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Uchwała Nr 26/2012 

Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 27 września 2012r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad instytutów dotyczących 

opracowywania programów kształcenia dla studiów wyŜszych pierwszego 
stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających  

 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo                            

o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2012r., poz. 572), rozporządzenia Ministra Nauki                    
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 
dla Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520), rozporządzenia Ministra Nauki                  
i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia 
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1 
W uchwale Nr 08/2012 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia                 
22 marca 2012r. w sprawie wytycznych dla rad instytutów dotyczących opracowywania 
programów kształcenia dla studiów wyŜszych pierwszego stopnia, studiów podyplomowych 
oraz kursów dokształcających wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) Zajęcia z lektoratu języka obcego realizowane są w wymiarze: 
- na studiach stacjonarnych - 150 godzin, 
- na studiach niestacjonarnych - nie mniejszym niŜ 90 godzin, 
i przyznaje się za nie 12 ECTS.” 

 
2) § 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) Na wszystkich kierunkach studiów (nie dotyczy kierunków informatycznych) 
prowadzone są zajęcia z technologii informacyjnych w wymiarze: 
- na studiach stacjonarnych – nie mniejszym niŜ 30 godzin, 
- na studiach niestacjonarnych - nie mniejszym niŜ 18 godzin, 
i przyznaje się za nie 2 ECTS.” 

 
3) § 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Program studiów stacjonarnych przewiduje 60 godzin zajęć z wychowania 
fizycznego. Za zajęcia z wychowania fizycznego przyznaje się 2 punkty ECTS.” 
 

4) § 6 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) opis zakładanych efektów kształcenia zatwierdzanych przez radę instytutu;” 

 
5) § 6 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) opis modułów wraz z przypisaniem do kaŜdego modułu punktów ECTS oraz 
zakładanych efektów kształcenia i metod weryfikacji.” 

 
§ 2 

Uchwala się dokumentację programu kształcenia na studiach podyplomowych i kursach 
dokształcających, stanowiącą załącznik do uchwały.  
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§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

   Przewodniczący Senatu 
   Rektor PWSZ 

   w Elblągu 
 
 

   prof. dr hab. inŜ. Zbigniew Walczyk 


