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a

Program studiów
forma lub formy studiów, liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

b

tytuł zawodowy nadawany absolwentom

c

zajęcia lub grupy zajęć niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniajacych uzyskanie tych efektów

d

łączna liczba godzin zajęć

e

sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studentaw trakcie cąłego cyklu kształcenia

f

łączną liczbę punków ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

g

liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w zamach zajęc z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS - w przypadku kierunku studiów
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne
wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk

h
2

zajęcia z wychowania ficzycznego program studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych - w wymiarze nie mniejszym niż 60 godz. , zajęciom nie
przypisuje się punktów ECTS

3

wybór zajęć

program studiów umożliwia wybór zajęć, kórym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30 % liczby punków ECTS

4

dyscyplina

5

profil

program studiów określa przyporządkowanie kierunku do co najmniej jednej dyscypliny (100%); program studiów kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny
określa dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział liczby punków ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie, ze wskazaniem
dyscypliny wiodącej
praktyczny - obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punków ECTS koniecznej do ukończenia studiów na damnym poziomie

6

język obcy

ogólnoakademicki - obejmuje zajęcia zwiazane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów,
w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów na damnym poziomie, i uwzglednia udział studentów w zajęciach przygotowujących do
prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności
efekty uczenia określone w programie studiów uwzględniają efekty w zakresie znajomości języka obcego

7

uzyskanie tytułu zawodowego
inżyniera

efekty uczenia się dla studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny zakres efektów dla studiów, umożliwiających
uzyskanie kompetencji inżynierskich zawartych w charakterystykach drugiego stopnia

