
Uchwała nr 252 

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r.  

w sprawie Wytycznych Senatu ZUT dotyczących przygotowania  

programów studiów pierwszego i drugiego stopnia 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale nr 96 Senatu ZUT z dnia 23 września 2019 r. w sprawie Wytycznych Senatu ZUT 

dotyczących przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia (z późn. zm.) 

wprowadza się zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 20 otrzymuje brzmienie: 

„20. Zaleca się, aby całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych określona w planie studiów 

pierwszego stopnia wynosiła nie więcej niż: 

Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

180 2275 1365 

210 2650 1590 

240 3025 1815 

b) ust. 22 otrzymuje brzmienie: 

„22. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dziekana, dopuszcza się wzrost całkowitej 

liczby godzin zajęć dydaktycznych po akceptacji prorektora ds. kształcenia.”, 

c) ust. 24 otrzymuje brzmienie:  

„24. Na kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone są zajęcia 

z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, po 30 godzin w semestrze 

z pominięciem semestru dyplomowego, którym nie przypisuje się punktów ECTS i które kończą 

się wpisem „zal” lub „nzal”.”, 

d) ust. 27 otrzymuje brzmienie: 

„27. Program studiów powinien uwzględniać obowiązkowe: 

1) „szkolenie biblioteczne”, z wykorzystaniem techniki internetowej, w wymiarze 2 godzin 

zajęć, w formie wykładów, kończące się wpisem do dokumentacji przebiegu studiów – dla 

studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków studiów; 



2) „podstawy informacji naukowej” – zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników 

Biblioteki Głównej ZUT, w wymiarze 2 godzin zajęć, w formie wykładów, kończące się 

wpisem do dokumentacji przebiegu studiów – dla studentów pierwszego i drugiego 

stopnia wszystkich kierunków studiów; 

3) szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia w wymiarze 

nie mniejszym niż 4 godziny zajęć, w szczególności w formie wykładów – dla studentów 

pierwszego i drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów, 

– którym nie przypisuje się punktów ECTS i kończą się wpisem „zal” lub „nzal”; 

4) zajęcia z zakresu „ochrony własności intelektualnej” – na wszystkich studiach pierwszego 

i drugiego stopnia. 

e) ust. 28 otrzymuje brzmienie: 

„28. Do planu studiów można wprowadzić w pierwszym semestrze studiów stacjonarnych 

pierwszego stopnia uzupełniające poziom wykształcenia szkoły średniej dodatkowe zajęcia 

dydaktyczne z przedmiotów podstawowych, tj. matematyka, fizyka, biologia, chemia, o łącznym 

wymiarze nie więcej niż 60 godzin. Zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS, a liczba 

ich godzin nie wlicza się do łącznej liczby godzin zajęć ujętych w programie studiów.”, 

f) dodaje się ust. 28 a w brzmieniu: 

„28a. Zajęcia uzupełniające, o których mowa w ust. 28, nie są zajęciami obowiązkowymi 

dla studentów i nie kończą się wpisem do dokumentacji przebiegu studiów.”; 

2) w § 5: 

a) w ust 1 w pkt 3 lit. i otrzymuje brzmienie:  

„i) proponowany skład komisji programowej dla powoływanego kierunku studiów  

wraz z ich zakresem obowiązków;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. We wniosku o utworzenie w ramach programu studiów zajęć uzupełniających poziom 

wykształcenia szkoły średniej należy określić zakres tematyczny przedmiotów i sposobów 

ich realizacji.”; 

3) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W programie studiów uwzględnia się wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się 

z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitorowania karier zawodowych 

absolwentów studiów.”. 



§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje programy studiów, których cykl 

kształcenia rozpoczyna się od roku akademickiego 2022/2023. 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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