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Wstęp
Szanowni Czytelnicy,
cieszę się, że interesuje Was temat opiniowania
programów
studiów
na
tyle,
że
sięgnęliście
do naszej publikacji. Naszej, czyli Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji, której celem
jest
reprezentowanie
studentów
na
poziomie
ogólnopolskim, a jednocześnie wspieranie samorządów
studenckich.
To
właśnie
samorządy
studenckie,
działające na uczelniach, są pierwszym kontaktem
dla studentów w przypadku naruszenia ich praw. Oprócz
organizacji licznych inicjatyw, samorządy dbają o wysoki
poziom jakości kształcenia, aktywnie uczestnicząc
w jej kształtowaniu. Jednym z narzędzi, które umożliwiają
stałe podnoszenie jakości kształcenia jest właśnie
opiniowanie programów studiów. Warto nadmienić,
że obowiązek opiniowania programu studiów wynika wprost
z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że sformułowanie opinii może nastręczać pewnych
trudności, dlatego, odpowiadając na liczne pytania z tego zakresu, stworzyliśmy ten poradnik.
Mamy nadzieję, że dzięki niemu cały proces będzie prostszy i bardziej uporządkowany.
W tym celu umieściliśmy także wzory opinii uwzględniające standardy jakości kształcenia
Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz doświadczenie osób zaangażowanych w działalność
Parlamentu Studentów RP.
Jesteśmy pewni, że ta lektura nie tylko pozwoli Wam formułować pełniejsze opinie, doskonalące
programy kształcenia na Waszych uczelniach, ale w konsekwencji będzie mieć wymierny wpływ
na jakość kształcenia w polskich uczelniach. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu,
a tymczasem – owocnej lektury!

Przewodniczący
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Dominik Leżański
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Skróty
UPSWiN Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)
UPW

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.)

RS

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.)

RPRK

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018
roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 2218 z późn. zm.)

WSZJK

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

PKA

Polska Komisja Akredytacyjna

PSRP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
PRK

Polska Rama Kwalifikacji

ERK

Europejska Rama Kwalifikacji
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Podstawy prawne
Aspekty prawne dotyczące programów studiów zostały uregulowane przede wszystkim
w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UPSWiN),
w szczególności w zakresie art. 28 ust. 2, art. 53-65 oraz art. 67-68.
Z wykonawczego punktu widzenia natomiast kluczowe, w niniejszym zakresie,
jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie studiów (RS), określające, m.in.:
1) wymagania dotyczące programu studiów;
2) kierunki studiów,
studia magisterskie;

które

muszą

lub

mogą

być

prowadzone

jako

jednolite

3) zakres informacji zawartych we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów
na określonym kierunku, poziomie i profilu;
4) wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość;
5) maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia
na odległość;
6) tytuły zawodowe równorzędne tytułom licencjata i inżyniera oraz tytułom magistra
i magistra inżyniera.
Choć zakres oddziaływania powyższych aspektów ograniczony jest do wybranych kierunków
studiów, należy mieć również na względzie szereg rozporządzeń określających tzw. standardy
kształcenia, a mianowicie:
1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2019 roku
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza
weterynarii (Dz.U. z 2019 r., poz. 1364 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 roku
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1359 z późn. zm.);
3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1450 z późn. zm.);
4) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 roku
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza,
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty
i ratownika medycznego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1573 z późn. zm.).
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Podstawowe pojęcia ustawowe
Kierunek studiów nie został formalnie zdefiniowany ustawowo, jednakże można go rozumieć
jako wyodrębnioną część jednej lub kilku dyscyplin naukowych lub artystycznych, realizowaną
w uczelni w sposób określony przez program studiów. Zgodnie z art. 53 UPSWiN kierunek
studiów musi posiadać określony poziom i profil kształcenia, jak również powinien zostać
przypisany do co najmniej jednej dyscypliny naukowej lub artystycznej. Jeżeli należy do dwóch
lub więcej dyscyplin, wówczas program studiów takiego kierunku musi określić, do której
z tych dyscyplin będzie odnosić się więcej niż połowa efektów uczenia się. Taką dyscyplinę
definiuje się wtedy jako dyscyplinę wiodącą. Ponadto, w przypadku tego rodzaju kierunku studiów
należy uwzględnić także procentowy udział liczby punktów ECTS dla poszczególnych dyscyplin
w liczbie wszystkich punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów na danym kierunku.
Wykaz dyscyplin naukowych i artystycznych, o których mowa wyżej, został określony
w klasyfikacji wynikającej z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1818).
Program studiów jako termin diametralnie zmienił swoje znaczenie w kontekście nowelizacji
ustawowych. Przed 1 października 2018 roku, tj. przed dniem wejścia w życie przepisów UPSWiN,
program studiów nazywany był programem kształcenia. Dopiero tzw. Ustawa 2.0 wprowadziła
modyfikację w tym zakresie, rozgraniczając jednoznacznie oba pojęcia. Pierwsze z nich odnosi
się zatem tylko i wyłącznie do kształcenia w szkole doktorskiej. Z kolei kształcenie na poziomie
studiów wyższych wymaga utworzenia właśnie programu studiów.
Choć UPSWiN nie posiada syntetycznej definicji programu studiów, to wyjaśnienie pojęcia
można uzyskać, odwołując się do treści przepisów art. 67 ust. 1, w związku z art. 28 ust. 1 pkt 11
UPSWiN. Zgodnie z nimi program studiów jest aktem prawa wewnętrznego uczelni przyjmowanym
dla każdego kierunku studiów (a dokładniej kierunku, poziomu i profilu studiów) przez senat
w drodze uchwały, określającej:
1) efekty uczenia się, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk
pierwszego stopnia określonych w tej Ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej Ustawy;
2) opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;
3) liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.
Punkty ECTS (z ang. European Credit Transfer System) są miarą średniego nakładu pracy
studenta, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się. Jeden punkt ECTS
odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta, przy czym do godzin tych wlicza się zarówno zajęcia
organizowane przez uczelnię (tzw. godziny kontaktowe), jak i indywidualną pracę związaną
z tymi zajęciami (tzw. samokształcenie lub godziny niekontaktowe, np. przygotowanie do zajęć,
zaliczeń, egzaminów).
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Należy jednak pamiętać, że liczba punktów ECTS przypisana przedmiotom lub grupom przedmiotów
nie jest miarą ich znaczenia lub wagi w procesie kształcenia – przedmiot o niższej liczbie
punktów ECTS może być tak samo ważny jak ten o wyższej liczbie punktów.
Indywidualne studia międzydziedzinowe, zgodnie z art. 59 UPSWiN, są sposobem organizacji
studiów umożliwiającym uzyskanie dyplomu ich ukończenia na więcej niż jednym kierunku
studiów. UPSWiN wprowadziła je w miejsce dotychczasowych studiów międzyobszarowych.
Do prowadzenia tego typu kształcenia upoważniona jest wyłącznie uczelnia o statusie
akademickim, posiadająca kategorię naukową A+ albo A w co najmniej czterech dyscyplinach
zawierających się w co najmniej dwóch dziedzinach.
Studia wspólne, zgodnie z art. 60 i 61 UPSWiN, to studia prowadzone organizacyjnie i formalnie
we współpracy z inną uczelnią, instytutem Polskiej Akademii Nauk, instytutem badawczym,
instytutem międzynarodowym, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową. Zasady kooperacji
musi określać wówczas pisemna umowa sporządzona między takimi podmiotami.
Warto także nadmienić, iż uczelnia może realizować studia we współpracy z organem
nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie
egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu
zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym. W takim przypadku również
konieczne jest zawarcie pisemnej umowy między uczelnią a partnerem lub partnerami.
Studia dualne są kwalifikowaną formą studiów realizowanych przez uczelnię we współpracy
z podmiotami zewnętrznymi. Zgodnie z art. 62 UPSWiN studia takie mogą być prowadzone
wyłącznie w ramach profilu praktycznego i z udziałem pracodawcy, tj. podmiotu zatrudniającego
co najmniej jednego pracownika.
Warto wspomnieć, że dotychczasowe regulacje (obowiązujące przed 1 października 2020 roku)
charakteryzowały opisowo studia dualne jako kształcenie organizowane naprzemiennie w formie
zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni oraz w formie praktyk odbywanych u pracodawcy,
uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie
kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
Forma studiów odnosi się do organizacji kształcenia uwzględniającego proporcje pomiędzy
kształceniem w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem prowadzących zajęcia a samokształceniem.
Art. 63 ust. 1 UPSWiN wprowadza podział wyłącznie na dwie formy studiów – stacjonarną
i niestacjonarną.
Co ważne, zgodnie z nowymi regulacjami Ustawy 2.0, zajęcia na studiach stacjonarnych muszą
być prowadzone odrębnie od zajęć na studiach niestacjonarnych.
Forma stacjonarna studiów oznacza, że co najmniej połowa punktów ECTS objętych
programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów.
Forma niestacjonarna studiów oznacza natomiast, iż mniej niż połowa punktów ECTS objętych
programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli
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akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów, przy czym UPSWiN
odsyła w tym zakresie do konkretnej definicji studiów niestacjonarnych określonej uchwałą
senatu uczelni. Podkreśla to zatem jej pewnego rodzaju autonomiczność, ponieważ
może dokonać ona redefinicji terminu, określając, np. minimalny wymiar godzin realizowanych
w ramach zajęć bezpośrednich. Warto wskazać także, że charakterystyka formy
bezpośredniej studiów może znaleźć się zarówno w osobnej uchwale senatu, jak i w regulaminie
studiów uczelni, który również posiada charakter prawny uchwały senatu (w tym trybie
jest przyjmowany).
Należy też pamiętać, iż studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie
studia stacjonarne.
Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to ośmiopoziomowy układ odniesienia dla kwalifikacji
nadawanych w Polsce. Każdy poziom opisywany jest za pomocą ogólnych charakterystyk
zakresu oraz stopnia skomplikowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
wymaganych od osób posiadających kwalifikacje danego poziomu. W PRK uwzględniono
również cechy typowe dla kwalifikacji nadawanych w kształceniu ogólnym, zawodowym
oraz w szkolnictwie wyższym.
Warto pamiętać, iż właśnie PRK pozwala na odniesienie polskich kwalifikacji do poziomów
Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), a poprzez nią dalej do poziomów kwalifikacji
w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.
Poziom studiów odnosi się przede wszystkim do poziomu PRK, w ramach której absolwent
danego kierunku studiów uzyska tzw. pełną kwalifikację.
W polskim szkolnictwie wyższym, na podstawie przepisów UPSWiN, wyróżnia się trzy warianty
poziomu studiów – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie.

I

o

II

o

J
S
M

6 PRK
7 PRK

Studia pierwszego stopnia pozwalają uzyskać kwalifikację pełną na szóstym poziomie PRK.
Absolwentom tego poziomu studiów nadaje się tytuły zawodowe licencjata lub inżyniera.
Możliwe jest jednak również nadanie tytułów równorzędnych: inżyniera architekta, inżyniera
pożarnictwa, licencjata pielęgniarstwa czy licencjata położnictwa. Warunek konieczny
do uzyskania tytułów równorzędnych stanowi osiągnięcie założonych efektów uczenia się
dla kierunków studiów określonych w § 29 RS.
Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej sześć semestrów. Jeśli natomiast
program studiów zakłada efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich,
obejmują one co najmniej siedem semestrów.
Studia drugiego stopnia pozwalają z kolei uzyskać kwalifikację pełną na siódmym poziomie
PRK. Absolwentom tego poziomu studiów nadaje się tytuły zawodowe magistra lub magistra
inżyniera. Możliwe jest również nadanie tytułów równorzędnych: magistra inżyniera
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architekta, magistra inżyniera pożarnictwa, magistra pielęgniarstwa czy magistra położnictwa.
Warunek konieczny do uzyskania tytułów równorzędnych stanowi osiągnięcie założonych
efektów uczenia się dla kierunków studiów określonych w § 30 RS.
Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów.
Jednolite studia magisterskie to specyficzny poziom studiów, pozwalający uzyskać kwalifikację
pełną na siódmym poziomie PRK. Absolwentom tego poziomu studiów nadaje się tytuły
zawodowe magistra lub magistra inżyniera. Możliwe jest również nadanie tytułów
równorzędnych: lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, magistra farmacji czy magistra
inżyniera architekta. Warunek konieczny do uzyskania tytułów równorzędnych stanowi
osiągnięcie efektów uczenia się dla kierunków określonych w § 31 RS.
Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów.
Profil studiów jest parametrem właściwym dla każdego kierunku studiów, który odnosi się
do proporcji udziału zajęć praktycznych lub treści związanych z prowadzoną w uczelni
działalnością naukową, uwzględnionych w programie studiów. Definicje te nie są dostatecznie
precyzyjne i w rzeczywistości mogą się na siebie nakładać.
Profil praktyczny oznacza studia, w trakcie których ponad połowa punktów ECTS przypisana
została zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne.
Zgodnie z przepisami UPSWiN, program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki
zawodowe w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy (w przypadku studiów pierwszego stopnia
i jednolitych studiów magisterskich) albo trzech miesięcy (w przypadku studiów drugiego stopnia).
Profil ogólnoakademicki oznacza studia, w trakcie których ponad połowa punktów ECTS
przypisana została zajęciom związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową.
Zgodnie z przepisami UPSWiN, program studiów o profilu ogólnoakademickim
nie musi przewidywać żadnych praktyk zawodowych, choć są one, mimo wszystko, wskazane.
Ponadto program musi uwzględniać udział studentów w zajęciach przygotowujących
do prowadzenia działalności naukowej lub bezpośredni udział w tejże aktywności.
Standardy kształcenia, zgodnie z art. 68 UPSWiN, oznaczają zbiór reguł i wymagań
w zakresie kształcenia dotyczących sposobu jego organizacji, prowadzących go osób,
ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych
przez studentów efektów uczenia się.
Owymi standardami objęte są wyłącznie kierunki w zakresie kształcenia, przygotowującego
do wykonywania następujących zawodów: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego,
lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela.
Prowadzenie kształcenia w ramach kierunków objętych standardem kształcenia wiąże się
z koniecznością spełniania przez uczelnię dodatkowych wymagań. Warto przypomnieć,
iż tego rodzaju program studiów nie ulega tak częstym zmianom, jak ma to miejsce w innych
przypadkach. Szczegółowe standardy określane są w drodze rozporządzenia MNiSW,
wydawanego w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.
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Zakres i wymagania stawiane programom
studiów
Raz jeszcze należy nadmienić, iż, choć UPSWiN nie posiada syntetycznej definicji programu studiów,
to wyjaśnienie pojęcia można uzyskać, odwołując się do treści przepisów art. 67 ust. 1, w związku
z art. 28 ust. 1 pkt 11 UPSWiN. Wskazują one, że program studiów określa:
1) efekty uczenia się zgodne z PRK;
2) opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;
3) liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.
Konkretne informacje na temat zakresu programu studiów odnaleźć można w § 3 ust. 1 RS, gdzie
dokładnie sprecyzowano elementy, z jakich powinien się on składać. Rozporządzenie nakazuje
zatem, aby szczegółowo określał:
1) formę lub formy studiów;
2) liczbę semestrów;
3) liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie;
4) tytuł zawodowy nadawany absolwentom;
5) zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem
do nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów;
6) łączną liczbę godzin zajęć;
7) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie
całego cyklu kształcenia;
8) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia;
9) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk
humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż pięć punktów ECTS (w przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych
niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne);
10) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS,
jaką student musi w ich ramach uzyskać.
W zależności od przyjętego profilu kształcenia, należy również pamiętać o obowiązku
uwzględnienia w programie studiów odpowiednio:
1) w przypadku profilu praktycznego – wymaganej proporcji zajęć kształtujących umiejętności
praktyczne oraz wymaganego wymiaru praktyk zawodowych;
2) w przypadku profilu ogólnoakademickiego – niezbędnego powiązania kształcenia
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach,
do których przyporządkowany jest kierunek studiów, oraz udziału studentów w zajęciach
przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności.
11
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Wychowanie fizyczne
Dodatkowo, w programie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich
prowadzonych w formie studiów stacjonarnych muszą zostać przewidziane również zajęcia
z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż sześćdziesiąt godzin, przy czym zajęciom
z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS.
Indywidualizacja ścieżki kształcenia
Należy także pamiętać, iż program studiów musi umożliwiać studentowi wybór zajęć, którym
przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30 % liczby wszystkich punktów ECTS
koniecznej do ukończenia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu studiów.
W tym zakresie wymóg ten nie oznacza automatycznie całkowitej swobody działania
i autonomicznego wyboru zajęć przez studentów. Program studiów może bowiem przewidywać
opcjonalność wyborów blokowych, czyli jednoczesnego doboru grupy przedmiotów,
np. w postaci ścieżki specjalnościowej. Choć zaleca się możliwie duże uelastycznianie programów
i poszerzanie opcji swobodnej indywidualizacji treści kształcenia przez studentów, to praktyka
wyborów blokowych jest uznawana za prawidłową oraz akceptowalną.
Język obcy
Konsekwentnie do dotychczasowych regulacji, programy studiów muszą uwzględniać również
nauczanie w zakresie co najmniej jednego języka obcego. Z formalnego punktu widzenia
program powinien określać efekty uczenia się w zakresie znajomości języka obcego.
Choć nie zostało to uregulowane w RS, to, według wytycznych, absolwent studiów
pierwszego stopnia winien opanować język co najmniej na poziomie B2, a absolwent
studiów drugiego stopnia – na poziomie B2+. Rozróżnienie to wynika z charakterystyk
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach odpowiednio szóstym
i siódmym PRK (określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się
dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (RPRK)).
Kompetencje inżynierskie
W przypadku studiów inżynierskich, tj. studiów pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem
tytułu zawodowego inżyniera, lub studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu
zawodowego magistra inżyniera, program studiów, w zakresie efektów uczenia się, musi zawierać
również pełny zakres efektów umożliwiających uzyskanie tzw. kompetencji inżynierskich,
zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach załącznika
RPRK. Określa on charakterystykę drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji
na poziomach szóstym i siódmym PRK umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich,
będących rozwinięciem opisów zawartych w części pierwszej załącznika RPRK.
Warto zwrócić uwagę na to, że zestaw kompetencji inżynierskich jest taki sam dla poziomu
szóstego i siódmego PRK.
Należy pamiętać, iż dla uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera nie jest konieczne
uzyskanie kompetencji inżynierskich na poziomie studiów pierwszego stopnia – wystarczy,
aby student nabył te kompetencje w pełni w ramach studiów drugiego stopnia.
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Formalne aspekty tworzenia i doskonalenia
programu studiów
Ustalanie programu studiów
Wejście w życie Ustawy 2.0 znacząco zmieniło funkcjonowanie większości uczelni. Zmiany
te dotknęły w szczególności ustroju uczelni, co ma związek, m.in. ze zniesieniem instytucji
tzw. podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Bywały nimi najczęściej wydziały,
i choć te w dużej mierze nadal funkcjonują w strukturach uczelnianych, to ich zadania
i kompetencje uległy znacznym zmianom – szczególnie w zakresie programów studiów.
Do tej pory ustalanie programów kształcenia przebiegało dwutorowo. Senat uczelni
uchwalał kierunkowe efekty kształcenia dla każdego z nich, natomiast rady podstawowych
jednostek organizacyjnych uczelni (jeżeli takie w uczelni istniały) – programy i plany studiów.
Na tym też etapie powstawał obowiązek zasięgania opinii samorządu studenckiego.
Przepisy UPSWiN całkowicie zmodyfikowały omówiony wyżej proces, przypisując, ustawowo,
wyłączną kompetencję do ustalania programów studiów jednemu organowi uczelni – senatowi.
W praktyce oznacza to, że, niezależnie od struktury organizacyjnej uczelni, tylko senat ma prawo
do wiążącej wykładni na temat programów studiów dla poszczególnych kierunków,
profili i poziomów kształcenia.

Tworzenie i doskonalenie programów studiów – aspekty merytoryczne
Niezależnie od formalnego umocowania senatu uczelni, należy jednak pamiętać,
iż przepisy wewnętrzne uczelni mogą odpowiednio doprecyzować proces formułowania
programu studiów lub jego modyfikowania. Trudnym zadaniem byłoby bowiem prowadzenie
wszystkich prac programowych na poziomie senatu lub jego komisji.
W ramach tworzenia lub doskonalenia programów studiów najczęściej spotyka się obecnie
następujące modele działania:

Model scentralizowany-bezpośredni
Model stosowany jest w większości w niewielkich uczelniach, nieposiadających
rozbudowanej struktury organizacyjnej – w szczególności w niepublicznych uczelniach
zawodowych.
W takim modelu prace programowe prowadzone są w bardzo małym zespole roboczym,
a wszelkie ewentualne dyskusje następują wyłącznie w ramach posiedzeń senatu. Model
ten charakteryzuje bardzo krótka ścieżka decyzyjna. Opiniowanie przez samorząd
studencki następuje najczęściej na ostatnim etapie, tuż przed ustaleniem programu
przez senat.
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Model scentralizowany-pośredni
Model najczęściej stosowany jest w uczelniach małych i średnich. W tym modelu prace
merytoryczne nad programami studiów prowadzone są odpowiednio przez szersze
zespoły robocze lub komisje senackie powoływane osobno dla każdego z kierunków
studiów. Zespoły lub komisje te mają charakter centralny i są powoływane bezpośrednio
przez rektora lub senat.
Prace merytoryczne w szerszym stopniu uwzględniają partycypację różnych grup
interesariuszy. Udział studentów przejawia się najczęściej na dwóch etapach,
tj. poprzez przedstawicieli mogących brać aktywny udział w pracach zespołów
lub komisji, oraz na etapie formalnego opiniowania programu studiów
przed uchwaleniem przez senat. Jego rola często sprowadza się wyłącznie
do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia danego programu studiów, a dyskusje
w tym zakresie mają charakter incydentalny.

Model zdecentralizowany
Model stosowany jest przede wszystkim w średnich i dużych uczelniach posiadających
rozbudowaną strukturę organizacyjną, opierającą się o bardziej autonomiczne jednostki
organizacyjne (np. wydziały, instytuty).
Prace merytoryczne toczą się w jednostkach organizacyjnych w ramach odpowiednich
komisji, zespołów lub rad programowych, właściwych dla danego kierunku studiów.
Gremia te powoływane są najczęściej w ramach danej jednostki przez jej kierownika
(dziekana, dyrektora itp.) i składają się, w większości, ze specjalistów w danym
zakresie oraz przedstawicieli studentów. Podobnie, jak w modelu scentralizowanympośrednim, partycypacja studentów realizowana jest zazwyczaj dwuetapowo:
poprzez przedstawicieli mogących brać aktywny udział w pracach wyżej
wskazanych gremiów oraz na etapie formalnego opiniowania programu studiów
przed uchwaleniem przez senat. Warto jednak dodać, że często, przed przyjęciem
programu studiów przez senat, jest on poddawany weryfikacji formalno-merytorycznej
przez właściwą komisję senacką – szczególnie, jeśli w uczelni przyjęto jednolite
wytyczne programowe. W takim przypadku, komisje senackie w swoim składzie
uwzględniają najczęściej przedstawicieli studentów.

Powyższe trzy modele nie mają charakteru zamkniętego i w każdej uczelni działania
programowe realizowane są nieco inaczej, z uwzględnieniem jej specyfiki, struktury
organizacyjnej oraz innych elementów, mających wpływ na kształcenie. Nierzadko w procesie
tym
uczestniczą
także
gremia
pomocnicze
powoływane
w
ramach
WSZJK,
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takie jak, np. uczelniane lub wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia czy komisje
ds. oceny jakości kształcenia. Dla ustalenia całościowego systemu tworzenia i doskonalenia
programów studiów w uczelni warto przeanalizować dogłębnie obowiązujące w niej regulacje,
a w szczególności statut, regulamin studiów oraz akty normujące funkcjonowanie WSZJK
(zarówno te uczelniane, jak i ewentualne jednostkowe).
Opiniowanie programu studiów
Niezależnie od przeniesienia kompetencji do ustalenia programów studiów z rad podstawowych
jednostek organizacyjnych na senat uczelni, przepisy Ustawy 2.0 utrzymały dotychczasowe
gwarancje zapewniające przedstawicielom studentów udział w tworzeniu i doskonaleniu
programów studiów.
Zgodnie z art. 28 ust. 2 UPSWiN ustalenie przez senat programu studiów wymaga
zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie
„samorząd studencki” oznacza w ujęciu ustawowym ogół studentów danej uczelni. Mając
to na względzie, dopuszczalna jest interpretacja, że w omawianej regulacji przez „opinię
samorządu studenckiego” należy rozumieć opinię właściwego organu samorządu studenckiego.
Takie ujęcie wymaga zatem doprecyzowania właściwości organu samorządu studenckiego
w jego regulaminie, tj. wskazanie, który organ samorządu (centralny, wydziałowy itp.)
będzie właściwy do wyrażenia opinii w danej programu. Częstą praktyką jest cedowanie
tychże uprawnień na właściwe wydziałowe organy samorządowe (właściwe z punktu
widzenia jednostki, w której jest lub będzie prowadzone kształcenie na kierunku,
którego dotyczy dany program).
Należy także nadmienić, że zasięgnięcie opinii samorządu studenckiego jest wymagane
w przypadku, w którym tworzony jest nowy program, jak również w każdym przypadku
wprowadzenia jakiejkolwiek – choćby kosmetycznej – zmiany w programie studiów.
Kolejną ważną rzeczą z formalnego punktu widzenia omawianego procesu, jest termin
opiniowania programu studiów przez odpowiedni organ samorządu studenckiego. Bezsprzecznie
do zaopiniowania musi dojść przed podjęciem przez senat uchwały ustalającej dany program
studiów. Drugim aspektem jest czas na wyrażenie opinii. Okres ten powinien zostać określony
w statucie danej uczelni, bowiem, zgodnie z UPSWiN, w przypadku bezskutecznego upływu
tegoż terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Warto zadbać, aby statut
określał taki termin precyzyjnie.

Przykład
„Właściwy organ samorządu wyraża opinię w sprawie programu studiów lub jego
zmiany w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu pisemnego wniosku o zaopiniowanie.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się
za spełniony.”

Mając na względzie regulacje ustawowe, statut uczelni może wskazywać określony podmiot
lub organ, który powinien zwrócić się do właściwego organu samorządu studenckiego z wnioskiem
15
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o zaopiniowanie programu studiów. Często zadanie to powierzane jest osobom pełniącym
funkcję kierowniczą dziekana lub prodziekana, co nie stoi w sprzeczności z przepisami UPSWiN.
W razie braku tak szczegółowych regulacji przyjmuje się, że z odpowiednim wnioskiem
powinien wystąpić rektor jako przewodniczący senatu, lub osoba przez niego upoważniona.
Forma opinii wyrażanej przez samorząd studencki nie została sprecyzowana w UPSWiN.
Oznacza to zatem, że dopuszczalne są przede wszystkim dwie opcje: forma pisemna
i elektroniczna. Co ważne, dokument zawierający opinię powinien zostać podpisany
przez właściwą osobę uprawnioną do reprezentowania danego organu samorządu studenckiego.
W przypadku formy elektronicznej podpisanie powinno nastąpić z wykorzystaniem podpisu
zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
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Partycypacja studentów w procesie
tworzenia i doskonalenia programów
studiów – diagnoza wstępna
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), na zlecenie Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, realizuje projekt Opiniowanie programów studiów przez samorządy
studenckie w praktyce. Podjęte i prowadzone aktualnie działania są skorelowane z aktualnym
stanem prawnym. Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 28 ust. 2 UPSWiN „ustalenie programu
studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego”. W praktyce oznacza
to, że każdy program studiów w Polsce jest lub przynajmniej powinien być współtworzony
przez studentów, reprezentowanych poprzez swoich przedstawicieli. Sprawa ma tym istotniejszą
wagę, że, zgodnie z § 9 ust.2 pkt 3 RS, kopia opinii samorządu jest obligatoryjnym
załącznikiem do wniosku kierowanego przez uczelnię do Ministra o pozwolenie na utworzenie
kierunku studiów. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 UPSWiN, „Minister
wydaje pozwolenie po zasięgnięciu opinii PKA w sprawie spełnienia warunków prowadzenia
studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni”.
Choć oczywiście nie każda uczelnia musi ubiegać się o takie pozwolenie (zob. szerzej art. 53
ust. 6-8 UPSWiN), to w wielu przypadkach skierowanie wniosku do Ministra jest konieczne.
Niezależnie od tego, w praktyce, opinia samorządu studenckiego w sprawie programu studiów
może być istotnym źródłem informacji na etapie tworzenia studiów. Analogicznie sprawa
ma się w przypadku, gdy program studiów ulega modyfikacjom.
Obserwacje ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) odnoszące się
do jakości wystawianych opinii wskazywały często na ich zbyt niską wartość informacyjną
na temat procesu tworzenia lub doskonalenia programu studiów. Był to sygnał, który,
w połączeniu z ustawową wagą sprawy, zainspirował autorów projektu do przeprowadzenia
badań w tymże zakresie, będących elementem wspomnianego wyżej projektu.
Diagnoza wyjściowa wskazywała na to, iż samorządy studenckie opiniują programy studiów,
nie przyjmując przy tym jednolitych kryteriów. Opinie wyrażane są w sposób zerojedynkowy,
najczęściej pozytywnie. W wielu przypadkach dokument nie zawiera żadnego merytorycznego
uzasadnienia, uwag czy choćby rekomendacji, stanowiących istotną informację zwrotną
dla twórców programu studiów.
Mając na względzie powyższe, zainicjowano działania zmierzające do przygotowania studentów,
zrzeszonych w strukturach samorządowych, do prawidłowej i kompleksowej oceny programów
studiów w oparciu o jednolite kryteria, odpowiadające przepisom prawa, a także właściwym
standardom związanym z zapewnianiem jakości kształcenia.
Weryfikację tego, czy samorządy studenckie wykorzystują analizę programu studiów, oparto
na zakresie przedmiotowym programu studiów, określonym w § 3 RS. Może on, w istocie,
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w ujęciu formalnoprawnym, stanowić część oceny studenckiej. Służy również przygotowaniu
uniwersalnego wzorca weryfikacyjnego, możliwego do implementacji w niemal każdej uczelni.
Najistotniejsze aspekty,
przez studentów, to:

związane

ze

skutecznością

opiniowania

programów

studiów

1. Proporcja pozytywnych do negatywnych opinii wydanych przez samorząd studencki.
Omawiany aspekt był jednym z głównych przyczyn podjęcia się przez PSRP realizacji
projektu. Wyrażamy bowiem przekonanie, iż celem opiniowania programów studiów przez
samorząd studencki jest nie tylko włączenie reprezentantów studentów do procesów
w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, ale również
dokonywana przez nich realna ocena sytuacji. Istotnym jest również zweryfikowanie,
czy pozytywna opinia jest wynikiem rzetelnej analizy, czy jedynie decyzją, która
dla Uczelni jest korzystna, a przez to wymaga mniejszego nakładu pracy
dla przygotowujących opinię. Nie należy przypuszczać, iż wynika to ze złej woli osób
opiniujących, bardziej prawdopodobne, iż jest to spowodowane brakiem merytorycznego
przygotowania do formułowania tego rodzaju ocen. Dlatego też, jednym z założeń
realizowanych przez PSRP działań, jest wyposażenie samorządowców w odpowiednie
narzędzia. Pogłębione badanie potwierdziło bowiem wspomnianą wcześniej
diagnozę wstępną. Tylko jedna na trzydzieści analizowanych opinii była negatywna.
Można by przyjąć więc następujące założenie: jakość tworzonych programów studiów
przez polskie uczelnie jest tak wysoka, że studenci mogą opiniować je wyłącznie
pozytywnie. Jednakże taka proporcja odpowiedzi pozytywnych, w korelacji z następnie
omawianymi aspektami, pozwala wyciągnąć zupełne odwrotne wnioski.
2. Czy zaopiniowane programy studiów zostały objęte konsultacjami ze studentami?
Oczywistym jest, że analiza programu studiów powinna podlegać jak najszerszym
konsultacjom ze studentami. Omówieniu należy wobec tego poddać aspekt, czy samorząd
studencki, przy tworzeniu opinii, przeprowadził odpowiednie sondaże wśród swoich
koleżanek i kolegów, nie ograniczając się przy tym wyłącznie do opinii samorządowych
aktywistów. Badania wskazały na nieliczne przypadki, kiedy oceniono program studiów
bez szerszych konsultacji. Ze względu na brak pełnej reprezentatywności środowiska
w tworzeniu opinii, a tym samym ograniczoną wiarygodność dokumentu, takie przypadki
należy stopniowo ograniczać. Warto jednak podkreślić, że niezwykle istotny jest zakres
oraz charakter przeprowadzenia rozmów ze środowiskiem akademickim. Nie ulega
wątpliwości, że najbardziej zaangażowane w proces zapewniania jakości kształcenia
są osoby aktywnie działające w samorządności studenckiej. Celem organów samorządu
studenckiego powinno być więc włączanie jak najszerszego grona koleżanek i kolegów
w prowadzone działania, również w zakresie opiniowania programów studiów. Mowa
także o studentach, którzy na co dzień nie są zainteresowani działalnością dodatkową.
Należy poszukiwać też nowych rozwiązań pozwalających aktywizować możliwie najszerszą
społeczność studentów, aby skomplikowane aspekty programów studiów poznać
z różnych perspektyw. Do tego potrzebne będą narzędzia komunikacji zdalnej, szczególnie
w warunkach epidemii, ale również zwyczajne rozmowy z koleżankami i kolegami podczas
zajęć, poczynając od współpracy ze starostami.
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3. Czy do opinii o programie studiów zostało sporządzone uzasadnienie?
Podobnie, jak kwestia masowego pozytywnego opiniowania programów studiów,
sporządzanie uzasadnienia było jednym z punktów wyjściowych do dalszej analizy.
Wielokrotnie stwierdzano bowiem brak odpowiedniej lub wręcz jakiejkolwiek
argumentacji. Nie wchodząc na tym etapie analizy w jakość sporządzanego uzasadnienia,
należy zastanowić się, czy pojawiło się ono w jakiejkolwiek formie. Otóż, zgodnie
z przeprowadzanymi badaniami, dziesięć na trzydzieści przypadków opinii było
pozbawionych stosownego uzasadnienia. Należy podkreślić, iż jego brak może być
motywowany brakiem zaangażowania w wyrażenie opinii lub niewystarczającą wiedzą
w tym aspekcie. Uargumentowanie prezentowanej opinii pozwala jednak na zwiększenie
jej wartości. Osoby, które będą się z nią zapoznawać, poznają przemyślenia instytucji
ją sporządzającej, a także będą mogły odnieść się do konkretnych jej wytycznych. Opinia
zyska także jako źródło informacji o stanie faktycznym bądź obserwacjach na temat programu
studiów, a dzięki temu stanie się podstawą do wprowadzenia działań doskonalących.
4. Jakie kryteria były uwzględnione przy sporządzeniu uzasadnienia?
W trakcie badania zwrócono również uwagę, czy w procesie opiniowania uwzględniono
najbardziej interesujące studentów aspekty, związane z programem studiów. Analiza
wskazała, że wszystkie te kryteria zostały wykorzystane w sześciu na trzydzieści przypadków.
Trzeba jednak podkreślić, że uzasadnienia w tych sześciu przypadkach należy, mimo wszystko,
uznać jako zbyt pobieżne, względem oczekiwanej jakości. Należy wyróżnić dwie szczególnie
istotne kwestie, dotyczące stosowanych kryteriów:
a) po pierwsze, muszą być one zbieżne z właściwą definicją programu studiów
i odnosić się do istoty rzeczy. Jest to szczególnie ważne w kontekście prawidłowości
wykorzystania
narzędzia,
jakim
jest
opiniowanie
programów
studiów.
Brak odpowiedniej interpretacji roli samorządu studenckiego w tym procesie może
prowadzić do oceny aspektów niezwiązanych rzeczowo z właściwym tematem.
Warto tu przytoczyć przykład wsparcia dla animowania życia kulturalnego studentów
przez samorząd studencki. Jest to kwestia istotna, do której należy przykładać
odpowiednią wagę, ale nie związana z omawianym procesem;
b) po drugie, ważnym jest, aby każda opinia samorządu studenckiego była porównywalna
i miała dużą wartość merytoryczną. Należy tu uwzględnić uniwersalne aspekty,
wspólne dla każdego kierunku studiów. Dodatkowo ważna będzie specyfika potrzeb
związanych z dziedzinami, dyscyplinami i kierunkami kształcenia.
Zdefiniowane kryteria, które powinna zawierać opinia, to w szczególności:
prawidłowość metod i form prowadzenia poszczególnych zajęć dydaktycznych
(np. sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela akademickiego, ich przystępność
lub adekwatność do realizowanych treści programowych);
perspektywa studencka w zakresie zakładanych umiejętności, wiedzy i kompetencji
społecznych, które w ramach kierunku studiów oraz poszczególnych przedmiotów
ma osiągnąć student;
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system oceniania w ramach poszczególnych przedmiotów;
forma, wymiar i zasady realizacji praktyk zawodowych, jeśli są one obowiązkowe
w ramach opiniowanego programu studiów;
prawidłowość przyporządkowania punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów
w ramach konkretnego programu studiów.
5. Czy podczas sporządzania opinii, jako źródło informacji, uwzględnia się sylabusy (karty) 		
przedmiotów?
Podstawowym i jakże istotnym pytaniem jest to, dotyczące wykorzystywania źródeł
informacji. Pierwszym z nich powinny być sylabusy. Stanowią one bowiem kompendium
wiedzy o prowadzonych przedmiotach, zwłaszcza, jeśli są sporządzone w modelowej formie.
Tylko w jednym na trzydzieści przypadków studenci nie korzystali z przytoczonego źródła,
wobec czego można uznać, iż uczelnie zapewniają dostęp kart przedmiotów w sposób
odpowiedni. Przeprowadzone konsultacje z samorządami studenckimi wskazują jednak
na inny problem niż sam fakt przedstawienia sylabusów do wglądu w celu przygotowania
opinii. Warto zwrócić uwagę na wady dokumentów, przygotowanych przez polskie uczelnie.
Wskazuje się, przede wszystkim, na następujące przywary: niekompletność informacji
oraz brak stosowania jednolitych schematów, nawet w odniesieniu do konkretnego
kierunku studiów.
6. Czy podczas sporządzania opinii korzystano z innych źródeł informacji niż konsultacje
ze studentami oraz sylabusy (karty) przedmiotów?
Dobrej jakości opinia wymaga, aby była sporządzona na podstawie więcej niż jednego
podstawowego źródła, jakim są sylabusy. Analiza tego aspektu wskazuje, iż tylko
w połowie przypadków samorządy studenckie korzystały z szerszej informacji, aniżeli tej,
pochodzącej z przytoczonej dokumentacji. W takim przypadku uwzględniano, m.in. rozmowy
z członkami rady kierunku oraz opinię studentów będących jej członkami, czy badanie losów
absolwentów. Odpowiedzi samorządów studenckich w tej kwestii były bardzo zróżnicowane,
dlatego też należy rozważyć przygotowanie szczegółowych rekomendacji dla uczelni
w tym właśnie zakresie. Dotyczyłyby one listy źródeł informacji, w tym dokumentów,
jakie należy dostarczyć interesariuszom procesu kształcenia celem przygotowania opinii.
Z całą pewnością ułatwiłoby to proces oceny programów studiów, zarówno przez samorząd
studencki, jak i interesariuszy zewnętrznych, np. pracodawców.
7. W jaki sposób samorząd studenci otrzymał informację o potrzebie zaopiniowania
programu studiów?
Finalnym aspektem wymagającym analizy jest sposób informowania studentów na temat
potrzeby zaopiniowania danego programu studiów. W tym przypadku odpowiedzi były
różnorodne, jednakże każda z nich uwzględniała odpowiednią komunikację oraz czas
na zapoznanie się ze źródłami informacji.
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Analiza powyżej wymienionych aspektów wskazuje na potrzebę realizacji projektu Opiniowanie
programu studiów przez samorządy studenckie w praktyce. Należy bowiem wspierać samorządy
studenckie w odpowiednim przeprowadzaniu konsultacji ze studentami opiniowanych kierunków
oraz korzystaniu z różnorodnych źródeł informacji. Ponadto warto popularyzować wykorzystanie
spójnych i merytorycznych kryteriów, odnoszących się wprost do definicji programu studiów.
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Omówienie dodatkowych pojęć
występujących w szablonach opinii
Wnioski wynikające z realizowanego projektu pozwalają oddać do dyspozycji samorządów
studenckich szablony opinii programów studiów, które mogą posłużyć stopniowemu
podnoszeniu jakości tegoż procesu. Dla przejrzystości, poniżej zostały wyjaśnione dodatkowe
pojęcia uzupełniające, które pojawiają się w treści udostępnionych wzorów.
Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) – komplementarny zbiór
działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami
i strategią kształcenia. Dostarcza analiz i wniosków dotyczących funkcjonowania poszczególnych
elementów procesu kształcenia oraz wskazuje kierunki działań naprawczych. Jest układem
dynamicznym, podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających
z uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych. Na funkcjonowanie WSZJK składają się
zarówno działania planowe oraz usankcjonowane procedurami, jak i działania nieformalne
kształtujące się oddolnie.
Godziny kontaktowe – godziny zajęć dydaktycznych, podczas których dochodzi
do bezpośredniego kontaktu i wspólnej pracy nauczyciela akademickiego lub prowadzącego
zajęcia ze studentami, np. w ramach ćwiczeń czy konwersatoriów. Choć budzi to wciąż
kontrowersje, za godziny kontaktowe uważać można także praktyki zawodowe realizowane
pod nadzorem opiekuna praktyk. W tym zakresie warto jednak dopilnować, aby z opiekunem
zawarto odpowiednie porozumienie, które określa jego obowiązki – można go wówczas
zaliczyć do tzw. innych osób posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające
na prawidłową realizację zajęć.
Godziny niekontaktowe – inaczej nakład pracy własnej studenta poza zajęciami
dydaktycznymi,
zwany także
samokształceniem.
Zakres
godzin
niekontaktowych
nie jest katalogiem zamkniętym i zaliczyć do niego można, m.in. studiowanie literatury,
przygotowanie się do zaliczenia lub egzaminu, stworzenie prac etapowych lub prezentacji.
Należy pamiętać, że zagadnienie samokształcenia oraz wymiar godzin poświęcany na naukę
przez studenta jest zawsze różny i wynika z różnych predyspozycji, a także motywacji.
Dlatego też punkty ECTS posługują się widełkami 25-30 godzin oraz stanowią miarę średniego
nakładu pracy studenta.
Metody prowadzenia zajęć – wybrane celowo i dostosowane do specyfiki kierunku sposoby
pracy nauczyciela akademickiego ze studentami. Celem metod prowadzenia zajęć
jest przede wszystkim przedstawienie jak największego zasobu informacji i ułatwienie
ich przyswojenia przez studentów. Do przykładowych metod należą, m.in.: wykład, dyskusja,
pokaz, zajęcia praktyczne.
Formy zajęć – określone i dostosowane do potrzeb przedmiotu formy jego realizacji.
Nie istnieje zamknięty katalog form zajęć, więc każda uczelnia ustala je autonomicznie.
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Warto także nadmienić, że określony przedmiot może być realizowany w ramach kilku form
zajęć, np. wykład + ćwiczenia.
W ramach form zajęć wyróżnia się najczęściej:
wykłady – forma podawcza oparta na rozbudowanych wypowiedziach prowadzącego,
połączona często z prezentacją, przeznaczona dla większej grupy studentów oraz otwarta
(o ile statut nie stanowi inaczej);
ćwiczenia – forma praktyczna, zakładające dużą interakcję z prowadzącym, polegająca
na wykonywaniu przez studenta lub grupę studentów określonych czynności mających
na celu utrwalenie wiedzy i nabycie umiejętności poprzez samodzielną pracę;
konwersatoria – forma problemowa opierająca się przede wszystkim na aktywnej
dyskusji prowadzącego ze studentami oraz między samymi studentami na ustalony temat;
laboratoria – forma praktyczna i specyficzny typ zajęć umożliwiający studentom
przeprowadzanie eksperymentów lub badań najczęściej przy wykorzystaniu
specjalistycznej aparatury;
lektoraty – forma praktyczna najczęściej zarezerwowana dla kształcenia w zakresie
języków obcych;
warsztaty – forma praktyczna oparta na kształceniu umiejętności praktycznych
z większym uwzględnieniem symulowania warunków pracy;
seminaria i proseminaria – forma podawczo-praktyczna prowadzona najczęściej
w bardzo małych grupach, przygotowująca do samodzielnej pracy badawczej
lub co najmniej opracowania prawidłowej metodologicznie i merytorycznie pracy
dyplomowej, zazwyczaj umiejscowiona w planie studiów w ostatnich semestrach
studiów, których zwieńczeniem jest praca dyplomowa;
praktyki – specyficzna forma dydaktyczna oparta przede wszystkim na wykonywaniu
obowiązków zawodowych w warunkach rzeczywistych, poza siedzibą uczelni, najczęściej
w formie zorganizowanej w podmiocie otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
której celem jest rozwinięcie i utrwalenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
społecznych nabywanych w ramach kształcenia w pozostałych formach.
Efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabywanych
w procesie uczenia się, bez względu na to, czy nauka następuje w sposób sformalizowany
(w ramach toku studiów) czy też pozaformalny lub nieformalny (np. poprzez zdobywanie wiedzy
i umiejętności w ramach pracy zawodowej). To język opisu kompetencji, który ma być zrozumiały
dla wszystkich interesariuszy procesu kształcenia.
EUROPEJSKA RAMA KWALFIKACJI
POLSKA RAMA KWALFIKACJI
KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
TREŚCI KSZTAŁCENIA
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Kierunkowe efekty uczenia się – szczególne efekty uczenia się zdefiniowany przez uczelnię
dla danego kierunku studiów, posiadające specyficzny charakter dla danej kwalifikacji
i mogące odnosić się, np. do tzw. kompetencji kluczowych lub ogólnozawodowych. Kierunkowe
efekty uczenia się charakteryzują w pewien sposób zestaw kompetencji, jakie powinien posiadać
każdy absolwent danego kierunku studiów. Powinny mieć one pokrycie w efektach modułowych,
tj. każdy z efektów kierunkowych powinien być kształtowany przynajmniej przez jeden moduł
kształcenia.
KIERUNKOWE EFEKTY
UCZENIA SIĘ

MODUŁOWE EFEKTY
UCZENIA SIĘ
PRZEDMIOT/MODUŁ 1

W1

W1

W2
W3

W2

U1

K1

U1
PRZEDMIOT/MODUŁ 2

U2
U3

W1
U1

K1

U2

K2

K1

K3

K2

Modułowe efekty uczenia się – efekty kształcenia dla danego modułu z uwzględnieniem
poziomu i profilu kształcenia, przy czym przez moduł rozumie się pojedyncze zajęcia lub grupę
zajęć, którym przypisano określone efekty uczenia się oraz treści programowe, umożliwiające
uzyskanie tych efektów. Modułowe efekty uczenia się nazywa się również przedmiotowymi
efektami uczenia się.
Wiedza – wszystkie informacje, fakty, zasady powiązane z dziedziną pracy lub nauki.
Wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną. Wiedza kierunkowa to teoretyczna
i praktyczna wiedza przedmiotowa oraz wiedza doświadczalna. Najkrócej mówiąc, jest
to wiedza praktyczna zarówno o historii przedmiotu, zachodzących w niej zmian, jak i sposoby
formułowania problemów oraz ich rozwiązywanie.
Umiejętności – zdolność do stosowania wiedzy w celu wykonania zadania lub rozwiązywania
problemów. Umiejętności kierunkowe to odpowiednie metody i techniki związane
z poszczególnymi dziedzinami studiów, np. analiza starożytnych skryptów, analiza chemiczna,
techniki pobierania próbek.
Kompetencje społeczne – udowodniona (w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym)
zdolność do samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem
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zinternalizowanego systemu wartości. Kompetencje społeczne określane są w kategorii
odpowiedzialności i autonomii.
Treści programowe – zbiór informacji dotyczący wszystkich przedmiotów realizowanych
w ramach danego kierunku studiów. W treściach programowych danego przedmiotu znajdują się,
m.in.: forma i poziom kształcenia, profil studiów, język prowadzenia zajęć, sposoby realizacji zajęć,
wymiar godzinowy, liczba punktów ECTS, cel przedmiotu, efekty uczenia się wraz z ich opisem,
literatura, sposób zaliczenia zajęć.
Specyfika kierunku studiów – zbiór cech charakterystycznych dla danego kierunku studiów,
definiujący formy zajęć oraz sposób ich prowadzenia w ramach studiów.
Formy egzaminacyjne/zaliczeniowe – metody sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji
studenta, które powinien zdobyć w trakcie zajęć i pracy własnej z danego przedmiotu.
Forma najczęściej uzależniona jest od rodzaju przedmiotu oraz ustaleń między studentami
a wykładowcą. Najczęściej spotykanymi formami są: egzamin lub zaliczenie ustne, egzamin
lub zaliczenie pisemne (opisowe), testy pisemne lub elektroniczne, kolokwia, przygotowanie
i przedstawianie projektów, prezentacje.
Zaliczenia etapowe – każda forma weryfikacji osiąganych efektów uczenia się w toku studiów,
np. kolokwia, prace projektowe, wejściówki.
Proces dyplomowania – procedura mająca na celu umożliwienie studentowi rzeczywiste
ukończenie studiów, a tym samym uzyskanie dyplomu ukończenia kształcenia na danym
poziomie studiów potwierdzającego nabycie kwalifikacji na szóstym albo siódmym poziomie
PRK. Zazwyczaj rozpoczyna się w momencie wyboru tematu pracy dyplomowej i obejmuje
uzyskanie absolutorium, uczestnictwo w seminariach dyplomowych, przygotowanie pracy
dyplomowej, szczegółową procedurę składania pracy dyplomowej, jej prezentacji i obrony
oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Proces dyplomowania jest określany szczegółowo
w regulaminie studiów, choć jego elementy szczególne mogą być doprecyzowane w programie
studiów.
Wymiar praktyk zawodowych – na studiach o profilu praktycznym program studiów przewiduje
praktyki w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy (łącznie) w przypadku studiów pierwszego
stopnia i jednolitych magisterskich oraz trzech miesięcy w przypadku studiów drugiego stopnia.
W ramach studiów o profilu ogólnoakademickim praktyki zawodowe nie są wymagane – decyzja
o ich wprowadzeniu należy autonomicznie do uczelni.
Zasady realizacji praktyk zawodowych – zasady organizacji i realizacji obowiązków studenta
wynikających z programu studiów oraz regulaminu studiów, dotyczących odbywania praktyk
zawodowych. Zasady te określane są najczęściej w regulaminie studiów lub odrębnym
regulaminie praktyk.
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Forma realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych – forma odbywania praktyk zawodowych
oraz liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach tych praktyk. Informacje te określa
się w programie studiów. Pewne ramowe zasady zaliczenia praktyk lub uznawania efektów
uczenia się zdobytych, np. w ramach pracy zawodowej, określane są czasami także w uczelnianym
lub wydziałowym regulaminie praktyk.
Przedmioty do wyboru – zajęcia, wpisane w program studiów, możliwe do wyboru
przez studenta, np. przedmioty fakultatywne. Przypisane im punkty ECTS stanowią nie mniej
niż 30 % liczby wszystkich punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym kierunku.
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Dodatkowe rekomendacje i dobre praktyki
Oddając do dyspozycji narzędzie, jakim jest niniejszy poradnik wraz szablonami oraz wyjaśnieniem
pojęć, pragniemy Wam przekazać również kilka podstawowych rekomendacji, którymi warto
kierować się podczas opiniowania programu studiów.
Przygotowane przez nas materiały należy traktować jako wsparcie dla Waszej
działalności, a nie wiążące wytyczne. Specyfika Waszego kierunku studiów bądź
brak możliwości oceny niektórych aspektów wynikających z szablonu może utrudnić
opiniowanie w proponowanej przez nas wersji. W zakresie dostosowywania formularza
do Waszych potrzeb, czujcie się więc swobodnie.
Szablony sporządziliśmy w wersji uniwersalnej oraz dostosowaliśmy ich specyfikę
do potrzeb studentów uczelni mundurowych, dziedziny nauk medycznych
oraz kierunku prawo. W celu ujednolicenia opiniowania studiów przez samorządy
studenckie w Polsce stawiamy pierwsze kroki, dlatego następnym etapem naszych prac
powinno być dostosowanie wzorców do specyfiki kolejnych kierunków studiów.
Zachęcamy do poszukiwania specyficznych aspektów, dotyczących Waszych kierunków
studiów. Dlatego też, zarówno w uniwersalnych szablonach, jak i tych już dostosowanych
do wybranych kierunków oraz dziedzin, pozostawiliśmy miejsce na Waszą inicjatywę.
Możecie się tam odnieść, np. do jakości kadry dydaktycznej oraz przystosowania
infrastruktury Waszej uczelni do prowadzenia kształcenia. Nie są to aspekty,
które wprost wpisują się w program studiów, jednakże mogą wpływać
na skuteczność osiągania efektów uczenia się.
Nie bójcie się pytać! Mamy świadomość, że są to nowe rozwiązania, noszące nawet znamiona
innowacyjności. Dlatego też PSRP, poprzez Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia,
będzie służył radą przy tworzeniu Waszych opinii. Kontakt: sekretariat@psrp.org.pl
Mamy również świadomość, że przygotowanie opinii w sprawie utworzenia nowego
kierunku studiów może być wymagające w kontekście źródeł informacji, którymi
dysponujecie. W uczelni nie ma jeszcze studentów kierunku, o którym mowa, wobec
tego trudno o przeprowadzenie konsultacji. Ponadto przygotowany przez nas wzorzec
dotyczy specjalistycznych pojęć. Z myślą o tym stworzyliśmy więc ten poradnik,
aby przybliżyć Wam nieco więcej danych, przydatnych z punktów widzenia osób,
opiniujących zmiany programowe lub nowo zaproponowane programy studiów.
Musimy również pamiętać, że niektóre zmiany w programie studiów dotyczą
czasem jedynie tzw. aspektów kosmetycznych. Dlaczego, wobec tego, za każdym
razem uwzględniać tak rozległy szablon, przygotowany dla zmiany poszczególnych
programów studiów, a nie ocenić tylko ten dany fragment? Otóż nawet najmniejsza
zmiana może wpływać na całość programu studiów. Ponadto jest to doskonała okazja,
aby, z mocy danej nam przez UPSWiN, wpłynąć na to, w jaki sposób będą kształceni studenci.
Warto zwrócić też uwagę na czas, w jakim powinniście zaopiniować program studiów. Należy
przypilnować tego, aby uczelnia umożliwiła Wam, w rozsądnym czasie, na zapoznanie się
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z dokumentacją oraz przeprowadzenie niezbędnych konsultacji. Jeżeli, pomimo Waszych
próśb, nie jest to możliwe, prosimy niezwłocznie o kontakt z PSRP. Postaramy się pomóc!
Poprzez wydarzenia organizowane przez PSRP oraz komisje branżowe warto wymieniać
się dobrymi praktykami w zakresie opiniowania programów studiów. To właśnie różnego
rodzaju zdania dotyczące tej sprawy zainspirowały nas do realizacji tego projektu,
a także wskazały na jego najistotniejsze aspekty. W ten sposób poznaliśmy również
rozwiązania, które przyczyniły się do stworzenia szablonów opinii. Mowa tu o rozwiązaniach
funkcjonujących w samorządach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pamiętajcie, że przedstawiciele uczelni mogą zapytać Was o podstawę doboru określonych
kryteriów w zakresie opiniowania programów studiów. Odpowiedź jest bardzo prosta,
była przedstawiana podczas szkoleń, a także zawarta została w niniejszym poradniku.
Jako wzorców użyliśmy bowiem RS, które dokładnie definiuje, czym jest program
studiów, oraz kryteriów oceny PKA, dokonującej takich właśnie ocen. Podstawa
jest więc bardzo solidna i w razie potrzeby warto ją przytoczyć.
Mając na względzie dość stabilny harmonogram prac programowych w ramach
poszczególnych uczelni, warto uwzględnić w nim również czas na prowadzenie analiz
i badań własnych prowadzonych autonomicznie przez samorząd studencki.
Nie czekajcie więc z konsultacjami na chwilę, w której otrzymacie gotowy projekt
programu studiów lub jego proponowane zmiany. Rekomendujemy przeprowadzanie
corocznych badań oczekiwań i opinii studentów poszczególnych kierunków, dotyczących,
m.in. programów studiów, sekwencji przedmiotów, prawidłowości i aktualności
treści. Wyniki pozwolą Wam na przedstawienie dobrze uzasadnionej opinii lub nawet
wskazanie konstruktywnych wniosków zmierzających do poprawy programu studiów.
Liczymy również na Waszą pomoc! Czekamy na informację zwrotną na temat
funkcjonowania zaproponowanych przez nas rozwiązań. Jesteśmy przekonani,
że nasz projekt to ważny krok w zakresie opiniowania programów studiów, a z Waszą
pomocą będziemy stawiać kolejne. Powodzenia!
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Szablony opinii programów studiów
Ocena nowego programu studiów – uniwersalna

<miasto, dzień <nazwa miesiąca> 20<XX> roku>



Opinia <nazwa jednostki samorządu>
<nazwa Uczelni>

w sprawie utworzenia kierunku <nazwa kierunku studiów>
w ramach <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych studiów magisterskich> o profilu
<ogólnoakademickim/praktycznym>


Na podstawie dostępnych źródeł <nazwa jednostki samorządu > <nazwa

 ε dokonała oceny wniosku w sprawie   <nazwa kierunku
studiów>   <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych

studiów

magisterskich>

<ogólnoakademickim/praktycznym>Ǥ


Nawiązując

do

dokonanej

analizy





faktycznego



wyraża

<pozytywną/negatywną> opinię na temat programu studiów nowo tworzonego
Ǥ


Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i ich

uzasadnieniem stanowi załącznik do tego pisma. 


<imię i nazwisko przewodniczącego>



δnazwa jednostki samorządu studenckiego>
δ ε

Miejsce na podpis i pieczęć:
………………………………………..
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość





Adekwatność 



rzyporządkowania
punktów ECTS do
poszczególnych
przedmiotów

uwzględniając
nakład

Ǥ
zajęć

treści

pracy

względem

 
 
 

przedmiotówǤ
Modułowe





Treści programowe 



 
uczenia

się

ułowane

są

w

sposób zrozumiały




  
studiów.


 

przedmiotów

są

zgodne ze specyfiką
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kierunku


studiów



uczenia się.

Adekwatność





 



zrozumiałość form
ǡ
zarówno

 ǡ

zaliczeń



 

Ǥ
ǡ


 


 Ǥ

Możliwość realizacji 
przedmiotów



do

wyboru, w łącznym

  
niż 30% spośród
 
punktów

 

ECTS



ukończenia studiów
oraz

Ǥ

atrakcyjność



Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane do kryteriów:
………………………………..

Źródł  ǡ na podstawie których została w ǡ   
przebiegu współpracy z władzami Uczelni w procesie:
………………………………….

uzasadnienie w oparciu o przyjęte kryteria: 
…………………………………
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Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹǤ

  Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 
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Ocena w sprawie zmian w programie studiów – uniwersalna

<miasto, dzień <nazwa miesiąca> 20<XX> roku>



Opinia <nazwa jednostki samorządu>
<nazwa Uczelni>

w sprawie zmian w programie studiów <nazwa kierunku studiów>
w ramach <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych studiów magisterskich> o profilu
<ogólnoakademickim/praktycznym>


Na podstawie dostępnych źródeł <nazwa jednostki samorządu > <nazwa

 ε dokonała oceny    studiów <nazwa kierunku studiów> 
 

<stacjonarnych/niestacjonarnych>

stopnia/jednolitych

studiów

<ogólnoakademickim/praktycznym>Ǥ


Nawiązując

do

dokonanej

<studiów

magisterskich>

analizy



I

stopnia/studiów


faktycznego

II



wyraża

<pozytywną/negatywną> opinię na temat     
studiów. 


Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i ich

uzasadnieniem stanowi załącznik do tego pisma. 


<imię i nazwisko przewodniczącego>



δsamorządu studenckiego>
δ ε

Miejsce na podpis i pieczęć:

………………………………………..
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość





Adekwatność 



rzyporządkowania
punktów ECTS do
poszczególnych
przedmiotów

uwzględniając
nakład

Ǥ
zajęć

treści

pracy

względem

 
 
 

przedmiotówǤ
Modułowe





Treści programowe 



 
uczenia

się

sformułowane

są

sposó

zrozumiały





  
studiów.


 

przedmiotów

są
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zgodne ze specyfiką
kierunku


studiów



uczenia się.

Adekwatność





 



zrozumiałość form
ǡ
zarówno

zaliczeń



 

 ǡ



Ǥ
ǡ


 


 Ǥ

Możliwość realizacji 
przedmiotów



do

wyboru, w łącznym

  
niż 30% spośród
 
punktów

 

ECTS



ukończenia studiów
oraz

Ǥ

atrakcyjność



Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane do kryteriów:
………………………………..

Źródłǡna podstawie którychzostała wydana opiniaǡ 
współpracy z władzami Uczelni w procesieǣ
………………………………….

 jęte kryteria: 
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…………………………………



Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹǤ

  Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 
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Ocena nowego programu studiów – kierunek prawo

<miasto, dzień <nazwa miesiąca> 20<XX> roku>



Opinia <nazwa jednostki samorządu>
<nazwa Uczelni>

w sprawie utworzenia kierunku <nazwa kierunku studiów>
w ramach <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych studiów magisterskich> o profilu
<ogólnoakademickim/praktycznym>


Na podstawie dostępnych źródeł <nazwa jednostki samorządu > <nazwa

 ε dokonała oceny wniosku w sprawie   <nazwa kierunku
studiów>   <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych

studiów

magisterskich>

<ogólnoakademickim/praktycznym>Ǥ


Nawiązując

do

dokonanej

analizy





faktycznego



wyraża

<pozytywną/negatywną> opinię na temat programu studiów nowo tworzonego
Ǥ


Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i

stanowi załącznik do tego pisma.


<imię i nazwisko przewodniczącego>



δnazwa jednostki samorządu studenckiego>
δ ε

Miejsce na podpis i pieczęć:

………………………………………..
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość





Adekwatność 



rzyporządkowania
punktów ECTS do
poszczególnych
przedmiotów

uwzględniając
nakład

Ǥ
zajęć

treści

pracy

względem

 
 
 

przedmiotówǤ
Modułowe





Treści programowe 



 
uczenia

się

ułowane

są

sposób

zrozumiały





  
studiów.


 

przedmiotów

są
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zgodne ze specyfiką
kierunku


studiów



uczenia się.

Adekwatność





 



zrozumiałość form
ǡ
zarówno

 ǡ

zaliczeń



 

Ǥ
ǡ


 


 Ǥ

Możliwość realizacji 
przedmiotów



do

wyboru, w łącznym

  
niż 30% spośród
 
punktów

 

ECTS



ukończenia studiów
oraz

Ǥ

atrakcyjność

Program

studiów 





przystąpienia

do

wstępnych

na

egzaminów



   
oraz ich późniejszą
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realizację.




Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane do kryteriów:
………………………………..

Źródł  ǡ na podstawie których została w ǡ   
przebiegu współpracy z władzami Uczelni w procesie:
………………………………….

Kompleksowe uzasadnienie w oparciu o przyjęte kryteria: 
…………………………………



Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹǤ

  Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 
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Ocena nowego programu studiów – kierunki medyczne

<miasto, dzień <nazwa miesiąca> 20<XX> roku>



Opinia <nazwa jednostki samorządu>
<nazwa Uczelni>

w sprawie utworzenia kierunku <nazwa kierunku studiów>
w ramach <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych studiów magisterskich> o profilu
<ogólnoakademickim/praktycznym>


Na podstawie dostępnych źródeł <nazwa jednostki samorządu > <nazwa

 ε dokonała oceny wniosku w sprawie   <nazwa kierunku
studiów>   δ  Ȁ  > <studiów I stopnia/studiów
stopnia/jednolitych

studiów

magisterskich>

<ogólnoakademickim/praktycznym>Ǥ


Nawiązując

do

dokonanej

analizy





faktycznego



wyraża

<pozytywną/negatywną> opinię na temat programu studiów nowo tworzonego
Ǥ


Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i ich

uzasadnieniem stanowi załącznik do tego pisma. 


<imię i nazwisko przewodniczącego>



δnazwa jednostki samorządu studenckiego>
δ ε

Miejsce na podpis i pieczęć:

………………………………………..
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość





Adekwatność 



rzyporządkowania
punktów ECTS do
poszczególnych
przedmiotów

uwzględniając
nakład

Ǥ
zajęć

treści

pracy

względem

 
 
 

przedmiotówǤ
Modułowe





Treści programowe 



 
uczenia

się

ułowane

są

sposób

zrozumiały





  
studiów.


 

przedmiotów

są
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zgodne ze specyfiką
kierunku


studiów



uczenia się.

Adekwatność





 



zrozumiałość form
ǡ
zarówno

 ǡ

zaliczeń



 

Ǥ
ǡ


 


 Ǥ

Możliwość realizacji 
przedmiotów



do

wyboru, w łącznym

  
niż 30% spośród
 
punktów

ECTS

 



ukończenia studiów
oraz

Ǥ

atrakcyjność



 ǡ





ta pozwalająca na
realizację

  ǡ

zajęć

uwzględniająca,
m.in.

sprzęt
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  ǡ
umożliwia





efektów uczenia się.




Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane dokryteriów:
………………………………..

Źródł  ǡ na podstawie których została w ǡ   
przebiegu współpracy z władzami Uczelni w procesie:
………………………………….

Kompleksowe uzasadnienie w oparciu o przyjęte kryteria: 
…………………………………



Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹǤ

  Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 
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Ocena nowego programu studiów – kierunki mundurowe

<miasto, dzień <nazwa miesiąca> 20<XX> roku>



Opinia <nazwa jednostki samorządu>
<nazwa Uczelni>

w sprawie utworzenia kierunku <nazwa kierunku studiów>
w ramach <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych studiów magisterskich> o profilu
<ogólnoakademickim/praktycznym>


Na podstawie dostępnych źródeł <nazwa jednostki samorządu > <nazwa

 ε dokonała oceny wniosku w sprawie   <nazwa kierunku
studiów>   <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych

studiów

magisterskich>

<ogólnoakademickim/praktycznym>Ǥ


Nawiązując

do

dokonanej

analizy





faktycznego



wyraża

<pozytywną/negatywną> opinię na temat programu studiów nowo tworzonego
Ǥ


Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i ich

uzasadnieniem stanowi załącznik do tego pisma. 


<imię i nazwisko przewodniczącego>



δnazwa jednostki samorządu studenckiego>
δ ε

Miejsce na podpis i pieczęć:

………………………………………..
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość





Adekwatność 



rzyporządkowania
punktów ECTS do
poszczególnych
przedmiotów

uwzględniając
nakład

Ǥ
zajęć

treści

pracy

względem

 
 
 

przedmiotówǤ
Modułowe





Treści programowe 



 
uczenia

się

ułowane

są

sposób

zrozumiały





  
studiów.


 

przedmiotów

są
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zgodne ze specyfiką
kierunku


studiów



uczenia się.

Adekwatność





 



zrozumiałość form
ǡ
zarówno

 ǡ

zaliczeń



 

Ǥ
ǡ


 


 Ǥ

Możliwość realizacji 
przedmiotów



do

wyboru, w łącznym

  
niż 30% spośród
 
punktów

 

ECTS



ukończenia studiów




atrakcyjność

Program


studiów, 





 



studentów



Ǥ
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służby

wojskowej,

policyjnej

poż Ǥ

bądź




Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane do kryteriów:
………………………………..

Źródł  ǡ na podstawie których została w ǡ   
przebiegu współpracy z władzami Uczelni w procesie:
………………………………….

Kompleksowe uzasadnienie w oparciu o przyjęte kryteria: 
…………………………………



Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹǤ

  Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 
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Ocena w sprawie zmian w programe studiów – kierunek prawo

<miasto, dzień <nazwa miesiąca> 20<XX> roku>



Opinia <nazwa jednostki samorządu>
<nazwa Uczelni>

w sprawie zmian w programie studiów <nazwa kierunku studiów>
w ramach <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych studiów magisterskich> o profilu
<ogólnoakademickim/praktycznym>


Na podstawie dostępnych źródeł <nazwa jednostki samorządu > <nazwa

 ε dokonała oceny    studiów <nazwa kierunku studiów> 
 

<stacjonarnych/niestacjonarnych>

stopnia/jednolitych

studiów

<ogólnoakademickim/praktycznym>Ǥ


Nawiązując

do

dokonanej

<studiów

magisterskich>

analizy



I

stopnia/studiów


faktycznego

II



wyraża

<pozytywną/negatywną> opinię na temat     
studiów. 


Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i ich

uzasadnieniem stanowi załącznik do tego pisma. 


<imię i nazwisko przewodniczącego>



δsamorządu studenckiego>
δ ε

Miejsce na podpis i pieczęć:

………………………………………..
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość





Adekwatność 



rzyporządkowania
punktów ECTS do
poszczególnych
przedmiotów

uwzględniając
nakład

Ǥ
zajęć

treści

pracy

względem

 
 
 

przedmiotówǤ
Modułowe





Treści programowe 



 
uczenia

się

sformułowane

są

w

sposób zrozumiały




  
studiów.


 

przedmiotów

są

zgodne ze specyfiką
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kierunku


studiów



uczenia się.

Adekwatność





 



zrozumiałość form
ǡ
zarówno

 ǡ

zaliczeń



 

Ǥ
ǡ


 


 Ǥ

Możliwość realizacji 
przedmiotów



do

wyboru, w łącznym

  
niż 30% spośród
 
punktów

 

ECTS



ukończenia studiów
oraz

Ǥ

atrakcyjność

Program

studiów 





przystąpienia

do

wstępnych

na

gzaminów



   
oraz ich późniejszą
realizację.
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Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane do kryteriów:
………………………………..

Źródłǡna podstawie którychzostała wydana opiniaǡ 
współpracy z władzami Uczelni w procesieǣ
………………………………….

Kompleksowe uzasadnienie w oparciu o przyjęte kryteria: 
…………………………………



Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹǤ

  Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 
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Ocena w sprawie zmian w programe studiów – kierunki medyczne

<miasto, dzień <nazwa miesiąca> 20<XX> roku>



Opinia <nazwa jednostki samorządu>
<nazwa Uczelni>

w sprawie zmian w programie studiów <nazwa kierunku studiów>
w ramach <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych studiów magisterskich> o profilu
<ogólnoakademickim/praktycznym>


Na podstawie dostępnych źródeł <nazwa jednostki samorządu > <nazwa

 ε dokonała oceny    studiów <nazwa kierunku studiów> 
 

<stacjonarnych/niestacjonarnych>

stopnia/jednolitych

studiów

<ogólnoakademickim/praktycznym>Ǥ


Nawiązując

do

dokonanej

<studiów

magisterskich>

analizy



I

stopnia/studiów


faktycznego

II



wyraża

<pozytywną/negatywną> opinię na temat     
studiów. 


Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i ich

uzasadnieniem stanowi załącznik do tego pisma. 


<imię i nazwisko przewodniczącego>



δsamorządu studenckiego>
δ ε

Miejsce na podpis i pieczęć:

………………………………………..
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość





Adekwatność 



rzyporządkowania
punktów ECTS do
poszczególnych
przedmiotów

uwzględniając
nakład

Ǥ
zajęć

treści

pracy

względem

 
 
 

przedmiotówǤ
Modułowe





Treści programowe 



 
uczenia

się

sformułowane

są

sposó

zrozumiały





  
studiów.


 

przedmiotów

są
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zgodne ze specyfiką
kierunku


studiów



uczenia się.

Adekwatność





 



zrozumiałość form
ǡ
zarówno

 ǡ

zaliczeń



 

Ǥ
ǡ


 


 Ǥ

Możliwość realizacji 
przedmiotów



do

wyboru, w łącznym

  
niż 30% spośród
 
punktów

ECTS

 



ukończenia studiów
oraz



atrakcyjność



 ǡ





ta pozwalająca na
realizację

  ǡ

zajęć

uwzględniająca,
m.in.

sprzęt
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  ǡ
umożliwia





efektów uczenia się.




Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane do kryteriów:
………………………………..

Źródłǡna podstawie którychzostała wydana opiniaǡ 
współpracy z władzami Uczelni w procesieǣ
………………………………….

Kompleksowe uzasadnienie w oparciu o przyjęte kryteria: 
…………………………………



Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹǤ

  Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 
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Ocena w sprawie zmian w programe studiów – kierunki mundurowe

<miasto, dzień <nazwa miesiąca> 20<XX> roku>



Opinia <nazwa jednostki samorządu>
<nazwa Uczelni>

w sprawie zmian w programie studiów <nazwa kierunku studiów>
w ramach <stacjonarnych/niestacjonarnych> <studiów I stopnia/studiów II
stopnia/jednolitych studiów magisterskich> o profilu
<ogólnoakademickim/praktycznym>


Na podstawie dostępnych źródeł <nazwa jednostki samorządu > <nazwa

 ε dokonała oceny    studiów <nazwa kierunku studiów> 
 

<stacjonarnych/niestacjonarnych>

stopnia/jednolitych

studiów

<ogólnoakademickim/praktycznym>Ǥ


Nawiązując

do

dokonanej

<studiów

magisterskich>

analizy



I

stopnia/studiów


faktycznego

II



wyraża

<pozytywną/negatywną> opinię na temat     
studiów. 


Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i ich

uzasadnieniem stanowi załącznik do tego pisma. 


<imię i nazwisko przewodniczącego>



δsamorządu studenckiego>
δ ε

Miejsce na podpis i pieczęć:

………………………………………..
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość





Adekwatność 



rzyporządkowania
punktów ECTS do
poszczególnych
przedmiotów

uwzględniając
nakład

Ǥ
zajęć

treści

pracy

względem

 
 
 

przedmiotówǤ
Modułowe





Treści programowe 



 
uczenia

się

sformułowane

są

sposó

zrozumiały





  
studiów.


 

przedmiotów

są
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zgodne ze specyfiką
kierunku


studiów



uczenia się.

Adekwatność





 



zrozumiałość form
ǡ
zarówno

 ǡ

zaliczeń



 

Ǥ
ǡ


 


 Ǥ

Możliwość realizacji 
przedmiotów



do

wyboru, w łącznym

  
niż 30% spośród
 
punktów

 

ECTS



ukończenia studiów
oraz

Ǥ

atrakcyjność

Program


studiów, 





 



studentów



Ǥ
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służby

wojskowej,

policyjnej

poż Ǥ

bądź




Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane do kryteriów:
………………………………..

Źródłǡktórychzostała wydana opiniaǡ 

współpracy z władzami Uczelni w procesieǣ
………………………………….

Kompleksowe uzasadnienie w oparciu o przyjęte kryteria: 
…………………………………



Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹǤ

  Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 
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Przykłady wypełnionych
opinii programów studiów
Pozytywna

ǡ͵ʹͲʹͲǤ



Opinia Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Szczęśliwego w Warszawie
w sprawie utworzenia kierunku administracja

w formie studiów stacjonarnych na poziomie studiów I stopnia o profilu
ogólnoakademickim.




Na podstawie dostępnych źródeł Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Szczęśliwego w Warszawie dokonała oceny wniosku w sprawie
    w formie studiów stacjonarnych na poziomie
studiów profilu ogólnoakademickim. 

Nawiązując do dokonanej analizy  faktycznego wyraża pozytywną opinię

programu studiów nowo tworzonego Ǥ

Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i ich

uzasadnieniem stanowi załącznik do tego pisma. 






Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Uniwersytetu Szczęśliwego

Miejsce na podpis i pieczęć:
……………………………………….Ǥ
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość

rzyporządkowania

Spełnione

program

punktów ECTS do



przedmiotów
nakład

Ǥ

studiów

prawidłowo

uwzględnia nakład pracy studenta w

poszczególnych
uwzględniając

Należy stwierdzić, iż zaproponowany


 

przedmiotów. Można tu przytoczyć
przykład

pracy

przedmiotu

prawo

administracyjne. Przyjęto, że 1 punkt
ECTS równa się 30 godzinom pracy

       
 Ǥ
Przedmiot wyceniono na 6 punktów

     ͵Ͳ
godzin zajęć wykładowych oraz 150
godzin tzw. pracy w domu.

Można

ierdzić, w oparciu o realizowane

treści

programowe,

Należy

stwierdzić,

że

prawidłowe proporcje. 

Adekwatność Spełnione
zajęć

treści
względem

iż

są

to

prawidłowo

przyporządkowano formy zajęć do
realizowanych podczas nich treści

 

programowych. Materiał wymagający

 

omówienia w formie praktycznej jest

 

realizowany

przedmiotówǤ

podczas

ćwiczeń

konwersatoriów.   
są

zajęcia

z

 

postępowania



małych grupach ćwiczeniowych, co
pozwala
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Modułowe

urzędowych.

i Spełnione

Modułowe

 
uczenia

się

sformułowane

uczenia

są

się

kierunkowe

zostały

efekty

sporządzone

językiem specjalistycznym, jednakże

w

są one zrozumiałe dla studentów

sposób zrozumiały i


i

kierunku



można

studiów.

kierunkowy

Jako

przykład

podać

efekt

̴Ͳͳ „Absolwent zna i rozumie

  

rolę

studiów.

człowieka

w

funkcjonowaniu

administracji, a także jego prawa i
obowiązki wobec innych jednostek i
organów państw”Ǥ Efekty uczenia się są
adekwatne

 Ǥ

Treści programowe Spełnione

Należy


 

przedmiotów


kierunku

stwierdzić,

studiów

że

treści

    
przedmiotów

są

będą

realizowane

zgodnie ze specyfiką studiów. Analiza

zgodne ze specyfiką
kierunku

dla

poszczególnych sylabusów wskazuje

studiów

na



to,

iż

poszczególnych

uczenia się.

ją

na

treści

programowe

przedmiotów

osiąganie

efektów

uczenia się. Można tu przytoczyć
przykład

przedmiotu

nauka

   realizacja zajęć
tematycznych

pozwala

w

sposób

odpowiedni uzyskać efekt uczenia się
„znajomość i poprawna interpretacja
podstawowych pojęć i zasad organizacji
oraz

działania

administracji

publicznej”Ǥ
Adekwatność

zrozumiałość form

Spełnione

Formy

zaliczenia

konkretnych

ǡ

określone

przedmiotów

dla

są

zrozumiałe z perspektywy studentów,
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zarówno

 ǡ

zaliczeń

określone precyzyjnie w sylabusach.



 

Są

one

przypadku

Ǥ

adekwatne,

zarówno

zajęć

w

wykładowych,

ćwiczeniowych jak i warsztatowych.

Precyzyjnie opisano również zasady

ǡ   
ǡ


 Częściowo spełnione

 

Ǥ














studentów  pozwala realizować  



    

 Ǥ

uzyskiwać efekty uczenia się. Również

   odbywania i zaliczenia są
określone precyzyjnie.

Należy przy tym jednak zwrócić uwagę

na dobór miejsc odbywania praktyk,

które wybrała Uczelnia. Ich zakres
zdecydowanie za wąski. Możliwość

 ich wyłącznie w urzędach
skarbowych

oraz

stanowczo

urzędach

zawęża

pracy

możliwości

studenta, a także możliwość poznania
jego

  mają możliwość realizacji

do

dużej liczby przedmiotów do wyboru.

wyboru, w łącznym

Są one interesujące z perspektywy

  

rozwijania zainteresowań naukowych

niż 30% spośród
 
punktów

 

studenta.

Szczególnie

wirtualny

urząd,

pozytywnie

należy ocenić realizacje przedmiotu

ECTS



który

przybliża

   systemów

ukończenia studiów
oraz

środowiska

Ǥ

Możliwość realizacji Spełnione
przedmiotów

przyszłego

  

atrakcyjność

 Ǥ
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Ǥ



Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane do kryteriów:

Najważniejsze informacje zostały ujęte w tabeli, warto jednak dodać dwa atuty

prowadzenia studiów administracja I stopnia na Uczelni. Po pierwsze kad
prowadząca kształcenie to specjaliści wysokiej , posiadający osiągnięcia
   ǡ  także doświadczenie praktyczne. Po drugie

infrastruktura dydaktyczna jest doskonale przygotowana do prowadzenia studiów,

m.in. dzięki przestronnym i dobrze wyposażonym salom oraz bogatym zasobom
  Ǥ Ǥ

Źródł  ǡ na podstawie których została w ǡ   
przebiegu współpracy z władzami Uczelni w procesie:

Samorząd studencki otrzymał pełne wsparcie przy przygotowywaniu opinii.

Przekazano nam pełną dokumentację, w tym sylabusy przedmiotów. Ponadto
przeprowadzone

zostały

konsultacje

uzupełniające źródło informacji. 

ze

studentami

Uczelni,

stanowiące

Kompleksowe uzasadnienie w oparciu o przyjęte kryteria: 

      ztałcenia na kierunku studiów
 enie którego wnioskuje. Spełnione zostały wszystkie kryteria dotyczące
programu studiów, istotne z perspektywy studenckiej. Warto przy tym jednak

zwrócić uwagę na planowane miejsca odbywania praktyk, które nie uwzględniają
stkich istotnych potrzeb studentów. Jako Samorząd Studencki
rekomendujemy utworzenie kierunku studiów. 


Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

ʹǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹwrześnia 2018 roku. 

  Ǥ
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Negatywna

ǡ͵ʹͲʹͲǤ



Opinia Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Nieszczęśliwego w Warszawie
w sprawie utworzenia kierunku administracja

w formie studiów stacjonarnych na poziomie studiów I stopnia o profilu
ogólnoakademickim.




Na podstawie dostępnych źródeł Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

Uniwersytetu Nieszczęśliwego   dokonała oceny wniosku w sprawie
    w formie studiów stacjonarnych na poziomie
studiów o profilu ogólnoakademickim. 

Nawiązując do dokonanej analizy  faktycznego wyraża negatywną opinię

programu studiów nowo tworzonego Ǥ

Szczegółowe uzasadnienie wraz z przyjętymi kryteriami oceny i ich

uzasadnieniem stanowi załącznik do tego pisma. 


Piotr Wspaniały 



Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Uniwersytetu Nieszczęśliwego w Warszawie 

Miejsce na podpis i pieczęć:
………………………………………..
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Załącznik 1. 

Karta studenckiej oceny programu studiów


Kryterium:

Ocena spełnienia:

Uzasadnienie:

Spełnione/Częściowo

spełnione/Niespełnione

Prawidłowość

rzyporządkowania

Niespełnione

program

punktów ECTS do



przedmiotów
nakład

Ǥ

studiów

prawidłowo

uwzględnia nakład pracy studenta

poszczególnych
uwzględniając

Należy stwierdzić, iż zaproponowany


 

przedmiotów. Można tu przytoczyć
przykład

pracy

przedmiotu

prawo

 Ǥ Przyjęto, że 1 punkt
ECTS równa się 30 godzinom pracy

       

 Ǥ

    ͵ 
     ͵Ͳ

godzin zajęć wykładowych oraz Ͳ

Ǥ Ǥ 

realizowane

treści

programowe,

można stwierdzić, że są to wysoce

nieprawidłowe proporcje, ponieważ
student, w celu uzyskania efektów

uczenia się oraz przygotowania do
egzaminu,
więcej

poświęci

zdecydowanie

czasu.   

    ji i mediacji został

   ͳͶ   ǡ
że jest o wiele mniej wymagający






uzyskiwanych efektów uczenia się


w

porównaniu

 Ǥ
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Adekwatność Niespełniony

Należy stwierdzić, iż prawidłowo

treści

realizowanych podczas nich treści

zajęć

względem

przyporządkowano formy zajęć do

 

 ǤZajęcia które powinny

 

być realizowane w małych grupach

 

ćwiczeniowych, np. dotyczące pisania

przedmiotówǤ

 urzędowych

 
się

sformułowane

naukę w praktyce.

Niespełnione

Modułowe



i

kierunkowe

efekty

uczenia się zostały sporządzone 

są

sposób niezrozumiały dla studenta.

Wydają się również być nieadekwatne

sposób

zrozumiały

realizowane

podczas wykładów, co uniemożliwia

Modułowe
uczenia

są

do specyfiki kierunku studiów. 
przykład można kierunkowy podać

 ̴Ͳ͵ „Absolwent rozumie



rolę

  

tablicy

Mendelejewa

w

administracji, a także jej wykorzystanie

studiów.

w praktyce”Ǥ

Treści programowe Niespełnione

Należy

 

przedmiotów  będą realizowane



przedmiotów


że

treści

    

są

zgodnie ze specyfiką studiów. Analiza

zgodne ze specyfiką
kierunku

stwierdzić,

poszczególnych sylabusów wskazuje

studiów

na



to,

iż

poszczególnych

uczenia się.

pozwalają

na

treści

programowe

przedmiotów

osiąganie



efektów

uczenia się. Można tu przytoczyć
przykład

przedmiotu

nauka

   realizacja zajęć

    pozwala w sposób
odpowiedni uzyskać efektuczenia się
„znajomość i poprawna interpretacja
podstawowych pojęć i zasad organizacji
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oraz działania administracji publicznej”
ze względu na omawianie podczas
Adekwatność

zrozumiałość form

Częściowo spełnione.

ǡ
zarówno

 ǡ

Formy

zaliczenia

konkretnych

określone

dla

przedmiotów

są

zrozumiałe z perspektywy studentów,

zaliczeń

określ     Ǥ



 

zajęć np. tablicy Mendelejewa.

Precyzyjnie opisano również zasady

ǡ   

Ǥ

dyplomowego.

Nie są one jednak

ǡ można
przykład,

gdy

tu

przytoczyć

przedmiot

prawo

administracyjne o obszernej treści

egzaminem
ǡ


 Częściowo spełnione

 

w





formie

5

pytań

 Ǥ








   studentów

pozwala realizować    



w sylabusie oraz uzyskiwać efekty

 Ǥ

uczenia

się.

Również

zasady

 

odbywania i zaliczenia są określone
 Ǥ

Należy przy tym jednak zwrócić uwagę

na dobór miejsc odbywania praktyk,

które wybrała  Ǥ 
zdecydowanie za wąski. Możliwość

 ich wyłącznie w  
 

  
możliwości



  

stanowczo

studenta,

a

zawęża
także

możliwość poznania jego przyszłego
środowiska zawodowego. 

Możliwość realiz  Niespełnione

 nie mają możliwości 
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przedmiotów

do

dużej liczby przedmiotów do wyboru.

  

przedmioty, które nie są bezpośrednio

wyboru, w łącznym

Można zdecydować się na jedynie dwa

niż 30% spośród
ͳǤ

 

ECTS

kierunkiem

studiów







 Ǥ

  Ǥ

 



z

 Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 

punktów
ʹǤ

związane

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia



ukończenia studiów



oraz

Ǥ

atrakcyjność



Dodatkowe uwagi, nieprzyporządkowane do kryteriów:

     żliwości uruchomienia studiów

zaproponowanej formule. Ponadto, warto zwrócić uwagę na ograniczenia
lokalowe Uczelni. Obecnie prowadzone kierunki nie mają do dyspozycji

wystarczającej liczby sal dydaktycznych, więc bez zmian lokalowych nie jest

możliwe zapewnienie komfortowych warunków studentom nowego kierunku.
Wątpliwości budzi też zaproponowana kadra, złożona głównie z magistrów prawa,
niedoświadczonych w praktyce działania administracji publicznej.

Źródł  ǡ na podstawie których została w ǡ   

przebiegu współpracy z władzami Uczelni w procesie:

Samorząd studencki otrzymał     

opinii.

Przekazano

nam

dokumentację,

w

tym

 

przedmiotów. Ponadto przeprowadzone został  ǡ
stanowiące uzupełniające źródło informacji. 

Kompleksowe uzasadnienie w oparciu o przyjęte kryteria: 

       ztałcenia na kierunku studiów

ruchomienie którego wnioskuje. Nie spełnia większości kryteriów dotyczących

programu studiów, istotnych z perspektywy studenckie. Nie jest możliwe

uzyskiwanie kierunkowych i modułowych efektów uczenia się w oparciu
zaproponowane rozwiązania. 



Źródła wzorca przeprowadzonej opinii: 



ͳǤ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów z dnia

ʹǤ

  Ǥ

ʹwrześnia 2018 roku. 
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