
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 

 

 

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 2012, z późn. 

zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 

2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370), Senat postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Uchwała określa wytyczne dla rad wydziałów dotyczące tworzenia programów studiów, 

w tym planów studiów oraz wprowadzania w nich zmian celem doskonalenia jakości 

kształcenia. 

 

§ 2 

Program studiów dla kierunku, poziomu i profilu kształcenia 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 liczby punktów ECTS, 

4) sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta, 

5) plan studiów, 

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

a) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 

b) z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do 

których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia, 

c) o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych 

i projektowych, 

7) minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 

niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym 

kierunku studiów, 

8) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk 

humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS, 

9) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego, 

10) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z wychowania 

fizycznego, 

11) 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, 

12) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych na kierunku studiów o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku 

studiów o profilu ogólnoakademickim - jeżeli program kształcenia na tych studiach 

przewiduje praktyki. 



 

§ 3 

Rada wydziału w pracach nad tworzeniem programów studiów uwzględnia: 

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

2) zasoby informacyjne i bazę materialną Uczelni, 

3) atrakcyjność i konkurencyjność kształcenia, 

4) wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów i potrzeby rynku pracy, 

5) wzorce międzynarodowe oraz możliwości wymiany krajowej i międzynarodowej 

studentów. 

 

§ 4 

1. Programy studiów wymagają dostosowania do efektów kształcenia, podjętych w drodze 

uchwały Senatu, a w przypadku weterynarii obowiązują standardy kształcenia określone 

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

2. Programy studiów są opracowywane przez komisje powołane przez dziekana lub rady 

programowe, w skład których wchodzą m. in. nauczyciele akademiccy zaliczani do 

minimum kadrowego kierunku studiów i studenci. 

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

organu samorządu studenckiego. 

4. Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez Senat. 

 

§ 5 

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

najmniej: 

1) 180 punktów ECTS w przypadku studiów licencjackich, 

2) 210 punktów ECTS w przypadku studiów inżynierskich, 

3)  90 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia. 

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

studenta średnio 25-30 godzin pracy zajęć organizowanych przez Uczelnię oraz jego pracę 

indywidualną. 

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

 

§ 6 

1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu studia stacjonarne trwają: licencjackie – 

6 semestrów, inżynierskie – 7 semestrów, a drugiego stopnia – 3 lub 4 semestry. 

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

z uzyskaniem łącznie tej samej liczby punktów ECTS i takich samych efektów kształcenia. 

 

§ 7 

1. Ustala się liczbę godzin pracy studenta, umożliwiającą osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Poznaniu: 

1) pierwszego stopnia – licencjackie   4500 godzin, 

2) pierwszego stopnia – inżynierskie   5600 godzin, 

3) drugiego stopnia – 3-semestralne   2300 godzin, 

4) drugiego stopnia – 4-semestralne   3000 godzin, 

w tym, na studiach stacjonarnych 50% stanowią godziny zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. 



2. Do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

i studentów zalicza się moduły, przedmioty, godziny kontaktowe związane z realizacją 

pracy dyplomowej i praktyk zawodowych, godziny konsultacji, zaliczeń i egzaminów. 

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

modułów i przedmiotów 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. 

4. Wymiar godzinowy, umożliwiający osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie jednej 

dyscypliny wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji społecznych, odpowiadający jednemu 

przedmiotowi lub modułowi wynosi co najmniej 30 godzin. 

5. Moduły lub przedmioty oparte na zajęciach laboratoryjnych i projektowych mają co 

najmniej 30% godzin teoretycznych (wykładowych). 

6. 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. 

7. 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. 

8. Za zajęcia z języka obcego student otrzymuje: 

1) 8 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia, 

2) 3 punkty ECTS na studiach drugiego stopnia. 

9. Za zajęcia z wychowania fizycznego student otrzymuje: 

1) 2 punkty ECTS na studiach pierwszego stopnia, 

2) 1 punkt ECTS na studiach drugiego stopnia, z zastrzeżeniem, że godziny tych zajęć 

nie muszą być wliczone do liczb określonych w ust. 3.  

 

§ 8 

1. Program studiów umożliwia wybór modułów lub przedmiotów, do których przypisuje się 

punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów określonych w § 5 

ust. 1. 

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

kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów, 

minimalny wymiar godzinowy tych zajęć oraz zasady ich organizacji określa Rektor. 

3. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć powiązane z 

praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze 

większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w § 5 ust. 1, służące zdobywaniu 

przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. 

4. Program studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim obejmuje moduły zajęć 

powiązane 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 § 5 ust. 1, służące zdobywaniu 

przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. 

5. Doskonaląc program kształcenia można dokonywać zmian w programach studiów 

w zakresie: 

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

2) do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia określonych przez Senat, 

3) doboru treści kształcenia. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5, mogą być wprowadzane z początkiem nowego cyklu 

kształcenia, z wyjątkiem zmian koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych 

przez Polską Komisję Akredytacyjną, które mogą być wprowadzane w trakcie cyklu 

kształcenia. 

7. Zmiany w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, 

uwzględniające najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, mogą być wprowadzane 

w trakcie cyklu kształcenia. 

 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studiów. 

 

§ 10 

Traci moc uchwała nr 317/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 

14 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących tworzenia 

programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego. 

 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 P r o r e k t o r  

 

 

prof. dr hab. Jan Pikul 


