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Bialymstoku
Przewodniczqcy



Uchwala nr 834
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnla 24 czerwca 2009 r.

w sprawie lJniwersytetuokreitajq i "yiirn,

Na podstawie an. 62 us
o szkolnicrwie \ ybzynr dnia 27 lipca 2005 r' Prawo

ustala wytvczne dla rad uniwersytetu w Bialymstoku

programdw naucz.rnia i okre5lajqce zasadY tworzenia
i kursow doksaalcajEclch.

l srudia wyaze' srudia porJypromowe or", tu,,ys Jotrrulcaiqce rearizowane s4 zgodnie z programami
nauczania i planami studi6w budowanymi w oparciu o cele i efekty ksaalcenia r ,*r-giqonL"i.'* ,'rr..l nridanego kierunku studi6w.

2 Stosowane metody dydakryczne g1az. fo.1nr zajgc pozwaraiq na zdobycie dekrarowanych umiei'tnoscr,wjedzy i postaw, a zalecane materialy dydaktyczne slu.z4 realLcji cclow ksztalcenia.

Rozdzial I
Wyaycznc okreslaj4ce zasady tworzenia program6w naucz€nia i plan6w studi6w

pierwszego i drugiego stopnis oraz jednolitych studi6w magisterskich

wymoganio o96lne

2
zone sq w oparctu o standardy ksztalcenia okreSlone
Inictwa wyzszego.

ksztalcenia okredlone w standardzie dla danego
cia itre(ci wska:ane w,,innych wymaganiach,,
okreSlone przez radg jednostki. .I.reSci 

ksaalccnia

azdego kierunku, specjalnoici, poziomu ksi{alcenia i

6 Program nauczania i plan srudidw powinny izapewniad wlasciwq proporcjg r6znych form zar.cdydaktycznych' rj rvykraddw, crviczeri, konweriatori6w. zajgc laboratoryjnyc'h, ,.r."o*f,ir, irpl)g"0n,. ,zaleceniami slandardu kszlalcenia.' fl :lr[il,j:ill;
8. ...

; 
nia zdob\ cie rcj
na tym samynr

9 L'iczba godzin zajgc dydaktycznych na studiach n iestacionarnvch nre mo2e byc mniejsza niz 60 o,o ogolnci



liczby godzin zajgi okre5lonych w standardzie ksztalcenia dla danego kierunku studidw oraz pozromu
ksztalcenia, przy pelnej rcarizacji minimarnej riczby godzin zajgi zorganizowanych okriSronych
w standardzie ksztalccnia.

l0 Liczba semestr6w oraz liczba punkr6rv ECTS dla studiow stacjonamych iniestacjonamych nie moze byi
mniejsza niz okeslona w standardzie ksaalcenia dla danego kierunku studiow oraz-pozioiu ksaalcenia.Il Nie wigcej niz l0% oBdlnej liczby godzin zajgc ol re6lonych w programie nuu.roniu i planie studiow moze
byd realizorvane bez bezpo5redniego uczestnictwa nauczycieli akademickich.

orogrum nauctronia - wlnagunla szczegdlowe

I Program nauczania na studiach pierwszego uofnlu, uuoiu.t' drugiego stopnia i jednolirych srudiach
magisterskich okreSla w szczeg6lno6ci:

l) nazwg jednosrki prowadzqcej kierunek,
2) nazwg kierunku / specjalno3ci studi6w,
l) formQ studidw (stacjonarne / niestacjoname),

1) poziom ksztalcenia (studia pierwszego slopnia, studia drugiego sropnia ijednolite studia magisterskie),5) zalozenia o96lne (czas trwania studidw, og6tna riczba godrin, ogorn" ti"rua prntio* rcrs,
ewentualnie zasady wyboru specjalno3ci),

6) kwalifikacje absolwenta (zakladane cele ksztalcenia oraz kompetencje og6lne i specyficzne odnosz4ce
siE do wiedzy, umiejQtnosci iposraw),

7) grupy tresci kszalcenia (podstawowe, kierunkowe, specjalnosciowe itp.) \vraz z liczb4przewidzianych
dla nich godzin zajgC zorganizowanych i liczbq punktbw ECTS,E) wykaz skladnik6w tresci 

.ksaa'lcenia 
(prz€dmiotdw) w grupach, IiczbE przewidzianych dla nich goozrn

zajQe zorganizowanych i liczbQ punktow ECTS,9) zasady, formy i wymiar odbywania praktyk (iezeli program je przewiduje) wraz z pr4-porz4dkowanq
im liczbq punkt6w ECTS

l0) warunki ukoriczenia studidw (zasady dopuszczania do egzaminu dypromowego, zakres i spos6b

- _, przeprowadzania egzaminu dyplomowego) oraz uzyskany rytul zawodowy.2. Wz6r progamu studi6w okella zalScznik nr L

plan stutlidw - wymoganio szczegdlowe

$4l. PIan studi6w okre5la w szczeg6lno(ci:
l) nazwpjednostkiprowadz4cej kierunek.
2) nazwQ kierunku / specjalnoSci studi6w,
3) formQ studi6w (stacjoname / niestacjoname),

! poziom ksaalcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia ijednolite studia magisterskie),5) czas trwania studi6w (liczbg laVsemestr6w),
6) w-vkaz skladnikdw treici ksaalcenia (przedmiotdw) w grupach wraz z. podzialem na poszczegotne

lata.isemestry studi6w, z okre$reniem obowi4zui4cej formy prowadzenii zajgc i ich irymiaru oraz
_. informacj4 o obowi4zuj4cym wymiarze zajQ( ,,do rvyboru,,, 

'
7) kod przedmiotu,
8) liczbe pkt ECTS uzyskan4 po zaliczeniu kazdego przedmiotu.9) formg zaliczenia przedmiotu (zaliczenie, zalicienie na oceng, egzamin),

, J 0) wymiar praktyk zawodowych oraz przyporz4dkowanq im liizbf punkrdw ECTS.2. Wzdr planu studidw okredla zal4cznik nr 2.

punkty ECTS

a5I Punkty ECT' sE to przyporzqdkowane porzcr.g'rnyr przedmiotom punkty zariczeniowe. wyra2ai4ce
osiEgniecie efekt6w ksztalcenia' ktdrych uzyskanie wymaga okreslonego nakia6u p.acy ,traenti.- Nurtuo

godziny pracy w uczelni przewidziane planem studi6w, indywidualnq pracq
niq, zardwno w okresie zaiqC jak i w czasii przygotowywania sii do cgzamindw.
studenta powinien uwzglEdniaC wszelkie .,akrywnoSci;, porrzebne do-uzyskania

2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom ksaarcenia, kt6rych uzyskanre wynraga od przecrQrnego stuoenra
25-30 godzin pracy,



3. Punkty ECTS przyznaje sip za:

k przewidzianych w planie studi6w;
standardem ksi,talcenia;
odnie ze standardem kszlalcenia.

przedmiotom, a m sluz4cymyporz4dkowane e2eli spcmr
e studi6w lvym 2one efckty

, 
"t:::1""H:1::-t9ll.1:::lo:'lla 

ptanem studidw dta semestru wynosi od 27 do 33. przy czym uzl,skana
ocena koicowa z danego przedmiotu nie ma rvplyrvu na wysokoSC tej lkzoy.

6.
7.

Liczba punkt6w ECTS przewidziana planem stuiidw dra danego roku srudiorv rvynosi co najmniej 60.Liczba punktow ECTS w)magana do ukoiczenia studi6w wy?izych wynosr:
Ze srandard kszalcenia na danym kierunku sturli6w i
tdw,

standard ksaalcenia na danym kierunku srudiow i
w,

sturri6w i poziomie ksztalcenia przcwid";" ,r"u ,llolTro"*iirtandard 
ksztalcenia na danym kierunku

8 JeSri czas trwania srudidw niestacjonamyih lesi otuivy nt czus tr*aniu odpowiednich srudi6wstacjonarnych, to:
l) calkowita liczba punkt6w przewidzianych planem studi6w n iestacjonarnych jest r6wna liczbie punktow
_. przewidzianych planem odpowiednich studiow stacjonamych,2) liczba punkt6w przewidzianych planem studi6w dla' semestru i roku akademickiego studidwniestacjonamych ulega odpowiedniemu zmniejsz niu.

tlydokvhi p ?zedmiotowe (szczegdlowe)

$6

' ):"ll*"*_lf:j::,lTt1 s1;*tno$ci nauczycierskiej. dydakry a przedmiotowa, stanowi4ca czesc

f""^y:L:,j:1*"11-: 'i:i:l przysotowania pedagogicmego ;,y.[i;";;;;; ;eni, p"Ji_"-i:r,
::,:i,,:::::: :^1.'-1"..:lll9: ff,l- ol"*. ry*g,lfry pi,a #eil*rl",i, iri"'i[Jl"',lio]1,,
:,!::1\1::_,,: r,:?ladku wyboru. dodatkorvej olerry edukaqjnel'piopo,owonel p,ze: L.EN.)

J.
Liczba godzin dydaktyki przedmiorowej nie powinna bye iii$L iz nO.
Dydaktyce przedmiorowej nalezy przypisaC odpowiedni4 licrbi prntio* eCtS.

sylobusy pnedmlotdw

i poziomie ksztalcenia stanowi podstawg do
ioty (w uzgodnieniu z kierownikiem wlasciwe.l
przedmiot6w _ sylabusdw.

l) nazwQ przedmiotu,
2) kod przedmioru,
3) nazwq kierunku,
4) nazwQ jednostki prowadz4cej kierunek,
5) j€ryk przedmioru,
6) charakterystyke przedmiotu (grupa treJci ksaalcenia, w ramach kt.re, przedmiot jest realizowany, rypprzedmiotu),

st oferowany,

tot oraz egzrminuj4cej,
alcenia),

9d i egzamin6w),
form prowadzenia zajgC,

wiqzuj4cej do zaliczenia przedmioru.
pnid sylabus przedmiotu na stronic inlcrnetowei lub
miot, najpdlniej na 2 tygodnie przed rozpoczqcicm

'l

t.

3.



5.

2.

3.

semestru, w kt6rym dany przedmiotjest realizowany.
Zmiana sy.labusu prz€dmiotu wymaga akceptacji kiirownika wlasciwej jcdnosrki organizacyjnej wydziaru.Wzor sylabusu przedmiotu na studiach wyzizyih okreSla z"t4.roik nlJ.

pr ktyki ztyJodor.,e

l Program nauczania, urvzgrgdniaj4c odrgbn. prr.pilyEflu poszczeg6rnych uprawniei zawodowvch, okresra wszczeg6lnoSci:
l) cele praktyk,
2) wymiar,. formy i zasady odbywania.praktyk we wrasciwych dra danego kierunku studi6w instytucjach(niezbgdne jest zarvarcie stosownl.ch um6w lub porozumieri).
Cele, program i rermrny realizncji prukryk powinny byC wiaSciwie
elementami procesu ksAalcenia.
Na kierunkach nieoferuiEcych specjarnosci nauczycierskiej praktyki pedagogiczne nie mogq byc rraktowane
Jako praktyki zawodowe.

wytvczne okresteiqce zasadv tworzenia o."l;tfr?il l'"""rsnia i pran6w studi6w podypromowych

program ,touczsnio - x'ymaganfu slczegdlov,e

zharmonizorvane z pozostalvmi

l. Program nauczania okre$la w szczegdlnoSci: 
$ 9

l) nazwQ srudi6w podyplomowych,
2) studia podyplomowe,3) magania wirunkujqce podjecie studi6w podyplomowych i czas trwania

dyplomowych,
ia,

e program naucania,
na pracy dyplomowej, zdanie egzaminu koricowego

2. Wz6r programu nauczania na studiach podyplomowych oke$la zrl{cznik nr 4.

program nouczonlo no studiach podlplomawych dlo nauc4yciell

l. w przypadku kszalcenia 
"r:?^.1:1,_i1 ,*l,l3n oooroarnowych w specjatnosci nauczycietskiej

;""#il:" 
przygotowania mer'.torycmego do nauczania przedmioru tpr"*ia*"i"' -ii"i 'o*rr,n

4)

6)
7)

', ffff"Tf,fi3g::l,y"Tt:,..T. .,"f:il^:-1,bfo.t","n,6ln 
srudidw pi€rwszeso stopnra, studidw drugiego

:ly:,:jji*:lly:*$:-1_:..ff*:lich do nauczania p,,!orni"i" ig"o""i'";;#,##i",:;
if3:*:1"{.y:i::11:-""p'1114:1":c" oraz ksztarcenia ieor".e" ; p-".,.,"r;il;;;# ff i:g:*l: ..1 , odrebnych przepisachl u*,grea"ia;a"'- pJJ;d"il 'fi;lil'J,;;i 

;r#"ffi;T
i::lg:T:,:J:1^l?-r^"1:iTl",l". ! uuy sr,iL ,,i,aili"ry-l)y.il"J ;;;";"1;bjt#;odpowiednich do nauczania przedmiotu,
zapewnia realizacjg zajgC z zakrcsu dydaktyki przedmiotowej,
przewiduje co najmniej 350 godzin zaiQc dydaktycznych, rearizowanycn co naJmniej w trzechsemestrach.

Y _g:f,:Oj: fltcenia naucryrieti na studiach podyplomowych w specjatno$ci naucrycietskiejw zaKreste przygotowania pedagogicznego program nauczania:,, 
:ff1:3:J:rj.O..Tioty 

i rresci proeramowe ksaatcenia naucrycie skicgo okre$one w rozporz4dzeniu,o kt6rym mowa w g l6 ust.2 pkt. J.

2)

3)
1f:.,11i 1.t]i-.jq praktyk pedagogicznych w wl.miarze co najmniej r50 godzin,
przewrouJe co naJmnieJ 330 godzin zajgC dydaktycznych, realizorvanycn co nalmnicj w rrzechsemesrrach-

3 w przypadku kszalcenia nauczycieri 
.na. 

studiach podypromowych rv specjalnocci nauczycicrskie; wz:kcsie przygotorvania do pracy w szkolach specjarnych io?r"aru.r, specjarnych program nauczania:



L

l) zawiera treSci
cdukacyjnych d temat potrzcb i mo2lirvoici

wspomagaj4cym wspoipracy ze specjalistami

i umiejqtnosci * *osprawnosci4 oraz rviedzy

rodzaju istopnia niepernosprawnosc,, ia i nauczania optymalnych do

2) przewiduje co najmniej 350 godzin zajgC dydaktycznych,

plsn sludidtr, _ trjrnagonia szczegdlowe

Plan studiow podyplomorvych okr.stu * rr.r"gotlJsl.i,
| ) nazwq studiow podl.plomowy ch.

semestry,jlata z okrejleniem oborviEzujilcej formy
enia,

cznych,
dow) ch, j€zeli przerviduje je program nauczania.
la zal4cznik nr 5.

s!,lobus przedmiotu

1

l Prograrn nauczania na studiach po,typtorno*y"tS rllnorri
poszczegdlne przedmioty (w uzgodnieniu z kierownikiem
przedmiotdw sylabus6w.
Sylabus przedmiotu powin ien zarrierai:
l) nazwQ przedmiotu,
2) nazwg studi6w podyplomowycn,
3) nazwgjednosrki prowadz4cej studia podyplomowe,.l) jezyk przedmiotu,
-5) rok studiow ,/semestr,

podstawQ do opracowania przez prowadz4cych
studi6w podyplomowych) piogrant6w nauczin ia

.t.

l.

9] "adz4cej 
przedmiot,

:: h oraz formg zajEC.d, adanc efekty kszratcenia.l.
e)
l0) formg i warunki zaliczenia przedmiotu,
I l) wykaz lite acei.
Prowadz4cy pr iuiostqpniC sylabus przedmiotu na stronie intcmetoBei lubna tablicy og 

.srudia'podyilo,no*", ""1f0,ni"; 

-; 
; ;;;;;;j;"il.trozpoczgciem semestru, w ktdrym dany przedmiot jest realiz.owanv.

Wzor sylabusu przedmiotu na studiach podyplomowych otreSta zitac znik nr 6.

Rozdzial III
wytyczne okre.raiqce zasady tworzenia programdw nauczania i pran6w kurs6w doksztalcaiQcych

Program nauczania i plan kursu doksztut.u.la."go otr:slu3r" szczegolnosci:I) nazwq jednosrki prorvadz4cej kurs,
2) nazwe kursu.
3) zalozenia og6lne (w t-vm adrcsata kursu oraz uzyskirvane komperenc;e;,J) zakres kszralcenia.
-5) liczbq godzin zaiEc dydaktycznych, rvyrnagania, zasady isposdb zaliczania poszczegrirnych zarQi bqdi
_ blokdw dydaktycznych, zasady i krytcria pizl,znarvanii o"en.6) warunki otrzlrrDania 6wiadectwa lrkohczcnia kursu doksztarcaiqcego lub innego dokumentupotwierdza j4cego ukoriczenic kursu.



3.

Rozdzial lV
Tryb wprowadzania, zmiany oraz oglaszania uchwaly

w sprawte programu nauczania i planu studi6w

ku/specjalno3ci i formy studi6w prowadzonych przez
wydzialowego organu samorz4du studenckiego.

ajmniej dwie jednoslki organizacyjne uchrvalg,
tek prowadz4cych ksztalccnie. po zasiggnigciu

w przypadku tworzenia nowego kierunku studi6w dziekan ',iillijrtl or."or,"*ia senatowi rvniosek wraz
z uzasadnieniem i peln4 dokumentacjq tworzonego kierunku studidw, obejmujqc4:l) uchwalg rady wydzialu i wyci4g z posiedzenia rady wydzialu,
3) program nauczania iplan srudiow.
3) informacjp dotyczqcq obsady kadrowej ze szczegolnym uwzglqdnieniem minimum kadroweso wraz

,idzianych do minimum kadrowego,
h zaliczanych do minimum kadrowego

prawidlow4 realizacjq celow ksaalcenia,
b6w bibliotecznych zalecanych w ramach ksaalcenia

7) informacig dorycz4cE zapewnienia studentom warunkow do odbycia praktyk przewidzianycnw slandardach ksztalcenia rub okreilenia warunkdw samodziernego organizowania' praktyk pizez
sludent6w,

t) kalkulacjg kosadw (w przypadku platnych form ksaalcenia),
9) zasady rekrutacji.

'1 W przypadku tworzenia nowej specjalnoSci na prowadzonym kierunku studi6w dziekan wydzialu
przedstawia senarorvi wniosek wraz z uzasadnienlem i pern4 dokumentaciq rworzonej speclarnosci,
obej mujecq:
I) uchwalg rady wydzialu iwyciqg z posiedzenia rady wydzialu,
2) program nauczania iplan studiow,
3) wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do re alizacji zajpc,
4) informaciq o proporcji liczby naucrycieri akademickici taiiczanych do minimum kadrowego

do planowanej liczby student6w na danym kierunku studi6w, z uwzgrgdnieniem pranowanej ricziy
studentow na tworzonej specjalnosci,

5) kalkulaciQ kosaow (w przypadku platnych form ksztalcenia).
W przypadku tworzenia studi6w podyplomowych dziekan wydzialu przeclstawia senato.ryi wniosek wra:r
z uzasadnicniem i pelnq dokumentacj4 obejmuj4c4:
l) uchwalE rady wydzialu i wyciqg z posiedzenia rady wydzialu,
2) program nauczania iplan studi6w,
3) wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do realizacji n19{
4) kalkulacjg kosa6w.
w przypadku zmian w programach nauczania i pranach studi6w $osuje si€ odpowiednio przepisy usr. l-2
oraz $ 15 ust. 2.

s t5
powinna byC zlo2ona w Dziale Dydaktyki iSpraw
m Senatu. W uzasadnionych przypadkach za zgod,4
aniejszym.

wa w $ 14 usl.6. nie pilniej ni2 na 3 miesiqce przcd
rozpoczgciem roku akademickicgo. w rerminie l4 dni od dary ich podpisania uchwaly wraz, prAJ;;,
nauczania i planem studi6w s4 przekazywane do wiadomoSci prorekiora r.ls. dy4aktycmych istutlenikich za
poSrednictwem Dzialu Dydaktyki i Spraw Srudenckich.
Dziekan wydzialu oglasza program nauczania iplan srudidw na stronre InternetoweJ w)'dziafu orazllub
na tablicach ogloszen na 3 nriesi4ce przed rozpoczgciem roku akademickreso.

5.

t.

L



l

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Rozdzial V
Przepisy przejSciowe i koricowe

Rady wydzialdw mai4 obowi4zek dou"ro'i$"ig programow nauczania i prandw studidw drakierunk6w/specjalno6ci w Uniweriytecie, rozpoczgtych po aniu t pazdziemixa
2007 r. do wymog6w o wytycznyctr w terminie do 

'3'lmaja 
2010 rokui--- 

-"'-
Niniejsze wytyczne zos awie:l) tfstawy z dnia 2 o szkolnictwie \ry2s?llm (Dz. U. Nr 164, poz. 1365

z p6in. zm.),
2) rozporz{dzenia Ministra Naukii szkornictwa wyhzego z dnia 12 ripca 20o7 r. w sprawie standardowksaalceria dla poszczegdrnych kierunk6w oraz poziom.w ksaalcenia, a rakze trybu *"ii""i"irvarurk6w' jakie musi spelnid uczelnia, by prowadzic studia miEdzykierunkowe oraz makrokierunki

-. (Dz. U. Nr 164, poz. I t66),
J) i i 3 ptidziemika 2006 r. w sorawre

4) "]i i-""i'r'ff]'r. * rp,o*i. rtundudo,,,
Nr

5) sro lE nr 400 z dnia 3l maja 2006 rokr_,

$ t7

'Nt wERS l: rt.\T.YMSTOXtJ



lalqc.,nik nr I

do tJch\\'nlv nr E-l.l
Sanirtu Lh\ t]
/ dnia 14 czcnyca 2009r

wz6F-
Program nauczania

Nazwa jednostki prowadzqcej kierunek:.
Kierunek studiriw:
Specjalno6d:
Forma studi6w:
Poziom ksztalccnia:

ZALOLENIAOG6LNE

I l. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

ITI. GRUPY TRESCI KSZTAI,CENIA

A. GRUPA TRI,SCI PODSTAWOWYCH
B. CRUPA TRI SCI KIERI,JNKOWYCH
itd.
Razem

IV. PRZE.,MIOTY w GRUPACH

l.
2.

B. GRUPA TRESCI KIERUNKOWYC]TI
L
2.

itd.
Razem

IV. PRAKTYKI

V. WARUNKI UKONCZENIA STUDI6W I UZ\,SKANY TYTUL ZAWODOWY
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WZCR

SYLAI]I IS PITZEDMIOI'I ]

Nazwa kierunku
:us<Lhtltti li( t\ dnio Dr:rdDriotitl

\ule:.t tI tirnit kiL'nlrcli tuli,ji.it kturtrt pr=",t,uiuiert

\Ltla:t t s*trLrt nrtr rlnic:e,\lttt t(n [ | l]

. !!r p( lt-t!ici k.\:tttlctnio. tt ttntrtlt ktri.cl pt.:cdtrliot jcrl
t.!(tI t:o| tt tt.t (t|!iLi k.t:Iulcr iLt ogrjlteEo. ttci,i fthtntojta. |rc.iL,i
kienrnfuttc. oeQi A.t:tulccnid J., r\.n()ttt lp )

Charakterystyka przedmiolu

Liczba godzin zajea dydaktycznyah oraz
torma prowadzenia zajec

Forma i warunki zaliczenia
pzedmjotu

kour cr,rut(r'iunl itp \lo-m polat Lhxletko\e i lbrnktc,ic a trnttl
ft, tn i n!t()d no c:t tid (t11, kohs ltdL,ic. I ur.r:tat.t gt.Ipt)tt c. pt.oick.j,,

dLc let !no\ t e-ledttli

\(IIc:.t f,hht. tn \'t Dtt:| i.tkt) !,t\t: tt,,ptttj trtnl nank,,yr ,,ttthl t,,s,,h)

TreSci merytoryczne przedrniotu .\dle:l poldt opis ttcjci pr:e(l,niot pt):tralu14r.t.,t*rc.ii,. 1"1,r, t,hu,

. ltP pt:alDtiotu (t)ho\ io:kt^l

\.r/(:r ,/(r'f.f//( rL_-/rt'N,t,l:in iU#,ltrl,tAt)(:D)!h t,tit: \\AtE,t.. t,,t.trt\,
prurLud:cniu:ttigt, np tlkluJ. cvi(.cnid. loht n tttr n.iu nt,

\ulr:y okte.ilit :usorlt, ,lup,,trr.="rir, ,iiugz-,;,i;; t,rk 
" 

,D^n,h i
v..u ,rtt*t 1 iL:( i,t l,t '\:.:t'Etil,.l. h h)t,,t:,rlgi rrci,,./--4..r./ir,:,r*r,:.r
d(tncgo pr:ed ,iottt. L1t:nie : oltre!leniem:u.vtd ulic:unia
nie ohcc rut (t i ora: okre.ile nie n I tc,:hv gr xl:in nie ohec noic. i
kt d i /i k 4jt1t t t I t d o n i c :tt I i c :c n ia pt.: r:rtur i r tt u.
r ot nt.t pon to oc'cn.r. ptot.t ,itttlento D,trllq h.ta ndstfJrujqce
'cK:(ttrtiDt) slnc luh Pi\(nnL'
' tlL'lc r.\l)t l&)| anit,

. ftt(a re tclittLthtc tt).:tt tl.tpl.r t^tc
, Pt t)i!kt.v i(,\iL:cttitt l,rahi(- c

. t)( L'ntttnie ailele
ll rku: lchttr i iunrt h naut i,thitrl ohorLtrl:u1r1ct t h lu i..tuitt

\u:tLrt pr:ctlniortt po| trtn,t btt :grnln,t : pt.ogtltntaDt tto a.a(|tr(r !
tlutlit t pr:tl\,trrrt tt:e: pt -ttavot

\ lr:.l t.tnriutii R:tk u 1,tkin prorrttrttrl 1"i pirtuu

!,,e:r rf {^r/_-.r( tttR\.t,tr'\D \trhlitit Dt At.rrDt tLr,^ fr:.,ltui,)t ii\l

I t::!tL:.tttt!!t' !.r l .\ 7 t :.r p i.r, ut, 1 p r i,, I n n r,i

\itle:t :de /i uiotr ut ot :ekfi une eliktl. ks=talr",*, ("r"rl-

Wymaganra wstgpne \'llL':t l sku:dt pt:edniot.t .rr7rr.,^r,rl:r4rlce oro: :alAl.c.r
tid(.bfioici Dieiqt o.i.i. h)tDpetc ..ii. ktkie pott inpn iu: po\ituldc
.tI d(pI pt :r4 ro?oL:<.ient D(tuki n.:c(Inrol

lr)(lpi\ o\oh\ skliulirj4ce.j :.r lahus
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l,t z 0R
PROGRAMU NAUC ZAN I A

I- JEONOSTKA PROWADZACA KSZTALCENIE

II, ZALOZENIA OGOLNE

III. KWALIFIKACJEABSOLWENTA

lv pRzEDMtOTytoBc|AZENtAGODZ|NOWE

\,r/rr:t Drzcdntiolu l,irz ba l ornra
,, r li r /t'o ix

v. WMAGAN|A DOryCZACE PRAKTYK (esti pzewiduie je p rcgtam nauczania)

VI. WARUNKI UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

t.
2.
I
t.



t.
/akpz ik Dr 5

do tlah\ah nr 8l{
Sunatu IJ$l]
/ drri| 2.1 c/rnrca 2009r

l!zcR
planu nauczdn:a jta siudiach pt).1yp I on o?,'ye h

STUOIA PODYPLOMOWE

NAZWA JEDNOSTKI PROWADZACEJ STUOIA PODYPLOMOWE

Semestr I

Semestr I I

PRAKTKl (je6li ptzewiduje je program nauczanra)

.\azwo pne.tn lotu Lic:bu gotlT Fom auj( Fomo aoliczenia
nJ'hla Lobontlorlo Cwiczenia

Rrzcm



/rlllr/nrl rlr ()

J(r I ch\ill\ trr S.l-l
\aIltr I \\ l]
/ (fi]rr I I c/et\!,r l1)l)()r

Elementy skladowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu \,r:tt,t l,t:r\htu, 1t l,,trt rttn,t l.t< :i,tltt.t : l,t.tt(t.tut,.rtrt tht r.:.r,tht r

PltnLn tntli,)tt pt.ti\'trtrt l,':.: nkl( rtJ:ittl

Nazwa studiow podyplomowych

Nazwa jednoslki prowadzaceJ studia \,r/c:r rr rl,r-rr.1 rr,r--r,q:.q,rhtt,::e \;||tI t.,Dt I Ilj tll j,l:itl. ln\r.lItt)
000vpromowe
Jezyk pe edmiotu \,rlc:.t p, ,rc jgr h. \ t,tkiDr lt :tJDtlot pnn rnl:,n) i.,rt J)t.:tthn.)l

Rok studio,v/ semestr \ r//.,:.r rf r*,r_-,r(: ,o/t \ttrtc\I \trkli6t. rttt It,i.tn Junl p:rlntot tt!.rl
t)let't)rtttt.r l_t!ili l,r:rthDitt icst pt:.rptsttrt.t &, tt)I l h (u,:rtttr)

Ptowadzqcy \,tlc:.t poJat imi( itnr:rislrtotu: rk)picti t.rtul M k;t*rrtt (,rilrl

Liczba godzin zajgC
dydaktycznych oraz
forma
Zalozenia i cele przedmiotu \ t l e :), :de li n i ot t ttl, tt :,, A it,ue c /c k tt Ly: tr c.e n fu n| i L tl:u

n i tJ(t rtt r.i. i A,'n n,' tt' nJ,, )
TreSci merytoryczne przedmiotu | \Lrlc:t' F,&t t,pit trc|. i lr':rl ,iot po:r,ulu1,1i1iiiititjQ" ,i6
Forma i warunki zaliczenia
pzedmiotu

. cg:dnit,-r' x.rtrtc l h lt.\!fine
, . lscp trr pro.t)| tl itt

.l)tucc \l tcrttdltp tt).: e tl.tplomtArc
' ft4ckt.l i l\ i.:eni.t ltttkt.t.:tN

Wykaz literalury podstawowej

\alr':.t ,,lire.ilie lit:hq g,ut:in :aigi' ,h,lrttrvtrwi,; rr.rk ri, l.;;1
pr,nt.4l:tnit :,tjqc. np t.rAl,nl.,\ t.-:c"ir. Lth,'t.,ttt,,.i trr. \L,n thl tut,

rthnt ir1:tt j,1ct c h lo tIit :,tttitt


