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Procedura nr 8

Tworzenie studiów podyplomowych i kursów dokształcających

1. Opis czynności Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien zostać złożony w Dziale Nauczania nie 
później niż do końca kwietnia, jeśli rozpoczęcie kształcenia jest planowane w semestrze zimowym 
kolejnego roku akademickiego lub do końca listopada, jeśli rozpoczęcie kształcenia planowane 
jest od semestru letniego danego roku akademickiego. Wszystkie dokumenty powinny zostać 
podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej – dziekana danego wydziału. 
Wniosek należy złożyć wraz z kosztorysem uprzednio zatwierdzonym przez Kwestora UJ. Kom-
pletny wniosek należy zaadresować do Prorektora ds. dydaktyki i przesłać do Działu Nauczania.

Osoba odpowiedzialna Dyrektor instytutu, Dziekan

Termin realizacji —

Podstawa prawna Dokumenty zewnętrzne:
 ʘ Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw

 ʘ Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 ʘ Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przy-

gotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 ʘ Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
 ʘ Rozporządzenie MENiS z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wyma-

ganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczy-
cieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

 ʘ Rozporządzenie MEiN z dnia 3.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

 ʘ Rozporządzenie MENiS z  dnia 7 września 2004 r. w  sprawie standardów kształcenia 
nauczycieli

 ʘ Rozporządzenie MENiS z dnia 10.09.2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaga-
nych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczy-
cieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

 ʘ Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształ-
cenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 ʘ Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 ʘ Rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dn. 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych

Dokumenty wewnętrzne:
 ʘ Zarządzenie nr 82 Rektora UJ z 3 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w załącznikach nr 1, 5 i 7 

do zarządzenia nr 29 Rektora UJ z 12 kwietnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usłu-
gi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz 
dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

 ʘ Zarządzenie nr 45 Rektora UJ z 13 czerwca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edu-
kacyjne w roku akademickim 2012/2013

2. Opis czynności Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych powinien zawierać:
1. Kartę wniosku o utworzenie studiów podyplomowych.
2. Program kształcenia wg wzoru.
3. Plan studiów wg wzoru.
4. Sylabusy modułów kształcenia wg wzoru, uwzględniające metody weryfikacji efektów 

kształcenia osiąganych przez studentów (załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12), sporządzone 
czcionką Times New Roman 9 pkt, w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD,

5. Efekty kształcenia wg wzoru.

Osoba odpowiedzialna —

Termin realizacji —
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Podstawa prawna  ʘ Regulamin Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujący od 1 paź-
dziernika 2012 r. (Uchwała nr 59/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 ʘ Ramowy regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązu-
jący od 1 października 2009 r.

 ʘ Zarządzenie nr 29 Rektora UJ z 21 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edu-
kacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014 oraz dla cykli, 
które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013 i w latach wcześniejszych

 ʘ Zarządzenie nr 50 Rektora UJ z 3 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 69 Rek-
tora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji przebiegu 
studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

 ʘ Zarządzenie nr 69 Rektora UJ z 25 lipca 2012 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 
podyplomowych

 ʘ Zarządzenie nr 31 Rektora UJ z 7 maja 2012 r. w sprawie tworzenia i likwidacji studiów wyż-
szych, studiów podyplomowych i kursów dokształcających w UJ

 ʘ Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie 
szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, stu-
diach podyplomowych i kursach dokształcających

 ʘ Zarządzenie nr 62 Rektora UJ z 29 lipca 2011 r. w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów 
podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

 ʘ Uchwała nr 2/I/2012 Senatu UJ z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad pod-
stawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projekto-
wania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych 
studiów magisterskich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 ʘ Uchwała nr 21/IV/2011 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zmiany Ramowego Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 ʘ Uchwała nr 58/IX/2010 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2010 r. 
w sprawie zmian w Ramowym Regulaminie Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie 
Jagiellońskim

 ʘ Uchwała nr 71/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. w spra-
wie zmian w Ramowym Regulaminie Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagielloń-
skim dotyczących rekrutacji na studia podyplomowe

3. Opis czynności Wniosek o utworzenie kursu dokształcającego powinien zostać złożony w Dziale Nauczania nie 
później niż do końca kwietnia, jeśli rozpoczęcie kształcenia jest planowane w semestrze zimowym 
kolejnego roku akademickiego lub do końca listopada, jeśli rozpoczęcie kształcenia planowane 
jest od semestru letniego danego roku akademickiego. Wszystkie dokumenty powinny zostać 
podpisane przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej – dziekana danego wydziału. 
Wniosek należy złożyć wraz z kosztorysem uprzednio zatwierdzonym przez Kwestora UJ. Wzór 
kosztorysu poniżej. Kompletny wniosek należy zaadresować do Prorektora ds. dydaktyki i prze-
słać do Działu Nauczania.

Osoba odpowiedzialna —

Termin realizacji —

Podstawa prawna Wytyczne do sporządzenia kosztorysów studiów podyplomowych i wzory kosztorysów

4. Opis czynności Wniosek o utworzenie kursu dokształcającego powinien zawierać:
1. Kartę wniosku o utworzenie kursu dokształcającego.
2. Program kształcenia na kursie dokształcającym wg wzoru.
3. Plan kształcenia na kursach dokształcających.
4. Sylabusy modułów kształcenia wg wzoru, uwzględniające metody weryfikacji efektów 

kształcenia osiąganych przez studentów (załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12), sporządzone 
czcionką Times New Roman 9 pkt, w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD,

5. Efekty kształcenia wg wzoru.

Osoba odpowiedzialna —

Termin realizacji —

Podstawa prawna —
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5. Opis czynności Przygotowany przez Dział Nauczania projekt zarządzenia w sprawie utworzenia studiów pody-
plomowych lub kursu dokształcającego przekazywany jest do Zespołu Radców Prawnych celem 
zaopiniowania  pod względem formalno-prawnym.

Osoba odpowiedzialna Dział Nauczania, Zespół Radców Prawnych

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

6. Opis czynności Dział Organizacji sprawdza poprawność tekstu, opracowuje szatę graficzną zarządzenia.

Osoba odpowiedzialna Dział Organizacji

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

7. Opis czynności Z Działu Organizacji tekst jest przesyłany mailowo do Kolegium Rektorskiego, w skład którego 
wchodzą: Rektor UJ, Prorektorzy UJ, Kwestor UJ, Kanclerz UJ. Kolegium Rektorskie ma trzy dni na 
zaopiniowanie dokumentu.

Osoba odpowiedzialna Kolegium Rektorskie

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

8. Opis czynności Rektor UJ ostatecznie akceptuje i podpisuje tekst zarządzenia, które wraca do Działu Organizacji.

Osoba odpowiedzialna Rektor UJ

Termin realizacji —

Podstawa prawna —

9. Opis czynności Dział Organizacji umieszcza zarządzenie Rektora UJ w wersji elektronicznej w Biuletynie Informa-
cji Publicznej UJ; Dział Nauczania umieszcza je na swojej stronie www.

Osoba odpowiedzialna —

Termin realizacji —

Podstawa prawna —


