UCHWAŁA NR XXVII/178/14
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zasad tworzenia studiów podyplomowych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Na podstawie z art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 7 art. 8a i art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r., poz. 572 z późn.
zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława
Staszica w Pile
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława
Staszica w Pile tworzy, przekształca i znosi Senat.
2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w zakresie obszaru kształcenia,
z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony
przez Uczelnię.
3. Prowadzenie studiów podyplomowych o programie wykraczającym poza zakres,
o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego.
4. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz w zakresie
przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu prowadzone są
z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu właściwego ministra
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela.
5. Studia podyplomowe mogą być prowadzone we współpracy z innymi podmiotami,
również z zagranicy. Obowiązki i zadania stron regulują odrębne umowy zawierane
pomiędzy Uczelnią i tymi podmiotami.
§ 2. 1. Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym.
2. Studia podyplomowe mogą być prowadzone w języku obcym.
3. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry, a program kształcenia
na tych studiach umożliwia słuchaczowi uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.
§ 3. 1. Do prowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych uprawnione są jednostki
organizacyjne Uczelni.
2. Senat zatwierdza programy kształcenia na studiach podyplomowych.
§ 4. 1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych składa kierownik jednostki
organizacyjnej Rektorowi.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać:
1) uzasadnienie utworzenia studiów podyplomowych, w tym wskazanie zbieżności
tworzonych studiów podyplomowych z misją i Strategią Rozwoju Uczelni
oraz potrzebami rynku pracy,
2) koncepcją kształcenia,

3)
4)
5)
6)

program kształcenia,
wskazanie kierownika studiów podyplomowych,
obsadę kadrową realizującą program kształcenia,
preliminarz przychodów i kosztów zaakceptowany przez Kanclerza
oraz Kwestora,
7) informację o infrastrukturze zapewniającej prawidłowa realizację celów
kształcenia na studiach podyplomowych, w tym dostęp do zasobów
bibliotecznych.
3. Rektor przedkłada wniosek wraz z dokumentacją w tym program kształcenia
do zaopiniowania senackiej komisji właściwej ds. oceny jakości kształcenia.
4. Jeżeli program kształcenia został pozytywnie zaopiniowany przez komisję, o której
mowa w ust. 3, Rektor przedstawia wniosek, opinię oraz program kształcenia
Senatowi Uczelni. Senat podejmuje uchwałę o utworzeniu studiów podyplomowych,
wprowadzającą program kształcenia studiów podyplomowych.
§ 5. Szczegółowe wytyczne tworzenia dokumentacji studiów podyplomowych określi
Rektor w drodze zarządzenia.
§ 6. 1. Uruchomienie każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga zgody
Rektora, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga zgody Senatu, jeżeli
łączy się ze zmianą programu kształcenia. Zmiany programów kształcenia mogą
dotyczyć wyłącznie kolejnego cyklu kształcenia.
§ 7. 1. Studia podyplomowe mogą nie zostać uruchomione, nie dłużej niż przez 3 kolejne
edycje, z powodu:
1) braku minimalnej liczby słuchaczy, gwarantującej samofinansowanie studiów
podyplomowych,
2) innych ważnych przyczyn.
2. W przypadku nieuruchomienia studiów podyplomowych przez 3 kolejne edycje,
Senat, na wniosek Rektora, podejmuje uchwałę o ich zniesieniu.
§ 8. 1. Wszelkie koszty studiów podyplomowych pokrywane są wyłącznie z przychodów
uzyskanych z opłat wnoszonych przez słuchaczy konkretnych studiów,
z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wysokość opłat za studia podyplomowe zatwierdza Rektor, na podstawie
preliminarza, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 6.
3. Preliminarz przychodów i kosztów powinien uwzględniać wskaźnik kosztów
pośrednich, ustalany każdorazowo przez Kwestora Uczelni.
4. Studia podyplomowe mogą być finansowane lub dofinansowane ze środków
zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej lub innych.
5. Studia podyplomowe finansowane lub dofinansowane ze źródeł określonych
w ust. 4, prowadzone są w oparciu o procedury i wymogi obowiązujące
przy realizacji danego projektu i zgodnie z jego dokumentacją. W tym przypadku
zagadnienia dotyczące studiów podyplomowych mogą być uregulowanie odmiennie,
aniżeli w przepisach niniejszego Regulaminu, jeżeli nie jest to sprzeczne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 9. 1. Nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych
na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach pensum.

2. Stawkę godzinową wynagrodzenia nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć
na studiach podyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia.
3. Kierownik studiów podyplomowych wykonuje swoje zadania na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Wysokość wynagrodzenia kierownika ustala Rektor w drodze
zarządzenia.
4. Kierownik studiów podyplomowych przekazuje do Działu Kadr i Spraw Socjalnych
listę nauczycieli akademickich, z którymi mają być zawarte umowy cywilnoprawne
o prowadzenie zajęć na danych studiach podyplomowych. Lista powinna zawierać
dane osobowe nauczyciela, konieczne do podpisania umowy.
§ 10. 1. Nadzór nad studiami podyplomowymi sprawuje prorektor właściwy ds. dydaktyki
i studentów.
2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje kierownik jednostki
organizacyjnej.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się prorektorowi właściwemu ds. dydaktyki i studentów.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile
prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski

