
Uchwała nr 101/2017 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie: wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia i modyfikowania 

programów studiów 

 

 

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w związku 

z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 

1842, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016, poz. 1596), 

Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Programy studiów są dostosowywane do efektów kształcenia określonych przez Senat, 

za wyjątkiem weterynarii, dla której obowiązują standardy kształcenia określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2. Podczas tworzenia i modyfikowania programu studiów, uwzględnia się: 

1) wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, 

2) wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów, 

3) prowadzone na wydziale badania naukowe oraz możliwości kadrowe i finansowe, 

4) zasoby informacyjne i bazę materialną Uczelni, 

5) atrakcyjność i konkurencyjność kształcenia, 

6) wzorce międzynarodowe oraz możliwości wymiany krajowej i międzynarodowej 

studentów. 

3. Programy studiów są uchwalane przez radę wydziału, po zasięgnięciu opinii rady 

samorządu studenckiego. 

 

§ 2 

 

1. Program studiów zawiera opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania 

zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia. 

2. Program studiów określa: 

1) formę studiów, 

2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia, 

3) moduły zajęć – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem do każdego modułu 

efektów kształcenia oraz treści programowych, form i metod kształcenia, 

zapewniających osiągnięcie tych efektów, a także liczby punktów ECTS, 

4) sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów 

kształcenia, 

5) plan studiów uwzględniający moduły zajęć, o których mowa w pkt 3, a w przypadku 

studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych 

w formie stacjonarnej – również zajęcia z wychowania fizycznego; zajęciom 

z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS, 

6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 
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7) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – 

w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio 

nauki humanistyczne lub nauki społeczne, 

8) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów 

o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu 

ogólnoakademickim - jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje 

praktyki, oraz liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach tych 

praktyk. 

3. Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty 

ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 2 

pkt 2. 

4. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru 

kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy udział liczby punktów ECTS 

w liczbie punktów ECTS, o której mowa w ust. 2 pkt 2. 

5. Program studiów dla kierunku: 

1) o profilu praktycznym – obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze 

większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 2 pkt 2, służące 

zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych,  

2) o profilu ogólnoakademickim – obejmuje moduły zajęć związane z prowadzonymi 

badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem 

studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby 

punktów ECTS, o której mowa w ust. 2 pkt 2, służące zdobywaniu przez studenta 

pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. 

 

§ 3 

 

1. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, 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, 

3) przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

uczelnią odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć. 

2. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną są prowadzone przez 

nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie tej 

dyscypliny. 

 

§ 4 

 

1. W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów, student zobowiązany jest uzyskać co 

najmniej: 

1) 180 punktów ECTS w przypadku studiów licencjackich, 

2) 210 punktów ECTS w przypadku studiów inżynierskich, 

3) 90 lub 120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia. 

2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od 

studenta średnio 25 – 30 godzin pracy łącznie: zajęć organizowanych przez Uczelnię i jego 

pracy indywidualnej. 

3. Student otrzymuje punkty ECTS wyłącznie za zaliczone zajęcia dydaktyczne. 
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§ 5 

 

1. Uniwersytet prowadzi studia stacjonarne: 

1) pierwszego stopnia, które trwają: 

a) 6 semestrów i prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego licencjat, 

b) 7 semestrów i prowadzą do uzyskania tytułu zawodowego inżynier,  

2) drugiego stopnia, które trwają 3 lub 4 semestry i prowadzą do uzyskania tytułu 

zawodowego magister lub magister inżynier. 

2. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden semestr dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne, 

z warunkiem uzyskania łącznie tej samej liczby punktów ECTS i takich samych efektów 

kształcenia. 

 

§ 6 

 

1. Ustala się liczbę godzin w programie kształcenia przeznaczoną na realizację wszystkich 

modułów zajęć w wymiarze: 

1) na studiach stacjonarnych  

a) pierwszego stopnia – licencjackich  do 1800 godzin, 

b) pierwszego stopnia – inżynierskich  do 2300 godzin, 

c) drugiego stopnia – 3-semestralne  do   800 godzin, 

d) drugiego stopnia – 4-semestralne  do   900 godzin, 

2) na studiach niestacjonarnych 

a) pierwszego stopnia – licencjackich  do 1000 godzin, 

b) pierwszego stopnia – inżynierskich  do 1400 godzin, 

c) drugiego stopnia    do   500 godzin. 

2. Zaleca się wprowadzenie do programów studiów praktyk zawodowych w wymiarze nie 

mniejszym niż 4 tygodnie na studiach pierwszego stopnia. Na studiach drugiego stopnia 

wymiar praktyki uchwala rada wydziału. 

3. Za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do egzaminu dyplomowego 

student otrzymuje: 

1) na studiach licencjackich     10 punktów ECTS, 

2) na studiach inżynierskich     15 punktów ECTS, 

3) na studiach drugiego stopnia   20 punktów ECTS. 

4. Za zajęcia z języka obcego student otrzymuje: 

1) 8 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia, 

2) 3 punkty ECTS na studiach drugiego stopnia. 

5. Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły zajęć 

ogólnouczelnianych oraz zasady ich organizacji określa Rektor. 

 

§ 7 

 

1. Wydział, prowadzący kierunek studiów na podstawie, o której mowa w art. 11 ust. 1 

ustawy, w celu jego doskonalenia może dokonywać zmian w programie i planie studiów. 

2. Wydział, prowadzący kierunek studiów na podstawie, o której mowa w art. 11 ust. 3 

ustawy, może dokonywać zmian: 

1) zajęć, za które student może uzyskać łącznie do 50% punktów ECTS, określonych 

w programie studiów aktualnym na dzień wydania przez ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia; 
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2) łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia określonych przez 

senat uczelni aktualnych na dzień wydania przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, są wprowadzane z początkiem nowego cyklu 

kształcenia. 

4. Zmiana efektów kształcenia wymaga zgody Senatu. 

5. Wydział może również dokonywać w programie studiów zmian: 

1) w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, 

uwzględniających najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także form 

i metod prowadzenia zajęć, 

2) koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję 

Akredytacyjną, 

3) dostosowania programu kształcenia do zmian w przepisach powszechnie 

obowiązujących. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5, mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. 

Ogłaszane są wtedy co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego 

dotyczą. 

§ 8 

 

1. Wzory wniosków rady wydziału w sprawie zmiany efektów kształcenia lub w sprawie 

utworzenia nowego kierunku studiów, określi Rektor. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, zawierają m. in.: 

1) opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu 

kształcenia uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 

określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy, w tym 

wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia, do 

których został przyporządkowany kierunek studiów: 

a) dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku 

studiów pierwszego stopnia, 

b) dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku 

studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 

2) opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów kończących się 

uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera uwzględniający 

również pełny zakres efektów kształcenia dla studiów o profilu ogólnoakademickim 

lub praktycznym, prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, zawartych 

w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji. 

 

§ 9 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studiów. 

 

§ 10 

 

Traci moc uchwała nr 283/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

24 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia 

programów studiów. 
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§ 11 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

R e k t o r 

 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 


