
DOKUMENTACJA PROGRAMU STUDIÓW
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

I. Ogólna informacja o kierunku studiów
1. Nazwa kierunku studiów;
2. Przyporządkowanie do obszaru (obszarów) kształcenia, dziedziny i dyscypliny;
3. Forma studiów;
4. Poziom kształcenia;
5. Profil (ogólnoakademicki);
6. Liczba semestrów i punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi

uczenia.

II. Ogólna charakterystyka sylwetki absolwenta
1. Wskazanie tytułu zawodowego nadawanego absolwentom.
2. Możliwości zatrudnienia lub dalszego kształcenia po ukończeniu studiów na danym kierunku i poziomie

kształcenia.

III. Warunki rekrutacji na studia, z uwzględnieniem rekrutacji w trybie zdalnym.
1. Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia;
2. Zasady i przebieg rekrutacji.

IV. Zasady studiowania, z uwzględnieniem prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.
1. Ogólne zasady dotyczące wyboru pracowni.
2. Zasady realizowania programu studiów z podziałem na moduły zajęć w każdym semestrze.
3. Zasady odbywania praktyk (dziennik praktyk, baza pracodawców, którzy już współpracowali ze

studentami UAP), jeżeli program przewiduje praktyki;
4. Informacje na temat obowiązkowych plenerów.
5. Ogólne sposoby oceny i weryfikacji osiąganych przez studenta efektów kształcenia w trakcie całego

procesu kształcenia.
6. Informacje na temat współpracy kierunku z podmiotami zewnętrznymi.

V. Przebieg i zasady procesu dyplomowania, z uwzględnieniem sesji dyplomowej w trybie zdalnym.
1. Wymagania, jakie musi spełnić student w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego, zgodne z

regulaminem studiów UAP oraz zgodne z odpowiednimi zarządzeniami Rektora UAP, (dokumenty i
załączniki, procedura wgrania plików do systemu e-dziekanat, ORPD);

2. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego.

VI. Informacje na temat infrastruktury UAP dostępnej dla studentów kierunku
1. Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć w salach dydaktycznych, laboratoriach i

pracowniach (dostęp do materiałów, sprzętu technicznego);
2. Zapewnienie możliwości korzystania z pracowni i warsztatów poza godzinami prowadzenia zajęć.
3. Zapewnienie możliwości korzystania z dostępu do zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych

zasobów wiedzy obejmujących literaturę zalecaną na kierunku.

VII. Wykazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju.

VIII. Informacje na temat wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia - załączniki:
1. Plan studiów (uwzględniający moduły zajęć i liczbę punktów ECTS przypisaną modułom);
2. Tabela kierunkowych efektów uczenia się;
3. Tabela pokryć PRK w odniesieniu do kierunkowych efektów uczenia się;
4. Matryca kierunkowych efektów uczenia się.


