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       Załącznik do zarządzenia nr 123/21 

                         z dnia 7 października 2021 roku 

 

Wytyczne do  programów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów 

 

Wytyczne do  programów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 

I. Program kształcenia 

1. Program kształcenia danego kierunku studiów tworzą: 

1) program studiów, 

2) ramowy plan studiów, 

3) sylabusy zajęć. 

2. Programy kształcenia opracowywane i realizowane są zgodnie z warunkami i kryteriami 

określonymi w przepisach wydanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego oraz 

ministra zdrowia. 

3. Programy kształcenia muszą być zgodne ze standardami kształcenia, jeśli takie zostały 

określone dla danego kierunku studiów.  

II. Program studiów 

1. Program studiów na cały cykl kształcenia opracowuje Rada Programowa danego kierunku 

studiów. Wzór programu studiów określa załącznik nr 1. 

2. Program studiów podlega opinii Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz Rady 

Wydziału. Zaopiniowany przez Radę Wydziału program Dziekan przedstawia do zaopiniowania 

Radzie Dydaktycznej. 

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Dydaktycznej Dziekan kieruje program do zatwierdzenia 

przez Senat UMP. 

4. Program studiów na dany nabór powinien być zatwierdzony przez Senat UMP i opublikowany 

w BIP Uniwersytetu przed rozpoczęciem rekrutacji na dany rok akademicki. 

5. Program studiów, który nie uległ zmianie przed kolejnym naborem, nie wymaga ponownego 

zatwierdzania przez Senat UMP. 

6. W celu doskonalenia programu studiów można dokonywać w nim zmian. 

7. Zmiany w programie studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia 

8. W trakcie cyklu kształcenia w programie studiów mogą być wprowadzane wyłącznie zmiany: 

1) w doborze treści kształcenia przekazywanych w ramach zajęć, uwzględniających 

najnowsze osiągnięcia naukowe lub związane z działalnością zawodową,  
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2) konieczne do: 

a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez PKA, 

b) dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie 

obowiązujących.  

9. Zatwierdzone przez Senat UMP zmiany w programie studiów wprowadzone w trakcie cyklu 

kształcenia są udostępniane w BIP Uniwersytetu co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem 

semestru, którego dotyczą. 

 

III. Ramowy plan studiów 

 

1. Ramowy plan studiów na cały cykl kształcenia opracowuje Rada Programowa danego kierunku 

studiów. Wzór ramowego planu studiów określa załącznik nr 2. 

2. Ramowy plan studiów podlega opinii Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego oraz Rady 

Wydziału. Zaopiniowany przez Radę Wydziału ramowy plan studiów Dziekan przedstawia do 

zaopiniowania Radzie Dydaktycznej. 

3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Dydaktycznej Dziekan kieruje ramowy plan studiów do 

zatwierdzenia Rektorowi. 

4. Ramowy plan studiów na dany nabór powinien być zatwierdzony przez Rektora przed 

rozpoczęciem rekrutacji na dany rok akademicki. 

5. Ramowy plan studiów, który nie uległ zmianom przed kolejnym cyklem kształcenia, nie 

wymaga ponownego zatwierdzania przez Rektora. 

6. W celu doskonalenia  programu studiów można dokonywać zmian w ramowym planie studiów. 

7. Zmiany w ramowych planach studiów wprowadzane są najpóźniej do końca kwietnia roku 

poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczą. Ramowe plany studiów publikowane  

są w BIP Uniwersytetu. 

IV. Sylabusy zajęć 

1. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich zajęć/grup zajęć objętych programem studiów 

zawarte są w sylabusach zajęć, zawierających w szczególności: 

1) cele kształcenia i treści programowe zajęć, 

2) opis zakładanych efektów uczenia się, 

3) sposób oceny i metody weryfikacji efektów uczenia się, 

4) kryteria oceny i warunki uzyskania zaliczenia zajęć, 

5) wyliczenie całkowitego nakłady pracy studenta, 

6) wykaz literatury, 

7) regulamin zajęć. 



3 
 

2. Sylabusy zajęć/grup zajęć opracowywane są w formie elektronicznej, w systemie 

Elektronicznego Przewodnika Dydaktycznego. 

3. Zawarte w sylabusach dane muszą być zgodne z programem studiów i ramowym planem 

studiów danego naboru. 

 

V. Procedura dokonywania zmian w programie studiów i ramowym planie studiów 

 

1. Dziekan z własnej inicjatywy albo Rada Programowa lub Rada Uczelniana Samorządu 

Studenckiego wnioskują o dokonanie zmiany w programie studiów lub ramowym planie 

studiów. 

2. Rada programowa sprawdza zgodność projektu zmiany w programie studiów oraz ramowym 

planie studiów z aktualnymi przepisami prawa, standardami kształcenia (dla kierunków 

objętych standardami), warunkami uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu lub 

innymi wytycznymi dotyczącymi kierunku. 

3. Przygotowany przez Radę Programową projekt zmian przedstawiany jest Dziekanowi 

Wydziału, który przesyła go do opinii Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, a następnie 

przekazuje do zaopiniowania Radzie Wydziału. 

4. Zaopiniowany projekt Dziekan przedstawia do opinii Rady Dydaktycznej. 

5. Projekt, który uzyskał pozytywną opinię Rady Dydaktycznej, Dziekan kieruje do zatwierdzenia 

Senatu (zmiana w programie studiów) lub Rektora (zmiana w ramowym planie studiów). 

VI. Organizacja zajęć 

1. Organizacja zajęć na poszczególnych kierunkach wynika z obowiązujących programów 

studiów oraz możliwości finansowych Uczelni. 

2. Zalecany rozkład form zajęć w grupach szczegółowych efektów uczenia się na kierunku 

lekarskim (lata I-V) przedstawia tabela 1:  

Grupy szczegółowych efektów uczenia się 
ćwiczenia 

/nie więcej niż/ % 

wykłady 

/nie mniej niż/% 

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 
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3. Zalecany rozkład form zajęć w grupach szczegółowych efektów uczenia się na kierunku 

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

Grupy szczegółowych efektów uczenia się 
ćwiczenia 

/nie więcej niż/ % 

wykłady 

/nie mniej niż/% 

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, ratownictwie 

medycznym, pielęgniarstwie oraz położnictwie uwzględniały nie mniej niż 5,5% zajęć (w tym 

zajęć interdyscyplinarnych) realizowanych w Centrum Symulacji Medycznej.  

VI. Postanowienia końcowe  

1. Wprowadzanie zmian w programach studiów dla naborów 2020/2021 i starszych, których 

integralną częścią są ramowe plany studiów, wymagają ponownej opinii Rady Dydaktycznej 

oraz zatwierdzenia przez Senat UMP w obszarze, w którym dokonano zmian,  

2. Programy studiów, których integralną częścią są ramowe plany studiów, do których nie 

wprowadzono zmian, nie wymagają zatwierdzenia przez Senat UMP przed rozpoczęciem roku 

akademickiego. 

 

 


