
 

Uchwała Nr 112/2015 

Senatu AGH z dnia 30 września 2015 r. 

 

 

w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 

dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych. 

 

 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 115/2017 z dnia 27 września 2017 r. 

 

 

TEKST JEDNOLITY 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 62 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z 

późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 6 i art. 22 ust. 4, 4a i 4b Statutu AGH z dnia 24 czerwca 

2015 r. (uchwała nr 95/2015 Senatu AGH z późn. zm.), a także w zw. z ustawą z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 986 z 

późn. zm.) uchwala się następujące wytyczne dla rad podstawowych jednostek 

organizacyjnych w sprawie uchwalania planów i programów studiów podyplomowych. 

 

 

§ 1 

 

1. W Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone są studia podyplomowe na podstawie 

Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, który określa w szczególności: 

1) zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych; 

2) warunki rekrutacji na studia podyplomowe; 

3) zasady organizacji i toku studiów podyplomowych; 

4) prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych; 

5) zasady odpłatności za studia podyplomowe; 

6) uprawnienia i obowiązki kierownika studiów podyplomowych oraz nadzór nad tymi 

studiami.  

2. Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie określa Rektor w drodze zarządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się na podstawie programów 

kształcenia, umożliwiających uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS, 

uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem 

wytycznych zawartych w niniejszej uchwale. 

2. Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej należy ponadto: 

1) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

986 z późn. zm.), dalej jako ustawa o ZSK;  

2) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając 

informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o ZSK; 

3) powoływanie zespołu ekspertów dokonującego porównania efektów kształcenia 

wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. 

3. Umieszczenie na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych znaku graficznego 

informującego o przypisanym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (kwalifikacja 



cząstkowa na poziomie 6 albo na poziomie 7) możliwe jest po spełnieniu łącznie 

następujących warunków: 

1) przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uzyskiwanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych;  

2) określenie efektów kształcenia na studiach podyplomowych, przy uwzględnieniu 

ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 

Polskiej Ramy Kwalifikacji i na zasadach wskazanych w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie ustawy o ZSK;  

3) włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych. 

 

§ 2a 

 

1. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie 6 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji nadaje się osobom legitymującym się co najmniej dyplomem ukończenia 

studiów pierwszego stopnia. 

2. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie 7 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji nadaje się osobom legitymującym się co najmniej dyplomem ukończenia 

studiów pierwszego stopnia, dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia bądź 

jednolitych studiów magisterskich, w zależności od przyjętych zasad rekrutacji na 

studia podyplomowe określonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 

 

§ 3 

 

1. Studia podyplomowe odbywają się w cyklu semestralnym i trwają nie krócej niż 2 

semestry. 

2. Studia podyplomowe powinny obejmować nie mniej niż 120 godzin zajęć 

dydaktycznych, z wyjątkiem studiów podyplomowych wymienionych w § 4. Godzina 

dydaktyczna wynosi 45 minut. 

 

§ 4 

 

1. Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w zakresie 

zgodnym z rozporządzeniem właściwego ministra, w sprawie standardów kształcenia 

nauczycieli. 

2. Plany i programy studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania 

zawodu lub uzyskania licencji zawodowej obejmują minimalne wymagania programowe 

określone odrębnymi przepisami. 

 

§ 5 

 

Program kształcenia na studiach podyplomowych obejmuje: 

1) ogólną charakterystykę studiów podyplomowych; 

2) warunki rekrutacji na studia podyplomowe; 

3) określenie efektów kształcenia na studiach podyplomowych, uwzględniających 

ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 

Polskiej Ramy Kwalifikacji, oraz sposobu ich weryfikacji i dokumentacji; 

4) program studiów, obejmujący w szczególności: 

a) sylwetkę absolwenta,  

b) język wykładowy,  

c) ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów wraz z wykazem 

literatury obowiązkowej i zalecanej,  

d) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk (jeżeli są wymagane),  

e) zasady studiowania,  

f) warunki ukończenia studiów podyplomowych, w tym zasady ustalania 

ostatecznego wyniku studiów podyplomowych; 



5) plan studiów, obejmujący wykaz przedmiotów wraz ze wskazaniem liczby godzin, 

formy zajęć, sposobu ich zaliczenia, liczbę punktów ECTS, w podziale na semestry 

studiów. 

 

§ 6 

 

1. Traci moc uchwała Senatu nr 3/2012 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 

wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania 

planów i programów studiów podyplomowych wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą 

nr 97/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. 

2. Traci moc uchwała Nr 2/2012 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 


