Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r.
w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych na
Politechnice Gdańskiej.

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. poz. 572 z 2012 r.) oraz Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej 430/2012 z 21 marca 2012 r.
zarządzam, co następuje:
§1 Wprowadzam następujące wzory dokumentów obowiązujące przy tworzeniu, organizacji
i likwidacji studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej:
1.

wzór wniosku o utworzenie/wznowienie studiów podyplomowych, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2.

wzór założeń techniczno-organizacyjnych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia,

3.

wzór ramowego programu zajęć dydaktycznych, stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia,

4.

wzór wykazu osób prowadzących zajęcia w ramach studiów podyplomowych,
stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5.

wzór preliminarza kosztów studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 5 do
niniejszego zarządzenia,

6.

wzór oświadczenia słuchacza studiów podyplomowych wykonującego pracę
zaliczeniową/projekt zaliczeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,

7.

wzór rozliczenia wynikowego studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 7 do
niniejszego zarządzenia,

8.

wzór protokołu przekazania świadectw ukończenia studiów podyplomowych, stanowiący
załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

1.

Utworzenie lub wznowienie studiów podyplomowych następuje na podstawie decyzji
rektora na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, pozytywnie zaopiniowany przez
radę wydziału.

2.

Wymagane są następujące dokumenty: wniosek o utworzenie/wznowienie studiów
podyplomowych, założenia techniczno–organizacyjne, ramowy program zajęć

§2

dydaktycznych, wykaz osób prowadzących zajęcia w ramach studiów podyplomowych,
preliminarz kosztów studiów podyplomowych.
3.

Komplet dokumentów, w dwóch egzemplarzach, należy złożyć do działu kształcenia
i programów studiów najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.

4.

Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do podpisania oświadczenia
o prawach autorskich i dołączenia do pracy zaliczeniowej/projektu zaliczeniowego.

5.

Po zakończeniu studiów podyplomowych kierownik studiów zobowiązany jest do
złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej rozliczenia wynikowego studiów
podyplomowych.

6.

Wypełnione formularze świadectw ukończenia studiów podyplomowych wraz z odpisami
przeznaczonymi do akt przekazywane są za potwierdzeniem do działu kształcenia
i programów studiów.

1.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora
Politechniki Gdańskiej nr 25/2012 z 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia
wzorów dokumentów dotyczących studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.

§3

--------------------------------------prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG

<nazwa wydziału>

załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Prorektor właściwy ds. kształcenia
…………………………………….
przez
Dział Kształcenia i Programów Studiów
w miejscu

Wniosek o utworzenie/wznowienie studiów podyplomowych
……………………………………….…………………………………………………………………………..
(nazwa studiów podyplomowych)
Uzasadnienie potrzeby utworzenia/wznowienia studiów:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Planowana liczba uczestników: …………
Czas trwania studiów: od ……………………………..do …………………………
(miesiąc, rok)
(miesiąc, rok)
Sposób organizacji : …………………………………………………………………………………..
(stacjonarne, niestacjonarne)
Proponowana obsada kierownika studiów: …………………………...………………………………...
Rada wydziału:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....

Dziekan
dnia …………………………

………………………………….

<nazwa wydziału>

załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Założenia techniczno-organizacyjne
…………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa studiów podyplomowych)

1. Liczba godzin zajęć (ogółem): …………
2. Liczba punktów ECTS:…………
3. Miejsce zajęć: ………………………………………….....................................................................
4. Częstotliwość zajęć: ………………………………………………………………………………………
5. Warunki uczestnictwa: ………………………………………………………………………………….
6. Forma zajęć: .………………………………………………………………………………………………
(wykład, ćwiczenia, projekt, laboratorium, inne)

7. Forma zaliczenia: ……………………………………........................................................................
(egzamin, kolokwium, test, projekt, zadania, ćwiczenia, prezentacja, praca zaliczeniowa, inne)

8. Podstawa wydania świadectwa: …………………………..................................................................

dnia …………………………

………….…………………………..
kierownik studiów podyplomowych

<nazwa wydziału>

załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Ramowy program zajęć dydaktycznych
……………………………………….…………………………………………………………………………..
(nazwa studiów podyplomowych)

1. Obszar kształcenia, w ramach którego prowadzone są studia: ………………………………………..
2. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy, punkty ECTS:
Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba
godzin

Treść przedmiotu

Razem:

Liczba
punktów
ECTS

<nazwa wydziału>

3. Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych:
Symbol efektu
kształcenia

Treść efektu kształcenia:
WIEDZA

SP_W01
SP_W02
SP_W03
………

Symbol efektu
kształcenia

Treść efektu kształcenia:
UMIEJĘTNOŚCI

SP_U01
SP_U02
SP_U03
………

<nazwa wydziału>

Symbol efektu
kształcenia

Treść efektu kształcenia:
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SP_K01
SP_K02
SP_K03
………

4.

Odniesienie efektów kształcenia do poszczególnych przedmiotów:
Lp.

Symbol
przedmiotu
P_SP_01
P_SP_02

Nazwa przedmiotu

Symbol efektu
kształcenia
Np.:
SP_U09, SP_W02
Np.:
SP_U09, SP_K05

………

Razem:

Liczba
godzin

Liczba
punktó
w ECTS

<nazwa wydziału>

5. Metody weryfikacji efektów kształcenia:
Forma zaliczenia
Symbol
przedmiotu

Symbol efektu kształcenia

Egzamin

Kolokwium

P_SP_01

Projekt/praca
zaliczeniowa

Zadania/
ćwiczenia

X

X
X

………
X

X
X

Np.: SP_U09
P_SP_02

Np.: SP_K05

X

………

X
X

………

X
X
X

dnia …………………………

Inne
(należy
podać jakie)

X

………

………

Prezentacja

X

Np.: SP_U09
Np.: SP_W02

Test

X

……………………………………
kierownik studiów podyplomowych

<nazwa wydziału>

załącznik nr 4
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Wykaz osób prowadzących zajęcia w ramach studiów podyplomowych
…………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa studiów podyplomowych)

Lp.

Imię i nazwisko osoby
prowadzącej zajęcia

Liczba
godzin

Nazwa przedmiotu

Podstawowe miejsce
pracy osoby
prowadzącej zajęcia

Razem:

dnia …………………………

………….…………………………..
kierownik studiów podyplomowych

<nazwa wydziału>

załącznik nr 5
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 5/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Zadanie nr ...................
PRELIMINARZ
kosztów studiów podyplomowych
………………………………………………………………………………..
(nazwa studiów podyplomowych)
WZÓR
Termin realizacji:

Czas realizacji (m-ce)

Liczba godzin zajęć (na uczestnika)

Ogółem:
w tym zajęcia
prac. Wydziału

Liczba uczestników:
I Koszty bezpośrednie razem
w tym:

ilość

kwota

łącznie

1) Osobowy fundusz płac
1a. Wynagrodzenie kierownika (zw. wynagr.)

-

- Narzut ZUS + odpisy od poz. 1a

-

-

1b. Obsługa admin.- księgowa - zw. wynagr. /miesiące/

-

1c. Wynagrodzenie pracowników PG -zw.wynagr /godz./

-

1d. Wynagrodzenie za kierowanie prac. zalicz. /ilość/

-

- Narzut ZUS i odpisy od poz. 1b, 1c, 1d.
1e. 13-tka od pozycji 1a, 1b, 1c, 1d.
- Narzut ZUS od poz. 1e.

-

-

-

-

-

-

2) Bezosobowy fundusz płac
2a. Wynagrodzenie z tytułu umowy c-p

-

- Narzut ZUS od poz. 2a.

-

3) Koszty zużycia materiałów /miesiące/

-

4) Koszty usług obcych
5) Pozostałe koszty bezpośrednie
II Koszty pośrednie razem

-

w tym:
Narzut kosztów ogólnouczelnianych

-

Narzut kosztów wydziałowych

-

III Ogółem koszty (I+II) zł

-

IV Zysk

-

V RAZEM (III+IV)

-

WPŁYWY

-

Liczba uczestników
Koszt przypadający na 1 uczestnika
Sporządził:
dnia……………………

Zatwierdził:

<nazwa wydziału>

załącznik nr 6
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r.
OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Adres:
Wydział:
Studia podyplomowe:
Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na korzystanie z mojej pracy zaliczeniowej/mojego
projektu zaliczeniowego* zatytułowanej/zatytułowanego*:
tytuł
do celów naukowych lub dydaktycznych.
Gdańsk, dnia .......................................

...................................................................
podpis słuchacza studiów podyplomowych

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631)
i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.
1
572 z późn. zm.), a także odpowiedzialności cywilno-prawnej oświadczam, że przedkładana praca
zaliczeniowa/projekt zaliczeniowy* został(a) opracowana przeze mnie samodzielnie.
Niniejsza(y) praca zaliczeniowa/projekt zaliczeniowy* nie był(a) wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej
procedury związanej ze studiami podyplomowymi.
Wszystkie informacje umieszczone w ww. pracy zaliczeniowej/projekcie zaliczeniowym*, uzyskane ze źródeł
pisanych i elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie
z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Potwierdzam zgodność niniejszej wersji pracy zaliczeniowej/projektu zaliczeniowego* z załączoną wersją
elektroniczną.
Gdańsk, dnia .......................................

...................................................................
podpis słuchacza studiów podyplomowych

Upoważniam Politechnikę Gdańską do umieszczenia ww. pracy zaliczeniowej/projektu zaliczeniowego*
w wersji elektronicznej w otwartym, cyfrowym repozytorium instytucjonalnym Politechniki Gdańskiej oraz
poddawania jej procesom weryfikacji i ochrony przed przywłaszczaniem jej autorstwa.
Gdańsk, dnia .......................................

...................................................................
podpis słuchacza studiów podyplomowych

*) niepotrzebne skreślić

1

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:

Art. 214 ustęp 4. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa
istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego.
Art. 214 ustęp 6. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym
mowa w ust.4, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję
dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

<nazwa wydziału>

załącznik nr 7
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r.

…………………………………….
nr zadania nadaje Kwestura PG

Rozliczenie wynikowe studiów podyplomowych
…………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa studiów podyplomowych)
Planowanie

Wykonanie

I. Koszty bezpośrednie razem w zł., w tym:
1. wynagrodzenie osobowe
2. wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych
3. wynagrodzenie za kierowanie pracami/projektami
zaliczeniowymi
4. składka ZUS, ZFSS
5. koszty zużycia materiałów
6. koszty usług obcych
7. pozostałe koszty
II. Koszty pośrednie razem zł., w tym:
1. wydziałowe
2. ogólne
III. Ogółem koszty (I.+II.)
IV. Przychody
V. Wynik finansowy (III.-IV.)

dnia …………………………

………………..…….…………………………….
podpis kierownika studiów podyplomowych

<nazwa wydziału>

załącznik nr 8
do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 1/2014 z 16 stycznia 2014 r.

Dział Kształcenia i Programów Studiów
w miejscu

Lista przekazanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych
…………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa studiów podyplomowych)

I. Czas trwania studiów: od ……………………………..do …………………………
(miesiąc, rok)
(miesiąc, rok)
II. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wraz z odpisami przeznaczonymi do akt:
1.
2.
3.
4.
5.

nazwisko imię
nazwisko imię
nazwisko imię
nazwisko imię
nazwisko imię itd.

…………………………………………………
data, pieczęć i podpis osoby przekazującej

……………………………………………….
data, pieczęć i podpis osoby odbierającej

