
 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

PROCEDURA TWORZENIA  

ORAZ MODYFIKOWANIA PROGRAMÓW KIERUNKÓW STUDIÓW 

 
 

 

1. Cel i przedmiot procedury   
Celem i przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku tworzenia 
oraz modyfikowania programów i kierunków studiów. 
 

2. Definicje  
Kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów kształcenia, realizowana 
w uczelni w sposób określony przez program lub programy studiów. 
Moduł kształcenia – podstawowy element programu studiów, obejmujący różne formy zajęć lub 
grupy zajęć dydaktycznych, którym przypisane są zakładane efekty uczenia się oraz liczba 
punktów ECTS lub grupa przedmiotów, zbiór przedmiotów wybieralnych, obowiązkowych dla 
kierunku studiów, czy też zestaw przedmiotów o określonej liczbie punktów ECTS. Moduł 
kształcenia może obejmować w szczególności przedmiot, grupę przedmiotów, zajęcia terenowe, 
odbycie praktyki zawodowej, przygotowanie pracy dyplomowej. Modułem kształcenia może być 
też zbiór przedmiotów wybieralnych, obowiązkowych dla kierunku studiów, czy też zestaw 
przedmiotów o określonej łącznej liczbie punktów ECTS wybrany przez studenta spośród 
przedmiotów należących do określonego, większego zbioru: np. kursy ogólnouczelniane, zajęcia 
z wychowania fizycznego, lektorat języka obcego. 
Harmonogram studiów – element programu studiów, zawierający w szczególności nazwy 
przedmiotów, ich usytuowanie w poszczególnych semestrach, formy prowadzenia zajęć i ich 
wymiar godzinowy, punktację ECTS oraz formę zaliczenia zajęć.  
Profil kształcenia – jeden z dwóch profili studiów: profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł 
zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych, albo profil 
praktyczny, obejmujący moduł zajęć umożliwiający zdobywanie przez studenta umiejętności 
praktycznych.   
Program studiów – opis procesu kształcenia, zawierający w szczególności moduły kształcenia 
wraz z zakładanymi efektami uczenia się i przypisanymi punktami ECTS, harmonogram studiów 
oraz sposób weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów. 
Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów 
zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędna do uzyskania 
zakładanych efektów uczenia się; jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których 
uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy 
studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z harmonogramem studiów, 
oraz jego indywidualną pracę oraz czas potrzebny na realizację praktyk studenckich.  
3. Odpowiedzialność  
Dziekan, członkowie uczelnianego Zespołu ds. jakości kształcenia, kierownik zespołu ds. 
opracowania projektu programu studiów (w przypadku zgłoszenia nowego kierunku).  
 
4. Sposób postępowania w przypadku tworzenia nowego kierunku studiów 
 

1) Na minimum rok przed planowanym rozpoczęciem rekrutacji odbywają się konsultacje 
wewnętrzne i zewnętrzne uzasadniające potrzebę utworzenia nowego kierunku studiów.  



2) Rektor w porozumieniu z Kanclerzem Uczelni wydają zgodę na rozpoczęcie prac nad 
nowym kierunkiem. W przypadku braku zgody, prace nie są podejmowane.  

3) Po wyrażeniu zgody na rozpoczęcie prac nad nowym kierunkiem, zostaje powołany 
zespół ds. opracowania projektu programu studiów. 

4) Po przygotowaniu projektu programu studiów zostaje on skierowany do zaopiniowania 
przez Uczelniany Zespół ds. jakości kształcenia oraz Samorząd Studencki. 

5) W kolejnym kroku projekt programu studiów trafia do Rektora, który podejmuje decyzję 
o utworzeniu kierunku studiów. 

6) Senat podejmuje uchwałę o utworzeniu nowego kierunku studiów. 
 
W Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu utworzenie nowego kierunku 
studiów wymaga decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W związku z tym 
komplet dokumentacji wymaganej w procesie uruchomienia nowego kierunku studiów zostaje 
przesłany do ministerstwa najpóźniej na 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem 
kierunku. 
 
5. Dokumenty wymagane w procesie uruchamiania nowego kierunku studiów 
5.1. wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowany według wzoru PKA  
5.2. podstawowe informacje o kierunku studiów (Zał. 1), 
5.3. program studiów wg wzoru przyjętego na WSHE, zawierający efekty uczenia się, 
harmonogram studiów, sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów wraz z 
uzasadnieniem, karty przedmiotów. 
 
6. Sposób postępowania w przypadku modyfikacji prowadzonego kierunku studiów  
Do 15 marca roku akademickiego poprzedzającego rekrutację na modyfikowany cykl 
kształcenia mają miejsce następujące działania: 

1) okresowy przegląd programów studiów, konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne 
uzasadniające potrzebę wprowadzenia zmian w efektach uczenia się i/lub 
harmonogramach studiów, prowadzone przez Zespół ds. jakości kształcenia, 

2) przedstawienie przez Zespół ds. jakości kształcenia projektu zmian do zaopiniowania 
Kolegium Rektorskiemu, 

 
Do 31 maja mają miejsce następujące działania: 

1) ustalenie zmian w programach studiów przez Senat. 
 
7. Dokumenty wymagane w procesie modyfikacji prowadzonego kierunku studiów 
7.1. podstawowe informacje o kierunku studiów, 
7.2. efekty uczenia się (jeśli są zmieniane) 
7.3. harmonogram studiów, 
7.4. sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów wraz z uzasadnieniem. 
 
8. Załączniki 
Zał. 1 Podstawowe informacje o kierunku studiów 
Zał. 2 Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów o profilu praktycznym 
Zał. 3 Opis kierunkowych efektów uczenia się  
Zał. 4 Harmonogram studiów 
Zał. 5 Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów 
Zał. 6 Karta przedmiotu 
 
 

 

 



Zał. 1  

 
Tabela 1. Podstawowe informacje o kierunku studiów  

 

a. Nazwa kierunku studiów   

b. Poziom kształcenia  

c. Profil kształcenia  

d. Forma studiów  

e. Liczba punktów ECTS konieczna do 
uzyskania kwalifikacji (tytułu 
zawodowego) 

 

f. Liczba semestrów  
 

g. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

 

h. Przyporządkowanie do dyscyplin 
(procentowo*) 

 

i. Dyscyplina wiodąca (w przypadku 
przyporządkowania kierunku do więcej 
niż 1 dyscypliny) 

 

j. Język, w jakim odbywa się kształcenie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 2 

Wzór 

wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów 

Profil praktyczny 
 

[Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów, wraz z dołączanymi do niego dokumentami, składa się w formie 

dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie PDF i opatrzonego podpisem zaufanym albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym rektora, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.] 

 

1. Ogólna charakterystyka studiów  

 

1.1 

 

Nazwa kierunku studiów  

Poziom studiów 
(studia pierwszego stopnia / studia drugiego stopnia / 

jednolite studia magisterskie) 

 

Profil studiów 
 

praktyczny 

Uwzględnienie w programie studiów 

kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela
1
 

(tak, obligatoryjnie / tak fakultatywnie / nie) 

 

Forma lub formy studiów  
stacjonarne /niestacjonarne 

 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom 
(licencjat / inżynier /magister / magister inżynier lub 

tytuł zawodowy równorzędny tym tytułom zgodnie  z  

§29-31 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.) 

 

Przewidywana liczba studentów (dla całego cyklu kształcenia) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Łącznie 
   

 

1.2 Koncepcja kształcenia, w tym: 

1.2.1 Wskazanie związku studiów ze strategią uczelni 

 

 

1.2.2 Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności efektów 

uczenia się z tymi potrzebami 

 

                                                           
1
 Nie dotyczy wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji 

wczesnoszkolnej oraz pedagogika specjalna przygotowujących do wykonywania zawodu  nauczyciela pedagoga 

specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka. 



 

1.2.3 Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny lub dyscyplin, do których odnoszą się efekty 

uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej w przypadku przyporządkowania kierunku do 

więcej niż jednej dyscypliny oraz  określeniem dla każdej z tych dyscyplin procentowego  

udziału liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów (w 

zaokrągleniu do liczb całkowitych) 
(nazwę dyscypliny należy podać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 

września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. poz. 

1818) 

 

 

 

2. Uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

 

 

3. Opis działań na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewniania jakości 

kształcenia 

 

4. Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia 

 

5. Opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu 

prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się, w tym: 

 

5.1 Wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych do prowadzenia 

zajęć oraz planowany przydział i wymiar zajęć dla nauczycieli akademickich oraz 

innych osób, proponowanych do prowadzenia zajęć (wedle podanego wzoru) 

5.1.1 Nauczyciele akademiccy proponowani do prowadzenia zajęć 

  

Imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i 

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 

Informacja o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego w uczelni albo terminie podjęcia 

przez niego zatrudnienia w uczelni, ze wskazaniem, czy uczelnia stanowi lub będzie 

stanowić dla niego podstawowe miejsce pracy 
Data i forma zatrudnienia w uczelni: 

zatrudniony/a  od .................. na podstawie............................,  

wymiar czasu pracy ………., uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe
2
 miejsce pracy 

Termin podjęcia zatrudnienia w uczelni 

planowane zatrudnienie  od .................. na podstawie............................,  

wymiar czasu pracy ………., uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe
3
 miejsce pracy 

                                                           
2
  Niepotrzebne skreślić 

3
  Niepotrzebne skreślić 



Informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym lub 

artystycznym wraz z wykazem publikacji lub opis doświadczenia zawodowego w zakresie 

programu studiów 
Posiadane stopnie i tytuły naukowe: 

doktor, dziedzina nauki/sztuki ……………….., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,     

rok nadania........................... 

tytuł rozprawy doktorskiej .............................. 

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,  

dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania................... 

tytuł rozprawy habilitacyjnej ................................. 

profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania ............  

posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego, a w przypadku gdy 

tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą  –  podstawa prawna 

uznania zagranicznego tytułu / stopnia w RP  

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

 

Dorobek naukowy 

Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, 

dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej/naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści  

Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat 

Opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu studiów, w tym informacja o posiadanym 

prawie wykonywania zawodu lub uprawnieniu do wykonywania zawodu 

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

 

W przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania 

jednego z zawodów,  o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), należy podać informacje 

potwierdzające spełnienie przez  nauczyciela akademickiego wymagań zawartych w odpowiednim rozporządzeniu 

MNiSW wydanym na podstawie art. 68 ust 3  ustawy, określającym standard kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu właściwy dla studiów będących przedmiotem wniosku. 

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

Dorobek dydaktyczny 

Krótki opis dorobku dydaktycznego  

Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych z ostatnich 10 lat 
Planowany przydział zajęć dydaktycznych 

Liczba godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi akademickiemu – (należy podać liczbę godzin 

zajęć dydaktycznych, które nauczyciel akademicki będzie prowadził osobiście na wnioskowanym 

kierunku)  



 

Rodzaje zajęć – dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich (należy podać nazwę zajęć lub grupy 

zajęć oraz formę zajęć planowanych do prowadzenia przez danego nauczyciela na wnioskowanym 

kierunku) 

a. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (jeśli dotyczy) 

 

b. Inne zajęcia 

 

5.1.2 Inne –  niż nauczyciele akademiccy –  osoby proponowane do prowadzenia zajęć 

 

Imiona i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i 

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

 
Informacje potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia pozwalających na 

prawidłową realizację zajęć 
Posiadane tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe: 

tytuł zawodowy  ………., ukończony kierunek studiów ………………………………………, 

rok ukończenia ….. 

tytuł pracy magisterskiej ………………………………………………………………………... 

 

doktor, dziedzina nauki/sztuki ……………….., dyscyplina naukowa/artystyczna…………...,     

rok nadania........................... 

tytuł rozprawy doktorskiej .............................. 

doktor habilitowany, dziedzina nauki/sztuki ………………..,  

dyscyplina naukowa/artystyczna…………..., rok nadania................... 

tytuł rozprawy habilitacyjnej ................................. 

profesor dziedzina nauki/sztuki ……………………………, rok nadania ............  

posiadanie uprawnienia równoważnego z uprawnieniami doktora habilitowanego, a w przypadku gdy 

tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – podstawa prawna 

uznania zagranicznego tytułu / stopnia w RP 

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

Informacje potwierdzające posiadanie kompetencji i doświadczenia pozwalających na prawidłową 

realizację zajęć, w tym: 

Dorobek naukowy 

Krótki opis dorobku naukowego lub artystycznego wraz ze wskazaniem dziedziny/dziedzin nauki/sztuki, 



dyscypliny/dyscyplin naukowej/artystycznej/naukowych/artystycznych, w których ten dorobek się mieści  

Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych publikacji lub osiągnięć artystycznych z ostatnich 10 lat 

  

 

Opis doświadczenia zawodowego w zakresie programu studiów, w tym informacja o posiadanym 

prawie wykonywania zawodu lub uprawnieniu do wykonywania zawodu 

…………………………………………………………………………………………… 

W przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania 

jednego z zawodów,  o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), należy podać informacje 

potwierdzające spełnienie przez  nauczyciela akademickiego wymagań zawartych w odpowiednim rozporządzeniu 

MNiSW wydanym na podstawie art. 68 ust 3  ustawy, określającym standard kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu właściwy dla studiów będących przedmiotem wniosku. 

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

 

Dorobek dydaktyczny 

Krótki opis dorobku dydaktycznego  

Wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych z ostatnich 10 lat 
Planowany przydział zajęć dydaktycznych 

 Liczba godzin zajęć przydzielonych osobie proponowanej do prowadzenia zajęć – (należy podać 

liczbę godzin zajęć dydaktycznych, które ta osoba będzie prowadziła osobiście na wnioskowanym 

kierunku)  

 

Rodzaje zajęć (należy podać nazwę zajęć lub grupy zajęć oraz formę zajęć planowanych do prowadzenia 

przez danego nauczyciela na wnioskowanym kierunku) 

a. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (jeśli dotyczy) 

 

 

b. Inne zajęcia 

 

 

5.2 Informacje na temat infrastruktury, w tym opis laboratoriów, pracowni, 

sprzętu i wyposażenia, niezbędnych do prowadzenia kształcenia 
 

W przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania jednego  

z zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  



i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), należy podać informacje potwierdzające spełnienie wymagań 

dotyczących infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia zawartych w odpowiednim rozporządzeniu MNiSW 

wydanym na podstawie art. 68 ust 3 ustawy, określającym standard kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu właściwy dla studiów będących przedmiotem wniosku. 

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

 

5.3 Informacje na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów 

bibliotecznych oraz z elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z 

Wirtualnej Biblioteki Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

Academica 

 

Wykaz załączników 

(nazwy nadane plikom lub folderom zawierającym załączniki powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację 

zawartości załącznika) 

1. Kopia aktu wydanego przez rektora w sprawie utworzenia studiów na określonym 

kierunku, poziomie i profilu oraz kopia uchwały senatu w sprawie ustalenia programu 

studiów wraz z tym programem studiów, który określa:  

1.1 Wskaźniki dotyczące programu studiów na wnioskowanym kierunku studiów, poziomie i profilu, 

określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 7, 8, § 3 ust. 2, 3, 4 i ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861, z późn. 

zm.), a także informacja o warunku określonym w art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2020 r. poz. 85, , z późn. zm.) (wedle podanego 

wzoru); 

Tabela 1 

Wskaźniki dotyczące programu studiów na kierunku, poziomie i profilu  

 

 
Liczba semestrów konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie  

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 

 

 

Łączna liczba godzin zajęć  

Łączna liczba godzin  zajęć prowadzonych na wnioskowanym kierunku,  przez 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni składającej wniosek jako 

podstawowym miejscu pracy 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których 

przyporządkowany jest kierunek w liczbie punktów ECTS koniecznej do 

ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku kierunku 

przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych 

osób prowadzących zajęcia 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne 
 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny 

nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio 

nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom lub grupom zajęć do wyboru  



Wymiar praktyk zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach tych praktyk 
 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – w przypadku stacjonarnych 

studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich  

 

 

Tabela 2 

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

Nazwa zajęć lub grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin Liczba punktów ECTS 

    

    

    

    

    

    

 Razem:   

 

Tabela 3 

Zajęcia lub grupy zajęć do wyboru 

Nazwa zajęć lub grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin Liczba punktów ECTS 

    

    

    

    

    

    

 Razem:   

 

 

 

 

 

Tabela 4 

Zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w 

charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  – w 

przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów kończących się uzyskaniem 

tytułu zawodowego inżyniera / magistra inżyniera 
 

Nazwa zajęć lub grupy 
zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczba godzin Liczba punktów ECTS 

    

    

    

    

    

    

 Razem:   

 



Tabela 5 
W przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do 

wykonywania jednego z zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) należy zamieścić 

wypełnioną odpowiednią tabelę z pliku: 

 
1) Kierunek lekarsko-dentystyczny_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie 

studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza 

dentysty, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

2) Farmacja_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku 

farmacja przygotowujących do wykonywania zawodu farmaceuty, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,  

z późn. zm.); 

3) Pielęgniarstwo_studia_I_stopnia_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie 

studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki, 

o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

4) Pielęgniarstwo_studia_II_stopnia_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie 

studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo przygotowujących do wykonywania zawodu 

pielęgniarki, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

5) Położnictwo_studia_I_stopnia_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie 

studiów I stopnia na kierunku położnictwo przygotowujących do wykonywania zawodu położnej,  

o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

6) Położnictwo_studia_II_stopnia_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie 

studiów II stopnia na kierunku położnictwo przygotowujących do wykonywania zawodu położnej,  

o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

7) Analityka medyczna_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów na 

kierunku analityka medyczna przygotowujących do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,  

o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

8) Fizjoterapia_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku 

fizjoterapia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, o których mowa w art. 68 ust. 1 

pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 

z późn. zm.) 

9) Ratownictwo medyczne_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów na 

kierunku ratownictwo medyczne  przygotowujących do wykonywania zawodu ratownika medycznego, 

o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

10) Weterynaria_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku 

weterynaria przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, o których mowa w art. 68 

ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85, z późn. zm.); 

11) Architektura_studia_I_stopnia_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie 

studiów I stopnia na kierunku architektura przygotowujących do wykonywania zawodu architekta,  

o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

12) Architektura_studia_II_stopnia_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie 

studiów II stopnia na kierunku architektura przygotowujących do wykonywania zawodu architekta,  

o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 



13) Architektura_jednolite studia magisterskie_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na 

utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura przygotowujących do 

wykonywania zawodu architekta, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

14) Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela_tabela_5 – w przypadku 

wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów w programie których uwzględnione jest kształcenie 

przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) 
(nie dotyczy wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu 

nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy 

i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka); 

15) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na 

utworzenie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) (dotyczy wniosków  

o pozwolenie na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji 

wczesnoszkolnej); 

16) Pedagogika specjalna_tabela_5 – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów na 

kierunku pedagogika specjalna przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, o których 

mowa w art. 68 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) (dotyczy wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

1.2 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom (tytuł zawodowy należy podać zgodnie z art. 77 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r, poz. 85, z 

późn. zm. oraz z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie studiów, Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.); 

1.3 Efekty uczenia się o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia 

określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy, w tym: 

a. efekty uczenia się w zakresie znajomości języka obcego; 

b. pełny zakres efektów dla studiów, umożliwiający uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w ww. 

charakterystykach drugiego stopnia – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów 

kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera / magistra inżyniera; 

c. pełny zakres efektów uczenia się określonych w odpowiednim rozporządzeniu MNiSW wydanym na podstawie 

art. 68 ust 3 ustawy, określającym standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu właściwy dla 

studiów będących przedmiotem wniosku – w przypadku wnioskowania o pozwolenie na utworzenie studiów 

przygotowujących do wykonywania jednego z zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).  

1.4 Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich 

efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów oraz liczby 

punktów ECTS; 

1.5 Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego 

cyklu kształcenia; 

1.6 Zasady i formę odbywania praktyk zawodowych – jeżeli program studiów na wnioskowanym 

kierunku przewiduje praktyki. 

2. Przewidywany harmonogram realizacji programu studiów w poszczególnych semestrach i 

latach cyklu kształcenia; 

3. Kopia opinii samorządu studenckiego dotycząca programu studiów; 

4. Kopie deklaracji nauczycieli akademickich o terminie zatrudnienia w uczelni i wymiarze czasu 

pracy, ze wskazaniem, czy uczelnia będzie stanowić podstawowe miejsce pracy, a w przypadku 



innych osób proponowanych do prowadzenia zajęć – o terminie rozpoczęcia prowadzenia zajęć; 

5. Kopie dokumentacji potwierdzającej dysponowanie infrastrukturą niezbędną do 

prowadzenia kształcenia w zakresie przewidzianym w programie studiów od dnia rozpoczęcia 

prowadzenia zajęć; 

6. Opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy obejmujących literaturę 

zalecaną na kierunku studiów, do których uczelnia zapewni dostęp; 

7. Kopie porozumień z pracodawcami albo deklaracji pracodawców w sprawie przyjęcia 

określonej liczby studentów na praktyki; 

8. Oświadczenia rektora o niewystąpieniu okoliczności, o których mowa w: 

– art. 53 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), 

– art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. b i d ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 
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Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego stopnia 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

DLA KIERUNKU ……… STUDIA ……… STOPNIA  

Cykl dydaktyczny od roku akademickiego ….. 

Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia I stopnia) 
P7S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom  (studia II stopnia) 
WG - kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności 
WK - kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki 
UW - kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane 

zadania 
UK - kategoria umiejętności, komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym 
UO - kategoria umiejętności, organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa 
UU - kategoria umiejętności, uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 
KK - kategoria kompetencji społecznych, oceny – krytyczne podejście 
KO - kategoria kompetencji społecznych, odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego 
KR - kategoria kompetencji społecznych, rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu 
 

 

Symbol  

 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

WIEDZA 

K_W01  P6S_WG 

K_W02  P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01  P6S_UW 

K_U02  P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01  P6S_KK 

K_K02  P6S_KO 
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PLAN STUDIÓW: stacjonarnych/niestacjonarnych 

Kierunek:  

Stopień studiów: 

PROFIL PRAKTYCZNY 

Lp NAZWA PRZEDMIOTU 

fo
rm

a 
za

lic
ze

n
ia

 

ra
ze

m
 

ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ PK ECTS 

SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV SEMESTR V SEMESTR VI 

I II III IV V VI Razem 
W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW W ĆW 

                    
 

                        

                                              

                                              

            
 

          
 

                    

            
 

          
 

                    

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

        
 

          
 

                        

                                              

         Liczba godzin razem: 
0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
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Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów 
 

Liczba semestrów konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie  
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym 
poziomie 

 

Łączna liczba godzin zajęć  
Łączna liczba godzin zajęć prowadzonych na wnioskowanym kierunku 
przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni składającej 
wniosek jako podstawowym miejscu pracy 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do 
których przyporządkowany jest kierunek w liczbie punktów ECTS 
koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku 
kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

 

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

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
kształtujących umiejętności praktyczne (nie mniej niż 50% dla profilu 
praktycznego) 

 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach 
dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne (co najmniej 5 ECTS) 

 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom lub grupom zajęć do 
wyboru (w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS 
koniecznych do ukończenia studiów) 

 

Wymiar praktyk zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką student 
musi uzyskać w ramach tych praktyk (jeżeli program studiów na 
wnioskowanym kierunku przewiduje praktyki) 

 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego – w przypadku 
stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 
magisterskich 

 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość (w przypadku studiów o profilu 
praktycznym w wymiarze nie większym niż 50% liczby punktów ECTS 
koniecznych do ukończenia studiów 
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WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Brzegu 

Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych 
 

Kierunek 
 

Dziedzina 
 

Dyscyplina  
 

Poziom studiów 
 

Profil kształcenia praktyczny 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU 
I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiot 

 Semestr 
 

Punkty ECTS:  
 

  

Język przedmiotu polski Rok studiów:  
 

 Rok akademicki 

 
Formy dydaktyczne i liczba godzin 
prowadzonych zajęć 

Wykład  (l. godz.)    
 

forma zaliczenia: 
 

Ćwiczenia  (l. godz.)   
 

forma zaliczenia: 
 

 Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu / osoby prowadzącej 
zajęcia  

II.  CELE KSZTAŁCENIA 
CK1 

 
CK2 

 
CK3 

 
CK4 

 
CK5 

 
III.  EFEKTY UCZENIA SIĘ 

WIEDZA 

Kod EK opis 

       

         

  
UMIEJĘTNOŚCI 

Kod 
E.K. 

 

  

  
     

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Kod E.K. opis 

    

 
    

IV.  TREŚCI PROGRAMOWE I LICZBA GODZIN DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM ZAJĘĆ 

WYKŁADY (tematy/treści programowe  zajęć) Liczba godz. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Razem liczba godzin wykładów: 

 ĆWICZENIA Liczba godz. 

 

  

  

  

  

 Razem liczba godzin ćwiczeń: 
 

Ogółem liczba godzin przedmiotu: 

 V.  METODY NAUCZANIA I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Metody nauczania:  

1 
 

2 
 

3 
 

Środki dydaktyczne:  

1 
 

2 
 

VI.  LITERATURA PRZEDMIOTU 

Literatura obowiązkowa (maks. 10 pozycji, literatura najnowsza) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Literatura fakultatywna: 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  

VII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności studenta 
Średnia liczba 

godzin na 
realizację 

Godziny zajęć z nauczycielem/ami (wykład + ćwiczenia) 

 Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym    

Praca w terenie, współpraca w zespole   



Studiowanie literatury   

Przygotowanie prac pisemnych   

Przygotowanie projektu / prezentacji, itp.   

Przygotowanie do egzaminu   

Analiza przypadku   

Pozostałe   

              RAZEM 

 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 

 VIII. METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
Dla wykładów 

 
Dla ćwiczeń 

 
 

 

 

 

 


