
 

UCHWAŁA Nr 393/VI/IV/2020 

SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  

W KONINIE 

 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie wytycznych dotyczących zasad opracowywania programów studiów 

 

Na podstawie art. 31 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm., w tym zmianą wprowadzoną ustawa z dnia 

16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się 

wirusa SARS-CoV-2; Dz. U. z 2020 r. poz. 695) i § 9 ust. 2 statutu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie stanowiącego załącznik do uchwały nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ 

w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie (z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się wytyczne dotyczące zasad opracowywania programów studiów, w tym: 

1) wymaganą dokumentację stanowiącą podstawę do podjęcia przez Senat uchwały w sprawie 

programu studiów dla określonego kierunku, poziomu i profilu oraz formy studiów, 

stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały; 

2)  warunki, jakie powinien spełniać program studiów dla określonego kierunku, poziomu         

i profilu oraz formy studiów, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3)  kryteria i narzędzia zalecane w procesie oceny i doskonalenia programu studiów dla 

określonego kierunku, poziomu i profilu oraz formy studiów, stanowiące załącznik nr 3 do 

uchwały. 

 

§ 2 

1. Plany studiów pierwszego stopnia powinny obejmować następującą liczbę godzin zajęć 

dydaktycznych: 

1) na studiach stacjonarnych: 

a) na kierunkach prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich i na kierunkach  

z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 2200 godzin +/- 10%, 

b) na pozostałych kierunkach – 1800 godzin +/- 10%; 

2) na studiach niestacjonarnych: 

a) na kierunkach prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich – 1300 godzin  

+/- 10%, 

b) na kierunkach z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 1100 godzin +/- 10%, 

c) na pozostałych kierunkach – 800 godzin +/- 10%. 

2. Plany studiów drugiego stopnia powinny obejmować następującą liczbę godzin zajęć 

dydaktycznych: 

1) na studiach stacjonarnych: 

a) trwających trzy semestry – 900 godzin +/- 10%, 

b) trwających cztery semestry – 1200 godzin +/- 10%; 

2) na studiach niestacjonarnych: 

a) trwających trzy semestry – 450 godzin +/- 10%, 

b) trwających cztery semestry – 600 godzin +/- 10%. 



3. Liczba godzin zajęć dydaktycznych, o której mowa w ust. 1 i 2 może być inna jeśli szczegółowo 

regulują to inne akty prawne albo wynika to z realizacji projektów europejskich. 

 

§ 3 

Rektor określi, w drodze zarządzenia, wzory odpowiednich dokumentów, a w szczególności wzór 

programu studiów i sylabusa. 

 

§ 4 

W terminie do dnia 30 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie 

nowego/kolejnego roku akademickiego, dziekani wydziałów opracowują programy studiów dla 

nowego cyklu kształcenia rozpoczynającego się w nowym/kolejnym roku akademickim.  

 

§ 5 

W terminie do dnia 31 maja roku akademickiego poprzedzającego rozpoczęcie nowego/kolejnego 

roku akademickiego, Senat ustali programy studiów dla nowego cyklu kształcenia 

rozpoczynającego się w nowym/kolejnym roku akademickim.  

 

§ 6 

Traci moc uchwała nr 303/VI/I/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad 

opracowywania programów studiów. 

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Senatu. 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Przewodniczący 

      Senatu PWSZ w Koninie 

 

           /-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak 
 

 

 

 

Radca prawny 

/-/ K. Klapsa  

 

 

 


