
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie  

Rektora Politechniki Gdańskiej  

nr 16/2019 z 27 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora Politechniki Gdańskiej nr 11/2019 z 30 kwietnia 2019 r. 

w sprawie: ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice 

Gdańskiej oraz wydania tekstu jednolitego zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków 

studiów na Politechnice Gdańskiej z załącznikami. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) Rektor Politechniki Gdańskiej zarządza, co następuje: 

 

§1 Wprowadzam następujące zmiany w załączniku do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 11/2019 z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji 

kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej: 

1. w §1 dodaję następujące definicje: 

„studia stacjonarne – studia, w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS 

objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów; 

studia niestacjonarne – studia, w ramach których co najmniej 30%, a mniej niż połowa 

punktów ECTS objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów.” 

2. w §4 ust. 17 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne, o nazwie „Przedmiot 

humanistyczno-społeczny”, w wymiarze nie mniejszym niż 2 punkty ECTS na studiach 

stacjonarnych drugiego stopnia, po pierwszym semestrze’’ 

3. w §5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dla osiągnięcia efektów uczenia się wskazanych w PRK niezbędne jest 

przeprowadzenie co najmniej 120 godzin zajęć dla studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia, 72 godziny zajęć dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz 60 

godzin zajęć dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia i 36 godzin zajęć dla studiów 

niestacjonarnych drugiego stopnia.” 

4. w załączniku nr 1 do Zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na 

Politechnice Gdańskiej: 

a) dotychczasowe pkt VIII.11–12 otrzymują oznaczenia XI–XII; 

b) dotychczasowy pkt VIII.13 otrzymuje oznaczenie VIII.11. 



 
 

5. w załączniku nr 2 do Zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na 

Politechnice Gdańskiej: 

a) dotychczasowe pkt V.11–12 otrzymują oznaczenia VII–VIII; 

b) dotychczasowy pkt V.13 otrzymuje oznaczenie V.11. 

§2 Jednolity tekst zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice 

Gdańskiej z załącznikami stanowi załącznik do zarządzenia. 

§3 Traci moc załącznik do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 11/2019 z 30 kwietnia 

2019 r. w sprawie: ustalenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na 

Politechnice Gdańskiej – zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na 

Politechnice Gdańskiej z załącznikami. 

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

 

 

 

 

 

 

 

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

prof. dr hab. Piotr Dominiak, 

prof. zw. PG 



  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
załącznik 
do Zarządzenia Rektora PG  
nr 16/2019 z 27 maja 2019 r. 
 
 

Zasady tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej  

§1 Użyte w wytycznych określenia oznaczają: 

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 uczenia się – wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się; 

kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych  

z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz 

formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący; 

profil kształcenia – profil praktyczny lub profil ogólnoakademicki; 

profil praktyczny – profil programu studiów obejmujący zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne  

w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS; 

profil ogólnoakademicki – profil programu studiów obejmujący zajęcia związane z prowadzoną w uczelni 

działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów,  

w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS i uwzględnia udział studentów w zajęciach 

przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności; 

program studiów – efekty uczenia się oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do uzyskania efektów 

uczenia się wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS; 

plan studiów – harmonogram realizacji przedmiotów ujętych w programie studiów; 

studia stacjonarne – studia, w ramach których co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem 

studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i studentów; 

studia niestacjonarne – studia, w ramach których co najmniej 30%, a mniej niż połowa punktów ECTS 

objętych programem studiów może być uzyskiwana z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia i studentów. 

§2 Prowadzenie studiów 

1. Politechnika Gdańska prowadzi kształcenie na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu. 

Politechnika Gdańska przyporządkowuje kierunek do co najmniej 1 dyscypliny. 

2. W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny, wskazuje się dyscyplinę 

wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. 



 
 

3. Politechnika Gdańska może prowadzić studia wspólne z inną uczelnią, instytutem PAN, instytutem 

badawczym, instytutem międzynarodowym, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową. Zasady 

współpracy określa umowa zawarta w formie pisemnej, która w szczególności wskazuje podmiot 

odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on i uprawniony do otrzymania środków 

finansowych na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych prowadzonych wspólnie. 

4. Politechnika Gdańska może prowadzić studia we współpracy z organem nadającym uprawnienie  

do wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach 

uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, organizacją 

gospodarczą lub organem rejestrowym. Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów określa umowa 

zawarta w formie pisemnej. Umowa może określać udział podmiotu w opracowaniu programu studiów 

oraz sposób realizacji praktyk zawodowych. 

5. Uczelnia może prowadzić studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi 

z udziałem pracodawcy. Organizację studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej. 

§3 Tworzenie studiów na określonym kierunku 

1. Dziekan kieruje wniosek w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku do rektora w terminie 

do końca marca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym planowany jest termin rozpoczęcia 

studiów. Wniosek sporządzany jest w systemie MojaPG w aplikacji „Programy kształcenia” i musi 

zostać przygotowany na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Senackiej Komisji  

ds. Kształcenia. 

2. Dziekan nie może ubiegać się o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku, poziomie i profilu, 

jeżeli na Politechnice Gdańskiej występują już studia o tej samej nazwie lub których programy 

określają takie same efekty uczenia się, przyporządkowane do tej samej dyscypliny. 

3. Programy studiów, które są częścią wniosku w sprawie utworzenia studiów, zaopiniowane przez Radę 

Wydziału, Zespół ds. programów studiów, a następnie Senacką Komisję ds. Kształcenia, ustala Senat PG.  

4. Po ustaleniu programu studiów przez Senat PG, rektor wydaje zarządzenie w sprawie utworzenia 

studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. 

5. Wzór wniosku w sprawie utworzenia studiów na określonym kierunku określa załącznik nr 1. 

§4 Wytyczne dotyczące studiów na Politechnice Gdańskiej 

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 25–30 godzinom pracy studenta 

obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi 

zajęciami.  

3. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kończące się tytułem zawodowym: 

1) licencjata trwają co najmniej sześć semestrów,  

2) inżyniera trwają co najmniej siedem semestrów.  

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

5. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów. 

6. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na danym kierunku studiów mogą trwać dłużej niż 

odpowiednie kierunki studiów stacjonarnych.  

7. 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.  

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

mniej niż 90 punktów. 

9. Liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia jednolitych studiów magisterskich powinna wynosić 

co najmniej: 



 
 

1) 300 punktów, w przypadku studiów trwających 9 lub 10 semestrów,  

2) 360 punktów, w przypadku studiów trwających 11 albo 12 semestrów. 

10. W programie studiów przygotowującym do wykonywania zawodu architekta uwzględnia się standardy 

kształcenia. 

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

1) formę lub formy studiów; 

2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie; 

3) tytuł zawodowy nadawany absolwentom; 

4) moduły zajęć – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści 

programowych zapewniających uzyskanie tych efektów; 

5) łączną liczbę godzin zajęć; 

6) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego 

cyklu kształcenia; 

7) plan studiów uwzględniający moduły zajęć, o których mowa w pkt 4; 

8) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych  

z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;  

9) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

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

kierunków studiów przypisanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki 

humanistyczne lub nauki społeczne; 

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 i jednolitych 

studiach magisterskich – zajęciom tym nie przypisuje się punktów ECTS. 

12. 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. 11 pkt 2. 

13. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny określa dla każdej 

z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS, o której mowa  

w ust. 11 pkt 2, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej. 

14. W programie studiów należy uwzględnić wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się  

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

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

w porozumieniu z poszczególnymi wydziałami. 

16. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego z zachowaniem 

terminu określonego w Statucie PG. 

17. Dodatkowo w projektowanym programie studiów należy uwzględnić: 

1) 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, w tym z zajęć w zakresie matematyki nie mniejszą niż 

18 punktów ECTS, w zakresie fizyki nie mniejszą niż 9 punktów ECTS, na studiach pierwszego 

stopnia kończących się tytułem inżyniera; 

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

mniejszą niż 10 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program 

studiów oraz za przygotowanie pracy magisterskiej, nie mniejszą niż 20 punktów ECTS  

dla studiów drugiego stopnia; 

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

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

studiów przewiduje praktyki oraz liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 

tych praktyk; 

4) 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; 

5) uczelniane fakultatywne przedmioty humanistyczne i społeczne, o nazwie „Przedmiot 

humanistyczno-społeczny”, w wymiarze nie mniejszym niż 2 punkty ECTS na studiach 

stacjonarnych drugiego stopnia, po pierwszym semestrze; 



 
 

6) realizację zespołowych projektów studenckich na studiach drugiego stopnia, nie są one 

obowiązkowe na studiach pierwszego stopnia; zaleca się dążenie do tworzenia zespołów 

interdyscyplinarnych (studenci i nauczyciele akademiccy różnych kierunków i specjalności); 

7) efekty dla modułu/przedmiotu w granicach 2–5. 

18. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni posiadających 

kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które 

posiadają takie kompetencje i doświadczenie. 

§5 Nauczanie języków obcych 

1. Jednostką odpowiedzialną za kształcenie językowe studentów Politechniki Gdańskiej jest Centrum 

Języków Obcych. 

2. Kształceniem językowym objęci są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego 

i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. 

3. Nauczanie języków obcych na Politechnice Gdańskiej jest zgodne z wytycznymi zawartymi w Polskiej 

Ramie Kwalifikacji (poziomy 6–7) oraz z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego 

(ESOKJ). Efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 

uwzględniają efekty w zakresie znajomości języka obcego. 

4. Zgodnie z założeniami PRK studenci studiów pierwszego stopnia obowiązani są osiągnąć znajomość 

języka obcego na poziomie B2, studenci studiów drugiego stopnia obowiązani są osiągnąć znajomość 

języka obcego na poziomie B2+. 

5. Na studiach pierwszego stopnia łączna liczba punktów ECTS z zajęć z języka obcego wynosi nie mniej 

niż 6 punktów ECTS. Na studiach drugiego stopnia łączna liczba punktów ECTS z zajęć z języka 

obcego wynosi nie mniej niż 4 punkty ECTS. 

6. Dla osiągnięcia efektów uczenia się wskazanych w PRK niezbędne jest przeprowadzenie co najmniej 

120 godzin zajęć dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, 72 godziny zajęć dla studiów 

niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz 60 godzin zajęć dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia 

i 36 godzin zajęć dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia. 

7. Efekty uczenia się co najmniej jednego języka obcego na studiach pierwszego stopnia weryfikowane 

są przez obowiązkowy egzamin na poziomie co najmniej B2. Egzamin przypisany jest do ostatniego 

semestru lektoratu. 

§6 Kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim 

1. Studia o profilu ogólnoakademickim: 

1) obejmują zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% 

liczby punktów ECTS, o której mowa w §4 ust. 11 pkt. 8, 

2) uwzględniają udział studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności 

naukowej lub udział w tej działalności. 

2. W ramach studiów o profilu ogólnoakademickim co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych jest 

przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

3. Jeżeli studia przewidują praktyki zawodowe to należy przyjąć, że jeden punkt ECTS odpowiada 25–30 

godzinom pracy studenta podczas praktyki.  

4. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji praktyk zawodowych określają wydziałowe regulaminy 

praktyk. 

§7 Kierunki studiów o profilu praktycznym (studia dualne) 

1. Uczelnia może prowadzić studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi  

z udziałem pracodawcy. Organizację studiów określa umowa zawarta w formie pisemnej. 



 
 

2. Studia o profilu praktycznym przewidują praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej: 

1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich; 

2) 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji praktyk zawodowych określają wydziałowe regulaminy 

praktyk. 

4. Studia o profilu praktycznym obejmują zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze 

większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w §4 ust. 11 pkt. 8. 

5. W ramach studiów o profilu praktycznym co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych jest przez 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

6. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane na studiach o profilu praktycznym, są 

prowadzone: 

1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej; 

2) w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. 

§8 Uniwersalne efekty uczenia się dla zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych: 

Na studiach drugiego stopnia można stosować uniwersalne efekty uczenia się dla zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych. 

Symbol 
Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie 

siódmym PRK: 

Odniesienie do charakterystyk 

poziomów PRK 

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 

§9 Efekty uczenia się w zakresie języków obcych: 

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

Symbol 
Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie 

szóstym PRK: 

Odniesienie do charakterystyk 

poziomów PRK 

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 języku 
obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego w sytuacjach życia codziennego 
oraz w środowisku akademickim i zawodowym  

P6U_U 
P6S_UK 

K6_U82 

potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje w języku 
obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego dotyczące kierunku studiów oraz 
środowiska akademickiego  

P6U_U 
P6S_UK  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K6_K81 potrafi podjąć współpracę w zespole międzynarodowym P6U_K 

K6_K82 
posiada przygotowanie do uczestniczenia w wykładach, 
seminariach, laboratoriach prowadzonych w języku obcym 

P6U_K 

 

Symbol 
Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie 

siódmym PRK: 

Odniesienie do charakterystyk 

poziomów PRK 

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 języku obcym 
na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 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 na poziomie 
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 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 

§10 Efekty uczenia się w zakresie wychowania fizycznego: 

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

stopnia. 

Symbol 
Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie szóstym 

PRK: 

Odniesienie do charakterystyk 

poziomów PRK 



 
 

WIEDZA 

K6_W91 

ma podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej, 
anatomii i fizjologii człowieka oraz uznaje aktywność 
fizyczną jako składnik szeroko rozumianej kultury (sport  
i rekreacja) 

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 potrafi 
promować postawy sprzyjające aktywności fizycznej 

P6U_U 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K6_K91 

dokonuje analizy poziomu własnej sprawności fizycznej  
i układa plan treningowy umożliwiający mu poprawę 
sprawności ruchowej oraz uzyskanie psychicznego 
odprężenia 

P6U_K 

 

§11 Doskonalenie studiów 

1. Studia podlegają systematycznej ocenie i doskonaleniu. 

2. W celu doskonalenia studiów można dokonywać w nich zmian. 

3. Na studiach utworzonych na podstawie pozwolenia można dokonywać zmian łącznie do 30% ogólnej 

liczby efektów uczenia się określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania tego 

pozwolenia. 

4. Zmiany na studiach są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia. W trakcie cyklu 

kształcenia na studiach mogą być wprowadzane wyłącznie zmiany: 

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

najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z działalnością zawodową; 

2) konieczne do: 

a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, 

b) dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. 

5. Programy studiów ustala senat, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę wydziału, Zespół  

ds. programów studiów a następnie Senacką Komisję ds. Kształcenia. 

6. Programy studiów sporządzane są systemie MojaPG w aplikacji „Programy kształcenia” i muszą 

zostać przygotowane najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Senackiej Komisji  

ds. Kształcenia. 

7. Wzór programu studiów określa załącznik nr 2.  

8. Zmiany na studiach wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępniane w BIP na stronie 

podmiotowej uczelni co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą. 

§12 Likwidacja studiów 

1. Dziekan kieruje wniosek w sprawie likwidacji studiów na określonym kierunku do rektora.  

2. Wniosek w sprawie likwidacji kierunków studiów wyższych zawiera: 

1) pismo przewodnie dziekana do rektora z prośbą o zniesienie kierunków studiów wyższych wraz  

z uzasadnieniem merytorycznym i datą likwidacji kierunków studiów wyższych (rok akademicki);  

2) wypis z posiedzenia rady wydziału, zawierający uchwałę w sprawie likwidacji kierunków studiów. 



 
 

3. Uchwała w sprawie likwidacji kierunków studiów, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) powinna zawierać 

zasady postępowania w stosunku do studentów odbywających zajęcia w ramach likwidowanych 

kierunków studiów. 

4. Rektor wydaje zarządzenie w sprawie likwidacji studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu. 

§13 Postanowienia przejściowe i końcowe 

1. Powyższe zasady obowiązują również przy tworzeniu studiów, obejmujących zajęcia prowadzone  

w języku obcym. 

2. Wydział zobowiązany jest do dostosowania studiów do wymagań określonych w zasadach zgodnie  

z harmonogramem ustalonym przez prorektora właściwego ds. kształcenia. 

3. Studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na podstawie dotychczasowych 

programów kształcenia. 

4. Studia prowadzone na co najmniej dwóch kierunkach o tym samym poziomie i profilu oraz tej samej 

nazwie lub których programy określają takie same efekty kształcenia, przyporządkowane do tej samej 

dyscypliny należy połączyć.  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 
załącznik nr 1 
do Zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej 

 
 
 

WNIOSEK W SPRAWIE UTWORZENIA NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW  
 

 

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: 

1. NAZWA WYDZIAŁU:…………………………………………………………………………………… 

2. NAZWA KIERUNKU:…………………….………………………………………………………………………. 

3. POZIOM KSZTAŁCENIA: ………………………………………………………………………………………. 
                    (studia I stopnia, studia II stopnia) 

4. PROFIL KSZTAŁCENIA: ……………………………………………………………………………………….. 
                    (ogólnoakademicki, praktyczny) 

5. FORMA STUDIÓW: ……………………………………………………………………………………….. 
           (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

6. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: ……………………………………………………………….. 
                (kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK, kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK) 

7. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA: 

1) ZWIĄZEK KIERUNKU STUDIÓW ZE STRATEGIĄ UCZELNI: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

2) POTRZEBY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE UTWORZENIA STUDIÓW ORAZ ZGODNOŚĆ 
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z TYMI POTRZEBAMI: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3) DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH PRZYPISANY JEST KIERUNEK:  

(dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny należy określić dla każdej z dyscyplin 
procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS ze wskazaniem dyscypliny wiodącej) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4) TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) CELE KSZTAŁCENIA: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

6) SYLWETKA ABSOLWENTA: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

II. UZASADNIENIE UTWORZENIA STUDIÓW: 

.......................................................................................................................................................................... 

 



 
 

III. OPIS DZIAŁAŃ NA RZECZ DOSKONALENIA PROGRAMU STUDIÓW ORAZ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA: 

………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

IV. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W DYSCYPLINIE LUB DYSCYPLINACH, DO 
KTÓRYCH PRZYPORZĄDKOWANY JEST KIERUNEK STUDIÓW – w przypadku studiów o profilu 
ogólnoakademickim: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

V. OPIS KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH OD KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE NA 
STUDIA: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VI. PRZEWIDYWANA LICZBA STUDENTÓW: ………………………………………………………………………. 

VII. EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Symbol 

WIEDZA Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie 
szóstym/siódmym PRK: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Symbol 

UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie 
szóstym/siódmym PRK: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Symbol 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie 
szóstym/siódmym PRK: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA 
W TRAKCIECAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA: 

(określone w matrycy efektów uczenia się i kartach przedmiotów) 

VIII. PROGRAM REALIZACJI STUDIÓW 

1. FORMA STUDIÓW: ……………………………………………………………………………………  
      (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

2. LICZBA SEMESTRÓW: ……………………………………………………………………………… 

3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: …………..……………………………………………………………… 

4. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów uczenia 
się i liczby punktów ECTS:  

A. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’ 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 

B. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 

(liczba punktów ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% łącznej liczby punktów ECTS) 

 

 



 
 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’ 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 

C. GRUPA ZAJĘĆ Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH LUB NAUK SPOŁECZNYCH 

(liczba punktów ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5 punktów ECTS, w tym ‘’Przedmiot humanistyczno-
społeczny w wymiarze 2 punktów ECTS – dla studiów stacjonarnych II stopnia) 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’ 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 

D. GRUPA ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ W DYSCYPLINIE 
LUB DYSCYPLINACH, DO KTÓRYCH PRZYPORZĄDKOWANY JEST KIERUNEK – profil 
ogólnoakademicki: 

(liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS) 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’ 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 



 
 

E. GRUPA ZAJĘĆ KSZTAŁTUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE – profil praktyczny: 

(liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS) 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system ‘’Programy kształcenia’’ 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 

5. PODSUMOWANIE LICZBY GODZIN I PUNKTÓW ECTS: 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W PROGRAMIE ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 

  

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH LUB INNYCH OSÓB 
PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA: 

OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW  

KONSULTACJI  

EGZAMINÓW W TRAKCIE STUDIÓW  

EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

ŁĄCZNIE  

PROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN  

6. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ 
PROWADZONYCH Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH LUB INNYCH 
OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ŁĄCZNA LICZBA GODZIN I PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH 
MODUŁU/PRZEDMIOTU ‘’PROJEKT ZESPOŁOWY’’: 

………………………………………………………………………………………………… 

9. LICZBA PUNKTÓW ECTS, WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK 
ZAWODOWYCH: 

(obowiązkowa dla profilu praktycznego) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

10. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

11. KARTY PRZEDMIOTÓW (w portalu MojaPG i katalogu ECTS) 



 
 

IX. INFORMACJE NA TEMAT NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I INNYCH OSÓB PROPONOWANYCH 
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ – dotyczy tylko wniosku do MNiSW o pozwolenie na utworzenie 
studiów: 

1. WYKAZ OSÓB PROPONOWANYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ:  

LP. 
TYTUŁ/ 

STOPIEŃ 
NAUKOWY 

IMIĘ NAZWISKO 
PESEL

* 

WYMIAR 
CZASU 
PRACY 

ZATRUDNIENIE 
W UCZELNI 

[T/N] 

TERMIN 
PODJĘCIA 

ZATRUDNIENIA 
W UCZELNI 

UCZELNIA 
JEST/BĘDZIE 

PODST. 
MIEJSCEM 

PRACY 
[T/N] 

WYMIAR 
ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZ- 
NYCH 

DZIEDZINA 
NAUKI  

I 
DYSCYPLINA 

NAUKOWA 

           

           

           

           

           

*do uzupełnienia przed wysłaniem wniosku do MNiSW 

2. INFORMACJE O KOMPETENCJACH, W TYM O DOROBKU DYDAKTYCZNYM, NAUKOWYM LUB 
ARTYSTYCZNYM WRAZ Z WYKAZEM PUBLIKACJI LUB OPIS DOŚWIADCZENIA 
ZAWODOWEGO W ZAKRESIE PROGRAMU STUDIÓW – w przypadku nauczyciela akademickiego: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. INFORMACJE POTWIERDZAJACE POSIADANIE KOMPETENCJI I DOŚWIADCZENIA 
POZWALAJĄCYCH NA PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ ZAJĘĆ – w przypadku innej osoby: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

X. KOPIA UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU W SPRAWIE PROGRAMU STUDIÓW WRAZ Z KOPIĄ OPINII 
WŁAŚCIWEGO ORGANU SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

XI. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej 

Lp. O/F 
KOD MODUŁU/ 
PRZEDMIOTU * 

NAZWA MODUŁU/ 
PRZEDMIOTU 

GRUPA 
ZAJĘĆ** 

SEMESTR 

FORMA 
ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS W Ć L P S RAZEM 

SEMESTR I 

             

             

     SUMA        

SEMESTR II 

             

             

     SUMA        

SEMESTR N-TY 

             



 
 

             

     SUMA        

ŁĄCZNIE        

 SUMA GODZIN  

 SUMA PUNKTÓW ECTS  

 
O – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów 
F – przedmiot fakultatywny (do wyboru) 
W – wykład 
Ć – ćwiczenia 
L – laboratorium 
P – projekt 
S – seminarium 
*kod nadawany przez system „Programy kształcenia” 
**grupy zajęć: A,B,C,D,E 

XII. MATRYCA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW / PRZEDMIOTÓW  

KOD MODUŁU/PRZEDMIOTU* 

SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SUMA 
WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

             

              

              

              

              

              

SUMA 

             

    

*kod nadawany przez system „Programy kształcenia” 

 

 

 

 



  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
załącznik nr 2 
do Zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji kierunków studiów na Politechnice Gdańskiej 
 

 
 

PROGRAM STUDIÓW  

ZMIENIONY PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO …./…. 

 
 

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: 

1. NAZWA WYDZIAŁU:……………………………………………………………………………………………… 

2. NAZWA KIERUNKU:…………………….………………………………………………………………………. 

3. POZIOM KSZTAŁCENIA: ………………………………………………………………………………………. 
     (studia I stopnia, studia II stopnia) 

4. PROFIL KSZTAŁCENIA: ……………………………………………………………………………………….. 
     (ogólnoakademicki, praktyczny) 

5. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: ……………………………………………………………….. 
       (kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK, kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK) 

6. TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

II. ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN W PROGRAMIE: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

… ……………………………………………………………………………………………………………………… 

III. UZASADNIENIE WPROWADZENIA ZMIAN: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ: 

1. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH PRZYPISANY JEST KIERUNEK: 

(dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny należy określić dla każdej z dyscyplin 
procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS ze wskazaniem dyscypliny wiodącej) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. CELE KSZTAŁCENIA: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. SYLWETKA ABSOLWENTA: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

4. EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

Symbol 

WIEDZA Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK 

Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie 
szóstym/siódmym PRK: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Symbol 

UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie 

szóstym/siódmym PRK: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Symbol 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRK Osoba posiadająca kwalifikację pełną na poziomie 

szóstym/siódmym PRK: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

5. WNIOSKI Z ANALIZY ZGODNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY 
ORAZ WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW MONITORINGU KARIER STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA 
W TRAKCIE CAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA: 

(określone w matrycy efektów uczenia się i kartach przedmiotów) 

V. PROGRAM REALIZACJI STUDIÓW  

1. FORMA STUDIÓW: ………………………………………………………………………………………………  
     (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

2. LICZBA SEMESTRÓW: ………………………………………………………………………………………… 

3. LICZBA PUNKTÓW ECTS: ……………………………………………………………………………………… 

4. MODUŁY ZAJĘĆ (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu efektów uczenia się 
i liczby punktów ECTS:  

A. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system „Programy kształcenia” 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 

B. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 

(liczba punktów ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% łącznej liczby punktów ECTS) 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system „Programy kształcenia” 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 

C. GRUPA ZAJĘĆ Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH LUB NAUK SPOŁECZNYCH 

(liczba punktów ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5 punktów ECTS, w tym „Przedmiot humanistyczno-społeczny” 
w wymiarze 2 punktów ECTS – dla studiów stacjonarnych II stopnia) 



 
 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system „Programy kształcenia” 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 

D. GRUPA ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ W DYSCYPLINIE 
LUB DYSCYPLINACH, DO KTÓRYCH PRZYPORZĄDKOWANY JEST KIERUNEK – profil 
ogólnoakademicki: 

(liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS) 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system „Programy kształcenia” 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 

E. GRUPA ZAJĘĆ KSZTAŁTUJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE – profil praktyczny: 

(liczba punktów ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby punktów ECTS) 

Lp. 

KOD 
MODUŁU/ 

PRZEDMIOTU 
* 

NAZWA 
MODUŁU / 

PRZEDMIOTU 

EFEKTY 
UCZENIA SIĘ 

SEMESTR 
FORMA 

ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN 

LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS 
P 

K PW RAZEM 

W Ć L P S RAZEM 

                

                

                

     ŁĄCZNIE           

*kod nadawany przez system „Programy kształcenia” 
P – liczba godzin w planie studiów; K – liczba godzin konsultacji; PW – liczba godzin pracy własnej 
W – wykład; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; P – projekt; S – seminarium 



 
 

5. PODSUMOWANIE LICZBY GODZIN I PUNKTÓW ECTS: 

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN W PROGRAMIE ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 

  

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH LUB INNYCH 
OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA: 

OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW  

KONSULTACJI  

EGZAMINÓW W TRAKCIE STUDIÓW  

EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

ŁĄCZNIE  

PROCENTOWY UDZIAŁ GODZIN  

6. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ 
PROWADZONYCH Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH LUB INNYCH 
OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ŁĄCZNA LICZBA GODZIN I PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH MODUŁU/ 
PRZEDMIOTU ‘’PROJEKT ZESPOŁOWY’’: 

………………………………………………………………………………………………… 

9. LICZBA PUNKTÓW ECTS, WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH: 

(obowiązkowa dla profilu praktycznego) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. KARTY PRZEDMIOTÓW (w portalu MojaPG i katalogu ECTS) 

VI. KOPIA UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU W SPRAWIE PROGRAMU STUDIÓW WRAZ Z KOPIĄ OPINII 
WŁAŚCIWEGO ORGANU SAMORZĄDU STUDENCKIEGO  

VII. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej  

Lp. O/F 
KOD MODUŁU/ 
PRZEDMIOTU * 

NAZWA MODUŁU / 
PRZEDMIOTU 

GRUPA 
ZAJĘĆ** 

SEMESTR 

FORMA 
ZALICZENIA 

LICZBA GODZIN LICZBA 
PUNKTÓW 

ECTS W Ć L P S RAZEM 

SEMESTR I 

             

             

     SUMA        

SEMESTR II 

             



 
 

             

     SUMA        

SEMESTR N-TY 

             

             

     SUMA        

ŁĄCZNIE        

 SUMA GODZIN  

 SUMA PUNKTÓW ECTS  

O – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego roku studiów 
F – przedmiot fakultatywny (do wyboru) 
W – wykład 
Ć – ćwiczenia 
L – laboratorium 
P – projekt 
S – seminarium 
*kod nadawany przez system „Programy kształcenia” 
**grupy zajęć: A, B, C, D, E 

VIII. MATRYCA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW/ PRZEDMIOTÓW  

KOD MODUŁU/PRZEDMIOTU* 

SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ 

SUMA 
WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

             

              

              

              

              

              

SUMA 

             

    

*kod nadawany przez system „Programy kształcenia” 
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