
 

 

 

 

PROCEDURA PROJEKTOWANIA I ZATWIERDZANIA PROGRAMU 
STUDIÓW  

1. Cel i zakres procedury 
 
Celem procedury jest określenie zasad projektowania i zatwierdzania efektów uczenia się 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Zakres procedury obejmuje 
określenie sylwetki absolwenta, zaprojektowanie kierunkowych i modułowych efektów 
uczenia się oraz harmonogramu studiów umożliwiającego ich realizację, zatwierdzenie 
opracowanego programu studiów. Procedura obejmuje swym zakresem studia I i II 
stopnia realizowanych w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej oraz studiów 
podyplomowych. 
 
2. Podstawa prawna procedury 

• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1668); 

• Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym systemie Kwalifikacji (Dz. U.  
z 2016, poz. 64); 

• Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopad 2018 r. w sprawie charakterystyk 
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie poziomy 6–8 
Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

• Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1861); 

• Zarządzenie Nr 17/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 19 marca 2019 
r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin, dostosowania 
programów studiów oraz organizacji potwierdzania efektów uczenia się do 
wymagań określonych w ustawie;  

• Zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i zmian programów studiów  
w Politechnice Koszalińskiej;  

• Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 marca 2012 
r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty Kursu wraz z Instrukcją Opracowania 
Karty Kursu, jako elementu dokumentacji programów kształcenia na kierunkach 
studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej; 

• Uchwała Nr 1/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 21 stycznia 2015 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice 
Koszalińskiej; 
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3. Opis realizacji procedury 

3.1. Projektowanie programu studiów 
 
Studia na Wydziale odbywają się na kierunkach kształcenia zgodnie z programem 
studiów i harmonogramem studiów. Program studiów i harmonogram studiów 
opracowuje dla: 

• studiów I i II stopnia - Rada Programowa kierunku; 
• studiów podyplomowych - kierownik Studiów Podyplomowych. 

 
Program studiów powinien być sporządzony zgodnie z zarządzeniem Nr 67/2021 
Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wytycznych do 
tworzenia i zmian programów studiów w Politechnice Koszalińskiej oraz zarządzeniem 
Nr 12/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia wzoru Karty Kursu wraz z Instrukcją Opracowania Karty Kursu, jako 
elementu dokumentacji programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w 
Politechnice Koszalińskiej. W przypadku studiów podyplomowych niezbędną 
dokumentację wymaganą do uruchomienia studiów podyplomowych określa Uchwała Nr 
1/2015 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Koszalińskiej 
 
Na etapie projektowania programu studiów niezbędna jest analiza oczekiwań 
pracodawców w zakresie oczekiwanych efektów uczenia się uzyskiwanych przez 
studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.  
 
Zaprojektowany program studiów powinien zostać zaopiniowany przez Samorząd 
Studentów Politechniki Koszalińskiej. 
 
3.2. Zatwierdzenie programu studiów 

Opracowane programy studiów wraz z opiniami przedstawicieli studentów 
przekazywane są Dziekanowi. Dziekan niezwłocznie przedkłada opracowane programy 
studiów do zaopiniowania przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Wydziałowy 
Zespół ds. Jakości Kształcenia w terminie do dwóch tygodni wydaje opinię dotyczącą 
przedłożonego programu studiów. Opinia zawiera informacje dotyczącą zgodności 
programu studiów z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi  
i wewnętrznymi oraz ocenę możliwości realizacji założonych efektów uczenia się. 
Programy studiów opiniuje Rada Wydziału. Następnie przekazywany jest do 
zaopiniowania do Rady Jakości Kształcenia PK. 

Program studiów wraz ze wszystkimi opiniami kierowany jest do Rektora celem 
zatwierdzenia efektów uczenia się przez Senat Politechniki Koszalińskiej (studia I, II) lub 
wydania zarządzenia o uruchomieniu studiów podyplomowych. 

4. Dokumenty i formularze 
 
• Zarządzenie Nr 67/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 września 

2021 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i zmian programów studiów w 
Politechnice Koszalińskiej;  



• Koncepcja utworzenia nowego kierunku studiów – załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Rektora nr 67/2021. 

• Wzór programu studiów – załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 67/2021. 
• Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 20 marca 2012 

r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty Kursu wraz z Instrukcją Opracowania 
Karty Kursu, jako elementu dokumentacji programów kształcenia na kierunkach 
studiów prowadzonych w Politechnice Koszalińskiej. 

• Karta kursu – załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 12/2012. 
• Instrukcja opracowania karty kursu – załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora  

nr 12/2012. 

 

Zatwierdzono Uchwałą Rady Wydziału z dnia 7 lipca 2016 roku. Aktualizowano w dniu 
17 grudnia 2019 r. Aktualizowano w dniu 20 września 2022 r. 

 

 

 

  

 


