
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu PG 

nr 30/2016/XXIV 

z 7 grudnia 2016 r. 

 

w sprawie: przyjęcia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym 

planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie §68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami), uchwala 

co następuje: 

§1 Wytyczne dla Rad Wydziałów dotyczące uchwalania programów studiów, w tym planów studiów 

zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego stanowią załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem przepisów przejściowych 

określonych w §11 załącznika do uchwały. 

2. Traci moc Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 383/2011 z 16 listopada 2011 r. 

w sprawie przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów 

i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego oraz Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 88/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. 

w sprawie: zmian w Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej nr 383/2011 z 16 listopada 

2011 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania planów 

studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor PG 

 

 

 

--------------------------------------------- 

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

prof. zw. PG 

   



 
załącznik 
do Uchwały Senatu PG 
nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. 

Wytyczne dla Rad Wydziałów dotyczące uchwalania programów studiów, w tym planów studiów 

zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity 

Dz.U. 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) do kompetencji Rad Wydziałów należy uchwalanie programów 

studiów, w tym planów studiów, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie 

z wytycznymi ustalonymi przez senat uczelni. 

§1 Użyte w wytycznych określenia oznaczają: 

Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego - ogólne charakterystyki efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64 i 1010); 

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji 

odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych 

charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie 

kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia; 

efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie 

uczenia się; 

kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym 

dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów 

kształcenia; 

profil kształcenia – profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki; 

profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez 

studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad 

połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te 

umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są 

prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią; 

profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć powiązane  

z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu 

studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej 

wiedzy; 

program studiów – opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia 

dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia; 

plan studiów – harmonogram realizacji przedmiotów ujętych w programie studiów. 



 
§2 Wytyczne ogólne 

1. Na wszystkich kierunkach, formach studiów i poziomach kształcenia realizowanych na Politechnice 

Gdańskiej obowiązuje system ECTS (European Credit Transfer System).  

2. Opracowując program studiów, w tym plan studiów przy szacowaniu liczby punktów ECTS dla danego 

modułu (przedmiotu) należy przyjąć, że jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których 

uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy obejmujących zajęcia zorganizowane zgodnie  

z planem studiów (godziny kontaktowe) oraz indywidualną pracę określoną w programie kształcenia.  

3. Studia pierwszego stopnia kończące się tytułem zawodowym: 

1) licencjata trwają co najmniej sześć semestrów,  

2) inżyniera trwają co najmniej siedem semestrów.  

4. Studia  drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów. 

5. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku studiów mogą trwać jeden lub 

dwa semestry dłużej niż odpowiednie kierunki studiów stacjonarnych.  

6. Liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów pierwszego stopnia licencjackich powinna 

wynosić nie mniej niż 180, studiów pierwszego stopnia inżynierskich nie mniej niż 210 punktów ECTS.  

7. Liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów drugiego stopnia powinna wynosić nie mniej 

niż 90 punktów.  

§3   Wytyczne dotyczące programu studiów 

1. Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa: 

1) formę studiów; 

2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających 

poziomowi kształcenia; 

3) 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; 

4) sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia; 

5) plan studiów uwzględniający moduły zajęć, o których mowa w pkt 3; 

6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów;  

7) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku 

kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub 

nauki społeczne; 

8) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia, na studiach pierwszego stopnia: stacjonarnych nie mniejszą niż 6 

punktów ECTS, niestacjonarnych nie mniejszą niż 3 punkty ECTS, na studiach drugiego stopnia 

nie określa się minimalnej liczby punktów ECTS; 



 
9) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć w zakresie matematyki, fizyki, 

chemii i innych dziedzin nauki przydatnych do formułowania i rozwiązywania zadań związanych  

z reprezentowaną dyscypliną inżynierską, nie mniejszą niż 42 punkty ECTS, w tym z zajęć  

z matematyki  nie mniejszą niż 18 punktów ECTS, z fizyki nie mniejszą niż 9 punktów ECTS, na 

studiach stacjonarnych pierwszego stopnia kończących się tytułem inżyniera (z obszaru nauk 

technicznych); 

10) liczbę godzin w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którą student musi zrealizować w ramach 

zajęć z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – zajęciom tym nie 

przypisuje się punktów ECTS;  

11) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać za przygotowanie pracy dyplomowej  

i egzaminu dyplomowego, nie mniejszą niż 10 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia 

oraz  za przygotowanie pracy magisterskiej i egzaminu dyplomowego, nie mniejszą niż 20 

punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia; 

12) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu 

praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program 

kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki oraz liczbę punktów ECTS, którą student musi 

uzyskać w ramach tych praktyk; 

13) liczbę godzin konsultacji nie większą niż 350 dla studiów pierwszego stopnia oraz nie większą niż 

200 dla studiów drugiego stopnia; w uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na 

zwiększenie liczby godzin konsultacji. 

2. W programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia należy uwzględnić uczelniane fakultatywne 

przedmioty humanistyczne i społeczne, o nazwie ,,Przedmiot humanistyczno – społeczny’’, w wymiarze 

nie mniejszym niż 2 punkty ECTS. 

3. W programie studiów należy uwzględnić realizację zespołowych projektów studenckich dla studiów 

pierwszego stopnia w formie obieralnej, dla studiów drugiego stopnia jako obowiązkowych dla 

wszystkich studentów. Zaleca się również dążenie do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych (studenci 

i nauczyciele akademiccy różnych kierunków i specjalności). 

4. Program studiów powinien umożliwiać studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty 

ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

5. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa 

dla każdego z tych obszarów procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS,  

o której mowa w ust. 1 pkt 2. 

6. W programie kształcenia należy uwzględnić wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia  

z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów. 

7. Treści programowe przedmiotów powinny być opracowane przez jednostki prowadzące zajęcia  

w porozumieniu z poszczególnymi wydziałami. 

8. W procesie projektowania programów studiów, w tym planów studiów uczestniczą właściwe organy 

samorządu studenckiego.  

9.  Ustala się liczbę efektów dla modułu / przedmiotu w granicach 2 – 5. 



 
10. Przy tworzeniu programów kształcenia na studiach inżynierskich dodatkowo mogą być stosowane 

kryteria FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs).  

§4 Wytyczne dotyczące kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim 

1. Wydział może prowadzić studia na kierunku o profilu ogólnoakademickim, jeżeli prowadzi badania 

naukowe w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów i zapewnia studentom tego 

kierunku: 

1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań – w przypadku studiów pierwszego stopnia; 

2) udział w badaniach – w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. 

2. Program studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim obejmuje moduły zajęć powiązane  

z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem 

studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której 

mowa w §2 ust. 1 pkt 2, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności 

prowadzenia badań naukowych. 

§5   Wytyczne dotyczące kierunków studiów o profilu praktycznym 

1. Wydział prowadzący kształcenie na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia o profilu 

praktycznym jest obowiązany uwzględnić w programie kształcenia co najmniej trzymiesięczne praktyki 

zawodowe. Wydział może organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych 

realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, uwzględniając realizację 

wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia dla tego kierunku, poziomu  

i profilu kształcenia. 

2. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć powiązane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby 

punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt 2, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych. 

3. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów dla 

kierunku o profilu praktycznym, są prowadzone: 

1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej; 

2) w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie określonych czynności praktycznych przez 

studentów; 

3) przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć. 

4. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną są prowadzone przez nauczyciela 

akademickiego posiadającego dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie tej dyscypliny. 

§6 Efekty kształcenia dla uczelnianych fakultatywnych przedmiotów humanistycznych i społecznych: 

Określa się efekty kształcenia związane z obszarem nauk humanistycznych i nauk społecznych dla 

studiów drugiego stopnia. 



 

Symbol Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Obszar 

kształcenia 

WIEDZA 

K7_W71 

ma wiedzę ogólną w zakresie nauk 

humanistycznych lub społecznych lub 

ekonomicznych lub prawnych obejmującą ich 

podstawy i zastosowania 

P7U_W 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K7_U71 

potrafi zastosować  wiedzę z zakresu nauk 

humanistycznych lub społecznych lub 

ekonomicznych lub prawnych do rozwiązywania 

problemów 

P7U_U 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K7_K71 

potrafi wyjaśnić potrzebę korzystania z wiedzy 

z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych 

lub ekonomicznych lub prawnych w funkcjonowaniu 

w środowisku społecznym 

P7U_K 

 

§7 Efekty kształcenia w zakresie języków obcych: 

Określa się efekty kształcenia w zakresie języków obcych dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

Symbol Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Obszar 

kształcenia 

WIEDZA 

K6_W81 

posiada znajomość struktur gramatycznych oraz 

obszarów leksykalnych  niezbędnych do 

porozumiewania się w języku obcym w zakresie 

języka ogólnego oraz specjalistycznego związanego 

z kierunkiem studiów 

P6U_W 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K6_U81 

posiada umiejętności poprawnej komunikacji  w 
sytuacjach życia codziennego oraz w środowisku 
akademickim i zawodowym 

P6U_U 
P6S_UK 

 

K6_U82 

potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje w 
języku obcym dotyczące kierunku studiów oraz 
środowiska akademickiego 

P6U_U 
P6S_UK  

 



 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K6_K81 
potrafi podjąć współpracę w studenckim zespole 
międzynarodowym 

P6U_K 

 

K6_K82 

posiada przygotowanie do uczestniczenia w 
wykładach, seminariach, laboratoriach 
prowadzonych w języku obcym 

P6U_K 
 

 

Symbol Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Obszar 

kształcenia 

WIEDZA 

K7_W81 

posiada znajomość rozbudowanych struktur 

gramatycznych oraz różnorodnych obszarów 

leksykalnych  niezbędnych do porozumiewania się 

w języku obcym w zakresie języka ogólnego oraz 

specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów 

P7U_W 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K7_U81 

posiada  umiejętności  płynnej komunikacji  w 
sytuacjach życia codziennego oraz w środowisku 
akademickim i zawodowym 

P7U_U 
P7S_UK 

 

K7_U82 

posiada umiejętność sprawnego pozyskiwania i 
przetwarzania informacji w języku obcym 
dotyczących kierunku studiów oraz środowiska 
akademickiego 

P7U_U 
P7S_UK 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K7_K81 

potrafi podjąć współpracę w zespole 
międzynarodowym na terenie własnej uczelni oraz 
podczas praktyk i studiów zagranicznych 

P7U_K 

 

K7_K82 

posiada przygotowanie do czynnego uczestniczenia 
w wykładach, seminariach, laboratoriach 
prowadzonych w języku obcym 

P7U_K 

 

§8 Efekty kształcenia w zakresie wychowania fizycznego: 

Określa się efekty kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia. 

Symbol Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: 

Odniesienie do 

charakterystyk 

poziomów PRK 

Obszar 

kształcenia 



 

WIEDZA 

K6_W91 

ma podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej, 
anatomii i fizjologii oraz uznaje aktywność fizyczną, 
jako składnik szeroko rozumianej kultury 

P6U_W 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K6_U91 

posiada umiejętności ruchowe pozwalające na 
włączenie się w prozdrowotny styl życia z wyborem 
aktywności w zależności od wieku i wykonywanego 
zawodu oraz kształtowania postaw sprzyjających 
aktywności fizycznej 

P6U_U 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K6_K91 

dokonuje analizy poziomu własnej sprawności 
fizycznej i układa plan treningowy umożliwiający mu 
poprawę sprawności ruchowej w różnych jej 
aspektach, zapewniający możliwość wykonywania 
zadań właściwych dla działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem studiów oraz uzyskania 
psychicznego odprężenia 

P6U_K 

 

§9 Minimum kadrowe 

1. Wydział zalicza do minimum kadrowego dla kierunku studiów drugiego stopnia o profilu 

ogólnoakademickim nauczycieli akademickich, dla których podstawowym miejscem pracy jest uczelnia, 

w skład której wchodzi ten wydział lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo instytut badawczy. 

W przypadku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym zalicza się także osoby, o których mowa  

w art. 9a ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, również w przypadku gdy uczelnia nie jest ich 

podstawowym miejscem pracy. 

Wydział zalicza do minimum kadrowego dla kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

nauczycieli akademickich, dla których podstawowym miejscem pracy jest uczelnia, w skład której 

wchodzi ten wydział lub osoby, o których mowa w art. 9a ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, również w przypadku gdy uczelnia nie jest ich podstawowym miejscem pracy. 

2. Nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli został zatrudniony na uczelni 

nie później niż od początku semestru studiów. 

3. Nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli w danym roku akademickim prowadzi na danym 

kierunku studiów zajęcia w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, a w przypadku studiów 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym – w wymiarze co najmniej 60 godzin dydaktycznych. 

4. Nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra lub 

równorzędny może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli w danym roku akademickim prowadzi 

na danym kierunku studiów zajęcia w wymiarze co najmniej 60 godzin dydaktycznych. 

5. Nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego określonego kierunku studiów: 



 
1) o profilu ogólnoakademickim – jeżeli posiada zapewniający realizację programu studiów dorobek 

naukowy lub artystyczny w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, 

wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych lub 

artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla tego kierunku; 

2) o profilu praktycznym – jeżeli spełnia wymagania określone w pkt 1 lub posiada doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów 

kształcenia dla tego kierunku. 

6. Każdy obszar kształcenia, do którego przyporządkowano kierunek studiów, powinien być 

reprezentowany w minimum kadrowym przez co najmniej jednego nauczyciela akademickiego 

posiadającego dorobek naukowy lub artystyczny w obszarze wiedzy odpowiadającym temu obszarowi 

kształcenia. 

7. Jeżeli wydział prowadzi kierunek studiów o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, to minimum 

kadrowe dla tego kierunku studiów stanowi minimum kadrowe kierunku studiów o profilu 

ogólnoakademickim, powiększone o co najmniej 30% minimum kadrowego kierunku studiów o profilu 

praktycznym, do którego zaliczani są nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla tego 

kierunku. 

8. Minimum kadrowe na określonym kierunku studiów: 

1) w przypadku studiów pierwszego stopnia: 

a) o profilu ogólnoakademickim – stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli 

akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień 

naukowy doktora, 

b) o profilu praktycznym – stanowi co najmniej jeden samodzielny nauczyciel akademicki oraz 

co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora; 

2) w przypadku studiów drugiego stopnia – stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli 

akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy 

doktora. 

9. Proporcja liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów  

na danym kierunku studiów nie może być mniejsza niż 1:60. 

§10 Doskonalenie programów studiów 

1. Wydział posiadający uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w obszarze 

kształcenia i dziedzinie, do których przyporządkowany jest kierunek studiów w celu doskonalenia 

programów studiów może dokonywać w nim zmian, natomiast wydział, nieposiadający uprawnienia  

do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, doskonaląc program studiów może w ramach 

posiadanego uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

kształcenia dokonywać zmian zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% 

punktów ECTS, określonych w aktualnym programie studiów. 

2. Wydział może dokonywać w programie studiów również zmian: 

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

najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także form i metod prowadzenia zajęć; 



 
2) koniecznych do: 

a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, 

b) dostosowania programu do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. 

3. Zmiany w programach, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane z początkiem nowego cyklu 

kształcenia, natomiast zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być wprowadzane w trakcie cyklu 

kształcenia. 

4. Zmiany w programach wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są ogłaszane co najmniej na miesiąc 

przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą. 

§11   Postanowienia przejściowe i końcowe 

1. Powyższe wytyczne obowiązują również przy tworzeniu programów studiów, w tym planów studiów  

obejmujących zajęcia prowadzone są w języku obcym. 

2. Niniejsze wytyczne, z wyłączeniem punktów obowiązujących według standardów kształcenia, dotyczą 

także kierunku architektura. 

3. Szczegółowe zasady tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej określone 

są w stosownym Zarządzeniu Rektora. 

4. Programy studiów, w tym plany studiów a także jakiekolwiek ich zmiany powinny być zaopiniowane 

przez Zespół ds. programów studiów na Politechnice Gdańskiej za zgodność z ustawą Prawo  

o szkolnictwie wyższym oraz wytycznymi Senatu Politechniki Gdańskiej, przed ich uchwaleniem przez 

radę wydziału. Następnie są one zatwierdzane przez prorektora właściwego ds. kształcenia.   

5. Wydział zobowiązany jest do dostosowania programów studiów do wymagań określonych w wytycznych 

studiów pierwszego i drugiego studiów stopnia na prowadzonych kierunkach i przekazania ich do 

prorektora właściwego ds. kształcenia w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. 

6. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem programów studiów do wymagań wytycznych, 

studiują do końca okresu studiów przewidzianego w programie studiów według dotychczasowych 

programów.  
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