
Uchwała Nr 02/2010 
     Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 25 lutego 2010 r.  
 
 
w sprawie ustalenia wytycznych dla rad instytutów w zakresie uchwalania planów 

studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów 
podyplomowych oraz kursów dokształcających 

 
 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy                  

z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje:  

§ 1 

Uchwala się następujące wytyczne dla rad instytutów w zakresie uchwalania planów studiów 

i programów nauczania: 

1. Plany studiów i programy nauczania muszą spełniać standardy kształcenia określone 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego. 

2. Plany studiów i programy nauczania, przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela muszą spełniać standardy kształcenia określone odrębnymi przepisami.  

3. Plany studiów i programy nauczania uchwalane są przez radę instytutu, po zasięgnięciu 

opinii instytutowego organu samorządu studenckiego. 

4. Zmiana planu studiów i programu nauczania powinna zostać uchwalona przez radę 

instytutu, nie później niŜ jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru, od którego plan 

studiów i program nauczania będzie obowiązywał.  

5. Plan studiów powinien zawierać w szczególności: 

1) nazwę kierunku studiów oraz specjalności, jeŜeli jest przewidywana, 

2) formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne), 

3) wykaz przedmiotów, z podziałem na semestry, obejmujący:  

− przedmioty wchodzące do grupy treści podstawowych zgodnie ze standardami 

kształcenia dla kierunku studiów,  

− przedmioty wchodzące do grupy treści kierunkowych zgodnie ze standardami 

kształcenia dla kierunku studiów, 

− pozostałe przedmioty. 

4) przy kaŜdym przedmiocie: liczbę godzin z podziałem na formy zajęć oraz liczbę 

punktów ECTS, 



5) praktyki – czas trwania, rodzaj praktyki, 

6) termin, od którego plan studiów będzie obowiązywał. 

6. Liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych, liczba semestrów oraz liczba punktów 

ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a takŜe zakres treści kształcenia 

realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nie mogą być mniejsze niŜ 

określone w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz 

poziomów kształcenia.  

7. Liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych nie moŜe być mniejsza niŜ 60% ogólnej 

liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia, przy pełnej realizacji 

minimalnej liczby godzin zajęć zorganizowanych określonych w standardach kształcenia. 

8. Zwiększenie liczby godzin zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obejmujące 

ponad 5 % minimum określonego w standardach kształcenia dla poszczególnych 

kierunków studiów oraz poziomów kształcenia wymaga pisemnej zgody rektora 

uzyskanej przed uchwaleniem planu studiów przez radę instytutu. Kopię zgody rektora 

otrzymuje Dział Kształcenia. 

9. Projekty planów studiów, przed ich uchwaleniem, przekazywane są do Działu 

Kształcenia. Dział Kształcenia dokonuje kontroli ich zgodności z wytycznymi, zwłaszcza 

w zakresie realizacji postanowień ust. 8. Dział Kształcenia informuje Dyrektorów 

Instytutów o ewentualnych nieprawidłowościach w tym zakresie i przekazuje projekt do 

korekty.   

10. Program nauczania powinien obejmować w szczególności:  

1) ramowe treści i efekty kształcenia dla kaŜdego przedmiotu, 

2) określenie metod i form oceny pracy studentów, 

3) szczegółowy opis treści kształcenia wraz z wykazem literatury, 

4) opis kwalifikacji absolwenta. 

 
§ 2 

Uchwala się następujące wytyczne dla rad instytutów w zakresie uchwalania planów                       

i programów nauczania studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających: 

1. Plan studiów podyplomowych lub kursów dokształcających powinien zawierać co 

najmniej następujące informacje:  

1) nazwę studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego, 

2) wykaz przedmiotów z podziałem na poszczególne semestry, 



3) liczbę godzin poszczególnych przedmiotów z podziałem na formy zajęć oraz 

sposobem ich zaliczenia. 

2. Program studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających powinien zawierać                

w szczególności:  

1) opis kwalifikacji absolwenta, 

2) ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów, 

3) szczegółowe opisy treści kształcenia wraz z wykazem literatury, 

4) określenie formy zaliczenia poszczególnych przedmiotów, 

5) określenie formy zakończenia studiów lub kursu dokształcającego.  

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor PWSZ 

w Elblągu 
 
 

prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska 
 


