Załącznik do zarządzenia Rektora nr 78/20
z dnia 7 lipca 2020 r.

Wytyczne w zakresie ustalania i tworzenia programów studiów
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
I. Wytyczne ogólne do programu studiów
1.

Uniwersytet prowadzi studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studia jednolite
magisterskie na kierunkach studiów o określonym poziomie i profilu.

2.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

3.

Studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzone są oddzielnie.

4.

Studia stacjonarne trwają:
1) pierwszego stopnia – co najmniej 6 semestrów,
2) pierwszego stopnia – inżynierskie – co najmniej 7 semestrów,
3) drugiego stopnia – od 3 do 5 semestrów,
4) jednolite studia magisterskie – od 9 do 12 semestrów.

5.

Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

6.

Studia prowadzone są na profilu:
1) praktycznym – w którym co najmniej 50% zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli
akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,
a program studiów obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne
w wymiarze większym niż 50% liczby pkt ECTS,
2) ogólnoakademickim – w którym 75% godzin zajęć prowadzonych jest przez
nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym
miejscu pracy, a program studiów obejmuje zajęcia związane z prowadzoną
na Uniwersytecie działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których
przyporządkowany jest kierunek studiów w wymiarze większym niż 50% liczby pkt
ECTS i uwzględnia udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia
działalności naukowej lub udział w tej działalności.

7.

Określonym w programie studiów efektom uczenia się przypisuje się punkty ECTS
w wysokości co najmniej:
1) 180 pkt ECTS – dla studiów pierwszego stopnia,
2) 90 pkt ECTS – dla studiów drugiego stopnia,
3) dla studiów jednolitych magisterskich – 300 pkt ECTS (trwających 9-10 semestrów)
lub 360 pkt ECTS (trwających 11-12 semestrów).

8.

Liczbę pkt ECTS dla programów objętych standardami określają te standardy.
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9.

W programach na kierunkach:
1) lekarskim,
2) lekarsko-dentystycznym,
3) farmacja,
4) fizjoterapia,
5) pielęgniarstwo,
6) położnictwo,
7) analityka medyczna,
8) ratownictwo medyczne

- uwzględnia się standardy kształcenia. Programy studiów tych kierunków muszą być zgodne
ze standardami.
10.

Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe o wymiarze
co najmniej:

1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów
magisterskich,
2) 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia.
11.

Program studiów określa wymiar, zasady, liczbę pkt ECTS i formę odbywania praktyk
zawodowych.

12.

Wymiar praktyk zawodowych, liczbę pkt ECTS, ich formę oraz zasady realizacji
na kierunkach objętych standardami kształcenia określają standardy.

13.

W programie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
realizowanych w formie stacjonarnej określa się zajęcia z wychowania fizycznego
w wymiarze co najmniej 60 godzin, z zastrzeżeniem, że zajęciom tym nie przypisuje się
punktów ECTS.

14.

W przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż nauki humanistyczne lub społeczne, w ramach zajęć objętych programem
studiów należy umożliwić studentom uzyskanie co najmniej 5 pkt ECTS z dziedziny
nauk humanistycznych lub społecznych -

15.

Program studiów umożliwia studentom wybór zajęć. Przewidziana liczba punktów
ECTS powinna wynosić co najmniej 30% ogólnej liczby punktów uzyskiwanych
w ramach programu studiów.

16.

Liczbę punktów ECTS zajęć do wyboru na kierunkach studiów objętych standardami
kształcenia – określają standardy.
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17.

W programie studiów należy uwzględnić efekty uczenia się w zakresie znajomości
języka obcego.

18.

Programy studiów objętych standardami muszą uwzględniać te standardy.

Zmiany w programie studiów
1.

Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu
kształcenia.

2.

W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie
zmiany:
1) w doborze treści kształcenia przekazywanych w ramach zajęć, uwzględniających
najnowsze osiągnięcia naukowe lub związane z działalnością zawodową,
2) konieczne do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez PKA,
3) niezbędne do dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie
obowiązujących.

3.

Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są
udostępniane w BIP Uniwersytetu co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem
semestru, którego dotyczą

Studia wspólne i dualne
1.

Uniwersytet może prowadzić studia wspólne z inną uczelnią, Instytutem PAN,
instytutem

badawczym,

instytutem

międzynarodowym,

zagraniczną

uczelnią

lub instytucją naukową po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Zasady współpracy określa umowa zawarta w formie
pisemnej pomiędzy Uniwersytetem a instytucją prowadzącą studia wspólne.
2.

Uniwersytet może prowadzić studia we współpracy z organem nadającym uprawnienie
do wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne
w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu
zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym. Zasady współpracy
przy prowadzeniu studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej.

3.

Uniwersytet może prowadzić studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym
prowadzonymi z udziałem pracodawcy. Organizację studiów określa umowa zawarta
w formie pisemnej.
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Kształcenie na odległość
1.

W programie studiów część efektów uczenia się może być uzyskana w ramach zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy
wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną
i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.

2.

Zajęcia realizowane metodą synchronicznego udziału wykładowcy i studenta,
tj. prowadzone w sposób zapewniający bezpośrednią interakcję między studentem
a nauczycielem w czasie rzeczywistym, umożliwiającą natychmiastowy przepływ
informacji są zaliczane do zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów. Za zachowanie odpowiedniej
proporcji zajęć realizowanych metodą synchroniczną i asynchroniczną odpowiadają
Dziekani Wydziałów.

3.

Zajęcia w tym trybie mogą być realizowane pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych

w

Rozdziale

5

„Kształcenie

na

odległość”

obowiązującego

Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów, zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Regulaminu organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość UMP oraz ewentualnych innych przepisów.
4.

Dopuszczalną liczbę punktów ECTS jaka może być uzyskana w ramach kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na kierunkach objętych
standardami, określają standardy.

5.

Wszystkie zajęcia, dla których w programie studiów zaplanowano formę wykładów
realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W szczególnych sytuacjach Dziekan może wyrazić zgodę na ich realizację w sposób
tradycyjny.

6.

Zaleca się by zajęcia, dla których w programie studiów zaplanowano formę seminariów
były realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzję
w tej sprawie pozostawia się w gestii Dziekanów Wydziałów.

7.

Harmonogram zajęć uwzględniający ich realizację z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość pozostawia się w gestii Dziekanów Wydziałów.

8.

Stosowany na Uniwersytecie przelicznik realizacji godzin zajęć e-learningowych
określa uchwała Senatu w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznych w danym
roku akademickim.
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Punktacja ECTS
1.

Zajęciom zaliczanym przez studenta wynikającym z programu studiów przypisuje się
punkty ECTS.

2.

Punkty ECTS to przeciętna łączna wartość nakładu pracy studenta niezbędna
do zaliczenia przedmiotu/modułu/programu studiów.

3.

Łączny nakład pracy studenta składa się z liczby godzin zajęć zorganizowanych przez
Uczelnię (w tym zajęć e-learningowych) oraz indywidualnej pracy studenta.

4.

Punkty

ECTS

przypisuje

się

wszystkim

komponentom

programu

studiów,

dla których określono efekty uczenia się.
5.

Dla programów studiów o charakterze modułowym, punkty ECTS przypisuje się
do modułu zajęć z zastrzeżeniem, by liczba punktów ECTS przypisana do modułów
była możliwie jednakowa lub stanowiła jej wielokrotność (2-4-6 itp.).

6.

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga
od studenta średnio 25-30 godzin pracy.

7.

Programy studiów, dla których określono standardy kształcenia – muszą umożliwiać
studentowi uzyskanie takiej liczby punktów ECTS, jaka wynika z tych standardów.

8.

Szczegółowe zasady kalkulacji i przypisywania punktów ECTS określa Informator
Systemu ECTS

(European Credit Transfer System) Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
II. Wytyczne szczegółowe do programu studiów
1.

Program studiów zawiera:
1) ogólną charakterystykę studiów, opracowaną zgodnie z wzorem programu studiów
stanowiącym załącznik nr 1 Wytycznych,
2) informacje szczegółowe o kierunku, w tym:
a.

wykaz efektów uczenia się uszeregowanych w kategoriach wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych, uwzględniający uniwersalne charakterystyki
pierwszego stopnia określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w Rozporządzeniu w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji,

b.

Ramowy Plan Studiów odpowiedni dla formy studiów, opracowany dla całego
cyklu kształcenia, zgodnie z wzorem Ramowego Planu Studiów, stanowiącym
załącznik nr 2 Wytycznych.
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c.

Sylabusy przedmiotów/modułów, opracowane w systemie Elektronicznego
Przewodnika Dydaktycznego, uwzględniające zajęcia lub grupy zajęć wraz
z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych
oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez
studenta w trakcie całego cyklu kształcenia.

III. Wytyczne do tworzenia nowych kierunków studiów
1.

Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu tworzy Rektor.

2.

Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów, z uwzględnieniem wytycznych
ogólnych i szczegółowych do programu studiów oraz szczegółowych kryteriów oceny
programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zawiera:
1) uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie
i profilu,
2) opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji
procesu prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się,
3) opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia
jakości kształcenia,
4) opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach,
do których przyporządkowany jest kierunek studiów – w przypadku
studiów o profilu ogólnoakademickim,
5) wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób proponowanych
do prowadzenia zajęć wraz z planowanym dla nich przydziałem
i wymiarem zajęć,
6) przewidywaną liczbę studentów,
7) informacje na temat posiadanej infrastruktury niezbędnej do prowadzenia
kształcenia,
8) informacje na temat możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych.
9) pozostałe załączniki określone w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie
studiów.

6
Opracowanie: Dział Spraw Studenckich i Dydaktycznych

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 78/20
z dnia 7 lipca 2020 r.

IV. Organizacja zajęć
Organizacja zajęć na poszczególnych kierunkach wynika z obowiązujących programów

1.

studiów oraz możliwości finansowych Uczelni.
Zalecany rozkład form zajęć w grupach szczegółowych efektów uczenia się

2.

na kierunku lekarskim (lata I-V) przedstawia tabela 1:
ćwiczenia

wykłady

/nie więcej niż/ %

/nie mniej niż/%

Grupy szczegółowych efektów uczenia się

A

nauki morfologiczne

60,00

30,00

B

naukowe podstawy medycyny

55,00

25,00

C

nauki przedkliniczne

50,00

30,00

D

nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu

20,00

50,00

E

nauki kliniczne niezabiegowe

60,00

20,00

F

nauki kliniczne zabiegowe

60,00

20,00

G

prawne i organizacyjne aspekty medycyny

25,00

40,00

Zalecany rozkład form zajęć w grupach szczegółowych efektów uczenia się

3.

na kierunku lekarsko-dentystycznym (lata I-IV) przedstawia tabela 2:
ćwiczenia

wykłady

/nie więcej niż/ %

/nie mniej niż/%

Grupy szczegółowych efektów uczenia się

A

nauki morfologiczne

60,00

30,00

B

naukowe podstawy medycyny

45,00

25,00

C

nauki przedkliniczne

60,00

20,00

D

nauki behawioralne

15,00

50,00

E

nauki kliniczne ogólnolekarskie niezabiegowe

60,00

20,00

F

nauki kliniczne kierunkowe zabiegowe

80,00

10,00

G

prawno-organizacyjne podstawy medycyny

25,00

40,00

4.

Zaleca się, aby plany zajęć na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym,
pielęgniarstwie oraz położnictwie uwzględniały nie mniej niż 5,5% zajęć (w tym zajęć
interdyscyplinarnych) realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej.
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V. Zajęcia fakultatywne
1.

Fakultety międzywydziałowe wymagają zatwierdzenia przez wszystkie Rady
Wydziałów, na których zajęcia te będą prowadzone.

VI. Postanowienia końcowe
1.

Zatwierdzenie programu studiów wymaga zaopiniowania przez Radę Uczelnianą
Samorządu Studenckiego, Radę Dydaktyczną Uczelni i podlega uchwaleniu przez
Senat.

2.

Programy studiów podlegają systematycznej

ocenie i doskonaleniu zgodnie

z procedurami określonymi w Uczelnianym Systemie Doskonalenia i Zapewnienia
Jakości Kształcenia.
3.

W programie studiów uwzględnia się wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się
z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu MNiSW, MZ
oraz monitoringu absolwentów prowadzonego przez Uniwersytet.

VII. Akty prawne
1.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
(t.j.DZ.U.2020.85 z późn. zm.),

2.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(t.j.Dz.U.2020.226),

3.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r.

w sprawie studiów

(DZ.U.2018,1861 z późn. zm.),
4.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji (Dz.U.2018,2218),

5.

Rozporządzenie MNiSW z 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U.2018,1818)

6.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 września 2018r. w sprawie kryteriów oceny
programowej (Dz.U.2018,1787).
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