
Zarządzenie Nr 11/2019 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 
z dnia 20 maja 2019 r. 

w sprawie: wymaganej dokumentacji stanowiącej podstawę do podjęcia uchwały dotyczącej 
programu studiów dla określonego kierunku, poziomu oraz formy studiów 

Na podstawie: art. 23 ust. I, art. 67 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 
dnia 20 lipca 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. ), art. 214 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 
2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyzszego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(Dz. U. z dnia 28 listopada 2018 r. poz. 2218) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 28 
września 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1

1. Dokumentacja programu studiów dla określonego kierunku, poziomu oraz formy studiów
powinna składać się z wymienionych niżej elementów i zawierać informacje, o których
mowa w ust. 2 - 4.

2. Ogólna charakterystyka studiów:
a) nazwa kierunku studiów;
b) poziom studiów;
c) profil studiów;
d) forma studiów;
e) liczba semestrów;
f) liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów;
g) tytuł zawodowy nadawany absolwentom;
h) wiodąca dyscyplina naukowa, do której został przyporządkowany kierunek studiów
(dyscyplinie wiodącej przypisuje się ponad 50% punktów ECTS objętych programem
studiów);
i) w programie studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny
określa się dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej
liczbie punktów ECTS, przy czym łączny udział dyscyplin musi być równy 100%, ze

wskazaniem dyscypliny wiodącej, zgodnie z załącznikiem.

3. Efekty uczenia się:
a) opisy efektów uczenia się na kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z

odniesieniem do charakterystyki efektów drugiego stopnia PRK dla poziomu 6. (w przypadku
studiów pierwszego stopnia) lub 7. (w przypadku studiów dmgiego stopnia), przedstawione w

formie tabeli,
b) matryca pokrycia efektów uczenia się przedmiotów objętych planem studiów.

4. Plan studiów:
a) plan studiów stacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów/modułów kształcenia w tym
przedmiotów do wyboru przez studentów;



b) plan studiów niestacjonarnych, z zaznaczeniem przedmiotów/modułów kształcenia w tym
przedmiotów do wyboru przez studentów;
c) sumaryczne wskaźniki punktów ECTS według ustaleń§ 2.

§2

1. Sumaryczne wskaźniki punktów ECTS powinny określać liczbę punktów, jaką student
uzyskuje:
a) w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub

innych osób prowadzących zajęcia;
b) w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne;
c) w ramach praktyk zawodowych;
d) w ramach zajęć do wyboru;
e) w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych- w przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych, niż
odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 



Załącznik do zarządzenia nr 11/2019 i dnia 20.05.2019 r. 

Kierunek przyporządkowany jest do dziedziny i dyscyplin: 

LP Dziedzina Dyscyplina Dyscyplina Procentowy udział 

Wiodąca 
punktów ECTS 

odnoszący się do 

Tak/Nie dyscypliny 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Łącznie 100% 


