
Załącznik do uchwały nr 25/2011 Senatu KPSW z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie 
wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz ustaleń dotyczących projektowania planów 
studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 
 

USTALENIA 
w sprawie wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji oraz projektowania planów studiów 
i programów kształcenia oraz ich realizacji i oceny rezultatów. 

§ 1 
 
1. Ustalenia stanowią podstawowe standardy prawne w zakresie projektowania, realizacji 

i oceny rezultatów planów studiów i programów kształcenia. 
2. Jeżeli w ustaleniach jest mowa o programie kształcenia rozumie się przez to opis 

określonych przez KPSW spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do 
osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu 
punktami ECTS. 

§ 2 
 
Dokumentacja projektu planu studiów i programu kształcenia powinna zawierać: 

1) uzasadnienie koncepcji i celu programu kształcenia ze wskazaniem związku z misją 
uczelni i jej strategią rozwoju oraz analizę możliwości kadrowych i finansowych  

2) potrzeby uczelni i interesariuszy zewnętrznych (partnerów społecznych –
pracodawców, organizacji branżowych); 

3) osoby realizujące program kształcenia (nauczycieli akademickich i inne osoby); 
4) przewidywane miejsca absolwenta na rynku pracy określone przy współpracy 

z nauczycielami akademickimi, studentami oraz interesariuszami zewnętrznymi; 
5) efekty kształcenia; 
6) strukturę programu kształcenia i jego zawartość merytoryczną; 
7) metody i formy kształcenia oraz metody oceny osiągnięć studentów; 
8) zasoby informacyjne i bazę materialną konieczną do realizacji programu kształcenia; 
9) opis cech programu kształcenia stanowiących o jego atrakcyjności 

i konkurencyjności. 
§ 3 

 
Projekt planu studiów i programu kształcenia powinien uwzględniać: 

1) zasady rekrutacji; 
2) monitorowanie i wspomaganie osiągania przez studentów efektów kształcenia 

zgodnie ze spisanymi i przyjętymi przez wydział procedurami; 
3) warunki rozwoju zawodowego w odniesieniu do programu kształcenia o profilu 

praktycznym, opisane i zapewnione przez wydział; 
4) warunki mobilności krajowej i międzynarodowej studentów, stworzone przez 

wydział; 
5) zasady dokumentowania i weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia. 

 
§ 4 

 
1. Przy ocenie rezultatów programów kształcenia należy uwzględnić: 

1) w zakresie ewaluacji: 
a) analizę realizacji celów programu kształcenia, 



 

b) badanie jakości prac dyplomowych i ich zgodność z celami programu 
kształcenia i zamierzonymi efektami kształcenia, 

c) wnioski z analizy wyników egzaminu dyplomowego, 
d) analizę wyników nauczania (dane statystyczne o ocenach), 

2) w zakresie monitorowania: 
a) badanie karier absolwentów, 
b) badanie związku kwalifikacji z zatrudnieniem; 

2. Wnioski wynikające z oceny wdrożonego programu kształcenia uwzględnia się w procesie  
doskonalenia programu. 

§ 5 
 
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2-4, rady wydziałów Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej tworzą komisje programowe w skład których powinni 
wchodzić nauczyciele akademiccy zaliczani do minimum kadrowego kierunku studiów. 

2. W celu dokonania oceny przygotowanych przez wydziały KPSW planów studiów 
i programów kształcenia Rektor powołuje Komisję ds. Wdrażania Krajowych Ram 
Kwalifikacji. 

 
§ 6 

 
1. W procesie tworzenia, realizacji i oceny rezultatów planów studiów i programów 

kształcenia uczestniczą: 
1) komisje, o których mowa w §5 ust. 1; 
2) wydziałowe Zespoły (Komisje) Zapewniania Jakości Kształcenia; 

2. Komisja, o której mowa w §5 ust. 2 dokonuje oceny: 
1) zgodności opisów efektów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego; 
2) przydatności projektu programu kształcenia z punktu widzenia uczelni jako całości 
i relacji pomiędzy jej poszczególnymi jednostkami; 
3) zgodności podjętych uchwał właściwych rad wydziałów z wytycznymi zawartymi 
w niniejszym załączniku w zakresie realizacji i oceny rezultatów planów studiów 
i programów kształcenia. 

3. W procesie projektowania planów studiów i programów kształcenia uczestniczą 
przedstawiciele samorządu studenckiego na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

4. Opis efektów kształcenia zatwierdza Senat. 
 

§7 
1. Wydziały KPSW posiadające uprawnienia do prowadzenia kształcenia na określonym 

kierunku studiów zachowują te uprawnienia bez konieczności uzyskania decyzji ministra 
jeżeli  do 30 września 2012 roku dostosują programy kształcenia: 

1). do wzorcowych efektów kształcenia, albo 
2) do opisu efektów kształcenia opracowanego przez Senat uczelni, 

2. Jeżeli dostosowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga dokonania w programie 
kształcenia zmiany zajęć dydaktycznych, za które można uzyskać więcej niż 30 % 
punktów ECTS, wydział uczelni może prowadzić kształcenie na określonym kierunku 
studiów i poziomie kształcenia po pozytywnym zaopiniowaniu opisu efektów kształcenia 
przez Polską Komisję Akredytacyjną. 


