
                                       DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA  

                          PRZYGOTOWYWANA PRZEZ WSZYSTKIE KIERUNKI STUDIÓW  

1. Ogólna informacja o kierunku studiów: 

 Nazwa kierunku studiów; 

 Przyporządkowanie do obszaru (obszarów) kształcenia, dziedziny i dyscypliny; 

 Forma studiów; 

 Poziom kształcenia; 

 Profil; 

 Liczba semestrów i punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia. 

2. Ogólna charakterystyka sylwetki absolwenta. 

3. Warunki rekrutacji na studia: 

 Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjecie na studia; 

 Zasady rekrutacji. 

4. Zasady studiowania – ogólne zasady dotyczące np. wyboru pracowni, odbycia praktyk lub 

obowiązkowych plenerów itp. 

5. Przebieg i zasady procesu dyplomowania, w tym przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 

oraz wskazanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom. 

6. Możliwości zatrudnienia lub dalszego kształcenia po ukończeniu studiów na danym kierunku    

i poziomie kształcenia 

7. Wymagania, warunki jakie muszą być spełnione do prowadzenia kierunku studiów: 

 Wykazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju; 

 Zapewnienie spełnienia wymagania dotyczącego minimalnej liczby i kwalifikacji 

nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów,       

tzw. minimum kadrowego  oraz kwalifikacji innych nauczycieli akademickich i innych 

osób  prowadzących zajęcia ze studentami; 

 Zapewnienie spełnienia wymagania dotyczącego proporcji liczby nauczycieli 

akademickich zaliczonych do minimum kadrowego do liczby studentów na tym 

kierunku studiów; 

 Zapewnienie prawidłowej realizacji efektów kształcenia poprzez odpowiednią 

infrastrukturę  i zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć w salach 

dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach. 

 Zapewnienie studentom odbywanie praktyk zawodowych przewidzianych w programie 

kształcenia dla kierunku studiów o profilu praktycznym łącznie w wymiarze                 

co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia, a w przypadku 

kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim –jeżeli program kształcenia na tych 

studiach przewiduje praktyki; 

 Prowadzenie, monitorowanie w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia systematycznych działań mających na celu ocenę i doskonalenie 



programu kształcenia, w szczególności w kontekście potrzeb otoczenia społeczno-

gospodarczego, kariery zawodowej swoich absolwentów w tym rynku pracy. 

 Zapewnienia możliwości  korzystania z  dostępu do zasobów bibliotecznych 

obejmujących literaturę zalecaną na tym kierunku studiów oraz elektronicznych 

zasobów wiedzy.  

 Wdrożenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia, odnoszącego 

się do  programu kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.  

 

8. Program kształcenia: 

-Opis zakładanych efektów kształcenia – tabela odniesień efektów zdefiniowanych dla       

kierunku studiów do efektów kształcenia przyporządkowanych do obszaru (obszarów) 

kształcenia oraz tabela pokryć obszarowych efektów kształcenia z efektami kształcenia 

zdefiniowanymi dla kierunku studiów. 

-Matryca kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do modułów kształcenia/ 

przedmiotów/pracowni i innych typów zajęć z wyjaśnieniem, jakie przedmioty/pracownie 

należą do danego modułu. 

-Sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia: 

  -plany studiów 

-Określenie łącznej liczby punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach 

wymagających   bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. 

-Określenie liczby punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć                  

z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych , nie mniejszą niż 5 punktów 

ECTS – w przypadku studiów przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio nauki 

humanistyczne lub nauki społeczne; 

-Określenie liczby punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk. Wymiar, 

zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu 

praktycznym , a w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim –jeśli program na tych 

studiach przewiduje praktyki. 

- Uwzględnić moduły zajęć, a w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej –również zajęcia                     

z wychowania fizycznego.  

Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS. 

Określić moduły zajęć- zajęcia lub grupy zajęć -wraz z przypisaniem do każdego modułu 

efektów kształcenia oraz treści programowych, form i metod kształcenia, zapewniających 

osiągnięcie tych efektów,  a także liczby punktów ECTS. 

 

 


