
 
  
 
 
 
 

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 4.1/17 

Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

z dnia 25 stycznia 2017 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII - 10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii                             

Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie  studiów 

podyplomowych i kursów dokształcających 

 

 

§ 1 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub PSW oraz § 37 Statutu UMCS, 

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Uchwale Nr XXIII – 10.12/13 Senatu 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie studiów 

podyplomowych  i kursów dokształcających, wprowadza następujące zmiany: 

 

1. w § 1 dodaje się punkty od 7 do 13 w następującym brzmieniu: 

„7) Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji 

odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa 

w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r.     

w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie  

(Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za pomocą ogólnych 

charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych 

w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zwana dalej PRK; 

8) Kwalifikacje pełne – kwalifikacje, które są nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty 

po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz kwalifikacje pierwszego, drugiego              

i trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy; 

9) Kwalifikacje cząstkowe – to m.in. kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów 

podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy, kwalifikacje nadawane po 

ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 

ustawy; 

10) USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów; 



11) PSW – ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1842 ze zm.); 

12) ZSK – ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji                  

(Dz.U.  2016, poz. 64); 

13) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia                   

26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2016 poz. 1594).”; 

2. w § 2: 

1) uchyla się ust. 2 i ust. 3; 

2) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„9. Studia podyplomowe lub kursy dokształcające prowadzone są w formie 

niestacjonarnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również 

możliwość prowadzenia w formie studiów stacjonarnych.; 

3) dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

„14. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych: 

1) na poziomie 6 PRK – nadaje się osobom posiadającym kwalifikację pełną co 

najmniej na poziomie 6 PRK; 

2) na poziomie 7 PRK – nadaje się osobom posiadającym kwalifikację pełną na 

poziomie 6 lub 7 PRK.”; 

3. w § 3: 

1) w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) sylwetkę absolwenta, obejmującą informację o działaniach lub zadaniach, które 

potrafi wykonywać osoba posiadająca kwalifikację;”; 

2) w ust. 4 dodaje się pkt 10 i 11 w następującym brzmieniu: 

„10) informację o przypisaniu studiów podyplomowych do poziomu PRK; 

11) odpowiednio informację o decyzji rady jednostki o włączeniu lub nie do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych albo informację o decyzji rady jednostki 

o występowaniu do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 

ustawy ZSK, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów 

dokształcających.” 

3) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) inne dokumenty dotyczące otwieranych studiów lub kursu, w tym w przypadku 

podjęcia przez radę jednostki decyzji o włączeniu studiów podyplomowych 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji umożliwiające uzupełnienie 

informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji                       

o kwalifikacjach cząstkowych, o którym mowa w ZSK, a w przypadku 

kursów dokształcających stosowny wniosek.”; 

4. w § 4 w ust. 1: 

1) uchyla się pkt 9; 

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 



„10) opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych lub kursu 

dokształcającego. W przypadku studiów podyplomowych powinien to być opis 

efektów kształcenia uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego 

stopnia poziomu 6 lub 7 PRK, określone w załączniku do ustawy o ZRK oraz 

efekty ujęte w charakterystykach drugiego stopnia poziomu 6 lub 7 PRK, określone 

w rozporządzeniu.”; 

5. w § 7 na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje się dalszą część zdania: „na zasadach 

obowiązujących w Uniwersytecie.”; 

6. w § 9: 

1) w ust. 1 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się dalszą część 

zdania w brzmieniu: „od momentu powołania.”; 

2) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) bieżąca kontrola jakości kształcenia;”; 

3) w ust. 3 w pkt.10 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się dalszą część zdania 

w brzmieniu: „w tym z wykorzystaniem USOS;”; 

7. w § 10: 

1) w ust. 3 pkt 7 i 8 otrzymują następujące brzmienie: 

„7) sporządza umowy oraz rachunki lub inne niezbędne dokumenty kadrowo-

płacowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych i innych prac związanych                         

z działalnością studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego; 

8) przygotowuje świadectwa ukończenia studiów lub kursu;”;  

2) w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) karta obiegowa, o ile dla studiów lub kursu przewidziana jest jej wersja 

papierowa;”; 

8. po § 15a dodaje się § 15b w następującym brzmieniu: 

„§ 15b 

1. Programy kształcenia i zawarte w nich opisy efektów kształcenia, określone dla 

kierunków studiów podyplomowych lub kursów dokształcających utworzonych przed 

dniem 1 października 2016 r. pozostają w mocy. 

2. Do zmiany programów kształcenia i opisów efektów kształcenia, których mowa                    

w ust. 1, stosuje się przepisy obowiązujące w dniu dokonywania tej zmiany.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                    

 

                   Przewodniczący Senatu UMCS 

                               REKTOR 

 

                                                  

 

                                  prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


