
         ZARZĄDZENIE Nr 21/2019   

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

                                              z dnia 29 marca 2019 r.    

 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad 

projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia                

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo                            

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668,  z późn. zm.) oraz art. 214 

ust. 1 i art. 268  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę  - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.  

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218) oraz uchwały   

Nr 149/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia 

programów kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych 

studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach 

opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji, zarządza się co następuje:  

 

§ 1. Z dniem 1 maja 2019 r. w Zasadach projektowania, przyjmowania  

i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiących 

Załącznik do zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

13 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1/ użyte w różnej liczbie i w różnym przypadku wyrazy „efekty 

kształcenia” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie                            

i w odpowiednim przypadku wyrazami „efekty uczenia się”; 

2/ użyte w różnej liczbie i w różnym przypadku  wyrazy „program 

kształcenia” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie  

i w odpowiednim przypadku wyrazami „program studiów”; 

3/ Załącznik Nr 1 do Zasad otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

4/ Załącznik Nr 2 do Zasad otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia; 

5/ Załącznik Nr 3 do Zasad otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do 

niniejszego zarządzenia; 

6/ Załącznik Nr 4 do Zasad otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do 

niniejszego zarządzenia; 

7/ Załącznik Nr 5 do Zasad otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do 

niniejszego zarządzenia; 

8/ Załącznik Nr 6 do Zasad otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 1. Zobowiązuje się Dziekanów do przyporządkowania kierunków studiów 

prowadzonych na Wydziale do dyscyplin naukowych i artystycznych, określonych  

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.  

w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1818). 

        2. W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż jednej 

dyscypliny należy wskazać procentowy udział dyscypliny, przy czym suma udziałów musi 

być równa 100%. 

        3. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej 

dyscypliny określa dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział punktów ECTS w liczbie 

punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie studiów, ze 

wskazaniem dyscypliny wiodącej. 



       4. Program studiów o profilu ogólnoakademickim powinien obejmować zajęcia 

związane z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów 

ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie studiów i uwzględnić udział 

studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub 

udział w tej działalności.  

 

§ 3. Po realizacji obowiązku wynikającego z § 2, Dziekani zobowiązani są do 

przygotowania: 

1/ „Opisu zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów” zgodnie  

z wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 

2/ „Pokrycia efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego 

stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej przez efekty kierunkowe” zgodnie 

z wzorem określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia; 

3/ „Matryc efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji” 

zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego 

zarządzenia,  

i przekazania, wraz z programem studiów i uchwałą rady wydziału przyjmującą program 

studiów, do Działu Nauczania w terminie do dnia 31 maja 2019 r. w formie papierowej  

i elektronicznej  na adres: dzialnauczania@uwr.edu.pl. 

 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw nauczania. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 
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Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 21/2019 
z dnia 29 marca 2019 r. 

 
Załącznik Nr 1 
do Zasad 

 

 

OGÓLNY OPIS PROGRAMU STUDIÓW 

Dane podstawowe 

 

Nazwa Wydziału 

 

 

 

Nazwa kierunku studiów 

 

 

 

Poziom kształcenia 

 

 

 

Poziom kwalifikacji 

 

 

 

Profil kształcenia 

 

 

 

Forma studiów 

 

 

 

Liczba semestrów 

 

 

 

Język, w którym 

prowadzone są zajęcia 

 

 

Koncepcja kształcenia  

 

Powiązanie z Misją i 

Strategią Rozwoju UWr 

 

 

 

Dyscyplina(y) naukowe, 

do której odnoszą się 

efekty uczenia się 

 

 

 

Ogólne cele uczenia się 

 

 

 

Wymagania wstępne dla 

kandydatów na studia, w 

tym cudzoziemców - 

zasady rekrutacji w 

brzmieniu do ujęcia we 

właściwej Uchwale Senatu 

 



 

 

Tytuł zawodowy 

uzyskiwany przez 

absolwenta 

 

 

 

Uzyskiwane uprawnienia 

zawodowe 

 

 

 

Przewidywane możliwości 

zatrudnienia (typowe 

miejsca pracy) 

 

 

Wykaz interesariuszy 

zewnętrznych biorących 

udział w pracach 

programowych lub 

konsultujących projekt 

programu studiów, którzy 

przekazali opinie na 

temat proponowanych 

efektów uczenia się 

 

 

 

Informacje o 

zaprojektowanych 

zasadach i formach 

mobilności krajowej 

i zagranicznej 

umożliwiającej realizację 

programu studiów 

 

 

 

Możliwość kontynuacji 

kształcenia 

 

 

Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji  

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 

obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych 

 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z 

języka obcego 

 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły  

na zajęciach ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły związane z 

przygotowaniem do zawodu nauczyciela)  

 

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych 

praktykom określonym w programie studiów 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu 

przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

 

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się 

efekty uczenia.  Suma udziałów musi być równa 100% 

 



Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 21/2019 
z dnia 29 marca 2019 r. 

 
Załącznik Nr 2 
do Zasad 

 

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 

Wydział: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Kierunek studiów: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dyscyplina naukowa (procentowy udział):……………………………………………………………………………………………….. 

Dyscyplina naukowa* (procentowy udział):…..………………………………………………………………………………………… 

Poziom kształcenia: (studia I stopnia, II, jednolite studia magisterskie) …………………………………………………..…. 

Poziom kwalifikacji: (6,7) ……… 

Profil kształcenia: (ogólnoakademicki, praktyczny) ……………………………………………………………………………..…… 

 

 

Kod efektu 

uczenia się dla 

kierunku studiów 

                        Efekty uczenia się dla kierunku studiów                       
 
Po ukończeniu studiów ………………..………………………………  
                                   (poziom kształcenia) 

 

na kierunku ………………………………………………………………………………….. 
  

absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 
 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK z 

uwzględnieniem 
efektów 

właściwych dla 

dyscypliny  
………………………… 

(kody) 

WIEDZA 

K_W01  P6S_WG 

P7S_WG 

K_W02 

 

 P6S_WG 

P7S_WG 

 

K_W03  P6S_WG 

P7S_WG 

 

K_W04  P6S_WK 

P7S_WK 

 

…   

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01  P6S_UW 

P7S_UW 

K_U02  P6S_UW 

P7S_UW 

 

K_U03  

 

P6S_UW 

P7S_UW 



K_U04  P6S_UK 

P7S_UK 

K_U05  P6S_UO 

P7S_UO  

K_U06  P6S_UU 

P7S_UU 

…   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01  P6S_KK 

P7S_KK 

K_K02  P6S_KO 

P7S_KO 

K_K03  P6S_KR 

P7S_KR 

…   

 

*usunąć w przypadku, gdy efekty uczenia się odnoszą się w 100% do jednej dyscypliny 

Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji  
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 21/2019 
z dnia 29 marca 2019 r. 
 

Załącznik Nr 3 
do Zasad  

Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty 

kierunkowe 

Kierunek studiów: …………………………………………………………………………………………  

Poziom kształcenia: …………………………………........... 

Profil kształcenia: …………………………………………..…. 

Kod składnika opisu 
Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji z 

uwzględnieniem  efektów dla dyscypliny/dyscyplin naukowych…………………………………………………………………………… 

 

Odniesienie do efektów uczenia się 

dla kierunku 

……………………………….. 

WIEDZA 

P6S_WG/P7S_WG  K_W01*, K_W02, K_W03, … 

…                    …  

  P6S_WK/P7S_WK  K_W01, K_W02, K_W03, … 

UMIEJĘTNOŚCI 

P6S_UW/P7S_UW  K_U01, K_U02, K_U03, … 

…  … 

P6S_UK/P7S_UK  K_U01, K_U02, K_U03, … 

P6S_UO/P7S_UO  K_U01, K_U02, K_U03, … 

P6S_UU/P7S_UU  K_U01, K_U02, K_U03, … 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P6S_KK/P7S_KK  K_K01, K_K02, K_K03, ... 

P6S_KO/P7S_KO  K_K01, K_K02, K_K03, … 

P6S_KR/P7S_KR  K_K01, K_K02, K_K03, … 

*Objaśnienie symboli: 

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się 
K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
K_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

                   



         Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 21/2019 
z dnia 29 marca 2019 r.  

 
Załącznik Nr 4 
do Zasad  

                    

     

 

Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 
 

……………………………… 
(kierunek studiów) 

 

 
                                                          zajęcia lub moduły zajęć 

 
Nazwa przedmiotu 

 p
rz

e
d
m

io
t 

 

p
rz

e
d
m

io
t 

..
.               

S
u
m

a
 

p
u
n
k
tó

w
 

E
C

T
S
 

 

 

………………………………………… 

dyscyplina/punkty ECTS* 
 

                   

 
 

………………………………………… 

dyscyplina/ punkty ECTS* 

                  

 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
  

wiedza 

 
 

K_W01                   

…                                   

umiejętności  

K_U01                                   

...                  

kompetencje społeczne 

K_K01                                   

...                  

formy 
realizacji 

wykład                  

ćwiczenia                  

konwersatori
um 

                 

laboratorium                  

praktyka                  

…                  



metody 
weryfikacji 

egzamin                  

projekt                  

praca 
pisemna 

                 

wypowiedź 
ustna 

                 

raport                  

 …                  

 
* wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny. 

 



 
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 21/2019 
z dnia 29 marca 2019 r.  
 

Załącznik Nr 5 
do Zasad 

SYLABUS PRZEDMIOTU/MODUŁU ZAJĘĆ NA STUDIACH WYŻSZYCH/DOKTORANCKICH 

 

1.  Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim oraz angielskim 

 

2.  Dyscyplina  

 

3.  Język wykładowy 

 

4.  Jednostka prowadząca przedmiot 

 

5.  Kod przedmiotu/modułu 

 

6.  Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub do wyboru) 

 

7.  Kierunek studiów (specjalność/specjalizacja) 

 

8.  Poziom studiów (I stopień, II stopień, jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie) 

 

9.  Rok studiów (jeśli obowiązuje) 

 

10.  Semestr (zimowy lub letni) 

 

11.  Forma zajęć i liczba godzin 

Metody uczenia się 

12.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 

 

13.  Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla 

przedmiotu/modułu  

 

14.  Cele przedmiotu 

 

15.  Treści programowe 

 

16.  Zakładane efekty uczenia się  Symbole odpowiednich kierunkowych 

efektów uczenia się, np.: K_W01*, 

K_U05,K_K03 

 

17.  Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.) 

 

18.    Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

np. 

- egzamin ustny lub pisemny, 



- końcowa praca socjalna, 

- pisemna praca semestralna (indywidualna lub grupowa), 

- przygotowanie wystąpienia ustnego (indywidualnego lub grupowego), 

- przygotowanie i zrealizowanie projektu (indywidualnego lub grupowego) 

 

19.  Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu: 

np.  

 - ciągła kontrola obecności i kontroli postępów w zakresie tematyki zajęć,  

 - praca kontrolna (końcowa), 

 - pisemna praca semestralna (indywidualna lub grupowa), 

 - wystąpienie ustne (indywidualne lub grupowe), 

 - przygotowanie i zrealizowanie projektu (indywidualnego lub grupowego), 

 - napisanie raportu z zajęć, 

 - egzamin (pisemny lub ustny). 

 

20.  Nakład pracy studenta/doktoranta 

forma działań studenta/doktoranta liczba godzin na realizację działań 

zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym: 

- wykład: 

- ćwiczenia: 

- laboratorium: 

- inne: 

 

praca własna studenta/doktoranta ( w tym udział 

w pracach grupowych) np.: 

- przygotowanie do zajęć: 

- czytanie wskazanej literatury: 

- przygotowanie prac/wystąpień/projektów: 

- napisanie raportu z zajęć: 

- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu: 

 

Łączna liczba godzin  

Liczba punktów ECTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 6 
do zarządzenia Nr 21/2019 
z dnia 29 marca 2019 r. 
 

Załącznik Nr 6 
do Zasad 

SYLABUS PRZEDMIOTU NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH 

Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 

1. Nazwa przedmiotu 

Nazwa przedmiotu powinna być zgodna z 

programem studiów i planem studiów 

podyplomowych przyjętym przez radę wydziału. 

2. Zakładane efekty uczenia się  
Symbole efektów uczenia się studiów 

podyplomowych, np.: SP_W01, SP_U03… 

3. Treści programowe  

4. Język przedmiotu   

5. Formy i metody nauczania  

6. Semestr 

Należy wskazać semestr studiów, na których dany 

przedmiot jest oferowany (jeśli przedmiot jest 

przypisany do roku lub semestru). 

7. 
Imię i nazwisko osoby (osób) 

prowadzącej przedmiot 
Należy wskazać stopień/tytuł naukowy. 

8. 

Imię i nazwisko osoby (osób) 

egzaminującej bądź udzielającej 

zaliczenia w przypadku, gdy nie jest 

nim osoba prowadząca dany przedmiot 

Należy wskazać stopień/tytuł naukowy. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakład pracy słuchacza 

Forma aktywności słuchacza Liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów)  

z wykładowcą: 

- wykład: 

- ćwiczenia: 

- laboratorium: 

- seminarium: 

- inne: 

 

Praca własna słuchacza, np.: 

- przygotowanie do zajęć: 

- czytanie wskazanej literatury: 

- napisanie raportu z zajęć: 

- przygotowanie do egzaminu: 

 

Łączna liczba godzin  

Łączna liczba punktów ECTS  

 



10. Warunki zaliczenia przedmiotu/modułu 

Należy podać opis metod weryfikacji efektów 

uczenia się danego przedmiotu/modułu zajęć. 

Metodami weryfikacji efektów uczenia się może 

być: 

. egzaminy i zaliczenia ustne lub pisemne, 

· eseje/ wypracowania, 

· prace semestralne/ roczne/ dyplomowe, 

· projekty i ćwiczenia praktyczne, 

· praktyki, 

· ocenianie ciągle. 

11. Wykaz literatury    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

   



 


