
Uchwala nr 1560
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z llnia 23 kwietnia 2014 roku

w sprawie wytycznlch dla rad podslawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytelu
okrei laj qcych zasad! two rze nia p rogramdw ksztalcenia

dla okreSlonych kierunluSw, profili i poziomdw ksztalcenia studitiw wyi's4ych

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z p6in. zm.) Senat Uniwersltetu w Bialymstoku
ustala wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, okre3laj4ce

zasady tworzenia program6w ksztalcenia dla okeSlonego kierunku, poziomu i profilu/profili
ksztalcenia studi6w wyZszych.

Program ksztalcenia

$l
Studia wyZsze realizowane s4 zgodnie z programami ksztalcenia dla okreSlonych kierunk6w,
poziom6w i profili ksztalcenia. Program ksztalcenia obejmuje opis zakladanych efekt6w
ksztalcenia ortu program studi6w stanowi4cy opis procesu ksztalcenia prowadz4cego do

uzyskania tych efekt6w.

Efekly ksztalcenia

$2
l. Podstawowe jednostki organizacyjne, projektuj4c zakladane efekty ksztalcenia dla

programu ksztalcenia na okreSlonym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia,
uwzglgdniaj4 efekty ksztalcenia okedlone w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla
obszanr/obszar6w ksztalceni4 z kt6rych zostal wyodrgbniony kierunek studi6w, przy
czym:
l) efekty ksztalcenia okreSlone dla programu ksztalcenia kierunku studi6w pierwszego

stopnia, wyodrgbnionego z jednego obszaru ksztalcenia, powinny uwzglgdnia6
wszystkie obszarowe efekty ksztalcenia,

2) efekty ksztalcenia okredlone dla programu ksztalcenia kierunku studi6w pierwszego
stopnia, wyodrgbnionego z kilku obszar6w ksztalcenia, powinny uwzglEdniai
wlaSciwe dla danego kierunku efekty ksztalcenia wybrane z efekt6w ksztalcenia
okreSlonych dla obszar6w ksztalcenia, z kt6rych zostal wyodrgbniony kierunek
studi6w,

3) efekty ksztalcenia okreSlone dla programu ksztalcenia kierunku studi6w drugiego
stopnia powinny uwzglgdniai wigkszo66 efekt6w ksztalcenia okreSlonych dla
obszanr/obszar6w ksztalcenia, z kt6rych zostal wyodrgbniony kierunek studi6w, przy
zaloheniu,2e pominigte w opisie efekty ksztalcenia odpowiadaj4ce kompetencjom
absolwenta studi6w drugiego stopnia sq uzyskiwane w wyniku ukoiczenia studi6w
pierwszego stopnia.

2. Efekty ksztalcenia dla danego kierunku studi6w (efekty kierunkowe) powinny okre6la6
zas6b wiedzy, umiejgtnoSci i kompetencji spolecznych uzyskiwanych przez studenta
w procesie ksztalcenia.



4.

3. JeZeli warunek, o kt6rym mowa w ust. I pkt l, nie zostal spelniony, to w dokumentacji
programu ksztalcenia powinny byi wymienione wszystkie obszarowe efekty ksztalcenia,
dla kt6rych nie ma odpowiednik6w w opracowanych efektach ksztalcenia dla kierunku,
z merytotycznym uzasadnieniem powod6w uniemoZliwiaj4cych ich uwzglEdnienie.
Jednostka organizacyjna przy definiowaniu efekt6w ksztalcenia powinna miei na

wzglgdzie:
l) zwi4zek programu ksztalcenia z misj4 uczelni ijej strategi4,
2) wzorce migdzynarodowe,
3) potrzeby rynku pracy z uwzglgdnieniem wynik6w monitorowania karier zawodowych

absolwent6w i opinii pracodawc6w,
4) zasoby i mo2liwoSci uczelni w zakresie realizacji procesu prowadz4cego do

osi4gnigcia zakladanych efekt6w ksztalcenia.
Osi4gnigcie wszystkich efekt6w ksztalcenia zaloionych w programie ksztalcenia dla
okreSlonego kierunku studi6w jest warunkiem uzyskania kwalifikacji odpowiednio
pierwszego lub drugiego stopnia.
W przypadku, gdy jednostka organizacyjna prowadzi studia na danym kierunku
i poziomie ksztalcenia na profilach: og6lnoakademickim i praktycznym, zakladane efekty
ksztalcenia opisuje sig odrgbnie dla kaZdego profilu ksztalcema.

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu prowadz4 studia na okreSlonym kierunku, poziomie

i profilu ksztalcenia zgodnie z opisem efekt6w ksztalcenia okreSlonym przez Senat lub
wzorcowym opisem efekt6w ksztalcenia okreSlonym przez ministra wla5ciwego do spraw
szkolnictwa .vqrzszego na zasadach okre3lonych w art. I I ustawy Prawo o szkolnictwie

wzszym.
Wz6r opisu efekt6w ksztalcenia okre5la Zalqcznik nr I do niniejszej Uchwaly.

Program studiriw - wymagania ogdlne

$3
W oparciu o zdefiniowane efekty ksztalcenia jednostki organizacyjne tworz4 programy

studi6w stanowi4ce opis procesu ksztalcenia prowadz4cego do uzyskania zakladanych
efekt6w ksztalcenia.
Program studi6w powinien umoZliwii studentowi wyb6r modul6w ksztalcenia, do

kt6rych przypisuje sig punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niz 30o/o liczby punkt6w
ECTS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadaj4cych poziomowi studi6w
Modulami do wyboru mog4 by6 moduly specjalno6ci.
Program studi6w dla kierunku wyodrgbnionego z wigcej niZ jednego obszaru ksztalcenia
okreSla procentowy udzial liczby punkt6w ECTS dla kazde go ztych obszar6w, w l4cznej

liczbie punkt6w ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadaj4cych
poziomowi studi6w.
Co najmniej polowa programu studi6w stacjonamych musi byi realizowana w postaci

2a196 dy dakty cznych wymagaj4cych bezpoSredniego udzialu nauczycieli akademickich
i student6w.

7.

l.

5. Program studi6w prowadzonych na danym kierunku w formie stacjonarnej

i niestacjonarnej zapewnia w obu tych formach uzyskanie tych samych efekt6w
ksztalcenia.

6. Liczba punkt6w ECTS wymagana programem studi6w do uzyskania kwalifikacji
odpowiadajqcych poziomowi studi6w wynosi nie mniej ni2:
1) 180 - dla studi6w pierwszego stopnia,
2)90 lub 120 - dla studi6w drugiego stopnia trwaj4cych odpowiednio trzy lub cztery

semestry,
3) 300 - dla jednolitych studi6w magisterskich.

5.

o.

8.

J.
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Program studitiw - wymagania szczegfilowe

$41. Jednostki organizacyjne w programie studi6w dla kierunku studi6w, poziomu i profilu
ksztalcenia okreSlajq:
l) nazwg jednostki prowadz4cej kierunek,
2) nazwg kierunkr:./specjalnoSci studi6w,
3) poziom ksztalcenia (studia pierwszego stopnia,/studia drugiego stopnia./jednolite studia

magisterskie),
4) profil ksztalcenia (o96lnoakademicki/praktyczny),
5) formg studi6w (stacjonarne/niestacjoname),
6) liczbg semestr6w i liczbg punkt6w ECTS konieczn4 dla uzyskania kwalifikacii

odpowiadajqcych poziomowi studi6w,
7) moduly ksaalcenia (zaigcia lub grupy zaigi) wraz z przypisaniem do ka2dego modulu

zakladanych efektow ksztalcenia, sposob6w ich weryfikacji oraz liczby punkt6w
ECTS,

8) wymiar, zasady i formg odbywania praktyk (je2eli program je przewiduje),
9)plan studi6w (odrgbny w przypadku studi6w prowadzonych w formie stacjonamej

i niestacjonamej) z zaznaczeniem modul6w podlegaj4cych wyborowi,
l0) l4czn4liczbE punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskai na zajgciach wymagaj4cych

bezpoSredniego udzialu nauczycieli akademickich i student6w,
I l) l4czn4 liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskai w ramach zajgt z zakresu

nauk podstawowych, do kt6rych odnosz4 sig efekty ksztalcenia dla okresloneco
kierunku, poziomu i profilu ksztalcenia,

12) l4czn4 liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskai w ramach zajgi
o charakterze praktycznym, w tym zajgi laboratoryjnych i projektowych,

13) minimalnq liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 musi uzyskai student, realizui4c moduly
ksztalcenia oferowane na zajgciach og6lnouczelnianych lub na innym kierunku
studi6w

l4) minimaln4 liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi
wychowania fizy cznego,

15) procentowy udzial punkt6w ECTS uzyskiwanych wskutek
wyooru,

16) procentowy udzial punkt6w ECTS dla kazdego obszaru ksztalcenia, do kt6rego
przyporz4dkowany jest program studi6w (ezeli efekty ksztalcenia okeslone dla
programu ksztalcenia wyodrgbniono z kilku obszar6w ksztalcenia),

l7) procentowe udzialy poszczeg6lnych dziedzin nauki, do kt6rych odnosi sig program
studi6w,

l8) warunki ukoriczenia studi6w (zasady dopuszczania do egzaminu dyplomowego, zakres
i spos6b przeprowadzania egzaminu dyplomowego) oraz uzyskany tytul zawodowy.

Wz6r programu studi6w okresla Zal4cznlk nr 2 do ninieiszei Uchwalv.
Wz6r planu studi6w okreSla Zal4cznik nr 3 do niniejszej Uchwaly.
w celu sprawdzenia, czy wszystkie zaloinne w programie efekty ksztalcenia mog4 byi
uzyskane w wyniku realizacji modul6w ksztalcenia przewidzianych programem studi6w,
wydzial sporz4d za m trycQ efekt6w ksztalcenia. Matryca odzwierciedla relacje migdzy
efektami ksztalcenia zdefiniowanymi dla programu ksztalcenia, a efektami ksztalcenia
zdefiniowanymi dla poszczeg6lnych modul6w programu studi6w. wz6r matrycy efekt6w
ksztalcenia okre{la Zalqcznlk nr 4 do niniejszej Uchwaly.
Program studi6w na danym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia stanowi podstawe do
opracowania przez koordynatora przedmiotu i prowadz4cych zajgcia sylabusa
przedmiotu. Analiza i ocena zgodnosci sylabus6w przedmiot6w, p.ogiu*"tn itudi6*

uzyskai na zajEciach

realizacji modul6w do

2.

3.

4.

5.



1.

oraz zalozonymi efektami ksztalcenia nale2y do zadah wydzialowych zespol6w ds.
zapewniania jakodci ksztalcenia. Wz6r sylabusa przedmiotu okrella Zal4cznik nr 5 do
niniejszej Uchwaly.

Punkty ECTS

$s
Punkty ECTS s4 to przyporzqdkowane poszczeg6lnym modulom/przedmiotom punkty
zaliczeniowe, wyraZaj4ce Sredni naklad pracy studenta zwi4zany z uzyskaniem
zalo2onych dla tych zajgi i modul6w efekt6w ksztalcenia, przy czym jeden pkt ECTS
odpowiada 25 - 30 godzinom pracy studenta.
Punkty ECTS przyporz4dkowuje sig poszczeg6lnym przedmiotom, a nie formom zajgi
dydaktycznych slu24cych ich realizacj i.
Liczba godzin pracy studenta obejmuje udzial w r62nych formach zorganizowanych przez
uczelnig zajg(, z u'dzialem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) otaz czas
poSwigcony na samodzieln4 pracg studenta, tj. przygotowanie sig do zajgi, wykonanie
zadaf, kt6re mog4 byi realizowane poza uczelni4 (np. wykonanie projekt6w,
przygotowanie innych samodzielnych prac), przygotowanie sig do kolokwi6w
i egzamin6w. Liczba godzin pracy studenta powinna byi szacowana z uwzglgdnieniem
mo2liwoSci osi4gnigcia zakladanych efekt6w ksztalcenia przez przecigtnego studenta
realizuj 4cego przedmiot.
Punkty ECTS przyznaje sig za zaliczenie kazdego modulu/przedmiotu przewidzianego
w planie studi6w.
Student uzyskuje punkty ECTS przyporz4dkowane danemu modulowi/przedmiotowi,
jezeli spelni wszystkie okre5lone w programie studi6w wymagania oraz osi4gnie zalolone
dla tego moduh-r./przedmiotu efekty ksztalcenia, przy czym liczba uzyskanych punkt6w
ECTS nie zaleZy od uzyskanej przez studenta oceny.
Liczba punkt6w ECTS przewidziana planem studi6w do zaliczenia ka:zdego semestru
wynosi nie mniej niz 30.

Zaj gc ia ks ztalc e nia ogdlnego

s6
Na studiach stacjonamych i niestacjonamych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz

jednolitych studiach magisterskich minimalna liczba punkt6w, kt6r4 student musi
uzyskat za zajgcia z wycho wania ftzycznego wynosi:

1) na studiach pierwszego stopnia nie mniej ni2 I punkt ECTS, z zastrzezeniem ust.2,
2) na studiach drugiego stopnia nie mniej niZ I punkt ECTS, z zastrzeleniem ust.2,
3) na jednolitych studiach magisterskich nie mniej niZ 2 punkty ECTS, z zastrzeaeniem

ust. 2.
W przypadku zwolnienia studenta z realizacji zajg(, z wychowania fizycznego (na
podstawie zaiwiadczenia lekarskiego) program studi6w powinien umoZliwii studentowi
skorzystanie z innych zaj96, kt6rym przypisano takie same efekty ksztalcenia i tak4 sam4
liczbg punkt6w ECTS, np. w ramach wydzialowej lub og6lnouczelnianej oferty
przedmiot6w do wyboru.
Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich
minimalna liczba punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskae za zajgcia z zakresu
technologii informacyjnej, nie moZe byi mniejsza niz I pkt ECTS.
Program studi6w stacjonamych i niestacjonamych przewiduje zajgcia z jgzyka obcego, za
kt6re student mo2e uzyska6:
1) na studiach pierwszego stopnia ijednolitych studiach magisterskich - nie mniej niZ 6

pkt ECTS.

A

3.

3.

A

1.



1.

2) na studiach drugiego stopnia - nie mniej niZ 2 pkt ECTS.
4. Iezeli program studi6w przewiduje realizacjg zajE(, z zakresu ochrony wlasnoSci

intelektualnej oraz bezpieczeirstwa i higieny pracy, naleZy tym zajgciom przypisai
odpowiedni4 liczbg punkt6w ECTS.

Zajgcia ogdlnouczelniane lub na innym kierunku

$7
l. W ramach zajgc og6lnouczelnianych przewidziane sq dwie formy, tj.:

l) modul zajgi og6lnouczelnianych z og6lnouczelnianej oferty przedmiot6w do wyboru,
za kt6re student musi uzyskai 4 pkt ECTS,

2) og6lnowydzialowy modul przedmiot6w do wyboru, okreSlony przez ka|dq
podstawowa jednostkg organizacyjn4, za kt6ry student musi uzyskai nie mniej ni2
10 pkt ECTS.

2. Oferta, o kt6rej mowa w ust. 1 ustalana jest na dany rok akademicki i uruchamiana od
1 paLdziemika kaZdego roku.

2.

KsTtalce nie przygotowujqce do wy konywania zawodu no uczyciela

$8
Program ksztalcenia dla kierunku oferuj4cego specjalnoSi nauczycielsk4 uwzglgdnia
wymogi okreSlone w standardach ksztalcenia przygotowuj4cego do wykonywania
zawodu nauczyciela, okre6lone przez ministra wla3ciwego do spraw szkolnictwa

wzszego.
Na kierunku nieoferuj4cym specjalnoSci nauczycielskiej dydaktyka przedmiotowa,
stanowi4ca czgSi programu ksztalcenia w ramach przygotowania pedagogicznego

uzyskiwanego w Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU). powinna byi wyodrgbniona
w planie studi6w jako dodatkowy modul pod nazw4: Modul nadobowi4zkowy
realizowany w przypadku wyboru dodatkowej oferty edukacyjnej proponowanej przez
CEU. Dydaktyce przedmiotowej naleZy przypisa6 odpowiedni4 liczbg punkt6w, nie
mniejsz4 niZ 5 pkt ECTS.

PrakAki zawodowe

$e
Program studi6w, uwzglgdniajqc odrgbne przepisy dla poszczeg6lnych uprawniei.t

zawodowych, powinien okreSla6 w szczeg6lnoSci:
l) cele praktyk wraz z zakladanymi efektami ksztalcenia,
2) wymiar, formy i zasady odbywania praktyk we wlaSciwych dla danego kierunku

studi6w instytucjach (niezbgdne jest zawarcie stosownych um6w lub porozumieri).
Cele, program i terminy realizacji praktyk powinny byi wladciwie zharmonizowane
z pozostalymi elementami procesu ksztalcenia tak, aby dawaly gwarancjg osi4gnigcia
zakladanych efekt6w ksztalcenia.
Program praktyk powinien uwzglgdnia6 opis sposob6w weryfikacji zdefiniowanych dla
praktyk efekt6w ksztalcenia.

Zasady uruchamiania kierunkdw, specjalnoici1 poziomdw i proJili ksztalcenia

$ l0
Program ksztalcenia, w tym efekty ksztalcenia dla kerZdego kierunku studi6w, poziomu
i profilu ksztalcenia prowadzonych przez wydzial, uchwala rada wydzialu, po

zasiggnigciu opinii wydzialowego organu samorz4du studenckiego.

l.

1.

2.

3.



l.

W przypadku kierunku prowadzonego przez co najmniej dwie jednostki organizacyjne

uchwalg, o kt6rej mowa w ust. l, podejmuj4 rady wszystkich jednostek prowadz4cych

ksztalcenie, po zasiggnigciu opinii odpowiednich organ6w samorz4du student6w kaZdej

z jednostek.

$ ll
W przypadku tworzenia kierunku studi6w przez podstawowq jednostkq organizacyjnq

posiadaj4c4 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,

dziekan wydzialu przedstawia Senatowi wniosek wraz z uzasadnieniem (wz6r

uzasadnienia stanowi Zal4cznik nr 6 do niniejszej uchwaly) i peln4 dokumentacjq

dotycz4c4 tworzonego kierunku studi6w, obejmuj4c4:
1) uchwalg rady wydzialu wraz z pisemn4 opini4 uydzialowego zespolu do spraw jakoSct

ksztalcenia oraz wydzialowego organu samorz4du studenckiego,

2) program ksztalcenia dla danego kierunku studi6w, w tym:
a) opis zakladanych efekt6w ksztalcenia,
b) program studi6w,

3) informacje na temat warunk6w realizacji programu studi6w, w tym:

a) wykaz nauczycieli akademickich stanowi4cych minimum kadrowe (wraz

z odwiadczeniami tych nauczycieli o wyraZeniu zgody na wliczenie ich do

minimum kadrowego zgodnie z Zal4cznlkiem nr 7 do niniejszej Uchwaly) oraz

informacjg dotycz4cq wplywu tworzonego kierunku studi6w na obsadg kadrow4

pozostalych kierunk6w prowadzony ch przez wy dzial,
b) wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do tealizacji zaj96,

c) proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do

planowanej liczby student6w na danym kierunku studi6w,
d) infrastruktury zapewniajqcej prawidlow4 realizacj g cel6w ksztalcenia,

e) zapewnienia dostgpu do zasob6w bibliotecznych zalecanych w ramach ksztalcenia

na tworzonym kierunku studi6w,
f) zapewnienia studentom warunk6w do odbycia praktyk przewidzianych

w programie studi6w lub okre6lenia warunk6w samodzielnego organizowania

pr aktyk p r zez student6w,
4) analizg finansow4 uruchomienia i prowadzenia kierunku studi6w oke6laj4c4

w szczeg6lnoSci: kalkulacjg koszt6w uruchomienia i prowadzenia ksztalcenia,

moZliwodci finansowania ze wskazaniem 2r6del, wpiyw tworzonego kierunku na

obowiqzki dydaktyczne kadry jednostki/jednostek prowadz4cych studia (obci4Zenia

dydaktyczne, liczba godzin ponadwymiarowych),
5) zasady rekrutacji wraz z proponowanym limitem przyjgt otaz wplywem planowaneJ

liczby student6w tworzonego kierunku w pelnym cyklu ksztalcenia na og6ln4 liczbg

student6w na wydziale,
6) w przypadku tworzenia kierunku studi6w o profilu praktycznym - umowg zawartq

pomigdzy uczelni4, a podmiotem gospodarczym,

7) informacjg dotycz4c4 wdro2enia wewnEtrznego systemu zapewniania jakoSci

ksztalcenia, uwzglgdniaj4cego dzialania na rzecz doskonalenia programu ksztalcenia

na prowadzonym kierunku studi6w od dnia rozpoczqcia ksztalcenia na danym

kierunku studi6w.
Senat podejmuje uchwaty w sprawie utworzenia kierunk6w studi6w i okredlenia efekt6w

ksztalcenia w terminie do 30 stycznia roku poprzedzaj4cego rok akademicki, w kt6rym

planowane jest ich uruchomienie.
bokumentacja, o kt6rej mowa w ust. l, powinna bye zlozona w Dziale Dydaktyki

i Spraw Studenckich co najmniej na 30 dni przed posiedzeniem Senatu.
3.
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$12
Podstawowa jednostka organizacyjna nieposiadaj4ca uprawnienia do nadawania stopnia

naukowego doktora habilitowanego, poza dokumentacj4 wskazan4 w $ 11 ust l,
przedstawia senatowi dodatkow4 dokumentacjg wymagan4 przy skladaniu wniosku do

ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa o nadanie uprawniei do prowadzenia

kierunku, tj.:
l) sylabusy przedmiot6w,
2) matrycg efekt6w ksztalcenia dla programu ksztalcenia,

3) dorobek naukowy nauczycieli przypisanych do minimum kadrowego,

4) kopie dyplom6w potwierdzaj4cych uzyskanie przez nauczycieli wszystkich stopn'

naukowych (w przypadku dyplom6w uzyskanych za granic4 - tlumaczenie dyplomu

na jgzyk polski),
5) wykaz dostgpnej w zbiorach bibliotecznych literatury zalecanq w ramach ksztalcenia

na danym kierunku, a w przypadku koniecznodci jej uzupelnienia, wykaz literatury

planowanej do zakupu z okre6leniem wysokosci i 2r6del Srodk6w finanso$ych

przeznaczonych na ten cel,
6) informacjg dotycz4c4 dzialalnodci naukowo-badarvczej w co najmniej jednym

obszarze wiedzy odpowiadajqcym obszarowi ksztalcenia wlasciwemu dla danego

kierunku studi6w oraz sprawozdanie z tej dzialalnoSci (dotyczy tworzenia kierunku na

poziomie studi6w drugiego stopnia).
Termin podejm owania przez Senat uchwal w sprawie utworzenia kierunk6w studi6w

i okreslenia efekt6w ksztalcenia oraz termin skladania wymaganej dokumentacji okresla

$llust.2i3.
W przypadku jednostek, o kt6rych mowa w ust. l, pelna dokumentacja powinna by6

sporz4dzona w 4 egzemplarzach.

$ 13

W przypadku tworzenia specjalnosci na prowadzonym kierunku studi6w, dziekan

wydziaiu przedstawia Senatowi wniosek wraz z uzasadnieniem i dokumenlacj4 tworzonej

specjalnoSci, obejmuj4c4:
1) uchwalg rady wydzialu,
2) informacjg o wplywie tworzonej specjalnosci na efekty ksztalcenia prowadzonego

kierunku, a w przypadku ich zmiany - program ksztalcenia dla danego kierunku

studi6w, w tym:
a) opis zakladanych efekt6w ksztalcenia,
b) program studi6w,
wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do realizacji zaj96'

informacjg o proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum

kadrowego do planowanej liczby student6w na danym kierunku studi6w,

z uwzglgdnieniem planowanej liczby student6w na tworzonej specjalnoSci,

5) analizg finunro*4 prowadzenia kierunku z uwzglgdnieniem tworzonej specjalnosci,

okreslaj4c4 w szczeg6lnoSci: kalkulacjg koszt6w uruchomienia i prowadzenia

specjalnodci, moZliwoSci finansowania ze wskazaniem 2r6del, wplyw tworzonej

specjalnosci na obowiqzki dydaktyczne kadry jednostki/jednostek prowadzqcych

studia (obciqzenia dydaktyczne, Iiczba godzin ponadwymiarowych),

6) proponowany limit przyjgi na kierunek uwzglgdniaj4cy tworzon4 specjalnosd nraz

i opisem wplywu planowanej liczby student6w specjalnoSci w pelnym cyklu

ksztalcenia na og6ln4 liczbg student6w na wydziale.
Senat podejmuje uchwaly w sprawie uruchomienia nowych specjalnoSci do 30 kwietnia

roku poprzedzaj4cego rok akademicki, w kt6rym planowane jest ich uruchomienie,

J.

l.

4)



z zastrzeieniem, Ze uruchomienie specjalnodci nie powoduje zmiany efekt6w ksztalcema
okre5lonych dla kierunku.

3. Dokumentacja, o kt6rej mowa w ust. 1, powinna byt zlo2ona w Dziale Dydaktyki
i Spraw Studenckich co najmniej na 30 dni przed posiedzeniem Senatu, na kt6rym
procedowane bgdzie powolanie nowej specjalno6ci.

1.
$14

W przypadku zlo2enia przez jednostkg orgarizacyjn4 wniosku w sprawie prowadzenia
kierunku studi6w/specjalnoSci w jgzyku obcym dziekan przedklada Senatowi nizej
wymienion4 dokumentacj g :

l) uchwalg rady wydzialu,
2) wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do realizacji zaj96,
3) analizg finansow4 uruchomienia i prowadzenia kierunku studi6w okreSlaj4cq

w szczeg6lnoSci: kalkulacjg koszt6w uruchomienia i prowadzenia ksztalcenia,
moZliwoSci finansowania ze wskazaniem 2r6del, wplyw tworzonego kierunku na
obowi4zki dydaktyczne kadry jednostki/jednostek prowadz4cych studia (obciqzenia
dydaktyczne, liczba godzin ponadwymiarowych),

4) efekty ksztalcenia okredlone dla danego kierunku studi6w stosown4 uchwal4 Senatu,

- w wersj i obcojgzycznej,
5) program studi6w i plan studi6w - w wersji obcojgzycznej,
6) sylwetkg absolwenta - w wersji obcojgzycznej,
7) zasady rekrutacji - w wersji polskiej i obcojgzycznej,
Poza dokumentacj4 wymienion4 w ust. 1 jednostka prowadz4ca obcojEzyczny kierunek
studi6wjest zobowipana do opracowania sylabus6w w wersji obcojgzycznej.

Zmiany w programach ksztalcenia

$ ls
Jednostka organizacyjna prowadz4ca kierunek studi6w moZe dokona6 w programie
studi6w zmian majqcych na celu doskonalenie programu ksztalcenia, z zastrze2eniem ust.
I I t-

Zmiany zajg( dydaktycznych, za kt6re student mo2e uzyska6 l4cznie nie wigcej niz 50yo
punkt6w ECTS, dokonywane przez jednostki nieposiadaj4ce uprawniefi do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego w danej dziedzinie, nie wymagaj4 zgody
ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyZszego na prowadzenie kierunku oraz opinii
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jezeli zmiany te nie wywolujq zmian efekt6w
ksztalcenia w programie ksztalcenia dla danego kierunku studi6w.
Zmiany program6w studi6w nie mog4 byi wprowadzane w trakcie cyklu ksztalcenia.
W przypadku zmian w programach ksztalcenia majqcych na celu ich doskonalenie stosuje
sig odpowiednio przepisy $ l0

l.

5. Rada wydzialu podejmuje uchwaly dotycz4ce zmian w programach ksztalcenia nie
p62niej ni2 na:
l) 9 miesigcy przed rozpoczgciem roku akademickiego w przypadku wymaganej zgody

ministra.
2) 3 miesi4ce przed rozpoczpciem roku akademickiego w pozostalych przypadkach.

6. W terminie l4 dni od daty ich podpisania uchwaly wrztz z programem sq przekazywane do
wiadomo6ci prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

7. Dziekan wydzialu oglasza program ksztalcenia na stronie intemetowej wydzialu nie
p62nie1 niL na 3 miesi4ce przed rozpoczgciem roku akademickiego.

3.

4.



2.

L

Przepisy przej6ciowe i koricowe

$16
Ksztalcenie na studiach wryZszych rozpoczgtych przed dniem 1 pu2dziemika 2014 r
kontynuowane jest na dotychczasowych zasadach do zakohczenia pelnego cyklu
ksztalcenia.
Dla program6w ksdalcenia realizowanych w formie studi6w stacjonamych na wszystkich
poziomach ksztalcenia, zwigkszenie og6lnej liczby godzin zajgt dydaktycznych
ustalonych w dotychczas obowi4zuj4cych planach studi6w wymaga zgody Senatu.
Pelna dokumentacja dotycz4ca programu ksztalcenia przechowywana j est na wydziale.
Niniejsze wytyczne zostaly opracowane na podstawie:
l) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie wyzszym (tj. Dz. U. 22012 r. poz

572 z p6in. zm.),
2) Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 8 sierpnia 201t r.

w sprawie obszar6w wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych
i artystycznych (Dz. U. Nr l79,poz. 1065),

3) Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 5 pa2dziemika 201 I r
w sprawie warunk6w prowadzenia studi6w na okre3lonym kierunku i poziomie
ksztalcenia (Dz. U. Nr 243 poz. 1445 z po2n. zm.),

4) Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 2 listopada 201I r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy1szego (Dz. U. Nr 253.
poz.l520),

5) Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 29 wrzesnia 2011 r.
w sprawie warunk6w oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. Nr 207,
po2.1232),

6) Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 25 wrzeinia 2007 r.
w sprawie warunk6w, jakie musz4 byi spelnione, aby zajgcia dydaktyczne na studiach
mogly byi prowadzone z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloSi
(Dz. U. Nr 188, poz. 1347 , z p62n. zm.),

7) Rozporz1dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 4 listopada 201I r.
w sprawie wzorcowych efekt6w ksztalcenia (tj. Dz. U. 22013 r., po2.1273).

$ 17

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

3.

4.



Zalqcz ik 1

do Uchwaly nr | 560

Senatu Uniw€rsyt€tu w Bialymstoku

z dnia 23 kwietnia 2014 r_

EFEKTY KSZTALCENIA
kierunek

poziorn ksztalcenia

prolil

I.INFORMACJE OGOLNE

L Jednostka prowadz4ca kierunek:

2. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach
i uwzgfgdnieniem dziedzinyldziedzin nauki oraz

ksztalcenia wraz z uzasadnieniem
dyscyplin ze wskazaniem dyscypliny

II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTALCENIA

* Objatnienia oznaczefi :

K (przed podkreilnikien) - efekty ksztalceniq dla kierunku

Symbol
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w absolwent:

Odni€sienie do €fektdw
ksztalc€nir w

o bszarz,e/obsza rach
ksztalc€nia

WIEDZA

K WOl* HIA W02

uMrf,J4TNOSCr

K UOI HIA UO4

KOMPETENCJE SPOLECZNE

K KOI HlA KOI



ll - kategoria wiedzy

A - kalegoria uniejgtnoici

K (po podkreilniku) - kotegoria hompetencji spolecznych

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

EIA (H2P) - efekty l{szlalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk hunqnistycznvch dla studiow
pierwszego stopnia (drugiego stopn ia)

SIA (S2A) - efekty ksztalcenio w obszarze lsztqlcenia w zqkresie nauk spolecznych dlq sludi6w pierwszego
s I op n i a (drugiego st opn i a)

PIA (P2P) - efekty ksztalcenia w obszqrze ksztqlcenia w zqkresie nauk przyrodniczych dla studi6w pierwszego
s topnia (drugiego stopn ia)

XIA (XZA) - efekty kszlalceniq w obszarze kszlalcenia w zokresie nauk Scislych dla studi\w pierwszego stopnia
(drugiego stopnia)

TIA (T2A) - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalceniq w zakresie nauk technicznych dla studi1w pierwszego
s I op n i a (drugi e go s t opn i a)

01,02,03 i kolejne- numer efektu kszlalceniq

(pieczqtka i podpis Dziekana)



1.

2.
3.
4.
5.

o.

7.

8.

Zal4c.zntk 2

do Uchwaly nr 1560

Senatu Uniwersltetu w Bialyrnstoku

z dnta 23 kwietnia 2014 r_

PROGRAM STUDIOW

I. INFORMACJE OG6LNE

Nazwa jednostki prowadz4cej kierunek:
Nazwa kierunku:
Oferowane specjalno6ci: . .

Poziom ksztalcenia: . ..........
Profil ksztalcenia:
Forma studi6w:
Liczba semestr6w: ........
L4czna liczba punkt6w ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadaiqcych poziomowi
ksztalcenia:
L4czna liczba godzin dydaktycznych: . . . . . .
Program uchwalony na posiedzeniu RW.... . ... ..., obowi4zuje od ..

II. MODULY KSZTALCENIA

liczbe pkt ECTS.

III. WSKAZNIKI ILOSCIOWE

l. Lqczna liczba punktow
akademickich i student6w:

ECTS za zajgcia wymagaj4ce bezpoSredniego udziafu nauczycieli

2. N,4czna liczba punkt6w ECTS w ramach zajg6 zzakresu nauk podstawowvch:

3. N,4czna liczba punkt6w ECTS w ramach zajg6 o charakterze praktycznym:

9.
t0.

MODUI- I*
EIekly ksztalcenia Sposoby weryJikacji

PKI. ECTS
w tym,
zz zajgcia wymagaj4ce bezpoSredniego udzialu nauczyciefi akademickich i student6w:
za zajqcia o charakterze praktycznym:

Przedmioty
I . Przedmiot A

2. Przedmiot B

3. itd.

*lloii modulow jest dowolnq. Obok kodo. gro.
prze-widuje praktyki, nale,y zdeJiniowqt dla nich efekty ksztaienia, opisat spoioby ich weryJiiacii oraz ok)eilit

4. Minimalna liczba punkt6w ECTS z zaig6 og6lnouczelnianych lub na innym kierunku:



5. Minimalna liczba punkt6w ECTS z zajg(, wychowania fizyc znego: . .

6 Procentowy udzial punkt6w ECTS uzyskiwanych wskutek reafizacji modur6w do wyboru: . . . . . .

7. Procentowy udzial punkt6w ECTS dla kaZdego obszaru ksztalcenia,
przyporz4dkowany_ jest program studi6w (e2eli efeity lcsztalcenia okreilone

do kt6rego
dla programu

ksztalcenia wyodrgbniono z kilku obszariw lcztatcenid:

8. Procentowe udziab poszczegdlnych dziedzin naaki, do ktdrych odnosi sig program
stud iw..........

TV. WARUNKI TJKONCZENIA STUDI6W ON,IZ UZYSKIWAI\IY TYTUL ZAWODOWY

@ieczqtka i podpis Dziekana)
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Zal4cznik nr 5

do Uchwaly nr 1560

Senatu Uniwersltetu w Bialymstoku

z dnta 23 kwieLnia 201 4 |

{i[Ktrff"
A. Informacje og6lne

T9 czgit wypelnia koorSnalor przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzqcymi dony
przedmiot w jednostce) lqcznie dlo wszystkich form zajgt (np. wykladu i twiczei) Czgit t nie
doryczy przedmiot1w znieniajqcych sig co roku (wyklady monograficzne tp.1.

Elementy skladowe
sylabusu

Opis

Nazwa jednostki
prowadzgcei kierunek

Naleiy wskozat nozwg zgodnie ze Stalulen UwB (Wydzi.tl, Instylut).

Nazwa kierunku studi6w Nalezy wynienit kierunek studidw, na kt6ryn przedmiot jest oferowaD).
Poziom ksztalcenia Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie.
Profil studidw O 96 I no a ko de u i c ki, p r a kty czny.
Forma studi6w Stacj onarne, n i est acj on arne.
Kod Drzedmiotu Zgodnie z przyj€tymi zasadami kodowenia przedmiotdw w systemie IJSOS.

JQzyk przedmiotu Naleiwynienii jgzyk, w jakin prowadzony jest przedmiot.

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu - obowiqzkowy/fakultotyvny (przypisat do konkretnego modulu, np.:
M_l lub in.).

Dziedzina i dyscyplina nauki Nalely podal dTiedlng i dysclpling nouki, w kldm wpkujq sig trcSci programowe
przedmiolu.

Rok studi6w /semestr
Nalei wshazat rousemestr studi6w, na kl'rym dany przedniot jest oferowany (jeili
przedmiot jest przypisany do roku lub semestru).

Wymagania wsttpn€ (tzw.
sekwencyjny system zajfd i
egzamin6w)

Nale2y wskazai przednioty wprowadzajqce, ktrirych wcze!niejsze zaliczenie jest niezbgdne
do realizowania trelci danego przedmiolu oraz jeSli to konieczne - zakres wiadonoici/
uniejelnofci/ kompelencji, jqkie powinienjuz posiodat stuclenl przed rozpoczgciem nquki
przeamrotu.

Liczba godzin zajQd
dydaktycznych z podzial€m
na formy prowadzenia zaied

Nalezy okreilit liczbg godzin zajgt dydaktycznych oraz wskazoc lorng/furmy prowadzenia
zajgi (np. wyklad, i,wiczenia, laboratorium, konwersatorium) z uwzglgdnieniem zajgt
prowadzonych z wykorry)staniem metod i technik ksztalcenia na odlegloit.

Zalo2enia i cele przedmiotu Naleq podatjasry i zwi?zly opis celu i treici przedmiotu pozwalajqcy okreilitjego
rqmov,y zakres tematvcznv.

Metody dydaktyczne oraz
ogdlna forma zalicz€nia
przedmiotu

Nalezy przedstawi6 informctcje na temal metod nouczania (np. konsultacje, warsztaty
grupowe, projekty, prace terenowe ilp.).
Formy zaliczenia przedmiotu; egzamin, zaliczenie na oceng, zaliczenie.

Efektv ksztalcenia' 0dniesienie do kierunkowych
€fek16w ksztalcenia

2.

3. itd.

Punkty ECTS Naleiy podot liczbg punkt6w ECTS przypisqnq przedmiotowi.

Bilans nakladu pracy
studenta"

Naleiy wymienit rodzaje akttwnoici studentq teraz z przypisanq im liczbq godzin nqkl.idu
Drocv sludenlq

Wskarniki ilosciowe
Naklad pracy studenta zwiazany z zaieciamiiii: Liczba sodzin Punktv ECTS
w! mogajqclmi beqtotredn iego u dTialu nouc4ycietd
o choruklene Drukttcznym

Data opracowania: Koordynator
przedmiotu: tytul/sbpien. iu| i nazwisko



SYLABUS
B. Informacje szczeg6lowe

Tg czgSi wypelnia kazda osoba prowadzqca w danym roku zajgcio z przedmiolu, osobno dla r62nych lorm zajgi

Elementy skladowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu Nazwo przedmiotu powinna byt zgodna z Progrqmem sludiow

przyj ?tym przez pods lsw owq i ednos tkg organizacyj nq

Przv wvkladzie monograficznym nalei Podqn ieggglu!-
Kod przedmiotu Zgodi i e z przyj gtyn i zas a dam i kodow a n i a prze dm i ot ow

Nazwa kierunku Nalei wymienit kierunek sludiiw, nq kt6rym przedniol iesl
oferowany.

Nazwa jednostki prowadz4cej
kierunek

Nale2y wskazat nazwe zgodnie ze Slqtulem UwB (lVydzial,

Instytut).

Jgzyk przedmiotu Nalezy Wnienit jPzyk, w jakin prowadzony iest przedmiot

Rok studi6w/ semestr Naleiy wskazat rol<./semestr studi6w, na kt6ryn darry przedmiot

jesl oferowqny Aesfi Przedmiol iesl przypisatry do roku lub

semeslru).

Liczba godzin zajgi dydaktycznych
oraz fo]rna prowadzenia za19t

Nalei okreilii liczbg godzin zaigt dydaktycznych oraz wskazai

Liczba punkt6w ECTS Podai w wypadku, g$t nie wypelniono cz93ci A.

Prowadz4cy az sloPien/tYlul nqukowY osobY

e gz q n i nui qc ei. J e, el i Prz e dmi o t
prowadzi w Programu
przedmiotu, igo PodPisuiq Jeili
osoby prow mY aulorskie, lo

formularz wpelnio kazdy od&ielnie

Tre5ci merltoryczne Przedmiotu Nalei podat opis tresci prcedmiotu (lislo zdgadniey't, tenqtdw'
problem6w).

Efekty ksztalcen ia wraz ze

sposobem ich werYfikacj i

zespolowei.

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Nalezy okrellii tasady dopuszczenia do egzaminu, spos6b i
warunki zaliczenia zaigt, lqcznie z okreileniem za;ad zoliczqniq

nieobecnoici oroz okreilenien liczby godzin nieobecnoici

kwalifikuiqcych do niezaliczenia przedmiottt

Wykaz li teratury podstawowej
i uzupelniai4cei

Ivykaz lektur i innych material6w obo',eiqzujqcych do zaliczenia

przedmiotu.

podpis osoby skladaj4cei sylabus

I 
Opis zaHodarrych ekkt6w ksztalcenia w zakresie wiedzy, umieielnoici i komperencji spolecznych, z uu'zglgdnienien lorn zajgt'

e ryJi kovalne).
Mcn, pr4gotowanie do zajgi, udzial w konsultacjach'

egzaminu Liczba godzin nakladu prucy sludenlo powinno

liczniko: I ECTS 25-30 h

oazmy kohlaktowe (fiwniez le nieuJgte ur rozkladzie

obu naklad'w moze byi wiektza od ogdlnej liczby

punkl'w ECTS przyptsanei temu pEedmiolowi.



Z^lqc ikfi 6
do Uchwaly nr 1560

Senatu Uniw€Rytetu w Biatynstoku
z dnia23 kwietnia 2014 r

Uzasadnienie dotycz4ce utwoflenia kierunku studi6w

Koncepcja ksztalcenia

1. Og6lne cele ksztalcenia oraz moiliwosci zatrudnienia i kontynuacji ksztalcenia prz€z

absolwenta kierunku (w tym opis czynno5ci rvykorzystanych w procesie deliniowania efekttiw
ksztalcenia, np. pnzeprowadzenie analizy zgodno6ci zakladanych efekt6w lsztalcenia
z potrzebami rynku pracy, wykorrystane wzorce migdrynarodowe).

Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach ksztalcenia wraz z uzasadnieniem
i uwzgfgdnieniem dziedziny/dziedzin nauki oraz dyscyplin ze wskazaniem dyscypliny
wiodqcej.

3. Zwiqzck pnogramu ksztalcenia z misjQ i straaegiQ UwB.

Wskazanie, czy w procesie definiowania efekt6w ksztalcenia oraz tworzenia programu
studi6w uwzglgdniono opinie interesariusry zar6wno wewngtrznych jak zewngtrznych
(w szczeghlnolci studentuiw, absolwentdw i prucodawcdw).

Wymagania wstgpne (ocze*iwane komPetencie kandydala - szcx,egdlnie w przlpadku sladidht

drugiego stopnia).

6. Tytul zawodowy uzyskiwany przez absolwenta.



Zal{znik n 1

do Uohwaly nr 1560

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnra 23 kwi€tnia 2014 r

Data.

nazwisko i imig

tytuUstopiefi nauko*y

Odwiadczam. 2e upowaZniam od dnia

OSWIADCZENIE

(podstawowa jednostka organizacyjna)

do zaliczenia mnie do minimum kadrowego kierunku studi6w:

(nazwa kierunku studi6w z zzmaczeniem poziomu ksaalcenia)

Informujg,2e od dnia .... . . .... . ..r. jestem wliczanylal do minimum kadrowego:

l)..................
(nazwa kierunku studifw z zaznacz.eniem poziomu ksztalc€nia)

2)... .............
(naz\,va kierunku studi6w z zazl.z.czaniem poziomu ksztalcenia)

Jednoczeinie oiwiadczam, i2 w przypadku uzyskania przez Uniwersytet w Bialymstoku
wnioskowane go uprawnienia do prowadzenia s tudi6w

(nazwa kierunku studiiw z zaznaczeniem poziomu l$ztalcenia)

zrezggnujg ze stanowienia minimum kadrowego
do ktdrego jestem wliczany/a/ i

(nazu)a kierunku studiiw z zaznaczeniem poziomu ksztolcenia)

powiadomig o tym Rehora.

(podpis osoby skladajqcej oSwiadczenie)

Podstawa prawna: art. I l2 a ust. I i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wybzym z dnia21 .07 .2005t. (Dz.U- z

2012r. poz. 572 zp62n. zm.).


