
Uchwala nr 1202
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z d]iia 29 lutego 2012 roku

tt spfowie w!lJrc,n),ch dlo rod podslotrote.ych jednostek orgonizocJ,jnych llniwerqtetu
o hrci fujqcjch zasadJ) ty,onen ia p rugro mow ksztalc en itl

dlo okreikn)'ch kierunkdw, profili i poziomdw ksztalcenia sluditiw q'Ltltch

Na podstawie an. 68 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym (Nr 164, poz.
1365 z, p62n. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku ustala wytyczne dla rad podstawowych .jednostek
organizacy-jnych Uniwersytctu okreslajqce zasady tworzenia programow ksztalcenia dla okreslonego kierunku,
poziomu i profilu/profi li ksztalcenia studi6w wyzszych.

progrom ksztqlcenio
$l

Studia wyzsze realizowane s4 zgodnie z programami ksZalcenia dla okreSlonych kierunkow, poziomow
i profili ksaalcenia. Program ksztalcenia obejmuje opis zakladanych efektow ksztalcenia oraz program
studiow stanowi4cy opis procesu ksztalcenia prowadz4cego do uzyskania tych efektow

efektt ksztalcenia
{2

l. Podstawowe jednostki organizacyjne, projektujqc zakladane efekty ksztalccnia dla programu ksztalcenia na
okreSlonym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia, uwzglgdniajq efekty ksztalcenia okrejlone
w Kra-iowych Ramach Kwalifikacji dla obszaru/obszar6w ksztalcenia, z kt6rych zostal wyodrgbnrony
kierunek studi6w, przy czym:
l) ef-ekty ksztalcenia okreSlone dla programu

wyodrqbnionego z jednego obszaru ksztalcenia
ksztalcenia,

2) el-ekty kszalcenia okre6ione dla programu ksztalcenia kierunku studiow pierwszego stopnra
wyodrgbnionego z kilku obszarow ksztalcenia powinny uwzglgdniai wlaSciwe dla danego kierunku
et'ekty ksztalcenia wybrane z efekt6w ksaalcenia okreSlonych dla obszar6w ksztalcenia, z ktorych
zostal wvodrgbniony kierunck studi6w,

3) etekty ksztalcenia okreSlone dla programu ksztalcenia kierunku studiow drugiego stopnia powinny
uwzglgdniai wiqkszoSi efekt6w ksztalcenia okreSlonych dla obszaru/obszar6w kszta.Icenia, z kt6rych
zostal wyodrQbniony kierunek studiow, przy zalo2eniu, ze pominiQte w opisie efbkty ksztalcenia
odpowiadaj4ce kontpelcncjom absolwenta studiow drugiego stopnia s4 uzyskiwane w wyniku
ukoiczenia studiow pierwszcgo stopnia.

Efekty ksztalcenia dla danego kierunku studiow (efekty kierunkowe) powinny okreslai zasob wiedzy,
umiejgtnoSci i kompetencji spolecznych uzyskiwanych przez studenta w procesie ksztalcenia.
Je2cli warunek, o kr6rym mowa w ust. I pkt l, nie zostal spelniony. to w dokumentacji programu
ksztalcenia powinny byi wymienione wszystkie obszarowe efekty ksztalcenia, dla ktorych nie ma
odpowiednikow w opracowanych efektach ksztalcenia dla kierunku, z uzasadnieniem merytorycznym
powod6w uniemozliwia.jEcych ich uwzglpdnienie.
Jednostka organizacyjna przy detlniowaniu efektow ksaalcenia powinna miec na wzglpdzie;
I ) zwi4zek programu ksztalcenia z misj4 uczelni i jej strategi4,
2) wzorce migdzynarodowe,
i) potrzeby rynku pracy z uwzglgdnieniem wynikow monitorowania karier zawodowych absolwent6w

iopiniipracodawcow,
4) zasoby i mo2liwo(ci uczelni w zakresie realizacji procesu prowadz4cego do osiqgniqcia zakladanych

efbktow ksralcenia.
OsiEgniqcic wszystkich ef'ekt6w ksztalcenia T.alozonych w programie ksztalcenia dla okre6lonego kierunku
studiow.iest warunkiem uzyskania kwalifikacji odpowiednio pierwszego lub drugiego stopnia.
W przypadku gdy jednostka organizacyjna prowadzi studia na danym kierunku i poziomie ksztalcenia na
profilach ogolnoakadernickim i praktycznyn, zakladane efekty ksztalcenia opisuje sig odrgbnie dla kazdego
orolllu ksztalcenia.
Jednostki organizacyjne uniwersytetu prowadz4 studia na okreslonym kierunku, poziomie i profilu
kszta'lcenia zgodnie z opisern etbktow ksztalcenia okre5lonym przez senat lub wzorcowym opisem efektow
ksztalcenia okreSlonym przez ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyzszego na zasadach okreSlonych
w an. | | ustawy Pravro o szkolnictu ie wy2sz) m.
Wzor opisu efektow kszta.lcenia okreSla Zal4cznik nr I do niniejszej Ucnwary.

ksztalcenia kierunku studi6w pierwszego stopnia
powinny uwzglgdniai wszystkie obszarowe elekty
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prugrum sludi6w - wlmsgania ogdlne
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W oparciu o zdefiniowane efekty ksztalcenia jednostki organizacyjne tworz4 programy studi6w stanowi4ce

opis procesu ksztalcenia prowadz4cego do uzyskania zakladanych efektow ksztalcenia.

Program studiriw powinien umozliwii studentowi wyb6r modul6w ksztalcenia, do kt6rych przypisuje sig

punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niL 30lo hczby punktow ECTS koniecznych dla uzyskania

kwalifikacji odpowiadajqcych poziomowi studi6w. Modulami do wyboru mog4 byi moduly specjalno6ci.

Program studi6w dla kierunku wyodrgbnionego z wigcej ni2 jednego obszaru ksztalcenia okre6la
procentowy udzial liczby punkt6w ECTS dla kazdego z tych obszarow, w lqcznej liczbie punktow ECTS

koniecznych do uzyskania kwalifi kacji odpowiadaj4cych poziomowi studi6w.
Co najmniej polowa programu studiow stacjonarnych musi byi realizowana w postaci zajpi dydakrycznych
wymagaj4cych bezpoSredniego udziafu nauczycieli akademickich i student6w.
Program studiow prowadzonych na danym kierunku w formie stacjonamej i niestacjonamej zapewnia

w obu tych formach uzyskanie tych samych efekt6w ksztalcenia.

Liczba punktow ECTS wymagana programem studi6w do uzyskania kwalifikacji odpowiadaj4cych
poziomowi studiow wynosi nie mniej niZ:
l) 180 dla studiow pierwszego stopnia,
2) 90 lub 120 dla studi6w drugiego stopnia trwaj4cych odpowiednio trzy lub czery semestry,

3) 300 dla.iednolitych studiow magisterskich.
Jednostka organizacyjna prowadz4ca kierunek studiow moze dokonai w programie studi6w zmian

majEcych na celujego doskonalenie, z zastrzezeniem ust, 8 oraz { l0 ust. L
8. Zmiany programriw ksztalcenia nie mog4 byd wprowadzane w trakcie cyklu ksztalcenia.

progrum sludi6w - wymagonio szczegdlowe

s4
L Jednostki organizacyjne w programie studiow dla kierunku studiow, poziomu i profilu ksaalcenia

okreSlaj4;
l) nazwg jednostki prowadz4cej kierunek,
2) nazwQ kierunku/specjalnosci studiow,
3) poziom ksztalcenja (studia pierwszego stopnia/studia drugiego stopnia,/jednolite studia magisterskie),

4) profi I ksaalcenia (og6lnoakademicki/praktyczny),
5) formQ stud iow (stacjonarne/niestacjonarne),

6) liczbQ semestr6w i liczbq punkt6w ECTS konieczn4 dla uzyskania kwalifikacji odpowiadaj4cych
poziomowi studi6w.

7) moduty ksztalcenia (zajecia lub grupy zajqi) wraz z przypisaniem do kazdego modulu zakladanych

ef'ektow kszlalcenia, sposob6w ich weryfikacji oraz liczby punkt6w ECTS,

wymiar, zasady i formg odbywania praktyk (iezeli program je przewiduie),
plan studi6w (odrEbny w przypadku studiow prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej)

z zaznaczeniem modul6w podlegaj4cych wyborowi,
l0)l4czn4 liczbE punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskai na zajEciach wymagaj4cych bezpoSredniego

udzialu nauczycieli akademickich i studentow,
I l)l4cznq liczbE punktow ECTS, ktor4 student musi uzyskai w ramach zajEC z zakresu nauk

podstawowych, do ktdrych odnosz4 siE efekty ksztalcenia dla okreSlonego kierunku, poziomu i profilu
ksztalcenia.

l2)l4czn4 liczbE punkt6w ECTS. ktora student musi uzyskai w ramach zajQi o charakterze prakrycznym,

w tym zajQt laboratoryjnych iprojektowych,
l3)minimaln4 liczbQ punkt6w ECTS, kt6r4 musi uzyskai student, realizuj4c moduly ksztalcenia oferowane

na zajgciach ogolnouczelnianych lub na innym kierunku studiow,
14)minimaln4 liczbg punkt6w ECTS, ktor4 srudent musi uzyskai na zajqciach wychowania fizycznego,
15)procentowy udzial punktow ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modul6w do wyboru,
l6)procentowy udzial punktow ECTS dla kaZdego obszaru ksztalcenia, do ktorego przyporzqdkowany jest

program studi6w (ezeli efekty ksztalcenia okre5lone dla programu ksztalcenia wyodrEbniono z kilku
obszarow ksztalcenia).

l7)warunki ukoriczenia studi6w (zasady dopuszczania do egzaminu dyplomowego, zakres i spos6b

przeprowadzania egzaminu dyplomowego) oraz uzyskany tytul zawodowy.

2. Wzor programu studiow okreSla Zal4cznik nr 2 do niniejszej Uchwaly.
i. Wzor planu studiow okre6la Zalqcznik nr 3 do niniejszej Uchwaly.
4. W cefu spraw dzenia, czy wszystkie zalozone w programie efekty ksaalcenia mogq byi uzyskane w wyniku

reafizacji modul6w ksztalcenia przewidzianych programem studiow, wydzial sporzqdza matrycQ efbkt6w
ksztalcenia Matryca odzwierciedla relacje miEdzy efektami ksztalcenia zdefiniowanymi dla programu
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ksztalcenia a efektami ksztalcenia zdefiniowanymi dla poszczeg6lnych modul6w programu studi6w. Wz6r
matrycy efektow ksaalcenia okre6la Zal4cznik nr 4 do niniejszej Uchwaly.
Program studi6w na danym kierunku, poziomie iprofilu ksaalcenia stanowi podstawg do opracowania
przez koordynatora przedmiotu i prowadz4cych zajgcia sylabusa przedmiotu. Analiza i ocena zgodno5ct
sylabus6w przedmiotow z programem studiow oraz zalo2onymi elbktami ksztalcenia nalezy do zadai
wydzialowych zespol6w ds. zapewniania jako6ci ksztalcenia. Wzor sylabusa przedmiotu okre6la Zal4cznik
nr 5 do niniejszej Uchwaly.

punhty ECTS
85

Punkty ECTS s4 to przyporzqdkowane poszczegolnym modulom/przedmiotom punkty zaliczeniowe,
wyrazajqce Sredni naklad pracy studenta zwiEzany z uzyskaniem zalozonych dla tych zajqi i modulow
efektow ksztalcenia, przy czym.jeden pkt ECIS odpowiada 25 30 godzinom pracy studenta.

Punkty ECTS przyporz4dkowuje sig poszczeg6lnym przedmiotom, a nie formom zaiEi dydaktycznych
sluzqcych ich realizacji.
Liczba godzin pracy studenta obejmuje udzial w roZnych formach zorganizowanych przez uczelniq zajEi
z udzialem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) oraz cz.as po5wiEcony na samodzielnq pracE

studenta, tj. przygotowanie sig do zajgi, wykonanie zadari, kt6re mog4 byi realizowane poza uczelni4 (np

wykonanie projekt6w. przygotowanie innych samodzielnych prac), przygotowanie siE do kolokwi6w
i egzamindw. Liczba godzin pracy studenta powinna byi szacowana z uwzglgdnieniem mozliwoSct

osiqgniqcia zakladanych efbktdw kszalcenia przez przecigtnego studenta realizuj4cego przedmiot.
Punkty ECTS przyznaje siq za zaliczenie kazdego modulu/przedmiotu przewidzianego w planie studi6w.
Student uzyskuje punkty ECTS przyporz4dkowane danemu modulowi/przedmiotowi, jezeli spelni wszystkie
okre(lone w programie studiow wymagania oraz osiqgnie zaloLone dla tego modulu/przedmiotu efekty
ksztalcenia, przy czym liczba uzyskanych punktow ECTS nle zalezy od uzyskanej przez studenta oceny.

Liczba punkt6w ECTS przewidziana planem studiow do zaliczenia kazdego semestru wynosi nie mniej niz
30.

zoj gc i a o g d lno ucze I n i a n e

s6
Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia orazjednolitych studiach magisterskich:

1 ) rninimalna Iiczba punktow ECTS, kt6r4 student musi uzyskae z.a zajqcia wychowania fizycznego, nie

moze byi mniejsza niz 2 pkt ECTS, z zastrzezeniem ust.2,
2) minimalna ficzba punktow ECTS, kt6r4 student musi uzyska( za zajgcia z zakresu technologii

informacyjnej, nie moze byi mniejsza ni2 I pkt ECTS.

W przypadku zwofnienia studenta z realizacji zajgc zwychowania fizycznego (na podstawie za6wiadczenia

lekarskiego) program studiow powinien umozliwic studentowi skorzystanie z innych zajEi, ktorym
przypisano takie same efekty ksztalcenia itakE samq liczbQ punktow ECTS, np. w ramach wydzialowej lub

o96lnouczelnianej oferty przedmiot6w do wyboru.
Program studiow stacjonarnych i niestacjonarnych przewiduje zajpcia z jqzyka obcego, za kt6re student

mo2e uzyskai:
l) na studiach pierwszego stopnia ijednolitych studiach magisterskich nie mniej ni2 6 pkt ECTS,

2) na studiach drugiego stopnia nie mniej niz 2 pkt ECTS.

Jezeli program studi6w przewiduje realizacjp zajpt z zal.;resu z zakresu ochrony wlasno6ci intelektualnej
oraz bezpieczenstwa i higieny prucy, nalezy Lym zajpciom przypisai odpowiedni4 liczbq punktow ECTS.

ksztslcenie pre)golowujqce do wlkonJtwania zawodu nauczyciela
Q/

Program ksztalcenia dla kierunku oferuj4cego specjalnoSi nauczycielsk4 uwzgJgdnia wymogi okre6lone

w standardach ksztalcenia przygotowuj4cego do wykonywania zawodu nauczyciela okreSlone przez

ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyzszego.
Na kierunku nieoferujqcym specjalnosci nauczycielskiej dydaktyka przedmiotowa, stanowiaca czQ(i
programu ksztalcenia w ramach przygotowania pedagogicznego uzyskiwanego w Centrum Edukacji
Nauczycieli (CEN). powinna byi wyodrqbniona w planie studiow jako dodatkowy modul pod nazw4:

Motlul nadobowitqzkow)t reulizowuny w przypudku wyboru dodatkowej oferry edukqcyinei proponov,qnei
pr:c. CEN. Dydaktyce przedmiotowej nalezy przypisai odpowiedni4 liczbE punkt6w, nie mniejsz4 niz 5

okt ECTS.
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prokryki zswotlowe
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Program studiow. uwzglQdniaj4c odrgbne przepisy dla poszczegolnych uprawniei zawodowych, powinien

okreSlai w szczeg6lnoSci:
| ) cefe praktyk wraz z zakladanymi efektami ksztalcenia,
2) wymiar, formy i zasady odbywania praktyk we wladciwych dla danego kierunku studi6w instytucjach

(niezbqdne jest zawarcie stosownych umow lub porozumiei).
Cele, program i terminy realizacji praktyk powinny byd wlaSciwie zharmonizowane z pozostalymr

elementami procesu ksztalcenia, tak aby dawaty gwarancjg osi49niEcia zakladanych efekt6w ksztalcenia.

Program praktyk powinien uwzglgdniai opis sposobow weryfikacji zdefiniowanych dla praktyk efekt6w
ksztalcenia

zosu.l! uruchontionia kierunkiw, specialnoJci, poT.iomdw i Prolili kszlolcenia
69

Program ksZalcenia, w tym ef€kty ksztalcenia dla kaZdego kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia

prowadzonych przez uydz.ial, uchwala rada wydzialu, po zasiqgniEciu opinii wydzialowego organu

samorzadu studenckiego.
W przypadku kierunku prowadzonego przez co najmniej dwie jednostki organizacyjne uchwalQ, o kt6rej

mowa w ust. I, podejmuj4 rady wszystkich iednostek prowadzqcych ksztalcenie, po zasiEgnigciu opinii
odpowiednich organ6w samorz4du studenr6w kazdej zjednostek.
W przypadku tworzenia kierunku studi6w dziekan wydzialu przedstawia senatowi wniosek wraz

z uzasadnieniem i petn4 dokumentacjq dotycz4c4 tworzonego kierunku studiow, obejmuj4c4:

l) uchwalE rady wydzialu wraz z pisemnE opini4 wydzialowego organu samorz4du studenckiego,

2) program ksztalcenia dla danego kierunku studiow, w tym:
a) opis zakladanych efektow ksztalcenia,
b) program studi6w,

3) informacje na temat warunkow realizacji programu studiow, w tym dotyczqce:

a) obsady kadrowej (z uwzglgdnieniem o6wiadczeri nauczycieli akademickich przewidzianych do

mininum kadrowego) oraz wplywu utworzenia kierunku studiow na obsadE kadrow4 pozostalych

kierunkow studi6w prowadzony ch przez wy dzial.
proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego

do planowanej liczby student6w na danym kierunku studiow,
inlrastruklury zapewniaj4cej prawidlow4 realizacjg celow ksztalcenia,

zapewnienia dostepu do zasobdw bibliotecznych zalecanych w ramach ksztalcenia na tworzonym

kierunku studiow.
zapewnienia studentom warunk6w do odbycia praktyk przewidzianych w programie studi6w lub

okreslenia warunk6w samodzielnego organizowania praktyk przez studentow,

4) analize finansow4 uruchomienia i prowadzenia kierunku studi6w okreSlaj4c4 w szczeg6lnoSci:

kalkulacjg koszt6w uruchomienia i prowadzenia ksztalcenia, moZliwosci finansowania ze wskazaniem

Zr64et, wplyw tworzonego kierunku na obowi4zki dydaktyczne kadry jednostki/jednostek

prowadz4cych studia (obciqZenia dydaktyczne, liczba godzin ponadwymiarowych),

5) zasady rekrutacji wraz z proponowanym limitem przyjgi oraz wplywem planowanej liczby student6w

tworzonego kierunku w pelnym cyklu ksztalcenia na o96lnq liczbq student6w na wydziale,

6) w przypadku tworzenia kierunku studi6w o profilu praktycznym umowQ zawart4 pomigdzy uczelni4

a podmiotem gospodarczym.

4. W przypadku tworzenia specjalno(ci na prowadzonym kierunku studiow dziekan wydzialu przedstawia

senatowi wniosek wraz z uzasadnieniem i dokumentacjq tworzonej specjalno6ci' obejmuj4c4:

l) uchwalg rady wydzialu,
2) informacjg o wplywie tworzonej specjalnoSci na efekty ksztalcenia prowadzonego kierunku,

a w przypadku ich zmiany - program kszalcenia dla danego kierunku studiow, w tym:

5)

a) opis zakladanych efekt6w ksztalcenia,

b) program studi6w,
wykaz nauczycieli akadelrickich przewidzianych do realizacji zajEi,
informacjg o proporcji liczby nauczycieii akademickich zaliczl.nych do minimum kadrowego

do planowanej liczby student6w na danym kierunku studiow, z uwzglEdnieniem planowanej liczby

studentow na tworzonej specjalnoici.
analizg finansow4 prowadzenia kierunku z uwzglgdnieniem tworzonej specjalnoSci, okre5laj4c4

w szczegolnodci: kalkulac.jE kosztow uruchomienia i prowadzenia specjalnodci, m02liwo6ci
finansowania ze wskazaniem 2rodel, wplyw tworzonej specjalnosci na obowi4zki dydaktyczne kadry
jednostki/ jednostek prowadz4cych studia (obciqzenia dydaktyczne, liczba godzin ponadwymiarowych),

D)

c)
o)

i)
4)



6) proponowany limit przyjei na kierunek uwzglQdniaj4cy tworzon4 specjalnoia wruz z opisem wplywu
planowanej liczby studentow specjalno6ci w petnym cyklu ksztalcenia na ogoln4 liczbg student6w na

wydziale.
5. Senat podejmuje uchwaly w sprawie utworzenia kierunk6w studi6w i okreSlenia efekt6w ksztalcenia

w terminie do 30 stycznia roku poprzedzaj4cego rok akadernicki, w kt6rym planowane jest ich

uruchomienie.
Senat podejmuje uchwaly w sprawie uruchomienia nowych specjalno6ci do 30 kwietnia roku
poprzedzaj4cego rok akademicki, w ktdrym planowane jest ich uruchomienie, w przypadku gdy

uruchomienie specjalno6ci nie powoduje zmiany efekt6w ksztalcenia na prowadzonym kierunku
Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 3 i 4, powjnna bya zlozona w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich

co najmniej na l4 dni przed posiedzeniem Senatu.

zrnionJ) w progrumoch kszttrlcenia
s l0

Jednostka organizacyjna ma prawo do dokonywania zmian w programach ksztalcenia majqcych na celu

doskonalenie programu ksztalcenia. Zmiany w zajgciach dydaktycznych, za kt6re student moze uzyskai

l4cznie nie wiQcej niz 30 % punkt6w ECTS, nie wymagaj4 zgody ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa

wyzszego na prowadzenie kierunku studiow oraz opinii PKA, jezeli nie wywoluj4 zmian efektow

ksztalcenia okredlonych w programie ksztalcenia dla danego kierunku studiow.
W przypadku zmian w programach ksztalcenia majqcych na celu ich doskonalenie stosuje siQ odpowiednio
przepisy $ 9 ust. l-2.
Rada wydzialu podejmuje uchwaty dorycz4ce zmian w programach ksztalcenia nie p6Zniej niz na:

l) 9 miesiQcy przed rozpoczEciem roku akademickiego w przypadku wymaganej zgody ministra,

2) 3 miesi4ce przed rozpoczEciem roku akademickiego w pozostalych przypadkach

W lerminie l4 dni od daty ich podpisania uchwaly wraz z programem s4 przekazywane do wiadomo3ct

prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.
Dziekan wydzialu oglasza program ksztalcenia na stronie intemetowej wydzialu nie p62niej niz na 3

miesiqce przed rozpoczgciem roku akademickiego.

przepisy przejSciowe i koticowe
N ll

Ksztalcenie na studiach wyzszych rozpoczQtych przed dniem I pa2dziernika 2012 r. kontynuowane jest na

dotychczasowych zasadach do zakoiczenia pelnego cyklu ksztalcenia

Rady wydzial6w w terminie do 31 maja 2012 r. majE obowi4zek dostosowania istniej4cych progmmow

ksztalcenia do wymogow znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyZszym dla cykli ksztalcenta

rozpoczynaj4cych si9 od I pa2dziernika 2012 r.
Jezeli dostosowanie, o ktorym mowa w ust. I, wymaga dokonania w programie ksztalcenia zmiany zajqi
dydaktycznych, za kt6re mozna uzyskai wiEcej niz 30% punktow ECTS, podstawowa jednostka

organizacyjna uczelni moze prowadzii ksztalcenie na okre5lonym kierunku i poziomie ksztalcenia po

pozytywnym zaopiniowaniu opisu efekt6w ksztalcenia przez PKA.
Dla program6w ksztalcenia realizowanych w formie studiow stacjonarnych na wszystkich poziomach

ksztalcenia zwigkszenie o96lnej liczby godzin zajg( dydaktycznych ustalonych w dotychczas

obowi4zuj4cych planach studi6w wymaga zgody Senatu.

Rada Wydzialu, podejrnuj4c uchwalg w sprawie programu ksztalcenia dla danego kierunku studi6w, opiera

siQ na analizie nastQpuj4cych dokument6w:
l) programu ksztalcenia,
2) pisemnej opinii *ydzialowego zespofu do sprawjakoSci ksaalcenia,
3) pisemnej opinii wydzialowego organu samorz4du studenckiego.

Pelna dokumentacia dotycz4ca programu ksztalcenia przechowywana jest na wydziale

Na l4 dni przed posiedzeniem senatu dziekan wydzialu przesyla do prorektora ds. dydaktycznych

i srudenckich projekt ef'ekt6w ksztalcenia (takze wersjQ elektronicznq) dla okredlonego kierunku, profilu

i poziomu ksztalcenia wraz z odpowiedni4 uchwal4 rady wydzialu.
Senat Uniwers).tetu w Bialymstoku okresli efekty ksztalcenia dla wszyslkich prowadzonych przed dniem

1 pa2dziemtka2}'|2 roku kierunk6w, poziom6w i profili ksztalcenia w terminie do 30 czerwca20'12 r'
Dziekani wydzial6w przeka,E do Dzialu Dydaktyki i Spraw Studenckich programy studi6w wszystkich

prowadzonych przezjednostkE kierunk6w sludiow, dla ktdrych Senat okreslil efekty ksztalcenia, w terminre

do 30 lipca 2012 r
Niniejsze wytyczne zosta'ly opracowane na podstawie:

f) Ustawy z dnia 2T lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr l64 poz. 1365 zp6Ln zm.),

4.

5.

2.

,l

8.

9.

'7.

5.

L

l.

6.
7.

t 0.



2)

3)

4)

o,

7)

Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 8 sierpnia 201J r. w sprawie obszar6w

wied,zy, d,zied,zin nauki szluki oraz dyscyplin naukowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065),

Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5 paidz;Lemika 201 I r. w sprawie

warunkow prowadzenia studiow na okre6lonym kierunku i poziomie ksztalcenia (Dz. U. Nr 2,13 poz.

r445).
Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 2 listopada 20ll r. w sprawie

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego (Dz. U. Nr 253, poz.1520),

RozporzQdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 29 wrzednia 20ll r. w sprawie

warunk6w oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207, poz. 1232),

Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dma 25 wrze5nia 2007 r. w spmwie
warunk6w, jakie musz4 byi spelnione, aby zajgcia dydaktyczne na studiach mogly byi prowadzone

z wykorzystanicm metod i technik ksztalcenia na odleglo5i (Dz. U. Nr I 88, poz. 1347, z p62n. zm ),
Rozporzildzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 4 listopada 201I r. w sprawie

wzorcowych ef'ekttiw ksztalcenia (Dz. U. Nr 253. Poz.l52l).

N 12
'l'raci moc Uchwala nr 834 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie
vyty-cznych dla rad podstattowl,ch ieclnostek orgunizucyjnych Uniwersylelu okreilajqcych zasody tu)orzenq
program6w nattc:unio i plunriv studi6w wl,iszych, sludi6r podyPbmowych i kursdw doks.tqlcqiqc1ch.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

l.



Zalqcznik nr I
do Uchrval) nr 1202

Scnatu [-lwI]

z dnia 29 lutego 2012 r

EFEKTY KSZTALCENIA
kierunek

poziom ksztalcenia

profil

I. INFORMACJE OGOLNE

Jednost ka pro*adzqca kierurtck:

Ulniejscowienie kierunku w obszarzelobszarach ksztalcenia (wraz z uzasadnieniem
i uwzglqdnieniem dziedziny/tlziedzin nauki): . .

Og6lne cele ksztalcenia oraz moZliwo6ci zatrudnienia i kontynuacji ksztalcenia przez absolwenta
k ierunku:

Zwi4zek programu ksztalcenia z misjq istrategi4 UwB: ...

Wskazanie, czy w procesie deflniowania efekt6w ksztalcenia oraz tworzenia programu studi6w

'*:::1:::" :':l: 1'::::::'::i' 
@ szc:crol"'jci "'u:*o: :!::'wenrlu 

i rrll0dowc6w):

Wymagania wstgpne (oczekiv'ane konlelancje kandydala s:czegdlnie w przypadku studiriw
drugi(go slopnidt: .. -.....
Tytul zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: . .. ... ..

II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTALCENIA

3.

4.

5.

L

2.

6.

7.

Symbol
OPIS KItrRUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoficzeniu studiriw absolwent:

Odniesienie do efekt6w
ksztalcenia w

obszarze/obszarach
ksztalcenia

WIEDZA

K WOl* HIA W02

UMIEJETNOSCI

K UOl HIA U()4



KOMPf,TENCJE SPOLECZNE

K KOI H1A KOl

x Obj Efinienia ozn o czert:

K (przed podkreilnikiem) efekty ksztalceniq dlq kierunku ... ... ...-

W - kategoria wiedzy

U - kqte4oriq umiejetnoici

K (po podkreilniku) - kqtegoria kompelencji spolecznych

A lub P - okrellenie profilu (A - og6lnoakqdemicki, P - praktyczny)

HIA (H2P) - efekty l<sztalcenict w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk humanistyczrrych dlq studi6w
pien'vszego slopnia (drugiego slopn ia)

SIA (S2A) efelcly l<sztalcenia w obszerze ksztalcenia w zakresie nauk spoleczrrych dla studi1w pierwszego

s I o p n i o (drugi e go s I op n i q)

PIA (P2P) - efekry ksztalcenia w obszctrze ksztalcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studi,w pierwszego

stopnia (drugiego slopnia)

XIA (X2A) - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk icislych dla studi6w pierwszego stopniq
(drugiego stopnia)

TIA (T2A) elekty ksztalcenia w obszqrze ksztalcenia w zqkresie nauk lechnicznych dla studifw pierwszego
stopnid (drugiego slopniq)

0l, 02, 03 i kolejne numer efektu kszlqlcenia

(pieczqtka i podpis Dziekana)



/.alacznik n 2

do tjchNal] nr 1202

ScDatu Uwu

/ dnia 29lutego 2012 r

PROGRAM STUDIOW

I. INFORMACJE OGOLNE

l. Nazlr a.iednostk i prouadzqccj kierLtnek:

2. Nazu a kierunku:
.1. Oferou ane specjalrrosci:
4. Pozionr kszlalcenia:
5. Profil ksztalcen ia:

6. Forma studiow: .

l. Liczba serneslro\ :

8. Lqczna liczbapunkt6w ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadajEcych poziomowi
ks/la lccn ia:

(r. Lqczna liczba godzin dldakqcznych:
10. Program uchwalony na posiedzeniu RW.. ... ... ..., obowi4zu.ieod ..

II. MODUI-Y KSZTALCENIA

MODUI, I*
Efek4, kszlolceni( Sposoby weryJikacji

w 1ym,

za zalgcia wymagajqce bezpoSrednicgtl udzialu nauczycieli akademickich i student6w:
za zajpcia o charakterze praktycznyrn:

Przedmioty
1. Przedrn iot A

2. Przedmiot B

3. itd.

*lloii uoduliw jest dowolnu Obok kodiw modul|w (MK-|, ..) nalezy wpisat ich nuzwy .leili progrum
pr:etlitlttle prukq,ki, nalciy:definionut cllq nich e/ekt),ks.lalcenid, opisat spoxthv ich \a,ery/ikucii ordz okre. it
lic:be Dkt E('75.

III. WSKAZNIKI ILOSCIOWE

l. L4czta liczba punkt6* ECTS za zajEcia wymagaj4ce bezpo6redniego udzialu nauczycieli

akadem ickich i student6w:

L4czna liczba punkt6w EC'|S w ramach za.jg(, z zakresu nauk podstawowych: . . . . . .

l,4czna liczba punktow ECTS w ratnach zajqc o charakterze praktycznym:

Minirnalna liczba punkt6w EC'fS z zajgi o96lnouczelnianych lub na innym kierunku:

2.

3.

4.



5. Minimalna liczba punkt6w ECTS z zajgi wychowania fizycznego: . .

' l::::"::1 ::::' i:l*:- "'l':1"'l:::l:l -:o:"1 ::'i^"j''::'o* 
do wvboru:

7. Procentowy udzial punkt6w ECTS dla kaZdego obszaru ksztalcenia, do kt6rego
przyporzqdkowany jest prograrn studi6w Qe2eli efekty ksztalcenia okreilone dla programu
ksztalRnid wyorlrl'bni,rn,, z kilku oh:zurow kszlult'eniat:

rv WARUNKI U|:ONCZENTA sTUDlow ORAZ UZYSKIWANY rYrur- zAwoDowY

(pieczt4tket i podpis Dziekana)
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ZalqcDik nr 5

do tJch\raly nr 1202

Senatu UwB

/ dnia 29 lulcgo 2012 r

SYLABUS
A. Informacje og6lne

Tq c:qlt u,l,pelniu koordynalor prtedniolu (\,, porozumieniu -.e vrs:yslkimi prowatlzqcymi duny
pr:eduiot t,jednostca) lqcznie dlu wszystkich frtrm -'ajpt (np wykladu i twiczefi) Czqll I nie
dotycT przedniottiw zmianiajqcych siq co roku (wyklady nonogtqliczne ilp.)

Nule:ly- wskuzat nu:wq zgodnie ze Stutulem UrB (W),dzial, Instylul).

ienii kierunek studiriw, nu

Nulet v!mienit jQiyk, wjakin prowudzony.jesl priedmk,t

Stutus prte.lmbtu obowiqzkowy/fakultq1\ ny (prz),pisat do konkretnego modulu, np.:

Nttlely v'skct:ai rol<./semestr sludi6w, no ktirl'm dary pr.edtniot.jcst o/erov'any (eili

N ule,y w5halqI p7-edmioty wprowadtaj qce, kttl|ch wczein iejs.e zolic2enie jest niezbqdne
do reuli:owuniu treici danego pr:edniotu oruz jaili b koniec.ne zukres vrudomolci/
unrctqtnoici/ kompelencji, jukie powinien.ju, posiudai studenl pr-.ed rozpoc:qciem nouki

Wymagania wsttpne (tzw.
sekwencyjny system zajed i
egzamin6w)

Naleiy okre!lit liczbq godzin zajpt dydaktycznl'ch pra' wsku:at ftnq(ormy prowud:enia
:ajqt hp. wyklucl, i:tuiczeniu, Iaboruktrium, konwersato u,n). uw:glqtlnienien:ujqt

metod i techni* lcsztulcenie na odlepleit

Liczba godzin zajQd

dydaktycznych z podzialem

Nale:y podutjusry izwiqzly opis celu ilrelci przetlmiotu pozwulaiqcy okrellicjego
ramowl zaktes I emalyczn),-

Z^lozenia i cele przedmiotu

Nale:1- przecl,stawit injbrmacje na lamul meloLl nauc.anio (nP konsuhaqe, wurstlaq)
grupov'e, pntjekty, prace lereno\|e ilp.).
Fnrny :uliczeniu praedmiotu: egzumm,.alicze ie nq ocenQ, :aliczenie.

Metody dydaktyczne oraz
og6ln a forma zaliczerria
przedmiotu

Efekty ksztalccniai

Punkty ECTS Nalezl podat lic:bq punktdw ECTS pr:ypisunq przedmiolou'r.

Bilans na kladu pracy
studenta"

Nale1, wynienit rodtoje uktyv,noici sludcntd wra. z przypisanq im lic:bq godztn nukladu
praLy sludenlq

WskaZniki iloSciowe
Naklad Dracy studenta zwiazanv z zaigciami"': Liczba sodzin Punktv ECTS
n)tm q {o iqcyn, i h ezpo{redn iego u dzialu na u ctrycielo

o churaklerze Draklvcznt'm

Data oDracowania:
Koordynator
przedmiotu:

tytul/sbpiefi, iniq i nuzwisho



SYLABUS
B, Informacjeszczeg6lowe

Tq czqit wypelnia ka2da osobq prowadzclco w donym roku zajqcia : przedmiolu, osobno dla
rttinych form :ujqt (np. wykladu i twiczeh)

podpis osoby skladaj4cej sylabus

I 
f)pis zuklutlanvch e/bkt6tr ks:,talcenio t :aluesie u'iedy, umicjQtnoici i kompetencjt spolec:nych.: uwzglqdnieniem Jbrn zajqt
t.Jr.g[Q.]nio sit D,lko elakl.t mo:liv,e do sprttwd:ania (ntierzalne t weryJikorN.Ine)

" Pr:vklatlov'e rod:\je aktyu;no.ici: udzial w wykladach, iwtc:cnioch. pr:)igotowanic do ,ajql, ud:ial v, konsullacjach,
reoli:dcja zadail pt'oiekto||),ch, pisanic eseiu, pr:yllolo\|arnie do egzaminu I'tc:bo god:in naklad pracr sludenla povinnd
hyi :godna : prVpisan!' 1i do lego pr:?dmiotu punkt.tmi l:C'l S wg pr:elic:nika : I LClS 25 3Ah
"' /ajqcia wltmttgujqte bezpolredniego ud:iolu nauc:vcicla sq to t.tr god:my kontaklov,e (riu,nie: le neuJ<te w rozktad:ie
zajQt np konsultacie lub Ltlic:r:nia'cg:anim) Sunta punk!6v ECTS obu naklad6w moie byt viQl$.q otl ogdlnel lic:byt
punkt6t, LC'IS pr1'1tisonti |e u pr:cdmiotou,i

Elementy skladowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu Nanuu przedmiolu powinnu byt zgodno z programem sludi6w
przyj Qtyu prez podsl qw ote q j e d noslkQ orgqn i:a cyj n q.

Pr:y wykludzie monogruficznym nale:y podat jego tytul

Kod przedmiotu Zgodnre z przyjqtyni zusadami kodo'trunia przedmiotow.

Nazwa kierunku Nale-,y wynienii kierunek studi6w, na kt[tq,m pv2s44\a1 1"t1
olerowdny

Nazwa j ednostki prowadz4cej
kierunek

Nalezy wskazat nazwe zgodnie ze Statuten UwB (Iltydzial,
tns4ttut)

Jgzyk przedmiotu N al ezy wymie1 i[.jq2yk, w.j akin prowad-.ony.iest pr.edmiot

Rok studi6w/ semestr Naleiy wskazat roAsemeslr sludi6w, na ktrirym dun.v przedniot
jest o/browany (eili przedmiot jesl pr.vpisany do roku Iub
semeslru).

Liczba godzin zajEi dydaktycznych
oraz forma prow adzenia zajgt

Nule4, okreilit liczbq godzin zajqt dydaktyczr4tch oraz wskazut

.formq prowadzeniu zajpt, np. wyklad, twiczenia, lubolatorium ilp.
Mo:na podat dodalkoy,e inforuacje nu lemal melod nauc:anio
(np. konsaltacie, warsitaly prupowe, prciekO,, pruce lerenotNe ilp.).

Liczba punkt6w ECTS Podat w wypadku, gdy nie wypelniono c:qici A.

Prowadz4cy Nule1y podut imiq i nazwisko oru-. slopierUtytul naukowy osoby
(osob) prowad:qcej pr.edmiol i egzdminuiqcej..lezeli przedmiot
prowatl:iwiqcej os6b wg ustalonego wsprilnie progrumu
przedmiotu, ws:yscy wypelniajq jeden sylubus i go podpisujq. ,leili
o.soby prowadzqce przedmiot reulizujq progromy qulorskie, to
lbrm ulqr: vy pel n i u kai dy odd:i e ln i e

TreSci merytoryczne przedmiotu Nalezy podot opis treSci przedmiolu (lista zugudnieil, lemuktw,
prohleniw).

Ef'ekty ksztalcen ia wraz ze

sposobem ich weryfikacj i
Nulezy zdefiniowat oczekiwane efeki, kszlulceniu (dla Jbrmy zujqt

- wyhrut wlaiciwe : czqici A) oru. podat mek dy sprawdzania, czy
zakladune efek5, kszlulceni a zostaly ositlgnigte Pr:ykladowe
sposoby weryJikucji efekt6h ks.lqlcenid egzamin ustny lub
pisemny; zuliczenie ustne lub pisemne; kolokwium; tesl konlrolny:
proj ekty i twiczenio proktyc:ne/laborator)'ine; esej/v,yprdcov)an ie:
rcJerqt : prezentacj q; praca senestralna/roczna/dypl omowa ;
proktyki; ocena aktywnoici w bqkcie :aiet; ocena eJekt6w pracy
iespotowel

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Nole:y okrellit:asady dopuszczenia do egzaminu, spostib i
warunki zuliczenia zajqt, lqcznie z okreileniem zasad zaliczunia
nieobecnoici oraz okreileniem liczby godzin nieobecnoici
kwuli fi kuj qcyc h do n iej a I i czen i d pr.edm io lu.

Wykaz literatury podstawowej
i uzupelniaiacei

I'ltykaz lektar i innych muteriul6w obowiqzujtlcych do,aliczenia
p12eclntotu.


