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Opinia Senackiej Komisji ds. Kształcenia w sprawie  

nowego programu studiów podyplomowych  

Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia 

 

 

Senacka Komisja ds. Kształcenia otrzymała, za pośrednictwem Prorektora ds. 

studenckich i kształcenia dr hab. inż. Agnieszki Misztal, prof. PP, do zaopiniowania 

program studiów podyplomowych Inwestycje i  projektowanie w ochronie 

zdrowia prowadzonych w formie niestacjonarnej. Do wniosku dołączono pismo 

przewodnie, wniosek z uzasadnieniem, a także uchwałę Rady Wydziału Architektury 

o utworzeniu studiów podyplomowych.  

Komisja zapoznała się z przekazanym programem studiów podyplomowych pod 

względem: kierunkowych efektów uczenia się, przypisania kwalifikacji po ukończeniu 

studiów podyplomowych do odpowiedniego poziomu PRK, okresu trwania studiów, liczby 

uzyskiwanych punktów ECTS, warunków ukończenia studiów oraz zgodności innych 

elementów programu z obowiązującymi przepisami.  

Według zawartości dokumentacji studia mają charakter niestacjonarny, trwają 2 

semestry, w trakcie których uczestnik może zdobyć 30 punktów ECTS, a uzyskane 

kwalifikacje przypisane są do 6. poziomu PRK. Ukończenie studiów, obok zaliczenia 

wszystkich wskazanych w programie  modułów i uzyskania 30 punktów ECTS, wymaga 

złożenia egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. 

Komisja stwierdza, że po uwzględnieniu przez wnioskodawców drobnych uwag 

program studiów podyplomowych spełnia wymogi stawiane w: ustawie z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. 

zm.), ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 226), rozporządzeniu  MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218) oraz wytycznych zdefiniowanych w 

Uchwale Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej Nr 189 z dnia 25 września 

2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych. 

Senacka Komisja ds. Kształcenia rekomenduje program studiów podyplomowych 

Inwestycje i projektowanie w ochronie zdrowia do pozytywnego ustalenia przez Senat 

Akademicki Politechniki Poznańskiej. 

 

 

   W imieniu Komisji  

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, przewodniczący 


