
2) obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez doktorantów

w procesie kształcenia, niezbędne do uzyskania kwalifikacjitrzectego stopnia"
2" Program powinien prowadzić do osiągnięcia efektow kształcenia w szczególności w

zakresie:
1) wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla dziedziny

związanej z obszarem prowadzonych badań naukowych, obejmującej najnowsze
osiągnięcia nauki oTaZ o charakterze szczegółowym, odpowiadające obszarowi
pron'adzonych badań naukowych, obejmuj ąeej naj nowsze osiągnięcia nauki ;

2) umiejętności związanych z metodykąi metodologia prowadzeniabadainaukowych;
3) kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i

społecznej roli uczonego.
3. W prą'padku. gdy jednostka organizacyjna prowadzi studia doktoranckie w formie

stacjonarnej i niestacjonamej studia reaIizowane w obu formach prowadzą do uzyskania
takich sam1 ch efektów kształcenia'

$2e

1. Program srudiorł'powinien, w szczególności' określaó:
1 ) obszar rriedz1''. dziedzinę i dyscyplinę naukową
] l io:mę srudiórł'(stacjonarne lub niestacjonarne),
-11 liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji

:rz3Jie,r.. stopnia.

11



4) moduĘ przedmioty wraz z przyp|sanymi zaWadanymi efektami kształcenia,Iiczbą
punktórr' ECTS i sposobami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia (sylabusy),

5) plan studiorł-.
6) łączną 1iczbę punktów ECTS, którą doktorant powinien uzyskać w ramach

przedmiotów fakultatywnych,
7) nr,miar. zasady i formy realtzacjt praktyk"

2. Plan studiów doktoranckich powinien zawierać, w szczegolności vłykaz przedmiotów /
modułów obejmujący |tczbę godzin z podziałem na formy zajęÓ, formę ich zaliczenia oru'
odpowiadaj ącą im liczbę punktów ECTS'

$30

Szczegółowe wzory dokumentacji programu studiów doktoranckich, określi rektor US w
drodze zarządzenia"

s31

Studia doktoranckie trwają nie krócej niz 2 Lata i nie dłuzej niŻ 4 Iata, za ktore doktorant
obowiązany jest uzyskaÓ od 45 do 60 punktów ECTS.

$32

Na studiaeh stacjonarnych więcej niz połowa programu studiów doktoranckich wymaga
obecności uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest
realizowana w formie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich i/lub opiekunów naukowych i doktorantów'

$33

1' Wymiar zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętnoŚci dydaktyczne lub zawodowe,
powinien odpowiadaÓ od20 do 30 punktom ECTS.

2. Wymiar fakultatywnych zajęć rozwi1ających umiejętnoŚci dydaktyczne i zawodowe
obejmujące zajęcia, na których doktorant zdobywa kwalifikacje w zakresie nowoczesnych
metod i technik prowadzenia zajęć, dydaktycznych, powinien odpowiadaó od 10 do 15
punktom ECTS.

3' Zajęcia fakultatywne przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
W szczególności, w zakresie metodyki zajęc dydaktycznych i nowych technologii
wykorzystyłvanych w kształceniu studentów.

$34

1. W1'miar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla doktorantów nię moze
b1'ć mniej s z:, niŻ I0 oraz większy niz 90 godzin rocznie.

?. Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego,
prou adzap1' zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbynvania praktyk w formie
prorł'adzenia zajęć dydaktycznych.

s3s

1 Proiekt proslamu studiów doktoranckich opracowuje zespół powołany przez dziekana.

12



2' Przed skierou'anien projektu plogamu na radę rł1'działu powinien on zostac
zaopiniorłan\ przez \\_rdziałori'r Zespół ds. Jakości i Programów Kształcenia i właściwy
organ samorza.du do ktorantórł'.

3. Rada rł1'działu uchu'ala program studiów doktoranckich'
4. Rada u1'działu przedkłada rektorou,i US wniosek o utworzenie studiów najpózniej na 3

miesiące przed prz1jęciem zasad rekrutacji dla tych studiów.
5" Po zaakceptowaniu wniosku rady wydziału rektor wydaje zarządzenie w sprawie

utworzenia studiów doktoranckich"
6" Jednostka prowadząca studia doktoranckie moŹe dokonać w programie kształcenia zmian,

mających na celu doskonalenie programu, z zastrzeżeniem, Że zmtany te nie mogą być
wprowadzone w trakcie cyklu kształcenia"

v. STUDIA PoDYPLoMowE ORAZ KURSY DOKSZTAŁCAJACE

s36

W lJniwers1'tecie Szczecińskim studia podyplomowe oraz kursy dokształcające prowadzone
Są zgodnie Z programem kształcenia uchwalonym przez radę podstawowej jednostki
organizacyjnej lub radę programową jednostki międzyłlydziałowej z uwzględnieniem
niniej szych wytycznych.

s37

1' Studia podyplomowe mogą byó prowadzone w zakresie obszarów kształcenia, z którym
zwl'ązany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię.

2. W przypadku gdy program studiów podypiomo\^Tch Wkracza poza zal<res, o którym
mowa w ust. 1, do prowadzenta tych studiów wymagana jest zgoda ministra właŚciwego
ds" szkolnictwa vvyŻszego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.

3' Celem prowadzenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających iest kształcenie
nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczęnia sięprzez caŁe Życie'

$38

1. Studia podyplomowe trwająnie krocej niż dwa semestry.
2. Program kształcenia studiów podyplomo\Ąrych powinien umozliwiaó uzyskanie przez

słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS.
3' Jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia podyplomowe obowiązana jest do

okreŚlenia efektów kształcenia oraz sposobu ich weryfikowania i dokumentacji.
4. Pro-aram ksaałcenia studiów podyplomo\ĄTch w specjalizacji nauczycielskiej musi

spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
rłr'Ższego \\l rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
ulkonnr ania zawodu nauczyciela.

5. Prosram ksaałcenia studiów podyplomo\Ąrych dających uprawnienia do wykonywania
zauodu lub uzr'skania licencji zawodowej musi spełniać minimalne wymogi programowe
dla studiorł' pod1'plomowych, w zakresie treści programowych oruz łącznego wymiaru
cZaSu prorr-adzon1'ch zajęć, określone przez właściwych ministrów'

13
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1. Program ksaałcenia studiou' pod1'p1omo\^T,ch obejmuje:
1) opis zakładanr ch efektóu- ksaałcenia'
2) program studióił-. Stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania

zakładany ch efektó w kształceni a.

2. opis zal<ładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomo!\Tch spełnia następujące
warunki:
1) jest wewnętrznie spójny'
2) obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez słuchaczy w

procesie ksńałcenia, niezbędne do uzyskania kwalifikacj i podyplomowych"
3' Program studiów podyplomowych powinien' w szczególności, zawierac:

1) nazwę studiów podyplomowych,
Ż) Iiczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających studiom

podyplomowym
3) przedmioty / moduły wraz z przypisaniem do kazdego przedmiotu / modułu

zakładany ch efektów kształceni a (sylabusy),
4) określenie formy zakonczęnta studiów podyplomowych,
5) plan studiów podyp1omo!\ych.

4' Plan studiów podyplomo\Ąych powinien zawietać, w szczególności, wykaz przedmiotów
obejmujący liczbę godzln z podziałem na formy zajęó, formę ich zaliczenia oraz
odpowiadającą im liczbę punktów ECTS"

$40

1. Program kursu dokształcającego obejmuje ezęści wskazane w $ 27 ust. 1 i spełnia warunki
okreŚlone w $ 27 ust. 2

2" Program kursu dokształcającego powinien, w szczegolnoŚci, za-wierac'.
1) nazwę kursu dokształcającego,
2) przedmioty wTaZ z przypisaniem do kazdego przedmiotu zakJadanych efektów

kształcenia (sylabusy),
3) określenie formy zakonczenia kursu dokształcającego'
4) plan kursu dokształcającego.

3" Plan kursu dokształcającego powinien zawieraÓ" w szczególnoŚci, wykaz przedmiotów
obejmujący liczbę godzin zpodziałem na formy za1ęc oraz formę ichzaliczenia.

s41

Szczegółowe wzory dokumentacji programów na studiach podyplomolYych i kursach
dokształcaiąc1'ch okreŚli rektor US w drodze zarządzenia.

{i42

1' Projekt programu kształcenia dla studiów podyplomo!\Ych lub kursów dokształcających
opracorruje lł'nioskujący o uruchomienie lub zespół przęz niego powołany.

2. Przed skierolłaniem projektu plogramu kształcenia na radę wydziału powinien on zostać
zaopiniorr anv przez Wydziałowy Zespoł ds. JakoŚci i Programów Kształcenia.

3. Rada urdziału lub rada programowa jednostki międzywydziałowej podejmuje uchwałę co
naj nmi ei na caer\' miesiące przez Tozpoczęcl'em cyklu kształcenia.

I4



Ż'

4. Jednostka prorraizapa s;.ldia podrplomorłe 1ub kursr doksaałcające moze dokonać w
programie kształcenja zmian. maja.crch na ce1u doskonalenie programu, z zastrzezeniem,
Że zmtan1 te nie moeą bl c rrprou-adzatrc rł- trakcie cyklu kształcenia.

VI. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE I KONCOWE

1"

s43

Studenci przyjęci na studia przed dnięm wejścia niniejszej uchwały oraz w roku
akademickim 20II|20I2 studiują według programów opracowanych na podstawie
dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego w programie i
planie studiów"
Studia doktoranckie i studia podyplomowe rozpoczęte przed dniem wejścia niniejszej
uchwały oraz w roku akademickim 20I1l20I2 prowadzone są do ich zakończenia na
dotychczasowych zasadach.

1.

s44

Podstawowe jednostkt organizacyjne uczelni posiadające uplawnienia do prowadzenia
kształcenia na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia dostosowują programy
kształcenia do wymogów określonych w niniejszych w1tycznych w tęrminie do 30
czerwca 20i2 roku.
Podstawowe jednostkt organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego, posiadające uprawnienia do prowadzęnia
kształcenia na określonym kierunku studiów i poziomie kształeenia dostosowująprogramy
kształcenia do efęktów kształcenia określonych uchwałą senatu.
Podstawowe jednostkt organizacyjne uczelni nieposiadające uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego, posiadające uprawnienia do prowadzenia
kształcenia na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia zachowują te
uprawnienia bez konieczności uzyskania decyzji ministra właściwego do Spraw
szko lnictw a l*1l ższe go j eŻeli do sto suj ą pro gramy kształcenia :

1) do wzorcowych efektów kształcenia dla danego kierunku określonych przez
ministra właŚciwego do spraw szkolnictwa wyzszego i zatwierdzonych przez senat
uczelni

albo
2) do opisu ęfektów kształcenia określonychprzez senat uczelni"

4. JeŻeli dostosowanie, o którym mowa w ust" 3 pkt 2, w1lmaga dokonania w programie
kształcenia zm:rany zajęć dydaktycznyeh, za ktorc mozna uzyskać więcej niŻ 3a oń

punktow ECTS' podstawowa jednostka organizaeyjna uczelni moze prowadzić kształcenie
na okreŚlonym kierunku studiów i poziomie kształcenia po pozytywnym zaopiniowaniu
opi su e fektów kształce nia pr zez P o 1 ską Komi sj ę Akredy.tacyj n ą"

$4s

Jednostki organlzacyjne uczelni dostosowują programy studiów doktoranckich i studiów
podyplomo\Ąrych do wymogów określonych w niniejszych w1.tycznych w terminie do 30
czerwca 2012 roku"

Ż"

J.
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1.

$1ó

Studenci prą'jęci na studia od roku akademickiego 201212013 studiująwedług programów
kształcenia uchwal onych zgodnie z nini ej szymi wyycznyrni "

Doktoranci przyjęci na studia doktoranckie od roku akademickiego 201212013 studiują
według pro gramów uchwal onych zgo dnie z niniej szymi wyycznymi.

3" Słuchacze przyjęci na studia podyplomowe od roku akademickiego Ż0IŻlŻ0I3 studiuią
według programów kształcenia uchwalonych zgodnie z niniejszyni wytycznymi"

$47

Traci moc uchwała nr 2lŻU0 Senatu Uniwersy'tetu Szczecińskiego z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie wlycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Szczecińskiego w zakresie planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów
studiów podyplomołvych oraz kursów dokształcaj ących.

s48

Uchwała. wchodzi w życte z dniem podjęcia.

I6


