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Załącznik do Wniosku 
 

 
 

 
Nazwa pola 

 
Komentarz 

Nazwa przedmiotu (w 
języku 
polskim oraz angielskim) 

Nazwę przedmiotu należy podać w języku polskim oraz angielskim. 
 

Liczba punktów ECTS Należy wpisać liczbę punktów ECTS. 

Sposób zaliczenia Należy wpisać: zaliczenie bez oceny/zaliczenie na ocenę/egzamin. 

Język wykładowy Należy podać jeden język wykładowy. 

Całkowity nakład pracy 
studenta 

Należy przedstawić bilans nakładu pracy 
studenta, tj. czas, jakiego przeciętny student potrzebuje  aby  zaliczyć 
wszystkie formy  zajęć przewidziane w ramach przedmiotu i osiągnąć 
założone dla tego przedmiotu efekty kształcenia. W bilansie należy 
uwzględnić: 

1.   Godziny  realizowane  z udziałem nauczycieli: godziny 
kontaktowe dla danego przedmiotu (suma godzin wszystkich form 
zajęć z przedmiotu), godziny konsultacji indywidualnych studenta, 

2.   Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do 
pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj  wcześniejsze przygotowanie i 
uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do   
zajęć wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, 
czytanie literatury, 
3.   Czas  wymagany do przygotowania się i  do  uczestnictwa  w 

procesie oceniania (np. w egzaminach). 
 
Liczbę godzin pracy studenta sumuje się i przelicza  na punkty ECTS . 1 
punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta. Otrzymuje się w 
ten sposób liczbę punktów ECTS , którą student uzyskuje zaliczając 
przedmiot. 
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Efekty kształcenia – wiedza Należy  zamieścić  opis  zakładanych  efektów kształcenia  w kategorii 
„wiedza”,  które  student nabywa  poprzez realizację danego przedmiotu. 
Jeżeli  przedmiot  jest  realizowany  w  kilku  formach  (np.  wykład i  
ćwiczenia),   należy   zdefiniować   efekty   kształcenia   dla   całego 
przedmiotu. 

UWAGA: 
Opis   każdego   efektu   kształcenia   powinien   rozpoczynać   się   od 
czasownika w stronie czynnej. 

 
Efekty kształcenia – 
umiejętności 

Należy  zamieścić  opis  zakładanych  efektów kształcenia  w kategorii 
„umiejętności”, które student nabywa poprzez realizację danego 
przedmiotu. 
Jeżeli  przedmiot  jest  realizowany  w  kilku  formach  (np.  wykład i  
ćwiczenia),   należy   zdefiniować   efekty   kształcenia   dla   całego 
przedmiotu. 

UWAGA: 
Opis   każdego   efektu   kształcenia   powinien   rozpoczynać   się   od 
czasownika w stronie czynnej. 

 Efekty kształcenia – 
kompetencje społeczne 

Należy  zamieścić  opis  zakładanych  efektów kształcenia  w kategorii 
„kompetencje   społeczne”,  które  student nabywa poprzez realizację 
danego przedmiotu. 
Jeżeli  przedmiot  jest  realizowany  w  kilku  formach  (np.  wykład i   
ćwiczenia),   należy   zdefiniować   efekty   kształcenia   dla   całego 
przedmiotu. 
 
UWAGA: 
Opis   każdego   efektu   kształcenia   powinien   rozpoczynać   się   od 
czasownika w stronie czynnej. 
 

Metody dydaktyczne Należy   podać   stosowane   przez   prowadzących   przedmiot   metody 
dydaktyczne 

Wymagania wstępne Należy   wskazać   przedmioty,   których   wcześniejsze   zaliczenie   jest 
niezbędne  do  realizacji  opisywanego  przedmiotu  lub  podać  zakres 
wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, jakie 
powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu. 

Skrócony opis przedmiotu Należy opisać założenia i cele przedmiotu. 
 

Pełny opis przedmiotu Należy opisać treści programowe  przedmiotu. 
Jeżeli  przedmiot  realizowany  jest  w  kilku  formach  (np.  wykład 
i ćwiczenia), należy opisać je oddzielnie. 
 Literatura Należy wpisać literaturę podstawową i uzupełniającą do przedmiotu. 
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Metody i kryteria oceniania Należy  podać  sposób  weryfikacji  i  oceniania  osiągniętych  przez 
studenta efektów kształcenia, określonych dla przedmiotu jako całości 
(która może obejmować różne formy zajęć, np. wykład i ćwiczenia), a w 
szczególności wymagania egzaminacyjne, jeżeli przedmiot kończy się 
egzaminem. 
Np. 
Egzamin pisemny – W01, W02, U01, U02, itp. Egzamin ustny – W02, 
U01, itp. 
Kolokwium – W03, W04, U01, itp. Referat/eseje – 
Prezentacje – Projekty – 
Aktywność – K01, K02 – tylko kompetencje 
Inne – wskazać jakie: 
 (do 65 tys. znaków) 

 


