
ZARZĄDZENIE Nr 126/2020 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 24 września 2020 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania  
i dokumentowania programów studiów na określonym kierunku studiów 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich 

opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji,  
tworzonych i modyfikowanych od roku akademickiego 2019/2020 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 226), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861, z późn. zm.) oraz 
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), zarządza się co 
następuje: 
 

§ 1. W Zasadach projektowania i dokumentowania programów studiów na 
określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach 
magisterskich opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji, tworzonych i modyfikowanych od 
roku akademickiego 2019/2020, stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 158/2019 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8 

Program studiów o profilu ogólnoakademickim może być realizowany z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym liczba punktów 
ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż: 
-  75% liczby punktów ECTS wymaganych na odpowiednim poziomie studiów dla cykli  
   kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021, 
-  50% liczby punktów ECTS wymaganych na odpowiednim poziomie studiów dla cykli   
   kontynuujących kształcenie”; 
 
 
2) Załącznik Nr 2 do Zasad otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do 

niniejszego zarządzenia.  

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw nauczania. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 
 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
     R E K T O R 

 

 



Załącznik  
do zarządzenia 126/2020 
z dnia 24 września 2020 r. 

 
Załącznik Nr 2 
do Zasad 

   
 

PROGRAM STUDIÓW 
 
 
Nazwa kierunku studiów: ……………………………………………………….. 
Poziom studiów: …………………………………………………………………… 
Poziom kwalifikacji: ………………………………………………………………. 
Profil kształcenia: …………………………………………………………………. 
Nazwa wydziału: …………………………………………………………………… 

 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów. 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca  
(ponad połowa efektów uczenia się) 

    

    

Razem: - 100% - 
 
 

2. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku. 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie 
punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

   

   



 
3. Informacje ogólne o programie studiów. 
 

Liczba semestrów  

Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów na danym poziomie  

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom  

Forma studiów  

Kod ISCED  

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie 
mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 
dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z lektoratu języka obcego lub lektoratu języka polskiego  

Łączna liczba godzin realizowanych na kierunku   

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych  
 
 

Praktyki mają na celu: 

 

 

 



4. Opis efektów uczenia się zdefiniowanych dla programów studiów w odniesieniu do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i 
nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4. 
 

Symbol efektu 
uczenia się dla 

programu studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ……………………………………………… 
absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 
(kody) 

WIEDZA 

K_W01  P6S_WG/P7S _WG* 

K_W02  …… 

…  …… 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01   

K_U02   

…   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01   

K_K02   

…   
 

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 
 
 



5. Treści programowe. Efekty uczenia się dla przedmiotów/modułów zajęć. 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe Efekty uczenia się dla 
przedmiotu/ modułu 

zajęć  

1.  Fizyka Podstawy mechaniki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej. Kinematyka i 
dynamika punktu materialnego. Typy ruchów: prostoliniowe i krzywoliniowe, 
ruch harmoniczny: prosty i złożony…, itp. 

W1, W2, W3, W4, 
W5 

U1, U2, U5, U6, K1, 
K2, K3, 

2.     

3.     

4.     

 
6. Plan studiów*. 
 
Rok studiów: I 
 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć  O/ 
F*** 

Forma zajęć** Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfikacji 

 

Punkty 
ECTS 

Dyscyplina(y) do 
której odnosi się 

przedmiot W Ć S K Inne 

Historyczne korzenie współczesnej administracji                           O 18 14    32 E/Z 3 nauki prawne 

Prawo egzekucyjne  O 30 30    60 E/Z 5 nauki prawne 

Przedmiot blokowy A/B/C/D  do wyboru ze 
stałej listy**** 

F 10 20    30 E/Z 3 nauki prawne 

Wychowanie fizyczne                                    
…. 

     30 30 Z - - 

Specjalność: administracja usług publicznych                 



Oświata i szkolnictwo wyższe F    12  12 Z 2 nauki prawne 

                   …          … 
 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć  O/ 
F*** 

Forma zajęć** Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfikacji 

 

Punkty 
ECTS 

Dyscyplina(y) do 
której odnosi się 

przedmiot W Ć S L K Inne 

Prawo karne skarbowe O 12 10     22 E/Z 3 nauki prawne 

Seminarium magisterskie                        …     30   30 Z 4 … 

                         …               … 
 
* W przypadku stosowanego na wydziale rozliczenia rocznego plan studiów można sporządzić z podziałem na poszczególne lata. 
** Należy uwzględnić tylko te formy zajęć, które są realizowane. 
*** Przedmiot: obowiązkowy – O / fakultatywny – F 

  
Dodatkowe informacje, np.: 
Obowiązkowe szkolenie BHP do zrealizowania na I semestrze w formie e-learningowej, rozliczenie zaliczenia w semestrze I  (zasady odbywania zajęć 
uregulowane są w odrębnych przepisach). 
Obowiązkowe wychowanie fizyczne do zrealizowania na III semestrze (30 godz.) i IV semestrze (30 godz.).  
W czasie studiów wymagane jest nie mniej niż 5 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych w czasie całych studiów. 
**** Przedmiot do wyboru z bloku wskazanego przez studenta jako obligatoryjny w toku dalszych studiów (stała lista ujęta w planie studiów). Zmiana 
bloku jest możliwa jedynie za zgodą dziekana na wniosek studenta złożony po zakończeniu VI semestru do 15 października w semestrze VII. Przedmiot 
do wyboru ze zmiennej  listy uchwalany jest przez radę wydziału na dany rok akademicki.  
W ramach lektoratów wymagane jest 240 h i 12 ECTS w czasie całych studiów. 
Łączna liczba punktów ECTS w I semestrze:  
Łączna liczba punktów ECTS w II semestrze: 
Łączna liczba punktów ECTS w I roku: 
Łączna liczba godzin zajęć w I semestrze:  
Łączna liczba godzin zajęć w II semestrze:  



 
Rok studiów: II 
 
Semestr: trzeci  
… 
 
Semestr: czwarty 
… 
 
 
 
OBJAŚNIENIA 
 
Formy realizacji zajęć:       Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
W - wykład        E - egzamin                                
Ć - ćwiczenia        EP - egzamin pisemny                
S - seminarium        T - test                                     
L - laboratorium        Es.- esej                                      
K - konwersatorium       Proj. - projekt                                 
Proj. - projekt        Pr. -  praca roczna                                                                                                                                                
Ćw. - ćwiczenia terenowe       Z - zaliczenie                                                                                                           
Ćw.l. - ćwiczenia laboratoryjne      Zo - zaliczenie z oceną                                      
Inne: np. Wr - warsztaty, L - lektoraty, Pr - praktyki,    Inne: np. UP - ustna prezentacja, R - raport  
 
 

 
 

Opis sporządzenia programu studiów: 
1. Program studiów w formacie word lub excel sporządzony jak we wzorze oraz z możliwością druku do formatu A4 (w tym do plików pdf).  
2. Tabelę należy wypełnić czcionką Verdana, wielkość min 9 max 10, interlinia 1; 
3. Nazwa kierunku z dużej litery (w przypadku nazwy dwuczłonowej i więcej, drugi człon i następny małymi literami); 
4. Poziom studiów małymi literami, np.: studia pierwszego stopnia; 
5. Poziom kwalifikacji do wybrania 6 lub 7; 
6. Profil kształcenia małymi literami; 
7. Nazwy dziedzin i dyscyplin małymi literami.     

 

 


