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Uchwala nr 1647

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie wytycznych dla rad podstawowych iednostek organizacyjnych uniwersytetu,

okreilajqcych zasady tworx,enia programdw ksztalcenia

dla okreilonych kierunkdw, prolili i poziomdw ksztalcenia stud iw wy|s4vch

Na podstawie art. 68 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

wy2szym 1i i. Oz. rJ . z 2012 r., poz. 572 z p62n zm.) oraz Rozporz4dzenia Ministra Nauki

i 
'szkolnictwa 

wyzszego z dnia 3 paLdziemika 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370)

w sprawie warunk6w piowadzenia studi6w na okredlonym kierunku i poziomie ksztalcenia

Senat Uniwersytetu w Bialymstoku ustala wltyczne dla rad podstawouych jednostek

organizacyjnych Uniwersytetu, okreslaj4ce zasady tworzenia program6w ksztalcenia dla

okeslonego kiemnku, poziomu i profitr.r/profili ksztalcenia studi6w wy2szych

Program ksztalcenia

sr
1. Program ksztalcenia obejmuje opis zakladanych efekt6w ksztalcenia oraz program

stud-i6w stanowi4cy opis procesu ksztalcenia prowadzqcego do uzyskania tych efekt6w.

Studia wyzsze realizowane s4 zgodnie z programami ksztalcenia dla okredlonych

kierunk6w, poziom6w i profili ksztalcenia.

2. podstawowe jednostki organizacyjne prowadz4ce kierunki studi6w uwzglgdniaj4

w programach ksztalcenia wnioski z analizy zgodnoSci efekt6w ksztalcenia z potrzebami

rynku pracy oraz wnioski z analizy wynik6w monitoringu karier zawodowych

absolwent6w.
3. Podstawowe jednostki organizacyjne wykorzystuj4 w pracach, maj4cych na celu

okreSlenie programu ksztalcenia, doSwiadczenia i wzorce migdzynarodowe'

Efekly ksztalcenia

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

progmmu ksztaicenia na okeslonym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia,

uwzglgdniaja efekty ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejgtnosci oraz kompetencji

spole"inych wybrane z efekt6w ksztalcenia dla obszaru lub obszar6w ksztalcenia, do

kt6rych zostal przyporz4dkowany kierunek studi6w, z zastrzeleniem ust' 2'

2. Efekty ksztalcenia okreslone dla programu ksztalcenia kierunku studi6w pierwszego

stopnia, wyodrEbnionego z jednego obszaru ksztalcenia, powinny uwzglgdniai wszystkie

obszarowe efekty ksztalcenia.
3. Efekty ksztalcenia zakladane w programie ksztalcenia, niezbqdne do uzyskania

kwalifikacji pierwszego stopnia albo drugiego stopnia, uwzglgdniaj4 efekty ksztalcenia

odpowiednio dla kwalifikacji pierwszego stopnia albo kwalifikacj i drugiego stopnia.

odnosz4cych sig do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych wlasciwych dla danego

kierunku studi6w, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2

ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym'
4. W przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi studia na danym



2.

kierunku i poziomie ksztalcenia na profilach: og6lnoakademickim i praktycznym,
zakladane efekty ksztalcenia opisuje sig odrgbnie dla kaZdego profilu ksztalcenia.

5. Wz6r opisu efekt6w ksztalcenia olce!;la Zal4cznik nr I do niniejszej Uchwaly.

3.

4.

l.

Program studitiw - wymagania og6lne

$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 umo2liwii studentowi uyb6r modul6w zajgi, kt6rym
przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niz 30o/o liczby punkt6w ECTS
koniecznych dla uzyskania kwalifikacji odpowiadaj4cych poziomowi ksztalcenia.
Modulami do wyboru mog4 byd moduly specjalno3ci.
Program studi6w dla kierunku przyporz4dkowanego do wigcej niZ jednego obszaru

ksztalcenia okeSla dla ka2dego z tych obszar6w procentowy udzial liczby punkt6w ECTS
w lqcznej liczbie punkt6w koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadaj4cych
poziomowi ksztalcenia.
Co najmniej polowa programu studi6w stacjonarnych musi byi realizowana w postaci

zajg( dydaktycznych, wymagaj4cych bezpoSredniego udziaiu nauczycieli akademickich
i student6w.
Dob6r form zajg| dydaktycznych, ich organizacja, w tym proporcje pomigdzy liczb4
godzin poszczeg6lnych form prowadzonych zajgi, powinny zapewniai osi4gnigcie przez

student6w zakladanych cel6w i efekt6w ksztalcenia, w tym szczeg6lnie umiejgtno5cr
praktycznych i kompetencji spolecznych, niezbgdnych na rynku pracy.
Program studi6w dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduly zajgi powi4zane
z praktycznym przygotowaniem zawodowym, kt6rym przypisano punkty ECTS
w wymiarze wigkszym niz 50% liczby punkt6w ECTS, o kt6rych mowa
w $ 4 ust. I pkt 6, sluZ4ce zdobywaniu przez studenta umiejgtno6ci praktycznych
i kompetencj i spolecznych.

7. Program studi6w dla kierunku o profilu og6lnoakademickim obejmuje moduly zajgi
zwiqzane z prowadzonymi badaniami naukouymi w dziedzinie nauki zwi4zanej z lym
kierunkiem studi6w, kt6rym przypisano punkty ECTS w wymiarze wigkszym niz 50%o

liczby punkt6w ECTS, o kt6rych mowa w $ 4 ust. I pkt 6, sluZqce zdobywaniu poglgbionej
wiedzy oraz umiejgtnoSci prowadzenia badari naukowyclt-

8. W przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku,
poziomie i profilu ksztalcenia studia w formie stacjonamej i niestacjonamej, proces

ksztalcenia umoZliwia uzyskanie takich samych efekt6w ksztalcenia w kazdej z tych form
studi6w.

9. Liczba punkt6w ECTS wymagana programem studi6w do uzyskania kwalifikacji
odpowiadajqcych poziomowi studi6w wynosi nie mniej nr2:

I ) I 80 - dla studi6w pierwszego stopnia.
2) 120 - dla studi6w drugiego stopnia
3) 300 - dlajednolitych studi6w magisterskich.

Program studitiw - wymagania szczegdlowe

$4
1. Podstawowe jednostki organizacyjne w programie studi6w dla kierunku studi6w, poziomu

i profilu ksztalcenia okreSlaj4:
I ) nazwg jednostki prowadz4cej kierunek,

5.

6.
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3.

4.

2) nazwE kierunku/specjalnoSci studiow,
3) poziom ksztalcenia (studia pierwszego stopnia./studia drugiego stopnia/jednolite studia

magisterskie),
4) profil ksztalcenia (og6lnoakademicki/praktyczny),
5) formg studi6w (stacjonarne/niestacjoname),
6) liczbg semestr6w i liczbg punkt6w ECTS koniecznq dla uzyskania kwalifikacji

odpowiadaj4cych poziomowi ksztalcenia,
7) moduly zajge @ajgcia lub grupy zapt) wraz z przypisaniem do ka:Zdego modulu

efekt6w ksztalcenia oraz liczby punkt6w ECTS,
8) sposoby weryfikacji zakladanych efekt6w ksztalcenia, osi4ganych przez studenta,

9) plan studi6w (odrgbny w przypadku studi6w prowadzonych w formie stacjonamej
i niestacjonarnej) z zaznaczeniem modul6w podlegaj4cych wyborowi,

10) l4czn4 liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskai w ramach zajgi:
a) wymagaj4cych bezpo6redniego udzialu nauczycieli akademickich

i student6w,
b) z zakresu nauk podstawowych, wlaSciwych dla danego kierunku studi6w,

do kt6rych odnosz4 sig efekty ksztalcenia dla danego kierunku studi6w, poziomu
i profilu ksztalcenia,

c) o charakterze praktycznym, w tym zaj96 laboratoryjnych, warsztatowych
i projektowych,

11) minimaln4 liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskad w ramach
niezwiqzanych z kierunkiem studi6w zajgi og6lnouczelnianych lub zajgi na innym
kierunku studi6w,

12) liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyska6 w ramach zajgi z obszar6w nauk
humanistycznych i nauk spolecznych,

l3) liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyskad w ramach zajg,t, z jgzyka obcego,
14) Iiczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyska6 w ramach

zaj gi wychowan ia frzy czne go,
l5) procentowy udzial punkt6w ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modul6w

do wyboru,
16) wymiar, zasady i formg odbywania praktyk zawodouych dla kierunku studi6w

o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studi6w o profilu og6lnoakademickim
je2eli program ksztalcenia na tych studiach przewiduje praktyki,

17) 14czn4 liczbg punkt6w ECTS, kt6r4 student musi uzyska6 w ramach praktyk
zawodowych na kierunku studi6w o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku
studi6w o profilu og6lnoakademickim - je2eli program ksztalcenia na tych studiach

przewiduje praktyki,
18) 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),

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

studi6w,
20) warunki ukofczenia studi6w (zasady dopuszczania do egzaminu dyplomowego,

zakes i spos6b przeprowadzania egzaminu dyplomowego) oraz uzyskany tytul
zawodon].

Wz6r programu studi6w okredla Zal4cznik nr 2 do niniejszej Uchwaly
Wz6r planu studi6w okreSla Z al4cznik nt 3 do niniejszej Uchwaly.
W celu sprawdz enia, czy wszystkie zalolone w programie efekty ksztalcenia mog4 byi
uzyskane w wyniku reatizacji modul6w ksztalcenia przewidzianych programem studi6w,

wydzial sporz4d za malrycQ efekt6w ksztalcenia. Matryca odzwierciedla relacje migdzy



efektami ksztalcenia zdefiniowanymi dla programu ksztalcenia, a efektami ksztalcenia

zdefiniowanymi dla poszczeg6lnych modul6w progrilmu studi6w. Wz6r matrycy efekt6w
ksztalcenia okre Sla Zalqcznlk nr 4 do niniejszej Uchwaly.

5. Program studi6w na danym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia stanowi podstawq do

opracowania przez koordynatora przedmiotu i prowadzqcych zajgcia sylabusa przedmiotu.

Wz6r sylabusa przedmiotu okre Sla Zal4cznik w 5 do niniej szej Uchwaly.

Punkty ECTS

$5
l. Punkty ECTS sq to przyporzqdkowane poszczeg6lnym modulom/przedmiotom punkty

zaliczeniowe, wyruZaj4ce Sredni naklad pracy studenta zwiqzany z uzyskaniem zalo2onych

dla tych zajgi i modul6w efekt6w ksztalcenia, przy czym jeden pkt ECTS odpowiada 25 -
30 godzinom pracy studenta.

2. Punkty ECTS przyporz4dkowuje sig poszczeg6lnym przedmiotom, a nie formom zajqi
dydaktycznych, sluZ4cych ich realizacji.

3. Liczba godzin pracy studenta obejmuje udzial w r6znych formach zorganizowarrych przez

uczelnig zajEt, z udzialem nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe) oraz czas

podwigcony na samodzielnq pracA studenta, tj. przygotowanie sig do zaj96, wykonanie
zadan, kt6re mog4 byi realizowane poza uczelni4 (np. wykonanie projekt6w,
przygotowanie innych samodzielnych prac), przygotowanie sig do kolokwi6w
i egzamin6w. Liczba godzin pracy studenta powirura byi szacowana z uwzglEdnieniem

mo2liwo6ci osi4gnigcia zakladanych efekt6w ksztalcenia przez przecigtnego studenta

realizuj4cego przedmiot.
4. Punkty ECTS przyznaje sig za zaliczenie kaZdego modulu/przedmiotu przewidzianego

w planie studi6w.
5. Student uzyskuje punkty ECTS przyporz4dkowane danemu modulowi/przedmiotowi,

je2eli spelni wszystkie okreSlone w programie studi6w wymagania oraz osiEgnie zalozone

dla tego moduh:/przedmiotu efekty ksztalcenia, przy czym liczba uzyskanych punkt6w

ECTS nie zaleLy od uzyskanej przez studenta oceny.

6. Liczba punkt6w ECTS przewidziana planem studi6w do zaliczenia ka2dego semestru

wynosi nie mniej niz 30.

$6
l. Na studiach stacjonamych i niestacjonamych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz

jednolitych studiach magisterskich minimalna liczba punkt6w, kt6rq student musi uzyskai

za zajgcia zwychowania fizycznego wynosi, z zastrzezeniem ust. 2:

1) na studiach pierwszego i drugiego stopnia nie mniej niz I punkt ECTS,

2) na jednolitych studiach magisterskich nie mniej niz 2 punkty ECTS.

2. W przypadku zwolnienia studenta z realizacji zajEt z wychowania ftzycznego
(na podstawie zalwiadczenia lekarskiego) program studi6w powinien umo2liwi6

studentowi skorzystanie z innych zajg6, kt6rym przypisano takie same efekty ksztalcenia

i tak4 sam4 liczbg punkt6w ECTS, np. w ramach wydzialowej lub og6lnouczelnianej oferty

przedmiot6w do lrryboru, z zastrze2eniem ust. 3.

3. W przypadku student6w niepelnosprarvnych program studi6w przewiduje realizacjE zajqi
uychowania fizycznego zorganizowanych przez uczelnig w formie alternatywnej' Liczbq
punkt6w przypisanych tym zajgciom na poszczeg6lnych poziomach ksztalcenia okresla

ust. L
4. Na studiach stacjonamych i niestacjonamych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz

jednolitych studiach magisterskich minimalna liczba punkt6w ECTS, kt6r4 student musi

uzyskae za zzlgcia z zakresu technologii informacyj nej, nie mo2e byi mniejsza niz I pkt



f.

ECTS. Tredci programowe tego przedmiotu powinny uwzglgdniad zagadnienia, metody
i narzgdzia z zakresu technologii informacyjnej, zwi4zute ze specyfik4 danego kierunku
studi6w.
Program studi6w pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studi6w
magisterskich, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacj onarnej , przewiduje zajgcia
z jgzyka obcego, zakt6re student moze uzyska6:
l) na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich - nie mniej ni2

6 pkt ECTS,
2) na studiach drugiego stopnia - nie mniej niz 2 pkt ECTS

Minimalna liczba punkt6w ECTS, kt6rq musi uzyskad student na studiach pierwszego

stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, realizowanych w formie
stacjonamej i niestacjonamej, w ramach zajg,t z obszar,Sw nauk humanistycznych i nauk
spolecznych, wynosi nie mniej 5 pkt ECTS, z zastrzezeniem ust. 7.

W przypadku kierunk6w przyporz4dkowanych wyl4cznie do obszaru nauk
humanistycznych wym6g ust. 6 nalezy zrealizowat w odniesieniu do obszaru nauk
spolecznych, a w przypadku kierunk6w przyporz4dkowanych wyl4cznie do obszaru nauk
spolecznych wym6g ust. 6 nale?y zrealizowai w odniesieniu do obszaru nauk
humanistycznych.
Minimalna liczba punk6w ECTS, kt6r4 musi uryskai student w ramach niezwiqzanych
z kierunkiem studi6w zajg6 og6lnouczelnianych lub na innym kierunku studi6w, wynosi
nie mniej niz 2 pkt ECTS.
Program studi6w pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studi6w magisterskich,
prowadzonych w formie stacjonamej i niestacjonamej, przewiduje realizacig zajgt
z zakresu ochrony wlasnoSci intelektualnej, kt6rym nalezy przypisai nie mniej niZ I pkt
ECTS,

Ksztalcenie prTygolowujqce do wykonywania zawodu nauc4yciela

$7
Program ksztalcenia dla kierunku oferuj4cego specjalnoSi nauczycielsk4 uwzglgdnia
wymogi okreSlone w standardach ksztalcenia przygotowuj4cego do wykonywania zawodu
nauczyciela, okedlone przez ministra wlaSciwego do spraw szkolnictwa wyzszego.
Na kierunku nieoferuj4cym specjalnoSci nauczycielskiej dydaktyka przedmiotowa,

stanowiqca czg56 programu ksztalcenia w ramach przygotowania pedagogicznego,

uzyskiwanego w Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU), powinna by6 wyodrgbniona
w planie studi6w jako dodatkowy modul pod nazw4: Modul nadobowiqzkowy,
realizowany w przypadku wyboru dodatkowej oferty edukacyjnej, proponowanej przez

CEU. Dydaktyce przedmiotowej nalezy przypisai odpowiedni4 liczbg punkt6w, nie
mniejsz4 ni2 5 pkt ECTS.

Praktlki zawodowe

$8
Program studi6w dla kierunk6w o profilu praktycznym zapewnia studentom tego kierunku
mo2liwo6i realizacji praktyk zawodowych w l4cznym wymiarze co najmniej trzech

miesigcy na kzr2dym z poziom6w ksztalcenia.
Program studi6w, uwzglgdniaj4c odrgbne przepisy dla poszczeg6lnych uprawnieri

zawodowych, powinien okeSla6 w szcze96lnoSci :

1) cele praktyk wraz z zakladanymi efektami ksztalcenia,
2) wymiar, formy i zasady odbywania praktyk we wla6ciwych dla danego kierunku

studi6w instltucjach (niezbgdne jest zawarcie stosownych um6w lub porozumiefr).

'1.

9.

8.

2.

l.

l.

2.



3. Cele, program i terminy realizacji praktyk powinny byi wla5ciwie zharmonizowane
z pozostalymi elementami procesu ksztalcenia tak, aby dawaly gwarancjg osi4gnigcia
zakladanych efektow ksztalcenia.
Program praktyk powinien uwzglgdnia6 opis sposob6w weryfikacji, zdefiniowanych dla
praktyk, efekt6w ksztalcenia.

Zasady uruchamiania kierunkdw, specjalnolci, poziomdw i proJili ksztalceniu

$e
Program ksztalcenia, w tym efekty ksztalcenia dla ka2dego kierunku studi6w, poziomu
i profilu ksztalcenia prowadzonego pnez wydzial, uchwala rada vrrydzialu,
po zasiEgnigciu opinii wydzialowego organu samorz4du studenckiego.
W przypadku kierunku prowadzonego pruez co najmniej dwie jednostki organizacyjne
uchwalg, o kt6rej mowa w ust. l, podejmuj4 rady wszystkich jednostek prowadz4cych
ksztaicenie, po zasiggnigciu opinii odpowiednich organ6w samorz4du student6w kzrZdej

z jednostek.

$10
W przypadku tworzenia kierunku studi6w przez podstawow4 jednostkg organizacyjn4,
dziekan wydzialu przedstawia Senatowi wniosek wraz z peln4 dokumentacj4 dotyczqc4
tworzonego kierunku studi6w, obejmuj4c4:
1) og6lnq charakterystykg studi6w, w tym:

a) nazwg kierunku studi6w, poziom i profil ksztalcenia,
b) koncepcjE ksztalcenia, w tym:

- wskazanie zwi4zku kierunku studi6w z misjq uczelni i strategi4jej rozwoju,

- przyporzqdkowanie kierunku studi6w do obszaru lub obszar6w ksztalcenia oraz
okreSlenie procentowego udzialu liczby punkt6w ECTS dla poszczeg6lnych
obszar6w ksztalcenia w l4cznej liczbie punkt6w ECTS, koniecznej do uzyskania
kwalifikacji odpowiadaj4cych poziomowi ksztalcenia,

- wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do kt6rych odnosz4 sig efekty
ksztalcenia,

- tytul zawodowy nadawany absolwentom;
2) uzasadnienie utworzenia studi6w na oke6lonym kierunku, poziomie i profilu

ksztalcenia;
3) informacje dotycz4ce podstawowej jednostki organizacyjnej, w tym:

a) wskazanie posiadanej przez jednostkg kategorii naukowej,
b) opis prowadzonych badari naukowych w dztedzinie nauki zwi4zanej

z wnioskowanym kierunkiem studi6w,
c) dane potwierdzaj4ce speinianie wymagan (w przypadku tworzenia kierunku

o profilu og6lnoakademickim) w zakesie zapewnienia moZliwodci studentom tego

kierunku:

- co najmniej przygotowania do prowadzenia badan - w przypadku studi6w
pierwszego stopnia,

- udzialu w badaniach - w przypadku studi6w drugiego stopnia
i jednolitych studi6w magisterskich oraz wskazanie liczby student6w bior4cych
udzial w badaniach-

4) opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegajqcego sig o przyjgcie na studia
pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskre
(tj. szczeg6lowe zasady rekutacji waz z okeSleniem planowanego limitu przyjqi);

5) analizg zgodnoSci zakladanych efekt6w ksztalcenia z potrzebami rynku pracy;

4.

t.

l.



6) informacjg o do3wiadczeniach i wzorcach migdzynarodowych, wykorzystanych
w pracach maj4cych na celu okreSlenie programu ksztalcenia;

7) opis sposob6w weryfikacji osiqgnigtych przez studenta efekt6w ksztalcenia w trakcie
calego procesu ksztalcenia:

8) uchwalg rady wydzialu wraz z pisemn4 opini4 wydzialowego zespolu do spraw jakoSci
ksztalcenia orM wydzialowego organu samorz4du studenckiego, dotycz4c4
wnioskowanego kierunku;

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

l0) opis warunk6w prowadzenia studi6w oraz sposobu organizacji procesu ksztalcenia,
w tym:
a) wykaz os6b proponowanych do minimum kadrowego (wz6r wykazu okeSla

Zal4cznik nr 6 do niniejszej Uchwaly) zawieraj4cy:

- imiona i nazwiska oraz numery PESEL, a w przypadku braku PESEL - numer
dokumentu potwierdzaj4cego toZsamoSi,

- informacje o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczeg6lnych os6b oraz
terminie podjgcia zatrudnienia w uczelni,

- informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
a w przypadku kierunku o profilu praktycznym - opis doSwiadczenia
zawodowego, zdobytego poza uczelni4,

- oSwiadczenia os6b proponowanych do minimum kadrowego
o mo2liwo6ci zaliczenia ich do tego minimum kadrowego w przypadku
uzyskania uprawnienia do prowadzenia wnioskowanego kierunku studi6w wraz
z informacj4 o aktualnym zaliczeniu do minimum kadrowego (wz6r
o5wiadczenia okreila Zal4cznik nr 7 do niniejszej Uchwaly);

b) wykaz nauczycieli akademickich, przewidzianych do realizacji zajq6 dydaktycznych
na wnioskowanym kierunku wraz z planowanym dla tych os6b wymiarem zajgi
(a w przypadku profilu praktycznego r6wnie2 przydziale zajgd zwiqzanych
z praktycznym przygotowaniem zawodowym) oraz informacj4 o spelniemu
warunku prowadzenia zajgd zwi4zanych z okredlon4 dyscyplinq przez nauczycieli
akademickich, posiadaj4cych dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny,

c) proporcjg liczby nauczycieli akademickich, proponowanych do minimum kadrowego
do przewidywanej liczby student6w,

d) kopie porozumieii z pracodawcami albo ich deklaracji w sprawie przyjgua
okreSlonej liczby student6w na praktyki (e2eli program studi6w przewiduje
obowi4zek realizacj i praktyki),

e) informacje na temat infrastruktury, kt6r4 dysponuje podstawowa jednostka
organizacyjna, w tym szczeg6lowy opis sal dydaktycznych, laboratori6w, pracowni,
sprzgtu i wyposaZenia,

i) informacje na temat zapewnienia mo2liwoici korzystania z zasob6w bibliotecznych
oraz zasob6w Wirlualnej Biblioteki Nauki;

I I ) opis wewngtrznego systemu zapewniania j akoSci ksztalcenia;
12) analizg finansowq uruchomienia i prowadzenia kierunku studi6w (sporz4dzonq

zgodnie z wzorem okre6lonym w odrgbnych przepisach) obejmuj4cq: kalkulacjg
koszt6w uruchomienia i prowadzenia ksztalcenia ze wskazaniem 2r5del ich
finansowania, okreSlenie konsekwencji utworzenia wnioskowanego kierunku na
obowi4zki dydaktyczne kadry jednostki/jednostek prowadz4cych studia (obci4Zenia

dydaktyczne, liczba godzin ponadwymiarowych);



2. W przypadku tworzenia kierunku studi6w przez podstawow4 jednostkg organizacyjn4,

o kt6rej mowa w art. 11 ust. 3 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie ]'{yzszym, poza

dokumentacj4 wskazan4 w ust. i, do wniosku przedkladanego ministrowi wladciwemu do

spraw szkolnictwa o nadanie podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnien do
prowadzenia kierunku nalezy dol4czyi:
1) kopig uchwaly Senatu w sprawie utworzenia kierunku studi6w oraz uchwaly

o przyjgciu przez Senat zakladanych efekt6w ksztalcenia,
2) kopie dokument6w potwierdzajqcych uzyskanie przez osoby proponowane do minimum

kadrowego t;tulu zawodowego, stopnia naukowego, uprawnienia r6wnowaznego
z uprawnieniami doktora habilitowanego a w przypadku, gdy tytul zawodowy, stopie6
naukowy lub tytul naukowy zostal uzyskany za gruic4 - kopie dokument6w wraz
z tlumaczeniem na jgzyk polski, dokonanym przez tlumacza przysigglego,

3) kopie dokumentacji potwierdzaj4cej dysponowanie infrastruktur4 zapewniaj4c4
prawidlow4 realizacjg cel6w ksztalcenia, w tym odpowiednie warunki do prowadzenia

zajEt w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach od dnia rozpoczgcia
ksztalcenia,

4) opis zasob6w bibliotecznych, obejmuj4cych literaturE zalecan4 na wnioskowanym
kierunku studi6w.

W przypadku ubiegania sig o przywr6cenie jednostce organizacyjnej uczelni zawieszonego
uprawnienia do prowadzenia studi6w na okeSlonym kierunku, poziomie
i profilu ksztalcenia, wniosek powinien zawierai wszystkie informacje i dokumenty
okreSlone w ust. 1 i ust. 2.

Senat podejmuje uchwaty w sprawie utworzenia kierunk6w studi6w i oke5lenia efekt6w
ksztalcenia w terminie do 30 stycznia roku poprzedzaj4cego rok akademicki, w kt6rym
planowane jest ich uruchomienie.
Dokumentacja, o kt6rej mowa w ust. I i 2, powinna bye zloinna w Dziale Dydaktyki
i Spraw Studenckich co najmniej na 30 dni przed posiedzeniem Senatu.

$ ll
W przypadku tworzenia specjalnoSci na prowadzonym kierunku studi6w, dziekan
wydzialu przedstawia Senatowi wniosek wraz z uzasadnieniem i dokumentacj4 tworzonej

specjalnoSci, obejmuj4c4:
l) uchwalg rady wydzialu wraz z pisemn4 opini4 wydzialowego zespolu do spraw jakoSci

ksztalcenia oraz wydzialowego organu samorz4du studenckiego;
2) informacjg o wplywie tworzonej specjalnodci 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;

3) wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do realizacji zajg6;

4) 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 finansow4 prowadzenia kierunku z uwzglgdnieniem tworzonej specjalnodci

(sporzqdzon4 wedlug wzoru okre3lonego w odrgbnych przepisach), obejmuj4c4
w szczeg6lnoSci: kalkulacjg koszt6w uruchomienia i prowadzenia specjalnoSci ze

wskazaniem 2r6del ich finansowania, okredlenie wplywu tworzonej specjalnodci na

obowi4zki dydaktyczne kadry jednostki/jednostek prowadz4cych studia (planowane

obci4Zenia dydaktyczne, liczba godzin ponadwymiarowych);

4.

3.

5.

l.



3.

1.

2.

l.

2.

6)proponowany limit przyjgd na kierunek, uwzglgdniaj4cy tworzon4 specjalno66 wraz
z opisem 'r 

"b"ru 
planowanej liczby student6w specjalnoSci w pelnym cyklu

ksztalcenia na o96ln4 liczbg student6w wydzialu.
Senat podejmuje uchwaly w sprawie uruchomienia nowych specjalnoSci do 30 kwietnia
roku poprzedzaj4cego rok akademicki, w kt6rym planowane jest ich uruchomienie,
z zastrzezeniem, 2e uruchomienie specjalnoSci nie powoduje zmiany efekt6w ksztalcenia

okeSlonych dla kierunku.
Dokumentacja, o kt6rej mowa w ust. l, powinna byt, zlolona w Dziale Dydaktyki
i Spraw Studenckich co najmniej na 30 dni przed posiedzeniem Senatu, na kt6rym
procedowane bgdzie powolanie nowej specjalnoSci.

$12
W przypadku zloZenia przez jednostkg organizacyjn4 wniosku w sprawie prowadzenta

kierunku studi6w/specj alno5ci w jgzyku obcym, dziekan przedklada Senatowi niZej

wymienion4 dokumentacjg:
l) uchwalg rady wydzialu;
2) wykaz nauczycieli akademickich przewidzianych do realizacji zajgt;
3) analizg finansow4 uruchomienia i prowadzenia kierunku studi6w, okredlaj4cq

w szczeg6lnodci: kalkulacjg koszt6w uruchomienia i prowadzenia ksztalcenia,
moZliwodci finansowania ze wskazaniem 2r6del, wplyw tworzonego kierunku na

obowiEzki dydaktyczne kadry jednostki/jednostek prowadz4cych studia (obci4zenia

dydaktyczne, liczba godzin ponadwymiarowych);
4) efekty ksaalcenia oke6lone dla danego kierunku studi6w stosown4 uchwal4 Senatu -

w wersj i obcojgzy cznej;
5) program studi6w i plan studi6w - w wersji obcojgzycznej;
6) sylwetkg absolwenta - w wersji obcojgzycznej;
7) zasady rekrutacj i - w wersji polskiej i obcojgzycznej.
Poza dokumentacj4 wymienion4 w ust. l, jednostka prowadz4ca obcqgzyczny kierunek
studi6w jest zobowiqzana do opracowania sylabus6w przedmiot6w w wersji
obcojgzycznej.

Zmiany w programach ksztalcenio

$ 13

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadzqca kierunek studi6w, w celu doskonalenia
programu ksztalcenia, moZe dokonywa6 w nim zmian, w tym w zakresie zakladanych
efekt6w ksztalcenia, wlaSciwych dla tego kierunku studi6w, poziomu i profilu ksztalcenia

wybranych z efekt6w ksztalcenia dla obszaru lub obszar6w ksztalcenia, do kt6rycn
przyporz4dkowany jest kierunek studi6w, z zasluzeleniem ust. 2 i ust 3.

Podstawowa jednostka organizacyjna, nieposiadajqca uprawnieri do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego w obszarze ksztalcenia i dziedzinie, do kt6rych
przyporzqdkowany jest kierunek studi6w, doskonalqc program ksztalcenia, moZe,

w ramach posiadanego uprawnienia do prowadzenia studi6w na oke5lonym kierunku,
poziomie i profilu ksztalcenia, dokonywad zmian:
l) zajgi dydakty cznych, za kt6re student mo2e uzyska6 lqcznie do 50% punkt6w ECTS,

okeSlonych w programie studi6w aktualnym na dzieri wydania przez ministra
wladciwego do spraw szkolnictwa wyzszego decyzji o nadaniu tego uprawnienia;

2) l4cznie do 30%o og6lnej liczby zakladanych efekt6w ksztalcenia, okreSlonych przez

Senat uczelni, aktualnych na dzieri wydania przez ministra wlaSciwego do spraw

szkolnictwa wy2szego decyzji o nadaniu tego uprawnienia;



3.

4.

5.

6.

7.

l.

5.

8.

9.

3) w doborze treSci ksztalcenia przekazywanych studentom w ramach zajqi.
Podstawowa jednostka organizacyjna nie moZe dokonywal zmiany zakladanych efekt6w

ksztalcenia w przypadku kierunku studi6w, dla kt6rego Senat przyj4l wzorco*y opis

efekt6w ksztalcenia.
Zmiany efekt6w ksztalcenia wymagaj4 zatwierdzenia przez Senat.

W przypadku zmian efekt6w ksztalcenia przedloZona wraz z wnioskiem dziekana

dokumentacja obejmuje:
1) uchwalg podstawowei jednostki organizacyjnej, zawietaj4c1 wskazanie

proponowanych zmian w zakresie zakladanych efekt6w ksztalcenia wtaz ze

szczegolowym ich uzasadnienieml
2) projekt jednolitych e1'ekt6w ksztalcenia;
3) program studi6w i plan studi6w, uwzglgdniaj4cy korekty wynikaj 4ce ze zmiany

efekt6w ksztalcenia.
Zmiany w programach ksztalcenia, o kt6rych mowa w ust. 1 i ust.2,pkt I i2, mogq byi
wprowadzone z pocz4tkiem nowego cyklu ksztalcenia, z wyj4tkiem zmian koniecznych do

usunigcia nieprawidlowoSci stwierdzonych przez Polsk4 Komisjq Akredl'tacyjn4, kt6re

mog4 byi wprowadzone w trakcie cyklu ksztalcenia.
Rada wydzialu podejmuje uchwaty dotyczqce zmian w programach ksztalcenia nie p62niej

niz na:

1) 9 miesigcy przed rozpoczgciem roku akademickiego w przypadku wprowadzenia zmian

w efektach ksztalcenia;
2) 3 miesi4ce przed rozpoczgciem roku akademickiego w przypadku zmian zajg(

dydaktycznych. okreSlonych w programie studi6w.
W terminie 14 dni od daty ich podpisania uchwaly wr.rz z programem s4 przekazywane do

wiadomodci prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.
Dziekan lvydzialu oglasza program ksztalcenia na stronie intemetowej wydzialu me

p62niej niL na 3 miesi4ce przed rozpoczgciem roku akademickiego.

Przepisy przejSciowe i koicowe
0 l4

Ksztaicenie na studiach wyZszych. rozpoczgtych przed dniem I pu2dziemika 2014 r.

kontynuowane jest na dotychczasowych zasadach do zakohczenia pelnego cyktu
ksztaicenia.
Rady wydzial6w, w terminie do 3 I maja 201 5 r., maj4 obowiqzek dostosowania
program6w studi6w dla prowadzonych profili i poziom6w ksztalcenia do wymog6w
niniejszej Uchwaly dla cykli rozpoczynaj4cych siE od 1 paLdziemtka 2015 r.

Rady wydzialu, w telminie do dnia 30 czerwca 2016 r., dostosuj4 profile i programy

ksztalcenia studi6w pierwszego stopnia, prowadzonych na kierunkach utworzonych przed

dniem I paZdziernika 2014 r. dla cykl6w rozpoczynaj4cych sig od roku akademickiego
201712018 do wymagah okreSlonych w art. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie .u'ryZszym.

Rady wydzialu, w terminie do 30 czerwca 2017 r., dostosuj4 profile i programy ksztalcema
studi6w drugiego stopnia i jednolitych studi6w magisterskich, prowadzonych na

kierunkach utworzonyoh przed I pa2dziernika 2014 r. dla cykl6w rozpoczynaj4cych sig od
roku akademickiego 2018/2019 do wymagah okre6lonych w art. 1l ustaty Prawo

o szkolnictwie wy2szym.
Dla program6w ksztaloenia realizowanych w formie studi6w stacjonamych na wszystkich
poziomach ksztalcenia, zwigkszenie ogolnej liczby godzin zajgd dydaktycznych,
ustalonych w dotychczas obowiqzuj4cych planach studi6w, v'ymaga zgody Senatu,

z zastrzeleniem, ze wym6g powyzszy nie dotyczy zwigkszenia og6lnej liczby godzin

wynikaj4cych z realizacji przez studenta zajgi og6lnouczelnianych lub na innym kierunku
studi6u' w wymiarze okreSlonym w $ 6 ust. 8.

Pelna dokumentacja dotyczqca programu ksztalcenia przechowywana jest na wydziale.
Niniejsze wltyczne zostaly opracowane na podstawie:

t0

3.

4.

6.

7.



l)Ustawy z dnia27 lipca 2005 r. Prawo szkolnictwie Wzszym (t. j.Dz.U.z2012r.,poz.
572 zp6in. zm.);

2)Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie .;qyzszym onz
niekt6rych innych ustaw (Dz. U. 22014 r., poz. ll98);

3) Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszar6w wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych
i artystycznych (Dz. U. Nr 179,po2. 1065);

4)Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 3 pu2dziemrka 2014 r.
w sprawie warunk6w prowadzenia studi6w na oke5lonym kierunku i poziomre
ksztalcenia (Dz. U. 2 2014 r., poz. 137 0);

5) Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z drna 2 listopada 20 I I r.

w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa W yZszego (Dz. U. Nr 253,
poz.l520);

6) Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 3 pu2dziem\ka 2014 r.
w sprawie warunk6w oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U.22014 r.,
poz. 1356);

7)Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 25 wrzelnia 2007 r.
w sprawie warunk6w, jakie musz4 byi spetnione, aby zajgcia dydaktyczne na studiach
mogly by6 prowadzone z wykorzystaniem metod i technik ksztalcenia na odlegloSd
(Dz. U. Nr 188, poz. 1347 , z po2n. zm.);

8) Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 4 listopada 201I r.

w sprawie wzorcowych efekt6w ksztalcenia (t. j. Dz. U. 22013 r., poz.l273).

$ ls
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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PiecziC Wydzialu

Zal4cznlk nr I

do Uchwaly nr 1647

lxx1l,??ffiT#t,l ?'"'"""*"

EFEKTY KSZTAI-,CENIA
dla kierunku

stadia pie rw szego/druglego stopnia - p rofil og6lnoakademic ki/praktyczny

Il1g!9j.qjen!e----!iryku w obszarze/obszarach ksztalcenia wrrz z uzasadnieniem
i uwzglgdnieniem dziedziny/dziedzin nauki oraz dyscyplin ze wskazaniem dyscypliny wiodqcej

O b i ai nie nia oznaczefi (n iepotrze bne usun qt) :

K (przed podkrellnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
ll/ - kategoria wiedzy
U - kalegoria umiejgtnoici
K (po podkre!lniku) - kategoria kompetencji spotecznych
A lub P - ol<rellenie proJilu (A - ogblnoakademicki, P - praktyczny)
HIA (H2P) - efekty l<sztalcenia w obszarze kszlalcenia w zakresie nauk humanisrycznych dla studiiw
p ie r\eszego slopn ia (drugiego s topnia)
SIA (S2A) - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zal<resie nauk spolecznych dla studi6w piemrszego

slopnia (drugiego slopnia)
PtA (P2P) - efekry ksztatcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk przyrodniczych dla studiiw
pierwszego slopnid (drugiego stopnia)
XIA (X2A) - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zalcresie nauk icislych dla studi6w pierwszego

stopnia (drugiego stopnia)
TIA (T2A) - efekty ksztalcenia w obszarze h.sztalcenia w zakresie nauk technicznych dla studi6w

pierwszego stopnia (drugiego stopnia)
01. 02. 03 i koleine - numer ksztalcenia

OPIS KIERUNKOWYCH EFf,KTOW KSZTALCENIA
Po ukoficzeniu sttdi6w pierwszego/drugiego stopnia

na kierunku .. absolwent:

Odniesienie do efekt6w
ksztalcenia

w obszarze/obszarach
ksztalc€nia w zakresie

Ilauk..,...........
WIEDZA

HIA W02

HIA UO4

KOMPf,TENCJE SPOLECZNE
HlA KOI

(pieczqtkq i podpis Dziekano)
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Zalqcznik N 5

do Uchwaly nr 1647

Senatu Unrwersyl€tu w Bialymstoku

z dnia l7 grudnra 2014 r

slio;rts
A. Informacje og6lne

Tg czgi6 wypelnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszyslkimi prowqdzqcyni dany

przedmiot w jednostce) lqcznie dla wszystkich form zojgt (np wykladu i iwiczey't) Czgii I nie

dotyczy przedniot6w zmieniajqcych sig co roku.

Data opracowania:
Koordynator
przedmiotn:

lytul/slopiert, inig i nazwisko

Elementy skladowe
svlabusu

Opis

Nazwa jednostki
prowadzgcei kierunek

Nalezy wskozat nazwg ll/ydzialu.

Nazwa kierunku studi6w Nolezv rtvmieni6 kieruneh sludi6w, na kt6rym przedrniol iest oferowany

Poziom ksztalcenia Studia pierwszeso stopnia, drugieg,o stopnia lub jednolite magisterskie.

Prolil studi6w O so ln o qka d em i c ki, pr aktyczny.

Forma studi6w St acj onarne, nies locj o nar ne.

Kod przedm iotu Zgodnie z przyiglymi zasadqmi hodowania przedmiotow w systenie USOS

Jgzyk przedmiotu Nalei wymienit jgzylg w jakiu prowadzony jest przedmiot.

Rodzaj przedmiotu
Stqtus przedmiolu - obowiqzkowy/do wyboru (przypisat do konkretnego modulu,

lub in.).

np : M_l

Dziedzina i dyscyplina nauki
Nalezy podai dziedzing i dyscypling nauki, w kl6rq wpisujq sie treici programowe
przedmiotu.

Rok studi6w/semestr
Nale4 wskazat rol</semestr studi|w, na kt6rym dany przedmiot iesl oferowarry Aeili
przedmiot iest przypisarry do roku lub semestru).

Wymagania wstgpne (tzw.
sekwencyjny system zajgd
iegzamindw)

Naleiy wskazot przedmioty wprowadzaiqce, ktorych wczeinieisze zaliczenie iest niezbgdne

do realizov'ania lreici danego przedmiolu oruz -jeSli ro konieczne - zakres wiadomoici/
uniejgtnoici/ kompetencji, jakie powinien juz posiadat student przed rozpoczgciem nauki

Drzedmiotu.
Liczba godzin zajgd
dydaktycznych z podzialem
na formy prowadzenia zaied

Nalezy okreslit liczbg godzin zojgt dydaktycznych oraz wskazat forng/fornry prowadzenia

zojgi (np. wyklad, twiczenia, laborqlorium, komversatorium) z uwzglgdnieniem :ajgt
prowqdionych z wkorzystqniem netod i technik ksztqlceniq na odlegloic.

Zaloienia i cele przedmiotu
Naleiy podaijasny i zwigzly opis celu i treSci przedmiotu pozwalajqcy okreiliijego
rqmowv zqkres Iema czntt.

Metody dydaktyczne oraz
0g6lna forma zaliczenia
przedmiotu

Nalezy przedstawii informqcje na tenal metod nauczaniq (np. konsultacie, warszlaty
grupowe, projekly, proce terenowe itp.).
Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie,

Efektv ksztalceniai
0dniesienie do kierunkowych

efekt6w ksztalccnia

l
2.

3 itd.

Punkty ECTS Nalezy podai Iiczbg punkt6w ECTS przypisanq przedmiotowi.

Bilans nakladu pracy
studenta'i

Naleiy wymienii rodzqje akt vnoici sladenla wraz z przypisqnq im Iiczbq godzin nakladu

oracy sludentq.

Wska2niki iloSciowe

Naklad pracv studenta zwiqzany z zaigciami"': Liczba s.odzin Punktv ECTS

wy mogo jqcymi bezpoJrcdn ieqo udzialu n!!!4y!!4a
o charakterze pruktycznlm



Elementy skladowe sylabusu Opis

Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiolu powinna byt zgodna z programem sludi6w
przyj gtym przez podstqwow q j ednost kg organizacyj nq.

W przypadku przedniotu do wyboru nale2y podat jego nazwg
zsodnq z uchwalq Rqdy Wydzialu.

Kod przedmiotu Zgodnie z przyjgtymi zasadami kodowaniq przedmiotow.

Nazwa kierunku Nqle,y wynienit kierunek studi'w, na kt'rym przedmiotjest
oferowany.

Nanva iednostki prowadz4cei kierunek Nalezy wskazai nazwg Wydzialu.

Jgryk przedmiotu Nale2y wymienit j gzyk, w jakim prowad2ony jest przedmiot.

Rok studiow/ semestr Nale2y wskazat roAsemeslr studi1w, na kt6rym ddny przedmiot
jest oferowany (je(li przedmiot jest przypisany do roku lub
semestru).

Liczba godzin zajg6 dydaktycznych
oraz forrna prowadzenia zajgt

Nale2y okre!lit liczbg godzin zajgt dydaktycznych oraz wskazai

formg prowadzenia zojgt, np. wyklad, twiczenia, laboratorium itp.

Moina podat dodatkou/e informacje no lemal metod nquczania
/np. konsultacie, warsztaty Frupowe, proiekly, prace terenowe itp )

Liczba Dunkt6w ECTS Podat w wypadku, gdy nie wypelniono czgSci A.

Prowadz4cy Nolezy podat inig i nazwisko oraz stopiery'tytul naukowy osoby
(os6b) prowodzqcej przedmiot i egzaminujqcej. Jeieli przedmiot
prowodzi wigcej os6b wg ustalonego wsp6lnie programu
przedmiotu, wszyscy wypelniajq jeden sylabus i go podpisujq. Jeili
osoby prowadzqce pnedmior reqlizujq programy aulorskie, to
lormularz wvpelniq kazdv oddz iel n ie.

TreSci merytoryczne przedm iotu Nalei podot opis treici przedmiotu (lista zogadnieh, tenat6w,
problemow z uwzglgdnieniem nqjnowszych osiqgnigt naukowych
w dziedzinie nquki Triqzanei z tym przedmiotem).

Efekty ksztalcenia wrin ze sposobem
ich weryfikacj i

Nalezy zclefiniowat oczekiwane efekty ksztalcenio (dla formy zajgt
- wybrat wlalciwe z czglci A) oraz podqt metody sprowdzania, czy

zaklodane efekty kszlqlcen iq zostol, osiqgnigte. Przykladowe
sposoby weryfikacji elekt6w ksztalceniq: egzamin ustrty lub
pisemny; zqliczenie uslne lub pisemne; kolokwium; test kontrol4y;
proj ekty i i,wiczen iq praktyczne/laboratoryj ne ; es ej/wypracowqnie ;
refer at ; prezentqcj a ; praca s em estral na/roczno/fuplomow a:
pralctyki; ocena akrlutnofci w trakcie zajgt: ocena efekt'w pracy
zesDolowet.

Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu

Naleiy okreilii zasady dopuszczenia do egzaminu, sposdb
i warunki zaliczenia zajgi, lqcznie z okreileniem zqsod zqliczqniq
nieobecnoSci oraz okreileniem liczby godzin nieobecnoici
kw q lilihu i ocvch do niezaliczenia prz edm iotu.

Wykaz I iteratury podstawowej
i uzupehriaiacei

lVykaz lektur i innych material6w obowiqzujqcych do zaliczenia
przedmiotu.

SYLABUS
B, Informacje szczeg6lowe

Tg czgit wypelnia kazda osoba prowodzqca w danym roku zajgcia z przedmioru, osobno dla r62nych form zajgi

podpis osoby skladaj4cej sylabus

' Opis zakladanych efektdw l<sztalcenia w zakresie wiedzy, uniejetnoici i kompetencji spolecznych, z uvzglgdnienien form zajgi
Uwzglgdnia sig tylko elekty mo|liwe do sprawclzenia (hienalne/wery./ikowolnel
i, Przyhadowe rodzaje aktlwnoid. udztol w wykladach, ttriczeniach, przygotoflanie do zajgi, udziat w konsultacjach,

realcacja zadoi projekowych, pisanie eseju, przygolowanie do egzaminu. Liczba godzn naUadu pracy sludenta po||inna
byt zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punlaomi ECTS wg ptzelicznika: I ECTS 25=30 h
i\' Zalgcia wymaga.lqce bezpoiredniego udziolu nouczyciela sq to tztu godziny konlaktowe (rowkie2 le nieujgle w rozHadzie

zajq6, np konsultacje lub zaliczenio/egzominy). Suma punkt6v, ECTS obu nokladdw mote byt wigLtza od og6lnej liczby
punkl'v ECTS przypisanej temu przedniolorri
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Zal4c?]lik N 7
do Uchwaly nr 164?
Senatu UwB
z dnia l7 grudnia 2014 r.

Data

nazwisko i imie

tytul/stopief naukorry

Oiwiadczam, ze od dnia

OSWIADCZENIE

upowaznlam

z)

(podstawowa jednostka organ izacyjna)

do zaliczenia mnie do minimum kadroweeo kierunku studi6w:

(naz wa kierunku studi6w z zamaczpniem poziomu ksztalcenia)

Informujg, 2e od dnia ... ... .......r. jestem wliczany/al do minimum kadrowego:

l)..................
(nazwa kierunku stu di6w z zamacz.eniem poziomu kszalcenia)

(nazwa kierunku studi6w z zzmaczeniem poziomu ksztalcenia)

JednoczeSnie oiwiadczam, iz w przypadku uzyskania przez Uniwersytet w Bialymstoku
wnioskowanego uprawnienia do prowadzenia studiiw

(nazwa kierunku studiow z zaznaczeniem poziomu ksztalcenia)

zre4ygnujg ze stanowienia minimum kadrowego

do ktdrego jestem
(nazwa kierunku studi6w z zaznaczeniem poziomu ksztalcenia)

wliczany/a./ i powiadomig o tym Rehora.

(podpis osoby skladajqcej oSwiadczenie)


