
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie 

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 25/2018 z 5 lipca 2018 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian we wzorach kart przedmiotu w katalogu ECTS, stanowiących 

załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2017 z 11 maja 2017 r. 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 

2017 poz. 2183, z późn. zm.) oraz §2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596 

z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§1 We wzorach kart przedmiotu w języku polskim i angielskim, stanowiących załączniki nr 3 i 4 do 

Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2017 z 11 maja 2017 r. w sprawie: 

wprowadzenia wzorów karty kursu kierunku studiów i karty przedmiotu w katalogu ECTS: 

1) poniżej wiersza definiującego kierunek studiów dodaje się wiersz z odniesieniem do daty 

rozpoczęcia studiów oraz roku akademickiego realizacji danego przedmiotu; 

2) zastępuje się odpowiednio słowa: „Poziom studiów” słowami: „Poziom kształcenia” oraz 

„Level of studies” słowami „Education level”; 

3) zastępuje się odpowiednio słowa: „Typ przedmiotu” słowami: „Grupa zajęć” oraz „Type of 

subject” słowami „Subject group”; 

4) zastępuje się odpowiednio słowa: „<Obowiązkowy/Fakultatywny/Humanistyczno-

społeczny/…>” słowami: „<Przedmiot obowiązkowy z zakresu kierunku 

studiów/fakultatywny/humanistyczno-społeczny/powiązany z badaniami naukowymi 

w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem/powiązany z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym>” oraz „<Obligatory/Optional/Humanistic-social/…>” słowami „<Obligatory 

subject in the field of study/Optional subject/Humanistic-social science subject/Subject 

related to scientific research in the field of science connected with the field of study/Subject 

related to practical vocational preparation>”; 

5) w wierszu o nazwie „Formy zajęć i metody nauczania” dodaje się pole „Adres zajęć na 

odległość” i odpowiednio w karcie anglojęzycznej w wierszu „Lesson type and method of 

instruction” dodaje się pole „E-learning source addresses”. W polu tym nauczyciel 

odpowiedzialny za przedmiot, który jest częściowo prowadzony z wykorzystaniem metod 

kształcenia na odległość podaje adres URL kursu na platformie eNauczanie lub innej 

platformie e-learningowej; 

6) w wierszu o nazwie „Formy zajęć i metody nauczania” dodaje się nieobowiązkowe pole 

„Dodatkowe informacje” i odpowiednio w karcie anglojęzycznej w wierszu „Lesson type and 



 
 

method of instruction” dodaje się pole „Additional information”. W polu tym nauczyciel 

odpowiedzialny za przedmiot ma możliwość wymienić wykorzystywane metody nauczania. 

§2 Ujednolicone wzory kart przedmiotów stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do Zarządzenia 

Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2017 z 11 maja 2017 r. zmienianego niniejszym 

zarządzeniem. 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2018 r. 

 

 

 

 

 

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

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, 

prof. zw. PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Rektora PG nr 5/2017 z 11 maja 2017 r.  

zmienionego Zarządzeniem Rektora PG nr 25/2018 z 5 lipca 2018 r. 

Nazwa i kod przedmiotu <Nazwa przedmiotu, kod przedmiotu> 

Kierunek studiów <Nazwa kierunku studiów> 

Data rozpoczęcia studiów <Data rozpoczęcia studiów> Rok akademicki realizacji 
przedmiotu 

<Liczbowo rok akademicki realizacji 
studiów> 

Poziom kształcenia <Studia I stopnia/II stopnia> Grupa zajęć <Przedmiot obowiązkowy z zakresu 

kierunku studiów/fakultatywny/ 
humanistyczno-społeczny/ 
powiązany z badaniami naukowymi 
w dziedzinie nauki związanej z 

kierunkiem/powiązany z 
praktycznym przygotowaniem 
zawodowym*> * 

Forma studiów <Studia stacjonarne/ 
niestacjonarne> 

Sposób realizacji <Na uczelni/ 
Na uczelni i na odległość/  
Na odległość*> 

Rok studiów <Rok studiów> Język wykładowy <Język polski/angielski/…> 

Semestr studiów <Semestr studiów> Liczba punktów ECTS  <Liczba punktów ECTS> 

Profil kształcenia <Ogólnoakademicki/Praktyczny> Forma zaliczenia <Zaliczenie/Egzamin> 

Jednostka prowadząca  <Nazwa jednostki prowadzącej> 

Imię i nazwisko wykładowcy 
(wykładowców) 

Odpowiedzialny za przedmiot <Imię i nazwisko odpowiedzialnego za przedmiot> 

Prowadzący zajęcia z przedmiotu <Imię i nazwisko prowadzących zajęcia z przedmiotu> 

Formy zajęć  
i metody nauczania 

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM 

Liczba godzin zajęć <Liczba 
godzin> 

<Liczba 
godzin> 

<Liczba 
godzin> 

<Liczba 
godzin> 

<Liczba 
godzin> 

<Liczba 
godzin> 

W tym liczba godzin zajęć na odległość: <Liczba godzin zajęć na odległość> 

Adres zajęć na odległość : <Nie dotyczy/Adres na platformie eNauczanie lub innej platformie e-learningowej> 

Dodatkowe informacje: <Nie dotyczy/Odpowiedzialny za przedmiot może wymienić wykorzystywane metody 
nauczania> 

Aktywność studenta  
i liczba godzin pracy 

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów 

Udział w 
konsultacjach 

Praca własna 
studenta 

RAZEM 

Liczba godzin pracy 
studenta 

<Liczba godzin> <Liczba godzin> <Liczba godzin> <Liczba 
godzin> 

Cel przedmiotu  <Cel przedmiotu> 

Efekty kształcenia/ 
uczenia się przedmiotu  

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu 

<Symbol efektu kierunkowego, 
treść efektu kierunkowego> 

<Opis efektu realizowanego w 
ramach przedmiotu> 

<Sposób weryfikacji i oceny efektu> 

Treści przedmiotu <Treści przedmiotu> 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe  

<Wymagania wstępne i dodatkowe> 

Sposoby i kryteria  
oceniania osiąganych  
efektów kształcenia 

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej 

<Składowa sposobu oceniania> <Próg zaliczeniowy [%]> <Składowa oceny końcowej [%]> 

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur <Podstawowa lista lektur> 

Uzupełniająca lista lektur  <Uzupełniająca lista lektur>  

Adresy eZasobów <Adresy eZasobów> 

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania 

<Przykładowe zagadnienia/przykładowe pytania/realizowane zadania> 

Praktyki zawodowe  
w ramach przedmiotu 

<Praktyki zawodowe/Ćwiczenia terenowe w ramach przedmiotu> 

                                                 
**  Wybrać właściwe 



 

 

Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Rektora PG nr 5/2017 z 11 maja 2017 r.  

zmienionego Zarządzeniem Rektora PG nr 25/2018 z 5 lipca 2018 r. 

Subject name and code <Subject name and code> 

Field of study <Name of field of study> 

Date of commencement of 
studies 

<October …/February …*> 
Academic year of realisation 
of subject 

<Academic year of realisation of 
subject> 

Education level 
<Undergraduate studies/ 
Postgraduate studies*> 

Subject group 

<Obligatory subject in the field of 

study/Optional subject/ Humanistic-
social science subject/Subject 
related to scientific research in the 
field of science connected with the 

field of study/Subject related to 
practical vocational preparation*>† 

Mode of study 
<Full-time study/ 
Part-time study*> 

Mode of delivery 
<At the university/Blended-
learning/E-learning*> 

Year of study <Year of study> Language of instruction <Polish/English/…*> 

Semester of study <Semester of study> ECTS credits <Number of ECTS credits> 

Learning profile <General academic/Practical*> Assessment form <Assessment/Examination> 

Conducting unit <Conducting unit name> 

Name and surname  
of lecturer (lecturers) 

Subject supervisor <Subject supervisor’s names> 

Teachers <Teachers’ names> 

Lesson type and method  
of instruction 

Lesson type Lecture Tutorial Laboratory Project Seminar SUM 

Number of study 
hours 

<No. of hours> <No. of hours> <No. of hours> <No. of hours> <No. of hours> <No. of hours> 

E-learning hours included: <No. of e-learning hours> 

E-learning source addresses : <Not applicable/Addresses of e-learning sources on eNauczanie or other  
e-learning platform> 

Additional information: <Not applicable/Subject supervisor may list the methods of instruction used> 

Learning activity 
and number of study hours 

Learning activity Participation in didactic 
classes included in study 
plan 

Participation  
in consultation 
hours 

Self-study SUM 

Number of study 
hours 

<No. of hours> <No. of hours> <No. of hours> <No. of hours> 

Subject objectives   

Learning outcomes Course outcome Subject outcome Method of verification 

<Symbol and content of course 
outcome> 

<Subject outcome> <Method of verification> 

Subject contents <Subject contents> 

Prerequisites  
and co-requisites 

<Prerequisites and co-requisites> 

Assessment methods  
and criteria  

Subject passing criteria Passing threshold Percentage of the final grade 

<Subject passing criteria> <Passing threshold> <Percentage of the final grade> 

Recommended reading Basic literature <Basic literature> 

Supplementary literaturę <Supplementary literature> 

eResources addresses <eResources addresses> 

Example issues/ 
example questions/ 
tasks being completed 

<Example issues/example questions/tasks being completed> 

Work placement <Work placement> 

 

                                                 
† *† Select the appropriate option 
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