
Uchwała nr 142/L/2021 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 22 września 2021 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę nr 428/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie 

uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej 

 

 

Na podstawie § 100 ust. 8 Statutu Politechniki Warszawskiej uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W Regulaminie studiów podyplomowych stanowiącym załącznik do uchwały 

nr 428/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 listopada 2019 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Program studiów podyplomowych określa:  

1) liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania danych kwalifikacji 

podyplomowych, powinna ona wynosić co najmniej 30 punktów ECTS; 

2) liczbę semestrów, przy czym minimalna liczba wynosi dwa semestry; 

3) ogólną liczbę godzin zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, która 

powinna wynosić: 

a) nie mniej niż 180 i nie więcej niż 750 godzin zajęć dydaktycznych, 

b) co najmniej 300 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studiów 

podyplomowych dających kwalifikacje bądź uprawnienia zawodowe, jeśli 

przepisy dotyczące określonego zawodu lub uprawnień nie stanowią inaczej, 

4) liczbę punktów ECTS, jakie mogą być uzyskane w ramach zajęć dydaktycznych 

prowadzonych z zastosowaniem metod kształcenia na odległość; 

5) stosowane formy prowadzenia zajęć; 

6) sposoby weryfikacji, czy założone efekty zostały osiągnięte przez uczestnika 

studiów podyplomowych;  

7) opis poszczególnych przedmiotów bądź grup przedmiotów - obejmujący:  

a) treści programowe, 

b) efekty uczenia się i ich odniesienie do efektów uczenia się dla programu, 

c) liczbę punktów ECTS, 

8) plan studiów, z zaznaczeniem grup przedmiotów podlegających wyborowi 

przez uczestnika studiów podyplomowych jeśli są stosowane; 

9) zakres i formę egzaminu końcowego lub obrony pracy końcowej, 

10) zasady rejestracji na kolejny semestr (o ile przewidziano rozliczenie 

semestralne).” 

 

2) w § 6 po ust. 2 dodaje się ustęp 2a i 2b w brzmieniu: 

2a. Zajęcia prowadzone z zastosowaniem metod kształcenia na odległość mogą być 

prowadzone jeśli: 

1) specyfika tych zajęć umożliwia zastosowanie tej metody, 

2) spełniono łącznie wymagania określone w rozporządzeniu ministra 

właściwego ds. szkolnictwa wyższego określającym wymagania dotyczące 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 



2b. Zaleca się, by podstawową formą prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej, były zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału wykładowców i uczestników w czasie 

rzeczywistym.” 

 

§ 2 

Zmiany, o których mowa w § 1 mają zastosowanie dla nowych programów studiów 

podyplomowych i zmienianych programów studiów podyplomowych uchwalanych przez 

Senat Politechniki Warszawskiej począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Senatu       Rektor  

 

 

       mgr Joanna Kożuchowska    prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 


