Uchwała nr 36/2017
Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
z dnia29 marca 2017 r.
w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla
studiów podyplomowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Na podstawie art 62 ust. 1 w związku z art. 8a i art. 68 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016.1842 t.j. z późn. zm.) Senat Uczelni postanawia co
nastepuje:
§1
1. Studia podyplomowe w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzone są zgodnie
z programem kształcenia uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej z
uwzględnieniem niniejszych wytycznych.
2. Celem prowadzenia studiów podyplomowych, jest kształcenie nowych umiejętności
niezbędnych na rynku pracy.
3. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a program kształcenia na tych
studiach umożliwia uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.
4. Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w zakresie zgodnym z
rozporządzeniem właściwego ministra, w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.
§2
1. Podstawowa jednostka organizacyjna zwana dalej wydziałem, prowadząca studia
podyplomowe, jest zobowiązana do stworzenia programu kształcenia na studiach
podyplomowych, a w szczególności do określenia efektów kształcenia, uwzględniając ogólne
charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy
Kwalifikacji oraz do określenia sposobu ich weryfikowania i dokumentowania.
2. W przypadku tworzenia nowych studiów podyplomowych rada wydziału przedkłada
Senatowi uchwałę w sprawie utworzenia studiów podyplomowych.
3. Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich dokonuje oceny uchwalonego przez
radę wydziału wniosku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych i przedkłada swoją
opinię Senatowi.
4. Senacka Komisja ds. Kształcenia dokonuje analizy przedstawionych przez radę wydziału
efektów kształcenia dla kierunku studiów podyplomowych.
5. Senat podejmuje uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla prowadzonych na
wydziale studiów podyplomowych.
§3
Rektor AJD na wniosek Dziekana Wydziału powołuje kierownika studiów podyplomowych.
Zadaniem kierownika studiów jest organizacja i zarządzanie procesem dydaktycznym na studiach
podyplomowych.

§4
W procesie tworzenia programu kształcenia na studiach podyplomowych podstawowa jednostka
organizacyjna uczelni uwzględnia:
1. zgodność programu kształcenia ze strategią AJD;
2. potrzeby uzasadniające utworzenie studiów podyplomowych, w tym przede wszystkim
potrzeby rynku pracy;
3. analizę zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy;
4. kosztorys planowanych studiów podyplomowych
§5
1. Program kształcenia dla studiów podyplomowych obejmuje:
a) opis zakładanych efektów kształcenia,
b) program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania
zakładanych efektów kształcenia.
2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych spełnia następujące
warunki:
a) jest wewnętrznie spójny,
b) obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez słuchaczy w
procesie kształcenia, niezbędne do uzyskania kwalifikacji nadawanej po ukończeniu
studiów podyplomowych.
3. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni posiada kompetencje do:
1) przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej do kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu studiów podyplomowych z uwzględnieniem art.21 ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 64 i 1010),
2) podejmowania decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji
nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o
których mowa w art.25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji.
§6
1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia podyplomowe może
dokonać w programie kształcenia zmian, mających na celu doskonalenie programu, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.
§7
Dokumentacja programu kształcenia na studiach podyplomowych obejmuje:
1. Ogólną charakterystykę prowadzonych studiów, która powinna zawierać:
1) nazwę studiów podyplomowych

2) przyporządkowanie do obszaru kształcenia
3) ogóle cele kształcenia
4) wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata)
5) zasady rekrutacji
2. Opis zakładanych efektów kształcenia ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych;
3. Opis programu studiów podyplomowych, w tym:
1) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji
podyplomowych,
2) plan studiów
3) sylabusy poszczególnych modułów kształcenia składające się na program studiów
podyplomowych uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych
przez słuchaczy,
4) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk, w przypadku gdy program kształcenia
przewiduje praktyki
5) wymogi związane z ukończeniem studiów (praca końcowa/egzamin końcowy /inne),
6) warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
4. Opis warunków prowadzenia i realizacji programu studiów podyplomowych.
§8
Zasady powoływania i organizacji studiów podyplomowych w AJD w Częstochowie określa
Zarządzenie Rektora.
§9
1. Traci moc uchwała nr 83/2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia
27 czerwca 2012r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania
programów kształcenia dla studiów podyplomowych w Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie.

§10
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
za – 22
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
w którym uczestniczyło 22 Senatorów, spośród 29 członków Senatu AJD z prawem głosu.
§11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Senatu
Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie
dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD

