
 
 

SENAT AKADEMICKI 

POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ 

Kadencja 2020-2024 

 

 
Uchwała Nr XXX/2020-2024 

Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej 

z dnia  28 października 2020 r. 

 
w sprawie ustalania programu studiów  

 

 
 

  Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 8) oraz 28 ust. 1 pkt 11) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85, z późn. zm.) u c h w a l a  s i ę , co następuje: 

 

§ 1 

1. Program studiów ustala Senat Politechniki Poznańskiej po przedstawieniu opinii Senackiej komisji ds. 

kształcenia. 

2. Decyzję o utworzeniu studiów na danym kierunku podejmuje Rektor po przyjęciu przez Senat uchwały 

w sprawie ustalenia programu studiów. 

3. Przy tworzeniu i zmianach w programie studiów stosuje się wzorce dokumentów i szczegółowe wy-

tyczne zawarte zarządzeniu Rektora Politechniki Poznańskiej. 

 

§ 2 

1. Przyjmuje się liczby semestrów oraz godzin, łącznie z godzinami na konsultacje, egzaminy i zaliczenia 

(wraz z zaliczeniami realizowanymi w sesji egzaminacyjnej) w programie studiów stacjonarnych: 

1) pierwszego stopnia: 

a) inżynierskich –  7 semestrów, 2625 godzin, 

b) licencjackich – 6 semestrów, 2250 godzin, 

2) drugiego stopnia: 3 semestry, 1125 godzin lub 4 semestry, 1500 godzin, 

3) jednolitych magisterskich: 10 semestrów, 3750 godzin, 

chyba, że na mocy obowiązujących rozporządzeń właściwego ministra dot. standardów kształcenia dla 

kierunków, określono inną minimalną liczbę godzin zajęć. 

2. Ustala się minimalny wymiar godzinowy zajęć w zakresie znajomości języka obcego: 

1) 120 godzin – w przypadku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 

2)   80 godzin – w przypadku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, 

3)   30 godzin – w przypadku studiów drugiego stopnia, 

4) 180 godzin – w przypadku jednolitych studiów magisterskich. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2, drugiego 

stopnia B2+. 

 

§ 3 

1. W celu zachowania prawidłowej organizacji procesu kształcenia, dla studiów stacjonarnych i niestacjo-

narnych, z wyłączeniem studiów w języku angielskim, przyjmuje się minimalne liczebności grup:  
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1) ćwiczeniowej – 30 studentów, 

2) laboratoryjnej – 15 studentów,  

3) projektowej – 20 studentów, 

4) projektowej na kierunku Architektura – 15 studentów,  

5) zajęć wychowania fizycznego oraz języka obcego – 20 studentów.  

2. Warunkiem uruchomienia przedmiotu obieralnego jest deklaracja uczestnictwa co najmniej 15 studentów. 

3. Grupa przedmiotów obieralnych w określonym zakresie (specjalność) na danym kierunku studiów dru-

giego stopnia jest uruchamiana jeżeli przyjęto na nią nie mniej niż 15 osób.  

4. Nie uruchamia się studiów w określonym zakresie (specjalności) na studiach pierwszego stopnia. 

5. W przypadkach szczególnych wymagana jest zgoda Rektora.  

 

§ 4 

Traci moc Uchwała Nr 139/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 30 stycznia 

2019 r. w sprawie wytycznych do tworzenia programów studiów oraz organizacji procesu kształcenia oraz 

Uchwała Nr 158/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 139/2016-2020 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Senatu 

Rektor Politechniki Poznańskiej 
 
 
 

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski 
 


