
Uchwała nr 100 

Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 31 maja 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.) Senat Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, uchwala 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 następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 19 otrzymuje brzmienie:  

„19. Liczba punktów ECTS wymaganych do uzyskania dyplomu ukończenia studiów 

stacjonarnych drugiego stopnia powinna wynosić co najmniej 90 w przypadku studiów 

trwających 3 semestry lub co najmniej 120 w przypadku studiów trwających 4 semestry.”, 

b) ust. 24 otrzymuje brzmienie: 

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

z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym nie przypisuje się 

punktów ECTS.”, 

c)  ust. 25 otrzymuje brzmienie:  

„25. Na wszystkich kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia program studiów 

powinien zawierać treści z zakresu przedmiotów humanistycznych w wymiarze nie 

mniejszym niż 45 godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i 27 godzin zajęć 

dydaktycznych na studiach niestacjonarnych, którym należy przypisać nie mniej niż 3 punkty 

ECTS, oraz treści z zakresu przedmiotów społecznym, w tym z zakresu zarządzania, prawa 

i ekonomii w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych i 18 godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych, którym należy 

przypisać nie mniej niż 2 punkty ECTS.”; 



2) w § 3: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zaleca się wprowadzenie praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

o profilu ogólnoakademickim, dla których należy przyjąć 30 godzin pracy studenta, 

które odpowiadają jednemu tygodniowi praktyk i jednemu punktowi ECTS.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Nie stosuje się ust. 3 w przypadku studiów dualnych oraz praktyk programowych 

trwających co najmniej jeden semestr.”; 

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Program studiów na kierunku o profilu praktycznym powinien uwzględniać możliwość 

odbycia praktyk zawodowych poza Uczelnią w łącznym wymiarze nie mniejszym niż sześć 

miesięcy (24 tygodnie) na studiach pierwszego stopnia oraz trzy miesiące (12 tygodni) 

na studiach drugiego stopnia.”. 

§ 2. 

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

kształcenia rozpoczyna się od roku akademickiego 2021/2022. 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 
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