Uchwała nr 167/06/2017
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim
studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
oraz zasad pobierania opłat związanych z ich prowadzeniem
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8a, art. 62 ust. 1 oraz art. 99 ust. 1 pkt. 5 i art. 99a
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)
w związku z §36 ust. 1 pkt h Statutu, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Studia podyplomowe, kursy dokształcające lub szkolenia mogą być prowadzone przez podstawową
jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego posiadającą uprawnienia do prowadzenia
studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w zakresie obszaru
kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów.
2. Jednostki pozawydziałowe Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą prowadzić kursy dokształcające lub
szkolenia zgodne z obszarem swojej działalności.
3. Studia podyplomowe, kursy dokształcające lub szkolenia mogą być prowadzone przez dwie lub kilka
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie, zawartej na czas trwania
danej edycji, umowy między kierownikami tych jednostek.
4. Studia podyplomowe, kursy dokształcające lub szkolenia mogą być prowadzone przez jednostkę
organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie umów zawieranych z interesariuszami
zewnętrznymi.
§2
1. Studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia są samofinansującą się formą
kształcenia.
2. Budżet studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia zawiera kosztorys,
sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy (uczestników) warunkującej ich samofinansowanie
się. Wzór kosztorysu określa Rektor w drodze zarządzenia.
3. Kosztorys, o którym mowa w ust. 2, sporządza się dla każdej kolejnej edycji, jeśli jednostka
dokonała zmiany wysokości opłat lub zmieniły się koszty ich prowadzenia.
4. Studia podyplomowe, kurs dokształcający lub szkolenie, a także ich słuchacze (uczestnicy) mogą
być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych),
w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej z uwzględnieniem tego w kosztorysie.

§3
1. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry. Program kształcenia powinien umożliwiać
uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.
2. Studia podyplomowe, kursy dokształcające lub szkolenia realizowane są zgodnie z programami
kształcenia, uchwalonymi przez radę wydziału.
3. Program kształcenia studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego dających uprawnienia
do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej powinny spełniać wymagania określone
w odrębnych przepisach.
4. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim prowadzą do uzyskania kwalifikacji
podyplomowych.
5. Do kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych przypisany jest odpowiedni
poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
6. Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych:
1) na poziomie 6 PRK – nadaje się osobom posiadającym kwalifikację pełną co najmniej na
poziomie 6 PRK;
2) na poziomie 7 PRK – nadaje się osobom posiadającym kwalifikację pełną na poziomie 6 lub 7
PRK.
TWORZENIE I LIKWIDACJA
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORAZ SZKOLEŃ
§4
1. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego tworzy i likwiduje studia podyplomowe w drodze uchwały,
na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, zaakceptowany przez radę tej
jednostki.
2. Kursy dokształcające oraz szkolenia tworzy i likwiduje rada właściwej jednostki organizacyjnej
w drodze uchwały, na wniosek kierownika tej jednostki, po uzyskaniu zgody Prorektora ds.
Studenckich i Kształcenia.
3.

Uchwała organu, o której mowa w ust. 1 i 2, określa:
1) nazwę studiów, kursu lub szkolenia;
2) efekty kształcenia;
3) zasady rekrutacji.

4. Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe, kurs
dokształcający lub szkolenie informuje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o planowanym
uruchomieniu rekrutacji na kolejną edycję studiów, kursu lub szkolenia, za pośrednictwem Działu
Kształcenia, nie później jednak niż na 1 miesiąc przed jej uruchomieniem.

§5
1. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzące studia podyplomowe, kurs
dokształcający lub szkolenie zobowiązane są w szczególności do zapewnienia:
1) kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje oraz kompetencje odpowiadające rodzajowi
prowadzonych zajęć, wynikające z dorobku naukowego lub praktyki zawodowej;
2) bazy dydaktycznej niezbędnej do prawidłowej realizacji programu studiów, kursu lub szkolenia;

3) obsługi administracyjnej, a także, w porozumieniu z Kwestorem UR, obsługi finansowej.
2. Kierownika studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia powołuje kierownik
właściwej jednostki organizacyjnej.
3. Zasady realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach studiów podyplomowych, kursów
dokształcających lub szkoleń określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem postanowień §2 .
4. Obsługę administracyjną studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia i ich
słuchaczy (uczestników) organizuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej w uzgodnieniu
z kierownikiem studiów, kursu lub szkolenia.
5. Obsługę finansową studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia organizuje
kierownik właściwej jednostki organizacyjnej w uzgodnieniu z kierownikiem studiów, kursu lub
szkolenia w porozumieniu z Kwestorem UR.

§6
Szczegółowe zasady prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim studiów podyplomowych, kursów
dokształcających oraz szkoleń określi Rektor w drodze zarządzenia uwzględniając m.in.:
1) szczegółowe zasady przygotowania wniosku o utworzenie lub likwidację studiów podyplomowych,
kursu dokształcającego lub szkolenia;
2) wytyczne dotyczące tworzenia programu studiów, kursu lub szkolenia;
3) obowiązki informacyjne poszczególnych jednostek organizacyjnych prowadzących studia, kursy
lub szkolenia;
4) obowiązki kierownika studiów, kursu lub szkolenia;
5) obowiązki pracowników wyznaczonych do obsługi administracyjnej i finansowej studiów, kursu
lub szkolenia;
6) procedurę związaną z dokumentacją prowadzonych studiów, kursu lub szkolenia.
SŁUCHACZE (UCZESTNICY)
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ
§7
1. Regulamin studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń wprowadza Rektor
w drodze zarządzenia.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) prawa i obowiązki słuchaczy (uczestników) studiów podyplomowych, kursów dokształcających
i szkoleń;
2) tryb rekrutacji na studia, kurs lub szkolenie;
3) zasady dokumentacji przebiegu studiów, kursu lub szkolenia;
4) warunki ukończenia studiów, kursu lub szkolenia.

§8
1. W Uniwersytecie Rzeszowskim pobierane są opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane
z prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń oraz opłaty
za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
2. Wysokość opłat za studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia, o których mowa
w ust. 1, ustala Rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, na podstawie
kosztorysu, o którym mowa w §2 ust. 2-3, sporządzanego przez kierownika studiów, kursu lub
szkolenia zatwierdzonego przez Kwestora UR i Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.
§9
1. Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów podyplomowych, kursów
dokształcających oraz szkoleń oraz opłat za świadczone usługi edukacyjne, a także wysokość tych
opłat, określa umowa między uczelnią, a słuchaczem (uczestnikiem) lub osobą przyjętą na studia,
kurs lub szkolenie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 i 2.
§10
1. Opłata za studia podyplomowe powinna być wniesiona na początku każdego semestru, za kurs
dokształcający oraz szkolenie – przed jego rozpoczęciem.
2. Kierownik studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego może podjąć, na pisemny wniosek
uczestnika, decyzję o wniesieniu opłaty za studia lub kurs w częściach (raty) lub o przesunięciu
terminu płatności.
3. Niewniesienie opłaty po upływie dodatkowego terminu wskazanego w umowie o warunkach
odpłatności skutkuje skreśleniem uczestnika z listy słuchaczy.
4. Wniesiona przez kandydata opłata za studia podyplomowe, kurs dokształcający oraz szkolenie jest
zwracana w całości w przypadku, gdy kierownik studiów, kursu lub szkolenia decyduje
o nierozpoczynaniu zajęć na studiach, kursie lub szkoleniu, np. z powodu niewystarczającej
do uruchomienia liczby kandydatów.
5. Jeżeli uczestnik studiów podyplomowych, kursu dokształcającego lub szkolenia złoży pisemną
rezygnację w czasie świadczenia usługi edukacyjnej, opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie do
odbytych zajęć dydaktycznych, w takim przypadku decyduje data złożenia rezygnacji.
6. Pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego ponoszą odpłatność na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
§11
1.

Ogólny nadzór nad działalnością studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających sprawuje
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

2.

Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi lub kursami dokształcającymi sprawują,
w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych, dziekan i rada wydziału, w przypadku
jednostek pozawydziałowych dyrektor tej jednostki.

§12
1.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego
i ma zastosowanie do edycji studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
prowadzonych od roku akademickiego 2017/2018.

2.

Edycje studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających rozpoczęte przed rokiem
akademickim 2017/2018 prowadzone są do ich zakończenia na zasadach określonych w Uchwale
nr 389/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
zasad funkcjonowania studiów podyplomowych lub kursów dokształcających oraz Uchwale
nr 390/10/2014 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad
pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych lub kursach
dokształcających.

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rektor

prof. dr hab. Sylwester Czopek

