REKTOR
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 15/2012
z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących kształcenia na studiach podyplomowych
oraz planów i programów studiów podyplomowych
Działając na podstawie uchwały nr 635/42/2008-2012 Senatu Politechniki Wrocławskiej z dnia
19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych w sprawie kształcenia na studiach
podyplomowych oraz w sprawie planów i programów studiów podyplomowych w Politechnice
Wrocławskiej, zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się wytyczne Senatu Politechniki Wrocławskiej w sprawie kształcenia na studiach
podyplomowych oraz w sprawie planów i programów studiów podyplomowych, stanowiące
załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
Zarządzenie Wewnętrzne wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
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Zał. do ZW 15/2012
WYTYCZNE SENATU POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
W SPRAWIE KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
ORAZ W SPRAWIE PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
1. Studia podyplomowe są studiami odbywanymi na wydziałach Uczelni, w zakresie
obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów
prowadzony przez Uczelnię. Studia te kończą się uzyskaniem kwalifikacji
podyplomowych.
2. W przypadku, gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym
mowa w ust. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
3. Studia podyplomowe trwają od 2 do 4 semestrów, w wymiarze co najmniej 150
godzin dydaktycznych, którym należy przypisać co najmniej 60 punktów ECTS.
4. Rada Wydziału, będącego (współ)organizatorem studiów podyplomowych, ma
obowiązek uchwalenia planów i programów studiów dla każdej uruchamianej edycji
studiów podyplomowych.
5. Program kształcenia studiów podyplomowych powinien zawierać:
a) opis studiów podyplomowych,
b) zakładane efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikowania i dokumentacji,
c) listę kursów / grup kursów z wymiarem godzinowym oraz liczbą punktów ECTS,
przyporządkowanych kursom / grupom kursów,
d) wykaz egzaminów obowiązkowych,
e) wymiar czasu przeznaczony na pracę końcową,
f) zakres egzaminu końcowego,
g) wymagania dotyczące terminu zaliczeń kursów.
6. Plan studiów podyplomowych powinien zawierać:
a) zestaw kursów w układzie semestralnym,
b) zestaw egzaminów w układzie semestralnym.
7. Rada Wydziału określa zasady funkcjonowania wydziałowego systemu jakości
kształcenia na studiach podyplomowych.
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