
 Do użytku wewnętrznego 

 

DECYZJA nr  8 /2012 
Prorektora ds. Kształcenia i Studentów 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 
 

w sprawie:   zasad dotyczących studiów podyplomowych w Uniwersytecie Opolskim 
 
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. 
Dz. U. z 2012, poz.572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, 
warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów 
i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. 
z 2011 r., nr 196, poz.1167); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz.131) zarządza się w sprawie studiów 
podyplomowych, co następuje: 
 

1. Do kompetencji rady podstawowej jednostki organizacyjnej (Wydziału) należy 
uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat UO planów i programów 
studiów podyplomowych (zgodne z art. 68.1. Ustawy). 
 

2. Wydział oraz Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia 
Pedagogicznego mogą prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru 
kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony 
przez uczelnię (zgodne z art. 8. ust. 7 Ustawy).  
 

3. W przypadku gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym 
mowa w art. 8. ust. 7 Ustawy, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zgodne z art. 8. ust. 8 Ustawy). 
 

4. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia 
powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS, przy 
czym uczelnia jest obowiązana do określenia ich efektów kształcenia oraz sposobu ich 
weryfikowania i dokumentacji (zgodne z art. 8a Ustawy). Warunkiem wydania 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w 
programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 60 punktów 
ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, 
(zgodne z § 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 
września 2011). 
 

5. Jednocześnie w przypadku studiów podyplomowych przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela obowiązują standardy kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z art. 9c Ustawy i 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. i 
uwzględniają: 



1) efekty kształcenia w zakresie:  
a) wiedzy merytorycznej i metodycznej,  
b) wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym w zakresie wychowania, z 

uwzględnieniem przygotowania do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych,  

c) przygotowania w zakresie stosowania technologii informacyjnej,  
d) poziomu znajomości języka obcego;  

2) czas trwania studiów oraz studiów podyplomowych, wymiar i sposób organizacji 
praktyk. 

 
6. Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie przygotowania do wykonywania 

zawodu nauczyciela może być prowadzone w zakresie: 
1) przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) - moduł 4;  
2) przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla 

absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania 
przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-
pedagogicznego i dydaktycznego - moduły 2 i 3, z tym że w przypadku absolwentów 
studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy 
w przedszkolach i szkołach podstawowych;  

3) pedagogiki specjalnej dla osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania 
zawodu nauczyciela - moduł 5. Realizacja modułu 2 i 3 powinna trwać łącznie nie 
mniej niż 3 semestry. Moduł 3 jest realizowany po module 2. 

 

7. „Pakiet” programu kształcenia na studiach podyplomowych powinien zawierać: 

1) Uchwałę Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych;  
2) Wskazanie kandydata na kierownika studiów;  
3) Nazwę studiów ze wskazaniem obszaru/ dziedziny kształcenia; 
4) Sylwetkę absolwenta z uwzględnieniem adresatów studiów;  
5) Szczegółowe warunki rekrutacji na studia; 
6) Wymagania stawiane kandydatom na studia; 
7) Cel i zakładane efekty kształcenia; 
8) Tryb, formę i zakres tematyczny studiów;  
9) Czas trwania i sposób oceniania efektów kształcenia; 
10) Kryteria zaliczenia przedmiotów; 
11) Język wykładowy; 
12) Siatkę studiów z podziałem na semestry, przedmioty, kategorie zajęć, godziny 

dydaktyczne, p. ECTS; 
13) Karty przedmiotów (do wglądu w Dziekanacie/Katedrze/Instytucie); 
14) Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów; 
15) Wykaz kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na studiach; 
16) Przewidywaną liczbę słuchaczy i limity przyjęć (min. i max liczbę słuchaczy); 
17) Kosztorys studiów sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej 

samofinansowanie się studiów. 

8. Decyzja wchodzi wżycie z dniem podpisania. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


