Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW
z dnia 19 stycznia 2017 r.

Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia
na kierunku/studiach podyplomowych* …………………………………. prowadzonym/prowadzonych*
na Wydziale ………………...……..
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta
Obszar/‐y kształcenia**
Dziedzina nauki
i dyscyplina naukowa
Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach
i efektach kształcenia
prowadzonych na uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna
dla uzyskania tytułu zawodowego

Tabela odniesień
efektów kierunkowych
do efektów obszarowych

Symbol
efektu na
kierunku

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do
charakterystyk
uniwersalnych i
drugiego stopnia PRK

wiedza: absolwent zna i rozumie …

umiejętności: absolwent potrafi ...

kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do ...

* niepotrzebne skreślić
** program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy
udzaił liczby punktów ects w łącznej liczbie punktów ects.
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Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku ……………
prowadzonym na Wydziale …………………….
Nazwa kierunku studiów i kod programu
wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla
uzyskania tytułu zawodowego
Liczba semestrów
Obszar/y kształcenia*
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa
Wskazanie związku z misją UKSW
i jej strategią rozwoju
Ogólne cele kształcenia oraz możliwości
zatrudnienia(typowe miejsca pracy) i
kontynuacji kształcenia przez
absolwentów studiów
Wymagania wstępne(oczekiwane
kompetencje kandydata) – zwłaszcza w
przypadku studiów drugiego stopnia
Zasady rekrutacji
/wykaz zgodny z systemem POLon/
Minimum
kadrowe z
przyporządkowanie
m poszczególnych
osób do dyscyplin
naukowych

Warunki
realizacji
programu
studiów

Proporcja liczby
nauczycieli
akademickich
stanowiących
minimum kadrowe
do liczby
studiujących
Opis działalnosci
badawczej w
odpowiednim
obszarze wiedzy ‐
w przypadku
studiów
o profilu ogólno‐
akademickim

Wymiar, zasady i forma
odbywania praktyk
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Liczba punktów ECTS,
jaką student musi
uzyskać na zajęciach
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczycieli
akademickich
Liczba punktów ECTS,
jaką student musi
uzyskać w ramach zajęć
do wyboru

Sumaryczne wskazniki
(punkty ECTS)
charakteryzujące
program studiów

Liczba punktów ECTS,
jaką student musi
uzyskać w ramach zajęć
związanych z
praktycznym
przygotowaniem
zawodowym/z
prowadzonymi
badaniami naukowymi
Liczba punktów ECTS
jaką student musi
uzyskać realizując
moduły kształcenia
oferowane
w formie zajęć
ogólnouczelnianych z
obszaru nauk
humanistycznych
lub społecznych

nazwa
przedmiotu/moduł
kształcenia

Symbol efektu
kształcenia
(należy wymienić
wszystkie EK, jakie
student uzyska po
zaliczeniu
przedmiotu)

Opis planu studiów
Nr semestru
Liczba
ECTS

Liczba
godzin

Forma
zajęć

Sposób Obowiązk
owy
sprawdze
TAK/NIE
nia
efektów
kształ‐
cenia

Do
wyboru
TAK/NIE

* program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy
udzaił liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS
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Dokumentacja związana z programem studiów podyplomowych ……………
prowadzonych na Wydziale …………………….
Nazwa studiów podyplomowych
i kod programu wg USOS
Poziom kształcenia
Liczba punktów ECTS konieczna dla
ukończenia studiów
Liczba semestrów
Obszar/y kształcenia*
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa
Opis uprawnień absolwenta
związanych z posiadaną kwalifikacją
Zasady rekrutacji
Wymiar, zasady i forma
odbywania praktyk

nazwa
przedmiotu/moduł
kształcenia

Symbol efektu
kształcenia
(należy wymienić
wszystkie EK, jakie
słuchacz uzyska po
zaliczeniu
przedmiotu)

Opis planu studiów
Nr semestru
Liczba
ECTS

Liczba
godzin

Forma
zajęć

Sposób Obowiązk
sprawdze
owy
nia
TAK/NIE
efektów
kształ‐
cenia

Do
wyboru
TAK/NIE

* program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy
udzaił liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW
z dnia 19 stycznia 2017 r.

Matryca efektów kształcenia
nazwa grupy przedmiotów (obowiązkowe, fakultatywne, specjalnościowe)

Nazwa
przedmiotu
lista symboli
efektów
kierunkowych

Nazwa
przedmiotu
lista symboli
efektów
kierunkowych

Nazwa
przedmiotu
lista symboli
efektów
kierunkowych

forma zajęć

forma zajęć

forma zajęć

WIEDZA: absolwent zna i rozumie…

forma zajęć

( w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać
także efekty specjalnościowe)

Nazwa
przedmiotu
lista symboli
efektów
kierunkowych

forma zajęć

Opis efektów kształcenia
(nazwa i kod programu wg USOS, profil kształcenia)

Nazwa
przedmiotu
lista symboli
efektów
kierunkowych

forma zajęć

Efekty kształcenia
na kierunku
studiów, studiach
doktoranckich,
studiach
podyplomowych*

Nazwa
przedmiotu
lista symboli
efektów
kierunko(opis symbolami PRK
wych
wg charakterystyk
uniwersalnych i
drugiego stopnia)
Odniesienie do
obszarowych efektów
kształcenia

Ł
Ą
C
Z
N
I
E

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi…

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do...

0
0
0
0
0
0
0
0

łącznie

0

0

0

0

0

0

0

