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I. Informacje ogólne 

 
 

1. Nazwa studiów podyplomowych  
 

w języku polskim   
 

Studia podyplomowe w zakresie ......................................................................................................... 
 

w języku angielskim*  
 

Postgraduate Studies in ....................................................................................................................... 
 

2. Wydział  tworzący studia podyplomowe 
(w przypadku, gdy studia podyplomowe tworzy więcej niż jeden wydział, należy wskazać wydział wiodący) 

 

.............................................................................................................................................................. 
 

3. Kod ICSED-F  
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Termin, od którego mają być utworzone (semestr, rok akademicki)  
 

.............................................................................................................................................................. 
 
 

 
II. Program i plan studiów 
 

 
5. Tabela zgodności efektów uczenia się dla studiów podyplomowych 

 

Tabela zgodności efektów uczenia się dla studiów podyplomowych stanowi załącznik nr 1 do 
wniosku. 

 

6. Program studiów podyplomowych  
 

Program studiów podyplomowych stanowi  załącznik nr 2** do wniosku. 
 

7. Plan studiów podyplomowych  
 

Plan studiów podyplomowych stanowi  załącznik nr 3**  do wniosku. 
 

8. Nazwy przedmiotów w języku angielskim  
 

Tabelaryczne  zestawienie nazw przedmiotów stanowi załącznik nr 4 do wniosku.  
 

9. Sylabusy przedmiotów *** 
 
 
 
 



III. Rekrutacja 
 

10. Zasady rekrutacji  
 

Zasady rekrutacji stanowią załącznik nr 5 do wniosku. 
 

 
IV. Kadra 

 
11. Obsada kadrowa zajęć  

 

Tabela przedstawiająca obsadę zajęć z poszczególnych przedmiotów stanowi załącznik nr 6 do 
wniosku. 

 
V. Informacje końcowe 

 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku: 

 
Imię i nazwisko:  
Stanowisko/stopień naukowy:  
Telefon:       
Fax:  
E-mail :  
Wydział/Instytut:  
Data:   
 
Wykaz załączników:  
 

1. Tabela zgodności efektów uczenia się dla studiów podyplomowych 
2. Program studiów podyplomowych (uchwała Rady Wydziału) 
3. Plan studiów podyplomowych (uchwała Rady Wydziału) 
4. Nazwy przedmiotów w języku angielskim 
5. Zasady rekrutacji na studia podyplomowe 
6. Obsada kadrowa zajęć 
7. Sylabusy przedmiotów 
8. Uchwała Rady Wydziału – opinia w sprawie utworzenia studiów podyplomowych 
9. Kosztorys utworzenia studiów podyplomowych (preliminarz składa się do zatwierdzenia 

rektorowi/właściwemu prorektorowi  najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć). 
 
 

                             .......................................................................... 

                                                                                            (pieczęć i podpis Dziekana) 

                                                           
* Pomoc w ustaleniu nazwy anglojęzycznej można uzyskać od członków Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów 
ukończenia studiów wyższych na język angielski działającego w  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK. 
** Jest to element składowy Uchwały Rady Wydziału w sprawie planu i programu studiów podyplomowych. 
*** Zgodnie z obowiązującym wzorem wprowadzonym zarządzeniem Rektora UMK. 



 
Załącznik nr 1 do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych 

 
 

 
……………………………….                 ………………………………….. 
          pieczątka jednostki                                        miejscowość, data 

 
Tabela zgodności dla Studiów podyplomowych w zakresie … 

 

Tabela zgodności efektów uczenia się1 

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

Kod składnika opisu poziomu 
charakterystyki drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla 

kwalifikacji2: 

uzyskiwanych w 
ramach systemu 

szkolnictwa 
wyższego i nauki3  

o charakterze 
zawodowym4 

wiedza 

EUS_W01    

EUS_W02    

EUS_W03    

umiejętności 

EUS_U01    

EUS_U02    

EUS_U03    

kompetencje społeczne 

EUS_K01    

EUS_K02    

EUS_K03    



 
Imiona, nazwiska oraz podpisy osób, które opracowały efekty uczenia się (minimum 3 osoby): 
 

1. ………………………………………………………………………………..…. 
 

2. ………………………………………………………………..…………………. 
 

3. ……………………………………………………………..……………………. 

 
 
 

                                                           
1 Objaśnienia oznaczeń:  
EUS - efekty uczenia się 
W – kategoria wiedzy  
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03, etc. – numer efektu uczenia się 
2 Należy odnieść/porównać efekty uczenia się do najlepiej odpowiadających im charakterystyk drugiego stopnia 6, 7 i/lub 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 
dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz charakterystyk typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym. W przypadku, gdy 
dla danych studiów podyplomowych została określona Sektorowa Rama Kwalifikacji i włączona została ona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, należy  dokonać 
również odniesienia do jej poziomu. 
3 Należy wykorzystać wszystkie charakterystyki drugiego stopnia 6, 7 i/lub 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki wskazując kod składnika opisu, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 
4 Należy wykorzystać wybrane charakterystyki drugiego stopnia 6, 7 i/lub 8 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym 
wskazując kod składnika opisu, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8. 



 
 

Załącznik nr 2 do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych 

 
 
 

Program studiów podyplomowych 
 

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Wydział realizujący studia podyplomowe:  

Nazwa studiów podyplomowych:  

Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim:  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:  

Liczba semestrów:  

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:  

Łączna liczba punktów ECTS:  

Forma zaliczenia studiów podyplomowych – warunki uzyskania świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych* 

 

Cel studiów 
podyplomowych: 

Działania lub zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca 
kwalifikację (należy określić, do czego przygotowują uczestników 
studia podyplomowe). 

 

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji (należy opisać 
uzyskiwane przez uczestników nowe uprawnienia i kwalifikacje 
zawodowe niezbędne na rynku pracy). 

 

Zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście 
trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb 
społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu (należy również 
uwzględnić opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych). 

 

Możliwości wykorzystania kwalifikacji. 
 

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze. 
 



Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych**  

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

wiedza 

EUS_W01  

EUS_W02  

EUS_W03  

umiejętności 

EUS_U01  

EUS_U02  

EUS_U03  

kompetencje społeczne 

EUS_K01  

EUS_K02  

EUS_K03  

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami uczenia się 

Moduły 
kształcenia 

Przedmioty 

Charakter 
zajęć 

(teoretyczne/ 
praktyczne) 

T/P  

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Zakładane efekty uczenia się 

Sposób weryfikacji 
zakładanych efektów  

uczenia się osiąganych  
przez uczestnika 

Moduł 
kształcenia I 
… 

Przedmiot A 
..................... 

   
Wiedza:  
 
Umiejętności: 
 
Kompetencje społeczne: 

 

Przedmiot B 
..................... 

   

Przedmiot C 
..................... 

   



Moduł 
kształcenia II 
… 

Przedmiot D 
..................... 

   
Wiedza: 
 
Umiejętności: 
 
Kompetencje społeczne: 

 

Przedmiot E 
..................... 

   

Przedmiot F 
..................... 

   

Moduł 
kształcenia III 
… 

Przedmiot G 
..................... 

   
Wiedza: 
 
Umiejętności: 
 
Kompetencje społeczne: 

 

Przedmiot H 
..................... 

   

Przedmiot I 
..................... 

   

 
 
Program studiów obowiązuje od  semestru …………. roku akademickiego ………………………………….  
   
Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału ***………………………………..…. w dniu …………………………… r.   
                                                                                                                         (nazwa wydziału)                          (data posiedzenia rady wydziału)  
  
  
 
 

……………………………………………….  
                      (podpis Dziekana) 

 
 
  
* Zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych, studia mogą się kończyć: 
- złożeniem egzaminów i uzyskaniem zaliczeń;  
- złożeniem egzaminów i uzyskaniem zaliczeń, pracą końcową;   
- złożeniem egzaminów i uzyskaniem zaliczeń, egzaminem końcowym; 
- złożeniem egzaminów i uzyskaniem zaliczeń, pracą końcową, egzaminem końcowym. 
**Efekty uczenia się powinny być identyczne jak te wykazane w tabeli zgodności. 
Objaśnienia oznaczeń:  
EUS - efekty uczenia się 
W – kategoria wiedzy  
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03, etc. – numer efektu uczenia się 
*** W przypadku, gdy studia podyplomowe realizowane są wspólnie przez kilka wydziałów, program studiów musi być podpisany przez dziekanów wszystkich 
współpracujących wydziałów i wskazywać daty posiedzeń poszczególnych rad wydziałów.



Załącznik nr 3 do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych 
 
 
 

Plan studiów podyplomowych 
 

  

Wydział prowadzący studia podyplomowe:  

Nazwa studiów podyplomowych:  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Liczba semestrów:  

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:  

Łączna liczba punktów ECTS:  

  
I semestr* 
 

Kod przedmiotu w 
USOS 

Przedmiot 
Forma 
zajęć** 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia*** 

      
      
      
      

Suma: x   x 
 
 
 
 

 Plan studiów obowiązuje od  semestru ……………… roku akademickiego …………………………  
   
Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału ………………………………..….  
                                                                                                                  (nazwa wydziału) 
w dniu ………………………………..… r.   
              (data posiedzenia rady wydziału)  
 
 

…………………………………….  
              (podpis Dziekana) 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I 
** Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad      
   ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków   
   oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
*** Zaliczenie bez oceny, zaliczenie na ocenę, egzamin. 



Załącznik nr 4 do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych 
 
 
 

 
Nazwy przedmiotów w języku angielskim 

 
 

Nazwa przedmiotu  
zgodna z planem studiów (załącznik nr 3) 

Nazwa przedmiotu w j. angielskim* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
* Pomoc w ustaleniu nazw anglojęzycznych można uzyskać od członków Zespołu do spraw weryfikacji tłumaczeń 
dokumentów ukończenia studiów wyższych na język angielski działającego w  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
UMK. 



Załącznik nr 5 do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych 
 
 
 
 

Zasady rekrutacji 
 
 
 

Profil słuchacza - adresaci studiów podyplomowych: 
(należy określić, kto może być słuchaczem studiów podyplomowych: 
czy absolwenci studiów pierwszego stopnia czy drugiego 
stopnia/jednolitych magisterskich; czy absolwenci wszystkich 
kierunków studiów. Pożądane jest precyzyjne przedstawienie 
oczekiwanych kompetencji kandydata oraz wskazanie grup osób, 
które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji). 

 

Wymagane dokumenty: 
(należy wskazać inne niż wymagane regulaminowo dokumenty 
niezbędne w procesie rekrutacji) 

  kwestionariusz osobowy, którego wzór 
stanowi załącznik do Regulaminu,   
  odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych, 
 ……………………………………, 
 ……………………………………, 
 

Miejsce składania dokumentów i dane do kontaktu dla 
kandydatów: 

 

Przewidywana liczba miejsc: 
 

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego: 
(np. złożenie wymaganych dokumentów lub rozmowa kwalifikacyjna 
albo inne, ew. jakie?) 

 

Opis postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceniania:  
(w przypadku egzaminu - zakres egzaminu wstępnego) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych 
 
 

 
 

Obsada kadrowa zajęć 
 

 

Przedmiot* 
Forma zajęć 

dydaktycznych* 

Osoba prowadząca 
zajęcia 

Miejsce zatrudnienia 
(UMK/spoza UMK) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
* Zgodnie z planem studiów podyplomowych (załącznik nr 3). 


