Uchwała nr 307/2008
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie: ustalenia wytycznych dla rad wydziałów i Rady ds. Ogólnouczelnianych
Jednostek Dydaktycznych w celu uchwalenia planów studiów i programów
nauczania, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów
dokształcających

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i § 34 ust. 1
pkt 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Studiów
Podyplomowych uchwalonego uchwałą Senatu nr 250/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku,
Senat postanawia, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Uchwala się wytyczne dla rad wydziałów i Rady ds. Ogólnouczelnianych Jednostek
Dydaktycznych w celu uchwalenia planów studiów i programów nauczania oraz planów
i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

II. STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
§2
1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu studia pierwszego stopnia i drugiego
stopnia prowadzone są zgodnie z planem studiów i programem nauczania uchwalonym
przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem niniejszych
Wytycznych.
2. Uchwalane przez rady wydziału plany studiów i programy nauczania muszą spełniać
standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyŜszego, o których mowa w § 9.
§3
1. Plan studiów i program nauczania jest uchwalany przez radę wydziału, po zasięgnięciu
opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego, który prowadzi studia.
2. Do zmiany planu studiów i programu nauczania stosuje się postanowienia ust. 1.
3. Zmieniony plan studiów i program nauczania obowiązuje z dniem rozpoczęcia roku
akademickiego i dotyczy studentów rozpoczynających naukę.
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§4
Plan studiów powinien w szczególności zawierać następujące informacje:
1) podział przedmiotów na lata studiów i semestry,
2) sposób realizacji kaŜdego z nauczanych przedmiotów,
3) liczbę godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów,
4) czas trwania oraz rodzaj praktyk,
5) obowiązujące w kaŜdym semestrze zaliczenia przedmiotów i egzaminy.
§5
Program nauczania powinien w szczególności obejmować:
1) nazwy nauczanych przedmiotów z ich podziałem na przedmioty obowiązkowe
i fakultatywne,
2) liczbę godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów,
3) podstawowe treści programowe dla kaŜdego przedmiotu,
4) liczbę punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów, praktyk i pracy dyplomowej,
5) liczbę dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla kaŜdego semestru studiów.
§6
Plan studiów i program nauczania powinien umoŜliwiać studentowi wybór treści kształcenia
w wymiarze określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyŜszego, o którym mowa w § 9.

III. STUDIA PODYPLOMOWE ORAZ KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
§7
1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu studia podyplomowe oraz kursy
dokształcające prowadzone są zgodnie z planem i programem studiów i kursów
uchwalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub Radę ds.
Ogólnouczelnianych Jednostek Dydaktycznych, z uwzględnieniem niniejszych
Wytycznych.
2. Uchwalane przez rady wydziałów lub Radę ds. Ogólnouczelnianych Jednostek
Dydaktycznych plany i programy studiów podyplomowych dających uprawnienia do
wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej muszą spełniać wymogi
programowe dla studiów podyplomowych, w zakresie treści programowych oraz łącznego
wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów.
3. JeŜeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres związany
z prowadzonymi kierunkami studiów, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego, wydana po zasięgnięciu opinii
Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego.
§8
1. Plan studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających powinien w szczególności
zawierać następujące informacje:

3
1)
2)
3)
4)

nazwę studiów podyplomowych lub kursów dokształcających,
wykaz przedmiotów i sposób ich realizacji,
liczbę godzin zajęć,
zasady ukończenia studiów lub kursów.

2. Program studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających powinien
w szczególności zawierać:
1) zestawy nazw nauczanych przedmiotów z ich podziałem na przedmioty obowiązkowe
i fakultatywne,
2) liczbę godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów,
3) podstawowe treści programowe dla kaŜdego przedmiotu,
4) wykaz nauczycieli realizujących poszczególne przedmioty.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale zastosowanie mają odpowiednie
przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z 12 lipca 2007 roku
w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia,
a takŜe trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia
międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166).
§ 10
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Erwin Wąsowicz

