Informacja dotycząca wypełniania części IIA katalogu ECTS*
II. (A) Informacje o programach studiów – opis ogólny
Informacja o standardach kształcenia według których realizowany
jest program studiów oraz warunkach jakie musi spełnić student, aby
otrzymać dyplom. Informacja o przyznawanych tytułach
zawodowych, stopniach naukowych.
Warunki przyjęć
Opisu warunków, które musi spełnić student aby został przyjęty.
Szczegółowe zasady rekrutacji.
Rodzaj studiów (stacjonarne, niestacjonarne, elearning, itp.)
Kluczowe efekty kształcenia** /zamiast
Opis efektów kształcenia dla danego programu studiów (w obszarze
dotychczasowych celów programów studiów/
wiedzy, umiejętności i postaw). Efekty ogólne, dziedzinowe
określające co student powinien wiedzie, rozumieć i potrafić
wykonać po ukończeniu opisywanego programu i etapu kształcenia
z ocena pozytywną.
Sylwetka absolwenta z konkretnymi przykładami
Sylwetka zgodna ze standardami kształcenia dla danego kierunku
studiów rozszerzona o ewentualne specjalności jeśli występują.
Warunki przyjęcia na dalsze studia
Informacja do jakich studiów w przyszłości dany program
przygotowuje.
Struktura programu wraz z liczbą punktów
Diagramy lub tabele (semestralne/roczne) dla programu studiów
wraz z liczbą punktów przyporządkowaną dla każdego przedmiotu.
Struktura programu wg treści kształcenia wskazanych w standardach
dla kierunku (np. grupa treści podstawowych, kierunkowy, inne
wymagania)
Zasady oceniania i egzaminowania
Wykaz egzaminów kończących semestry. Sposób oceniania i
składowe oceny końcowej z uwzględnieniem zapisów w
Regulaminie Studiów UZ
Wymagania dotyczące ukończenia studiów/Egzamin
Warunki jakie student musi spełnić aby ukończyć studia. Forma (np.
końcowy (jeśli jest przewidziany)
ustny, pisemny, praktyczny) i zakres tematyczny egzaminu
końcowego jeśli jest przewidziany w programie studiów.
Osoba odpowiedzialna za program.
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za program studiów (np.
Wydziałowy/kierunkowy koordynator ECTS
kierownik jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie
kierunku/specjalności). Imię i nazwisko, dane kontaktowe
koordynatora ECTS.
Przyznawane kwalifikacje

*Opracowano na podstawie „ECTS Users Guide 2009” oraz materiałów pomocniczych Zespołu Ekspertów Bolońskich
** Strony zawierające informacje pomocne w definiowaniu efektów uczenia się:

a.
b.

materiały z seminariów ekspertów bolońskich - strona internetowa www.erasmus.org.pl, zakładka „Zespół Ekspertów Bolońskich”.

c.

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów. Przewodnik dla użytkowników. Bruksela, 6 lutego 2009r. dostępna na stronie:
http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/tresci/ECTS_przewodnik.09.doc,

d.

Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide: http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/tresci/learning-outcomes.pdf

Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu. Warszawa 2008.
dostępna na stronie: http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje,

