
 

UCHWAŁA Nr 19/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę 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 

 
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W uchwale Nr 108/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 listopada 
2012 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 
wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a.1. Studia na danym kierunku mogą być prowadzone w formie studiów 
stacjonarnych, niestacjonarnych lub w obu tych formach. 

2. Na studiach stacjonarnych przynajmniej połowę punktów ECTS, przewidzianą 
programem studiów, przyznaje się za efekty kształcenia osiągnięte w ramach 
przedmiotów/modułów wymagających bezpośredniego udziału w zajęciach nauczycieli 
akademickich i studentów. 

3. Studia niestacjonarne to forma studiów organizowanych jako studia zaoczne lub 
wieczorowe z zajęciami, o których mowa w ust. 2, realizowanych w liczbie godzin 
stanowiącej nie mniej niż 60% odpowiedniej liczby godzin zajęć na studiach 
stacjonarnych, z wyjątkiem zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu 
nauczyciela, które realizowane są zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora.”; 

  
2) w § 6: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 9, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W skład dokumentacji programu studiów wchodzą sylabusy 
poszczególnych modułów/przedmiotów zawierające w szczególności: 

1) zakładane efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia 
przyjętych dla kierunku studiów; 

2) formę prowadzenia zajęć; 
3) opis sposobu sprawdzenia, czy założone efekty zostały osiągnięte przez  

studenta; 
4) liczbę punktów ECTS przyznawanych za zrealizowanie modułu/przedmiotu  

z jej  uzasadnieniem; 
5) literaturę przedmiotu.”; 

 
3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a.1.  Student może korzystać w Uniwersytecie Wrocławskim z zajęć, o których 
mowa w art. 170a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o  szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), wyłącznie w ramach oferty zajęć 
przewidzianych do realizacji w danym roku akademickim przez jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzące kierunki studiów oraz Centrum Edukacji 
Nauczycielskiej. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzącej 
kierunek studiów lub dyrektor Centrum Edukacji Nauczycielskiej odmawia wyrażenia 
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zgody na korzystanie z zajęć, o których mowa w ust. 1 jeżeli wnioskowane przez 
studenta zajęcia nie mogą być realizowane ze względu na możliwości dydaktyczne 
Uniwersytetu.”;  

 
4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Podstawowa jednostka organizacyjna tworząc programy kształcenia dla 
kierunków studiów uwzględnia: 

1) zgodność programu kształcenia z misją i strategią rozwoju Uniwersytetu 
Wrocławskiego; 

2) wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów; 
3) potrzebę kształcenia w zakresie przedsiębiorczości; 
4) opinie interesariuszy; 
5) wzorce międzynarodowe.”; 

 
5) w § 11: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia lektorat z języka 
obcego nowożytnego rozpoczyna się od wskazanego w programie semestru  
i trwa do uzyskania biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.”, 

 
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich lektorat 
nowożytnego języka obcego rozpoczyna się od wskazanego w programie 
semestru studiów i trwa do uzyskania biegłości językowej zgodnej  
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin.”, 
 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia lektorat w wymiarze   
nie mniejszym niż 40 godzin prowadzi do uzyskania umiejętności językowych 
zgodnych z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego.”, 

 
d) uchyla się ust. 5, 
 
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wyboru języka nowożytnego, w zakresie którego osiągane będą 
wymagane umiejętności określone w ust. 2, 2a, 3, 3a, 4 i 4a dokonuje student, 
w ramach możliwości organizacyjnych Uczelni.”,  

 
f) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Na studiach prowadzonych w języku obcym wymagany jest lektorat  
z języka polskiego zgodnie z odrębnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego.’; 

 
6) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12.1. Programy studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia obejmują 
obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.  

2. Program studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich obejmuje zajęcia  
z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin. 

3. Za zajęcia z wychowania fizycznego przyznaje się 1 punkt ECTS.”         
 

7) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: 

„§ 16a. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego określi w drodze zarządzenia 
szczegółowe sposoby projektowania i uruchamiania programów kształcenia.”. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


