
 
 
 
 
 
 

Uchwała nr 413/02/2019 
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 28 lutego 2019 r. 
w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych 

w Uniwersytecie Rzeszowskim 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w związku z art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1669), Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się ogólne wytyczne dotyczące projektowania programów na studiach pierwszego, 
drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, spójne z treścią ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), ustawy z dnia 
22  grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153), 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej 
Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861). 

 
§ 2 

Używane w procesie projektowania programów studiów określenia oznaczają: 

1) poziom studiów – studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie; 

2) profil studiów – profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki; 
3) program studiów – opis efektów uczenia się, zgodny z uniwersalnymi charakterystykami 

pierwszego stopnia, określonymi w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji oraz charakterystykami drugiego stopnia określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. 
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
– dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów 

pierwszego stopnia, 
– dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów 

drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, 
wraz z opisem procesu prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się 
oraz liczbą punktów ECTS przypisanych do zajęć; 



 

 
 

4) program studiów o profilu praktycznym – obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby pkt ECTS wymaganej do ukończenia 
studiów na danym poziomie; 

5) program studiów o profilu ogólnoakademickim – obejmuje zajęcia związane 
z  prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, 
do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% 
liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie 
i   uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia 
działalności naukowej lub udział w tej działalności; 

6) harmonogram studiów – rozkład zajęć (przedmiotów) w poszczególnych semestrach 
z uwzględnieniem form ich prowadzenia oraz wymiaru godzinowego, formy zaliczenia 
i wymaganej do zaliczenia liczby punktów ECTS;  

7) studia stacjonarne – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa punktów 
ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów; 

8) studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, finansowana ze źródeł innych niż 
subwencja z budżetu państwa na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, 
w ramach której co najmniej 30% punktów ECTS objętych programem studiów  jest 
uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia i studentów;  

9) rada jednostki – rada podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek 
studiów; 

10) rada programowa – rada programowa kierunku studiów powołana na podstawie 
dotychczasowych przepisów. 

 

§ 3 

1. Projektując program studiów, należy uwzględnić  w  szczególności: 
1) koncepcję kształcenia, w tym związek studiów ze strategią uczelni; 
2) zakres prowadzonych badań naukowych w dyscyplinie związanej z kierunkiem studiów, 

kompetencje i doświadczenie osób przewidzianych do realizacji programu studiów; 
3) możliwości finansowe realizacji programu studiów; 
4) charakter uczelni i jej otoczenia – tj. walory i niedostatki lokalnego rynku pracy oraz 

potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego; 
5) wymagania dotyczące warunków prowadzenia studiów określone w aktualnie 

obowiązujących przepisach; 
6) zakładane efekty uczenia się oraz sposoby ich weryfikacji; 
7) analizę zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz 

wnioski z analizy wyników monitoringu karier  zawodowych absolwentów studiów; 
8) potencjał techniczny uczelni, potrzebny do realizacji programu studiów. 

 

2. W proces projektowania programu studiów powinni być włączeni interesariusze zewnętrzni 
(w szczególności przedstawiciele pracodawców). 

3. Projektowanie programów podlega dokumentacji. 
  



 

 
 

§ 4 

1. Dokumentację programu studiów tworzy rada programowa kierunku. 
2. Uchwalony przez radę jednostki program studiów wraz z pisemną opinią samorządu 

studentów, dziekan wydziału przedkłada Rektorowi z wnioskiem o skierowanie pod obrady 
Senatu. 

3. Senat podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów dla określonego kierunku, 
poziomu i profilu, po zaopiniowaniu przez senacką Komisję ds. Kształcenia.  

4. Uchwalony przez radę jednostki harmonogram studiów przedkładany jest do akceptacji 
Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. 

 

§ 5 

W odniesieniu do ogólnych wytycznych, w drodze zarządzenia Rektora określone zostaną 
szczegółowe zasady projektowania programów studiów oraz sporządzania ich dokumentacji, 
obowiązujące rady jednostek. 

 
§ 6 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do programów studiów 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020. 

2. Traci moc Uchwała nr 102/02/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 lutego 2017 r. 
(z późn. zm.) w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów kształcenia 
na studiach wyższych. 

3. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich 
i Kształcenia. 

 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Rektor 
 

 
prof. dr hab. Sylwester Czopek 

 
 


