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OBWIESZCZENIE NR 18 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  
uchwały nr 563 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych 
jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania planów  

i programów studiów podyplomowych 
 

Ogłasza się w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr 563 
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących 
projektowania programów studiów podyplomowych (Monitor z 2012 r. Nr 7, poz. 199) 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 317 Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 563 Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wytycznych dla 
rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania planów 
i programów studiów podyplomowych (Monitor UW z 2014 r., poz. 271). 

Rektor UW: M. Pałys  
  



Załącznik  
do obwieszczenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  

z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  
uchwały nr 563 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie 
wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania 

planów i programów studiów podyplomowych 
 

 
UCHWAŁA NR 563 

SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO1 
 

z dnia 13 czerwca 2012 r. 
 

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 
dotyczących projektowania programów studiów podyplomowych2 

 
Na podstawie § 30 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: 

Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu 
Warszawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. 3Ustala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

dotyczące kształcenia na studiach podyplomowych, w szczególności w sprawie 
programów tych studiów, stanowiące załącznik do uchwały. 

 
2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1 obowiązują rady podstawowych 

jednostek organizacyjnych jeżeli jednostki te mogą prowadzić studia podyplomowe 
zgodnie z § 3 Regulaminu Studiów Podyplomowych na UW (tekst jednolity: Monitor 
UW z 2011 r. Nr 7E, poz. 173).  

 
3. Słuchacze przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały studiują według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych 
przepisów do czasu ich zakończenia zgodnie z programem tych studiów.  

 
4. 4Słuchacze przyjęci na studia na rok akademicki 2015/2016 studiują 

według programów studiów odpowiadających wytycznym, o których mowa w ust. 1. 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Senatu 
Rektor UW: K. Chałasińska-Macukow 

 

1 Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 317 Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 563 Senatu Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek 
organizacyjnych dotyczących projektowania programów studiów podyplomowych (Monitor UW  
z 2014 r., poz. 271). 
2 Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 

                                                           



Załącznik  
do uchwały nr 563 Senatu UW z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wytycznych  

dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących kształcenia  
na studiach podyplomowych  

 
WYTYCZNE 

 
DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA  

NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH5 
 

§ 16 
 

Wytyczne tworzą podstawowe (minimalne) standardy prawne dotyczące 
programów kształcenia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. 
Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci 
posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Studia podyplomowe 
kończą się uzyskaniem świadectwa potwierdzającego osiągniecie zakładanych 
efektów kształcenia. 

§ 2 
 

W zakresie projektowania programów studiów podyplomowych uwzględnia 
się:7 
1) koncepcję programu uzasadniającą przyporządkowanie do obszaru (lub 

obszarów) kształcenia; 
2) listę osób przewidzianych do prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych 

wraz z opisem ich kwalifikacji naukowych; 
3) strukturę programu i jego zawartość merytoryczną w tym: przedmioty 

nauczania, wymiar zajęć wraz z przypisaną im liczbą punktów ECTS; 
4) 8 zakładane efekty kształcenia i sposoby ich realizacji; 
5) metody i formy kształcenia oraz metody oceny osiągnięć studentów; 
6) czas trwania studiów podyplomowych; 
7) bazę materialną konieczną do realizacji programu kształcenia; 
8) 9 opis cech programu kształcenia stanowiących o jego atrakcyjności i o unikaniu 

wewnętrznej konkurencji; 
9) koszty prowadzenia studiów podyplomowych, uwzględniające zasadę ich 

samofinansowania.  
§ 3 

W zakresie realizacji programów studiów podyplomowych uwzględnia się:10 
1) zasady rekrutacji;  
2) 11 zasady weryfikacji i dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia. 
  

5 Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 1 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
6 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 2 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
7 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 7 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
8 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 3 lit. a uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
9 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 3 lit. b uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
10 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 7 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
11 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 4 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 

                                                           



§ 4 
 

1. W ramach oceny rezultatów programów studiów podyplomowych 
uwzględnia się w zakresie ewaluacji:12 
1) 13 analizę realizacji celów programu i osiągniętych efektów kształcenia; 
2) badanie określonych w programie zasad zaliczania przedmiotów lub – o ile są 

przewidziane – jakości prac dyplomowych i ich odpowiedniość do celów 
programu i zamierzonych efektów kształcenia. 

 
2. Wnioski wynikające z oceny rezultatów programu uwzględnia się w jego 

doskonaleniu.  
§ 5 

 
1. 14 Program studiów podyplomowych uchwala rada podstawowej jednostki 

organizacyjnej. 
 
2. W procesie oceny projektowania i oceny rezultatów programów studiów 

podyplomowych biorą udział w zakresie swojej właściwości:15 
a) Wydziałowe Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia, 
b) 16 Komisja Senacka właściwa do spraw studentów, doktorantów i jakości 

kształcenia, 
c) Komisje Rektorskie właściwe do spraw studiów podyplomowych. 
 

3. Komisje, o których mowa w ust. 2 lit. b-c dokonują oceny:  
a) przydatności projektu programu z punktu widzenia uczelni jako całości i relacji 

pomiędzy jej poszczególnymi jednostkami, ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości ich współpracy, 

b) zgodności podjętych uchwał właściwych rad wydziałów oraz rad innych 
podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego 
z wytycznymi zawartymi w niniejszym załączniku w zakresie realizacji i oceny 
rezultatów planów i programów studiów podyplomowych. 

 
4. Senat tworzy studia podyplomowe i określa ich efekty kształcenia z tym, że 

kompetencję w tych sprawach, w zakresie określonym uchwałą, może przekazać 
Rektorowi. 
 

12 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 7 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
13 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 5 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
14 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 7 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
15 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 7 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
16 W brzmieniu ustalonym przez § 2 pkt 6 uchwały nr 317, o której mowa w przypisie nr 1. 
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