
 

UCHWAŁA Nr 5/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych  

dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz  
programów i planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających 

 
 
Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r. 
(Dz. U.nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się następujące wytyczne dla rad podstawowych 
jednostek organizacyjnych dotyczące uchwalania planów i programów nauczania studiów, studiów 
podyplomowych oraz kursów dokształcających: 
 
 

Rozdział 1 
Podstawa prawna 

 
§ 1 

 
Jako podstawę wytycznych przyjęto wymagania określone w: 

1) ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365  
z późn. zm.), 

2) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 lipca 2007 r. w 
sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 
kształcenia, a takŜe trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by 
prowadzić studia międzykierunkowe oraz  makrokierunki (Dz. U. nr 164, poz.1166), 

3) rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 3 października 2006 r.  
w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz. U. nr 187, poz.1385 ), 

4) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w 
sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 207, poz. 2110 ), 

5) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których moŜna zatrudnić nauczycieli nie mających wyŜszego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400), 

6) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w 
sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego 
(Dz. U. nr 50, poz. 451), 

7) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U.  2009, nr 4, poz. 17 ), 

8) uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawach: 
• regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, 
• regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim, 
• regulaminu studiów doktoranckich, 

9) zarządzeniach Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawach: 
• regulaminu kursów dokształcających w Uniwersytecie Wrocławskim, 
• organizacji praktyk zawodowych przewidzianych w standardach kształcenia dla 

poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w 
Uniwersytecie Wrocławskim,  

• szczegółowych zasad odbywania praktyk pedagogicznych w Uniwersytecie 
Wrocławskim,  
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• zasad nauczania języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Uniwersytetu Wrocławskiego,  

• wymiaru godzin zajęć wychowania fizycznego realizowanych przez studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego,  

• organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 

Rozdział 2 
Wytyczne w zakresie planów i programów nauczania na studiach wyŜszych 

 
§ 2 

 
Plan studiów i program nauczania – przepisy ogólne 

 
1. Plan studiów i program nauczania na studiach wyŜszych musi być zgodny ze standardami 

kształcenia dla danego kierunku studiów. 
2. Plan studiów i program nauczania na studiach wyŜszych określa treści programowe i  

właściwą dla nich liczbę godzin zajęć dydaktycznych oraz liczbę punktów ECTS 
przypisanych poszczególnym przedmiotom. 

3. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia 
dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien umoŜliwiać studentowi wybór 
treści kształcenia z przedmiotów do wyboru w wymiarze nie mniejszym niŜ 30% godzin zajęć 
z zakresów i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą studia. 

4. Plany i programy studiów wyŜszych powinny spełniać następujące warunki: 
1) na studiach  licencjackich I stopnia - liczba semestrów wynosi 6 – 8, 
2) na studiach inŜynierskich I stopnia - liczba  semestrów wynosi 7 lub 8, 
3) na studiach II stopnia - liczba semestrów wynosi 3 – 4, 
4) na studiach jednolitych magisterskich liczba semestrów wynosi 9 – 12,  
5) studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłuŜej niŜ odpowiednie studia 

stacjonarne.  
5. Plany studiów i programy nauczania przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, 

muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyŜszego w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

6. Plany i programy studiów na poszczególnych stopniach studiów powinny stanowić oddzielną 
całość edukacyjną. 

 
§ 3 

 
Program nauczania – wymagania 

 
1. Program nauczania na studiach wyŜszych określa w szczególności: 

1) nazwę kierunku studiów/specjalności/specjalizacji, 
2) formę studiów (stacjonarne/niestacjonarne), 
3) poziom kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie), 
4) czas trwania studiów (ilość semestrów, łączna liczba godzin, wymagana liczba punktów 

ECTS),  
5) kwalifikacje /umiejętności/ absolwenta,  
6) listę przedmiotów obligatoryjnych i do wyboru z zaznaczeniem liczby godzin, 
7) warunki ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego danego kierunku i 

specjalności,  
8) wymagania dotyczące praktyk, 
9) inne wymagania, w zaleŜności od specyfiki kierunku lub specjalności studiów. 

2. Wzór programu nauczania określa załącznik nr 1.  
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3. Rada wydziału określa szczegółowe wymagania stawiane pracom dyplomowym, zakres 
egzaminu dyplomowego oraz szczegółowe zasady dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 

4. Integralną część programu stanowi sylabus przedmiotu, którego wzór określa załącznik nr 3. 
 

§ 4 
 

Plan studiów – wymagania 
 

1. Plan studiów określa w szczególności: 
1) wykaz przedmiotów dydaktycznych na poszczególnych latach/semestrach studiów, z 

podziałem na przedmioty obowiązkowe i do wyboru, 
2) formę zajęć,  
3) semestralny/roczny wymiar godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych na realizację 

przedmiotów, 
4) formę zaliczenia, 
5) liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom, 
6) wymiar czasu praktyki zawodowej wraz z punktami ECTS oraz okresem jej realizacji. 

2. Plan studiów moŜe zawierać równieŜ inne wymagania wynikające ze specyfiki danego 
kierunku/specjalności studiów. 

3. Wzór planu studiów określa  załącznik nr 2. 
 

§ 5 
 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 
 

1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych nie moŜe być mniejsza niŜ 
określona w standardach kształcenia dla danego kierunku studiów oraz poziomu kształcenia. 

2. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych nie moŜe być mniejsza niŜ 
60 % ogólnej liczby godzin zajęć określonych w standardach kształcenia dla danego kierunku 
studiów oraz poziomu kształcenia, przy pełnej realizacji minimalnej liczby godzin zajęć 
zorganizowanych, określonych w standardach kształcenia. 

3. Zakres treści kształcenia realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych nie 
moŜe być mniejszy niŜ określony w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków 
studiów i poziomów kształcenia. 

 
§ 6 

 
Liczba punktów ECTS 

 
1. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od 

przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy. 
2. Punkty ECTS przyznaje się za: 

1) zaliczenie kaŜdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów, 
2) przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu 

dyplomowego. 
3. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, po zaliczaniu wszystkich 

zajęć (wykład, ćwiczenia, laboratorium, itp. ), realizowanych w ramach danego przedmiotu. 
4. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi odpowiednio: 

1) dla studiów pierwszego stopnia co najmniej 180, chyba Ŝe standard kształcenia lub 
program studiów na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia przewiduje inną 
liczbę punktów; 

2) dla studiów drugiego stopnia i co najmniej 120, chyba Ŝe standard kształcenia lub 
program studiów na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia przewiduje inną 
liczbę punktów; 

3) dla jednolitych studiów magisterskich co najmniej 300. 
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5. W przypadku, gdy czas trwania studiów niestacjonarnych jest dłuŜszy niŜ czas trwania 
odpowiednich studiów stacjonarnych, obowiązują następujące zasady: 
1) całkowita liczba punktów przewidzianych programem studiów niestacjonarnych jest 

równa liczbie punktów przewidzianych programem odpowiednich studiów stacjonarnych 
na tym samym kierunku studiów i poziomie kształcenia, 

2) liczba punktów przewidzianych planem studiów dla semestru i roku studiów 
niestacjonarnych ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

 
§ 7 

 
Przedmioty 

 
Przedmioty w ramach planu studiów powinny: 

1) zachowywać właściwą sekwencyjność (pojawiać się w odpowiednim porządku, 
uzasadnionym merytorycznie),  

2) zostać określone w sposób pozwalający zachować odpowiednie relacje pomiędzy 
róŜnymi formami zajęć dydaktycznych np. wykładami, ćwiczeniami, zajęciami 
laboratoryjnymi, terenowymi itp. 

 
§ 8 

 
Sylabusy przedmiotów 

 
1. Program nauczania stanowi podstawę do opracowania sylabusu przez prowadzących 

przedmiot. 
2. Sylabus przedmiotu powinien określać: 

1) nazwę przedmiotu, 
2) nazwę jednostki prowadzącej przedmiot, 
3) kod przedmiotu, zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania przedmiotów, 
4) język wykładowy, 
5) grupę treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany, 
6) typ przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru), 
7) rok studiów/semestr, na którym dany przedmiot jest prowadzony, 
8) imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot, 
9) imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, 

gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot, 
10) metody dydaktyczne,  
11) przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi (tzw. sekwencyjny system 

zajęć i egzaminów), 
12) liczbę godzin zajęć dydaktycznych, z podziałem na wykłady, ćwiczenia, laboratoria, 

seminaria, itp. realizowanych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
13) formę i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, a 

takŜe formę i warunki zaliczenia poszczególnych rodzajów zajęć wchodzących w zakres 
danego przedmiotu, 

14) sposób obliczania oceny w przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzi więcej niŜ 
jedna forma zajęć, 

15) liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi, 
16) załoŜenia i cele przedmiotu, 
17) treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji, 
18) wykaz literatury podstawowej. 

3. Prowadzący przedmiot ma obowiązek ogłosić i udostępnić sylabus przedmiotu na stronie 
internetowej lub na tablicy ogłoszeń jednostki prowadzącej dany przedmiot, najpóźniej na 2 
tygodnie przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu. 

4. Wzór sylabusu przedmiotu na studiach wyŜszych określa załącznik nr 3. 
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Rozdział 3 
Wytyczne w zakresie planów i programów nauczania na studiach podyplomowych 

 
§ 9 

 
Program nauczania na studiach podyplomowych 

 
1. Program nauczania na studiach podyplomowych określa w szczególności: 

1) wymagania ogólne, w tym wymagany poziom wykształcenia wyŜszego oraz tytuł 
zawodowy warunkujący podjęcie studiów podyplomowych, 

2) kwalifikacje uzyskiwane po ukończeniu studiów podyplomowych, 
3) ramowe treści kształcenia, 
4) liczbę semestrów i godzin zajęć dydaktycznych, 
5) zasady i kryteria przyznawania ocen, a takŜe sposób obliczania oceny w przypadku 

przedmiotu, w skład którego wchodzi więcej niŜ jedna forma zajęć, 
6) wymagania, zasady i sposób zaliczania poszczególnych zajęć bądź bloków 

dydaktycznych, 
7) warunki ukończenia studiów podyplomowych (obrona pracy dyplomowej lub zdanie 

egzaminu końcowego bądź inne), 
8) warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, 
9) wymagania dotyczące praktyk, jeŜeli przewidziane są w programie nauczania, 
10) inne wymagania przewidziane w odrębnych przepisach. 

2. Wzór programu nauczania na studiach podyplomowych określa załącznik nr 4. 
3. Integralną częścią programu są sylabusy, którego wzór określa załącznik nr 6. 
4. Prowadzący przedmiot ma obowiązek ogłosić i udostępnić sylabus przedmiotu, najpóźniej na 

pierwszych zajęciach rozpoczynających realizację przedmiotu. 
 

§ 10 
 

Plan studiów podyplomowych 
 

1. Plan studiów podyplomowych określa szczegółowo organizacje i sposób realizacji programu 
nauczania, w szczególności: 
1) harmonogram zajęć dydaktycznych w poszczególnych semestrach, 
2) semestralny/roczny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
3) listę przedmiotów obowiązkowych, których realizacja warunkuje zaliczenie danego 

semestru studiów, 
4) formę zajęć i formę zaliczeń zajęć dydaktycznych, 
5) inne wymagania wynikające ze specyfiki studiów podyplomowych. 

2. Wzór planu studiów na studiach podyplomowych określa załącznik nr 5. 
 

§ 11 
 

1. Uchwalane przez rady wydziałów i rady jednostek pozawydziałowych plany i programy 
studiów podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej z zakresu: 
- przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu  (prowadzenia zajęć), 
- przygotowania pedagogicznego, 
- przygotowania do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych, 
muszą spełniać standardy kształcenia określone przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyŜszego w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia 
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.  

2. Uchwalane przez rady wydziałów i rady jednostek pozawydziałowych plany i programy 
studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania 
licencji zawodowej muszą spełniać wymogi programowe dla studiów podyplomowych, w 
zakresie treści programowych oraz łącznego wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone 
przez właściwych ministrów. 
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Rozdział 4. 
Wytyczne w zakresie planów i programów nauczania na studiach doktoranckich 

 
§ 12 

 
Program nauczania na studiach doktoranckich 

 
1. Program studiów doktoranckich powinien być ułoŜony w sposób zapewniający: 

1) wysoką jakość kształcenia uczestników studiów doktoranckich, z uwzględnieniem treści 
odpowiadających posiadanym uprawnieniom do nadawania stopnia doktora, 

2)  moŜliwość rozwoju zainteresowań naukowych uczestników studiów, 
3) warunki do twórczego udziału uczestników studiów w prowadzeniu badań naukowych, 
4) wszczęcie przewodu doktorskiego najpóźniej do końca trzeciego roku studiów, 
5) złoŜenie rozprawy doktorskiej i zdanie egzaminów doktorskich do końca  czwartego 

roku studiów lub przedłuŜonego okresu odbywania studiów doktoranckich. 
2. Program nauczania na studiach doktoranckich zawiera  w szczególności:  

1) określenie nazwy studiów, 
2) określenie formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne), 
3) opis treści kształcenia, 
4) wykaz przedmiotów, 
5) minimalne wymagania dotyczące znajomości języka obcego, 
6) określenie innych kwestii uznanych przez radę wydziału (instytutu) za istotne dla 

sprawnego przebiegu studiów doktoranckich. 
3. Wzór programu nauczania na studiach doktoranckich określa załącznik nr 7. 
4. Plan studiów doktoranckich określa szczegółową organizację i sposób realizacji programu 

nauczania, w szczególności: 
3) rozkład zajęć dydaktycznych, z podziałem na semestry; przy kaŜdym przedmiocie naleŜy 

podać liczbę godzin, formę zajęć  (seminaria, konwersatoria, wykład, konsultacje itp.)  
oraz sposób zaliczenia (egzamin, zaliczenie), 

4) imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, 
5) semestralny/roczny wymiar godzin zajęć dydaktycznych 

5. Wzór planu na studiach doktoranckich określa załącznik nr 8. 
 
 

Rozdział 5 
Wytyczne w zakresie planów i programów nauczania na kursach dokształcających 

 
§ 13 

 
Program nauczania na kursach dokształcających 

 
1. Program nauczania na kursach dokształcających określa w szczególności: 

1) wymagania ogólne, 
2) uzyskane kwalifikacje, 
3) ramowe treści kształcenia, 
4) liczbę godzin zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, 
5) zasady udziału w zajęciach, 
6) wymagania, zasady i sposób zaliczania poszczególnych zajęć bądź bloków 

dydaktycznych, 
7) zasady i kryteria przyznawania ocen, a takŜe sposób obliczania oceny w przypadku 

przedmiotu, w skład którego wchodzi więcej niŜ jedna forma zajęć, 
8) warunki ukończenia kursu, 
9) warunki otrzymania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego lub innego 

dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu. 
2. Plan kursu dokształcającego określa szczegółowo organizację i sposób realizacji programu 

nauczania, w szczególności: 
1) czas trwania kursu, 
2) rozkład zajęć, 
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3) liczbę godzin zajęć dydaktycznych, 
4) formę zajęć i formę  zaliczeń zajęć dydaktycznych. 

 
 

Rozdział 6 
Tryb podj ęcia, ogłaszania oraz zmian w  uchwałach w sprawie   

planów i programów nauczania na studiach I, II i III stopnia oraz 
studiach podyplomowych i kursach dokształcających 

 
§ 14 

 
Podjęcie uchwał 

 
1. Rada wydziału przyjmuje plan studiów i program nauczania dla kaŜdego 

kierunku/specjalności/specjalizacji studiów wyŜszych i studiów doktoranckich  w drodze 
uchwały, po zaopiniowaniu przez właściwy samorząd, z uwzględnieniem niniejszych 
wytycznych. Dziekan wydziału, kieruje wniosek w tej sprawie na posiedzenie rady wydziału 
po wcześniejszej akceptacji rady instytutu lub rady katedry. 

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, naleŜy podjąć najpóźniej do końca czerwca roku 
akademickiego poprzedzającego jej wejście w Ŝycie, a następnie przekazać w terminie dwóch 
tygodni od daty podjęcia do wiadomości Prorektora ds. Nauczania UWr za pośrednictwem 
Działu Nauczania UWr. Uchwała wchodzi w Ŝycie z początkiem następnego roku 
akademickiego, z zastrzeŜeniem § 16 ust. 3.  

3. W przypadku kierunku/specjalności studiów prowadzonego przez co najmniej dwie 
podstawowe jednostki organizacyjne UWr uchwała, o której mowa w ust. 1 musi uzyskać 
akceptację kaŜdej z rad podstawowych jednostek organizacyjnych, które wspólnie prowadzą 
dany kierunek studiów lub specjalności. 

4. Uchwały w sprawie planu i programu  nauczania na studiach podyplomowych i kursach 
dokształcających podejmowane są przez rady wydziałów i rady jednostek pozawydziałowych 
co najmniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem.  

 
§ 15 

 
Ogłoszenie uchwał 

 
1. Plan i program nauczania studiów I, II i III stopnia oraz zasady jego realizacji  ogłaszane są na 

stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek 
studiów najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego, z zastrzeŜeniem  
§ 16 ust. 3. 

2. Kierownik studiów podyplomowych i kursów dokształcających ogłasza plan i program  
studiów, kursów na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń  wraz z harmonogramem zajęć 
na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem. 

 
§ 16 

 
Zmiany uchwały 

 
1. W razie zmiany przepisów, o których mowa w § 1 rada wydziału ma obowiązek dostosować 

program nauczania i plan studiów, najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty ich wejścia w 
Ŝycie. 

2. Zmieniony plan studiów i program nauczania obowiązuje od dnia rozpoczęcia roku 
akademickiego i dotyczy wyłącznie studentów rozpoczynających studia po ich uchwaleniu. 

3. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału moŜe wprowadzić zmiany podczas roku 
akademickiego. 
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Rozdział 7 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 17 

 
1. Rada wydziału ma obowiązek dostosowania  planów i programów nauczania studiów dla 

kierunków/specjalności/specjalizacji studiów prowadzonych w UWr do wymogów 
określonych w niniejszych wytycznych najpóźniej do końca czerwca 2010 r., w odniesieniu 
do pierwszego roku studiów w roku akademickim 2010/2011. 

2. Kształcenie na wyŜszych latach studiów odbywa się na zasadach dotychczasowych, z tym Ŝe 
rada wydziału moŜe dostosować plan studiów i program nauczania na danym 
kierunku/specjalności/specjalizacji studiów realizowany na wyŜszych latach studiów do 
wymogów określonych w niniejszej uchwale. 

 
§ 18 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

  Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU:  
 
SPECJALNOŚĆ: 
 
SPECJALIZACJA: 
 
FORMA STUDIÓW (stacjonarne/niestacjonarne): 
 
POZIOM KSZTAŁCENIA (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie): 

 

Semestr w którym realizowany jest przedmiot: 

Liczba godzin zajęć (z wyszczególnieniem poszczególnych zajęć w ramach przedmiotu):  

Liczba punktów ECTS: 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
 
PRZEDMIOTY OBOWI ĄZKOWE: 

Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

ECTS Uwagi 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
PRZEDMIOTY DO WYBORU: 

Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

ECTS Uwagi 

      

      

      

      

      

      



PRAKTYKI 
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

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

 
WARUNKI UKO ŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO 
DANEGO KIERUNKU/SPECJALNO ŚCI/SPECJALIZACJI 
……………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

 
INNE WYMAGANIA 
……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2010  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: …………………………………………………………………  

SPECJALNOŚĆ: ………………………………………………………………………………………… 

SPECJALIZACJA: ………………………………………………………………………………………  

 

I ROK STUDIÓW  

 

I semestr 

Lp. Nazwa przedmiotu O/F* Forma 

zajęć** 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS  

Forma 

zaliczenia 

1       

2       

       

       

Razem   --------- 

 
II semestr 

Lp. Nazwa przedmiotu O/F* Forma 

zajęć** 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS  

Forma 

zaliczenia 

1       

2       

       

       

Razem   --------- 

 
 
 
II ROK STUDDIÓW  
 
Itd. 
 
* O - obowiązkowy 
   F – fakultatywny 
 
** wykład/ćwiczenia/konwersatorium/laboratorium/seminarium/inne 
 



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 5/2010  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH WY śSZYCH 
 

Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 

1. Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu powinna być zgodna z programem 
nauczania i planem studiów przyjętym przez radę wydziału. 

2. Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot 

NaleŜy wskazać nazwę zgodnie ze Statutem UWr (Wydział, 
Instytut, Katedra). 

3. Kod przedmiotu Zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania przedmiotów. 

4. Język wykładowy  

5. Grupa treści kształcenia,  
w ramach której przedmiot jest 
realizowany 

Przedmiot moŜe być realizowany w ramach następujących 
grup, zgodnie ze standardami kształcenia: 
- grupa treści podstawowych, 
- grupa treści kierunkowych, 
- grupa treści kształcenia do wyboru. 

6. Typ przedmiotu NaleŜy wskazać, czy jest to przedmiot: 
- obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów, 
- obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów, 
- fakultatywny - ograniczonego wyboru, 
- fakultatywny - dowolnego wyboru. 

7. Rok studiów, semestr NaleŜy wskazać rok/semestr studiów, na którym dany 
przedmiot jest oferowany (jeśli przedmiot jest przypisany do 
roku lub semestru). 

8. Imi ę i nazwisko osoby (osób) 
prowadzącej przedmiot 

NaleŜy wskazać stopień/tytuł naukowy. 

9. Imi ę i nazwisko osoby (osób) 
egzaminującej bądź udzielającej 
zaliczenia w przypadku, gdy nie 
jest nią osoba prowadząca dany 
przedmiot 

NaleŜy wskazać stopień/tytuł naukowy. 

10. Metody dydaktyczne NaleŜy wskazać formę zajęć dydaktycznych, w jakiej 
prowadzony jest dany przedmiot, np. wykład, ćwiczenia, 
laboratorium, seminarium, itp. 
NaleŜy podać liczbę godzin tygodniowo oraz całkowitą liczbę 
tygodni, obejmujących: 
- konsultacje (zarówno regularne, jak teŜ organizowane w 
indywidualnych przypadkach), 
- seminaria i warsztaty grupowe, 
- praca w laboratorium, 
- projekty i prace terenowe, 
- inne ćwiczenia/zajęcia praktyczne, 
- formy kształcenia na odległość (jeŜeli są stosowane), 
- inne metody. 

11. Wymagania wstępne NaleŜy wskazać przedmioty wprowadzające wraz z 
wymaganiami wstępnymi (tzw. sekwencyjny system zajęć i 
egzaminów) oraz zakres wiadomości/kompetencji, jakie 
powinien juŜ posiadać student przed rozpoczęciem nauki 
przedmiotu. 



12. Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych 

NaleŜy wskazać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, z 
wyszczególnieniem na wykłady, ćwiczenia, laboratoria, 
seminaria, itp. realizowanych w systemie studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych. 

13. Liczba punktów ECTS 
przypisana przedmiotowi 

Punkty winny być przyporządkowane wszystkim 
przedmiotom, które kończą się ewaluacją (oceną), zgodnie z 
zasadą, Ŝe nakład pracy przeciętnego studenta przypadający na 
rok akademicki odpowiada 60 punktom ECTS, równieŜ w 
przypadku , gdy przedmioty pogrupowane są w moduły lub 
większe bloki. 
Przyporządkowane punkty powinny uwzględniać  oprócz 
udziału w wykładach i ćwiczeniach, takŜe czas studenta 
poświęcony na wykonanie takich zadań, obowiązujących w 
ramach zajęć z danego przedmiotu, jak prace semestralne 
(roczne), dyplomowe, dysertacje, projekty, ćwiczenia 
realizowane w laboratorium, prace terenowe, itp. 

14. ZałoŜenie i cele przedmiotu NaleŜy wskazać oczekiwane efekty kształcenia, umiejętności, 
kompetencje. 

15. Forma i warunki zaliczenia 
przedmiotu, w tym zasady 
dopuszczenia do egzaminu, 
zaliczenia z przedmiotu, a takŜe 
formę i warunki zaliczenia 
poszczególnych form zajęć 
wchodzących w zakres danego 
przedmiotu 

NaleŜy podać dokładny opis metod oceny pracy studenta w 
ramach danego przedmiotu, z uwzględnieniem takich 
elementów jak: forma, czas trwania, kalendarz (okres, 
częstotliwość), a takŜe terminy zapisów na egzaminy i sesji 
egzaminacyjnych (takŜe terminy odbiegające od 
regulaminowych). 
Formy oceny studenta mogą być następujące: 
- egzaminy i zaliczenia ustne lub pisemne, 
- eseje/wypracowania, 
- prace semestralne (roczne), dyplomowe, 
- projekty i ćwiczenia praktyczne, 
- praktyki, 
- ocenianie ciągłe. 

16. Treści merytoryczne przedmiotu NaleŜy podać opis treści przedmiotu pozwalający określić 
jego zakres tematyczny. 

17. Wykaz literatury podstawowej  

 



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 5/2010  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH 

 
 
I WYMAGANIA OGÓLNE /w tym wymagany poziom wykształc enia wyŜszego/ 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 
II KWALIFIKACJE ABSOLWENTA 
……………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 
III RAMOWE TRE ŚCI KSZTAŁCENIA 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 
IV LICZBA SEMESTRÓW I GODZIN ZAJ ĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
V WARUNKI UKO ŃCZENIA STUDIÓW  
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
VI PRAKTYKI 
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
VII WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADECTWA UKO ŃCZENIA STUDIÓW 
PODYPLOMOWYCH 
………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 
VIII INNE WYMAGANIA 
……………………………………………………………………………………………………........ 

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

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

 
 



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 5/2010  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

……………………………………………….. 

 

I SEMESTR STUDIÓW 

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Forma 
zaliczenia 

1.         

2.         

3.         
     
Łączna liczba godzin:    
*     
 
II SEMESTR STUDIÓW  

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Forma 
zaliczenia 

1.         

2.         

3.         
     
Łączna liczba godzin:    
*     
 
III SEMESTR STUDIÓW  

Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Forma 
zaliczenia 

1.         

2.         

3.         
     
Łączna liczba godzin:    
*     
 



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 5/2010  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH 

 

Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 

1. 
Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu powinna być zgodna z programem 

nauczania i planem studiów podyplomowych przyjętym 
przez radę wydziału. 

2. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu NaleŜy wskazać oczekiwane efekty kształcenia, 

umiejętności/ kompetencje 

3. Ramowe treści kształcenia  

4. Język przedmiotu   

5. Formy i metody prowadzenia przedmiotu  

6. 
Semestr NaleŜy wskazać semestr studiów, na których dany 

przedmiot jest oferowany (jeśli przedmiot jest przypisany 
do roku lub semestru). 

7. 
Imi ę i nazwisko osoby (osób) prowadzącej 
przedmiot 

NaleŜy wskazać stopień/tytuł naukowy. 

8. 

Imi ę i nazwisko osoby (osób) 
egzaminującej bądź udzielającej 
zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim 
osoba prowadząca dany przedmiot 

NaleŜy wskazać stopień/tytuł naukowy. 

9. 
Liczba godzin zajęć dydaktycznych NaleŜy wskazać liczbę godzin zajęć dydaktycznych, z 

wyszczególnieniem na wykłady, ćwiczenia, laboratoria, 
seminaria, itp. 

10. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, 
w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, 
zaliczenia z przedmiotu, a takŜe formę i 
warunki zaliczenia poszczególnych form 
zajęć wchodzących w zakres danego 
przedmiotu 

NaleŜy podać dokładny opis metod oceny pracy 
uczestnika w ramach danego przedmiotu, z 
uwzględnieniem takich elementów jak forma, czas 
trwania, kalendarz (okres, częstotliwość), a takŜe terminy 
zapisów na egzaminy. Formy pomiaru/oceny pracy 
słuchacza mogą być następujące: 
· egzaminy i zaliczenia ustne lub pisemne, 
· eseje/ wypracowania, 
· prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, 
· projekty i ćwiczenia praktyczne, 
· praktyki, 
· ocenianie ciągle. 

11. Wykaz literatury podstawowej   

 



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 5/2010  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
PROGRAM   NAUCZANIA 

NA STACJONARNYCH/ NIESTACJONARNYCH 1)   STUDIACH DOKTORANCKICH   
………………………………………………… 2) 

 

I OPIS TREŚCI KSZTAŁCENIA 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
II WYKAZ PRZEDMIOTÓW   
 
A.  PRZEDMIOTY Z DYSCYPLINY PODSTAWOWEJ I DYSCYPLIN Y NAUKOWEJ, 
W KTÓREJ REALIZOWNA JEST PRACA DOKTORSKA 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin 

   

Łącznie  

 
 
III MINIMALNE WYMAGANIA DOT. ZNAJOMO ŚCI JĘZYKA OBCEGO 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
IV WYMAGANIA DOT. PRAKTYK ZAWODOWYCH (PROWADZENIE Z AJĘĆ 
DYDAKTYCZNYCH) 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
V INNE KWESTIE UZNANE PRZEZ RAD Ę WYDZIAŁU  (RAD Ę INSTYTUTU) ZA ISTOTNE 
DLA SPRAWNEGO PRZEBIEGU STUDIÓW DOKTORANCKICH 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 
 
 
1)   niepotrzebne skreślić 
2)   wpisać nazwę studiów doktoranckich 
 



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 5/2010  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
PLAN STUDIÓW  DOKTORANCKICH  

 W SEMESTRZE ZIMOWYM / LETNIM 1) 
NA    STACJONARNYCH/ NIESTACJONARNYCH 1)     STUDIACH DOKTORANCKICH  

………………………………………………… 2) 

W ROKU AKADEMICKIM ………….. 
 

                                                       Rok…… 
Semestr…… 

 

Lp. Nazwa 
przedmiotu 

 Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć3) 

O/F4) Sposób zaliczenia Imi ę i nazwisko 
prowadzącego 

       
 

       
 

       
 

       
 

Łącznie      
    
 

Semestr……….. 
 

Lp. Nazwa 
przedmiotu 

 Liczba 
godzin 

Forma 
zajęć3) 

O/F4) Sposób zaliczenia5) Imi ę i nazwisko 
prowadzącego 

       
 

       
 

       
 

       
 

Łącznie      
 
 

 
 
1)   niepotrzebne skreślić 
2)   wpisać nazwę studiów doktoranckich 
3)   seminarium, konwersatorium, wykład, konsultacje, translatorium, inne 
4)   wpisać „O” w przypadku przedmiotu obowiązkowego, warunkującego zaliczenie danego semestru/roku studiów lub 
„F”- w przypadku przedmiotu fakultatywnego (do wyboru) 
 
 


	Nr 5(2010)
	zal

