
 

UCHWAŁA Nr 6/2012 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 
 

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych 
dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach, studiach 

podyplomowych i kursach dokształcających 
 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), określającego, że do kompetencji rady 
podstawowej jednostki organizacyjnej należy w szczególności uchwalanie (po 
zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi 
ustalonymi przez senat uczelni publicznej) planów studiów i programów kształcenia, 
wprowadza się w Uniwersytecie Wrocławskim wytyczne dla rad podstawowych jednostek 
organizacyjnych dotyczące projektowania planów studiów i programów kształcenia.  
 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o programie kształcenia, rozumie się przez to 
opis przyjętych  przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego spójnych efektów kształcenia, 
zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego oraz opis procesu 
kształcenia (programu studiów), prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z 
przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS.  
 

§ 2.1. Uchwała ma zastosowanie do kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim 
opartego na ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i aktach wykonawczych wydanych po 
dniu 18 marca 2011 r., w szczególności na Krajowych Ramach Kwalifikacji. 

2. Uchwała ma odpowiednie zastosowanie do kształcenia na studiach 
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w oparciu o standardy 
kształcenia określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. 

3. Uchwała ma odpowiednie zastosowanie do kształcenia na studiach 
podyplomowych i kursach dokształcających w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 

§ 3. Wydziały tworzą, prowadzą i przechowują dokumentację związaną  
z programami kształcenia zawierającą: 

1)  ogólny opis i charakterystykę studiów, 
2)  opis zakładanych efektów kształcenia, 
3)  program studiów, 
4)  opis warunków realizacji programu studiów, 
5)  opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

 
§ 4. Ogólny opis i charakterystyka studiów zawierają w szczególności:  

1) nazwę kierunku studiów,  
2) określenie poziomu kształcenia, 
3) określenie profilu studiów, 
4) wskazanie tytułu zawodowego uzyskiwanego przez absolwenta  

i uprawnień zawodowych, ogólnych celów kształcenia oraz typowych 
miejsc pracy absolwentów,  

5) możliwości kontynuacji kształcenia, 
6) opis oczekiwanych kompetencji kandydata na studia, 
7) określenie zasad rekrutacji, 
8) przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru 

kształcenia i wskazanie dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych 
lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia, 

9) wskazanie powiązania kierunku studiów z prowadzonymi badaniami 
naukowymi, strategią rozwoju uczelni i wydziału. 
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§ 5. Opisy zakładanych efektów kształcenia dla określonych kierunków studiów 
wydziały opracowują z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) opis zakładanych efektów kształcenia odnosi się do określonego 
poziomu kształcenia i profilu kształcenia, 

2) opis zakładanych efektów kształcenia uwzględnia efekty wybrane  
z efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których 
należy kierunek studiów, 

3) opis zakładanych efektów kształcenia przedstawia się w formie tabeli 
odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych, 

4) tabela przedstawia pokrycie efektów obszarowych przez zakładane 
efekty kierunkowe wraz z krótkim uzasadnieniem pominięcia efektów 
obszarowych, 

5) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązują identyczne 
opisy zakładanych efektów kształcenia. 

 
§ 6. Opis programu studiów określa w szczególności:  

1) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), 
2) liczbę punktów ECTS niezbędną dla uzyskania kwalifikacji (tytułu 

zawodowego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych) 
3) wymiar i zasady odbywania praktyk, jeśli program je przewiduje, 
4) macierz efektów kształcenia wiążącą zakładane dla kierunku efekty 

kształcenia z modułami kształcenia/przedmiotami, w których efekty te 
są osiągane, 

5) plan studiów, z zaznaczeniem modułów/przedmiotów obowiązkowych  
i podlegających wyborowi studenta, z zachowaniem zasady, że 
program umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze 
nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, o których mowa w  
pkt. 2, 

6) zajęcia ogólnouczelniane (np. lektoraty, zajęcia z wychowania 
fizycznego, moduły związane z przygotowaniem do zawodu 
nauczyciela) zgodnie z wytycznymi określonymi w odrębnymi 
przepisami, 

7) strukturę studiów (specjalności), 
8) następujące sumaryczne wskaźniki:  

a) łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na 
zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich, 

b) łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać w ramach 
zajęć z zakresu nauk podstawowych, objętych kierunkowymi 
efektami kształcenia, 

c) łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując 
zajęcia o charakterze praktycznym, np. zajęcia laboratoryjne lub 
projektowe, 

9) sylabusy poszczególnych modułów/przedmiotów zawierające w 
szczególności: 
a) zakładane efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia 

przyjętych dla kierunku studiów, 
b) formę prowadzenia zajęć, 
c) opis sposobu sprawdzenia, czy założone efekty zostały osiągnięte 

przez studenta, 
d)  liczbę punktów ECTS przyznawanych za zrealizowanie 

modułu/przedmiotu z jej uzasadnieniem. 
 

§ 7. W warunkach realizacji programu studiów wydział przedstawia opis spełnienia 
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445). Dokument powinien zawierać 
w szczególności wykaz nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla 
kierunku i stopnia studiów. 
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§ 8. W opisie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia wymienia 
się dokumenty systemu zapewniania jakości na wydziale i opisuje procedury służące 
zapewnianiu jakości kształcenia. 
 

§ 9. Zalecenia dodatkowe: 
1) w trosce o umiędzynarodowienie studiów, w tym współpracę w 

zakresie kształcenia i wymiany studentów, program studiów powinien 
zawierać zajęcia prowadzone w językach obcych, 

2) plan studiów (w szczególności terminy realizacji przedmiotów 
obowiązkowych) powinien stwarzać możliwości udziału studentów w 
wymianie krajowej (np. program MOST) lub międzynarodowej, 

3) tworząc program kształcenia na kierunku należy mieć na uwadze 
dostosowywanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy (np. przez 
oferowanie modułów kształcących przedsiębiorczość).  

 
§ 10. Opisy zakładanych efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków 

studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim wydziały przedstawiają Senatowi 
do uchwalenia w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. 
 

§ 11. Tracą moc uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego: 
1) Nr 5/2010 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, 

2) Nr 30/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
do Uchwały Nr 5/2010 Senatu UWr 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. 

 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


