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PLAN I PROGRAM KSZTAŁCENIA
1. Program kształcenia na kierunku Pedagogika realizowany w Uczelni, ma charakter autorski i

wyrasta z pogłębionej analizy teorii i badań pedeutologicznych prowadzonych w ostatnich
dziesięcioleciach w Polsce i na świecie, wpisujących się przede wszystkim w nurt społeczno -
humanistyczny w obszarze kształcenia przyszłego pedagoga i konstruktywistyczny w obszarze
przygotowania go do pracy dydaktycznej.

2. Program studiów pedagogicznych realizowany jest z uwzględnieniem Europejskiego Systemu
Transferu Punktów (ECTS).

3. Program kształcenia pierwszego stopnia obejmuje 6 semestrów, w tym nie mniej niż 180 pkt
ECTS.

4. Okres zajęć dydaktycznych wynikających z programu kształcenia, podzielony jest na 2
semestry – semestr zimowy i semestr letni.

5. Program studiów określa:

5.1. Formę lub formy studiów,

5.2. Liczbę semestrów

5.3. Liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów:

5.3.1. Łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych
osób prowadzących zajęcia;

5.3.2. Liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny
nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS
– w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach
dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne;

5.3.3. Wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów
ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk.

5.3.4. Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty
ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w
Rozporządzeniu MNiSW z dnia 27 września 2018r w sprawie studiów ust.1 pkt1.

5.3.5. W celu ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów na danym
kierunku, poziomie i profilu student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180
punktów ECTS;

5.3.6. Program studiów w zakresie przypisywania punktów ECTS zakłada, że:

5.3.6.1. Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta
obejmującym zajęcia organizowane przez Uczelnię oraz jego
indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami;

5.3.7. Punkty ECTS należy przypisać za:

5.3.7.1. Zaliczenie każdego modułu zajęć przewidzianego w programie
studiów, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej
oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta
wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się
określonych w sylabusie,

5.3.7.2. Przygotowanie i złożenie projektu dyplomowego albo pracy
dyplomowej, w zależności od poziomu studiów.
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5.3.7.3. Pracę własną.

5.4. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom;

5.5. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia, wraz z przypisaniem do
nich efektów uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów;

5.6. Łączną liczbę godzin zajęć;

5.7. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie
całego cyklu kształcenia;

6. Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w
wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, o której mowa w Rozporządzeniu MNiSW z
dnia 27 września 2018r w sprawie studiów ust.1 pkt1;

7. Program studiów dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu określa kierunkowe efekty
uczenia się [KEU];

8. Ogólne charakterystyki efektów uczenia się zostały zdefiniowane na poszczególnych
poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji. Obejmują:

8.1. Uniwersalne charakterystyki (pierwszego stopnia) poziomów 1-8 pierwszego stopnia;
8.2. Charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia stanowiące rozwiniecie uniwersalnych

charakterystyk pierwszego stopnia.

9. Do kwalifikacji pełnych przypisuje się następujące poziomy PRK:

9.1. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia potwierdza nadanie kwalifikacji na
poziomie 6 PRK;

9.2. Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych
studiów magisterskich potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 PRK.

10. Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów
uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i
oprogramowania zapewniających synchroniczna i asynchroniczną interakcję między studentami
i osobami prowadzącymi zajęcia.

11. Kierunkowe efekty uczenia się [KEU] uwzględniają wszystkie charakterystyki efektów uczenia
się [CEU], odpowiednio dla danego poziomu 6 PRK albo poziomu 7 PRK, a także profilu,
określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 polskiej ramy
kwalifikacji.

12. W przypadku prowadzenia studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a także w przypadku
zróżnicowania kształcenia w ramach ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub
specjalności, program studiów zakłada uzyskanie takich samych kierunkowych efektów uczenia
się [KEU].

13. Zróżnicowanie kształcenia odbywa się w ramach obieralnych modułów zajęć.

14. Moduły zajęć rozliczane są semestralnie.

15. Zróżnicowanie kształcenia na studiach pierwszego stopnia możliwe jest w ramach ścieżek
specjalności

16. W przypadku zróżnicowania kształcenia w ramach specjalności:

16.1. Uzasadnienie prowadzenia specjalności musi wynikać z potrzeb otoczenia
społeczno-gospodarczego i potrzeb rynku pracy;

17. Program studiów określa nazwy specjalności;
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18. Program studiów określa z góry zestaw modułów zajęć różniący się od zestawu modułów zajęć
w ramach innej specjalności w wymiarze co najmniej 50% ogólnej liczby punktów ECTS
koniecznej do ukończenia studiów, po wyłączeniu uprzednio liczby punktów ECTS uzyskiwanej
za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej, a także za zaliczenie praktyk zawodowych;

19. Student może podjąć dodatkową specjalność na zasadach określonych w regulaminie studiów,
z tym że podjęcie dodatkowej specjalności nie może prowadzić do przedłużenia czasu trwania
studiów w ramach studiowanego kierunku studiów i obliguje studenta do zaliczenia wszystkich
modułów zajęć przewidzianych dla tej specjalności zgodnie z programem studiów.

20. Informacje o zróżnicowaniu kształcenia w ramach specjalności umieszczane są w suplemencie
do dyplomu.

21. Określone w programie studiów efekty uczenia się uwzględniają efekty w zakresie znajomości
języka obcego.

22. Program studiów określa efekty uczenia się w zakresie umiejętności posługiwania się językiem
obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danego kierunku
studiów na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (dalej jako
ESOKJ).

23. Punkty ECTS za zaliczenie zajęć z języka obcego przypisywane są semestralnie po realizacji
liczby godzin określonych w Programie Studiów oraz złożeniu egzaminu na odpowiednim
poziomie.

24. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów o profilu
praktycznym, są prowadzone:

24.1. W warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej;
24.2. W sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów

25. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.

26. W programie studiów uwzględnia się wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z
potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu, o którym mowa wart.352
ust.1 ustawy.

27. W celu doskonalenia programu studiów dopuszczalne jest dokonywać w nim zmian.

28. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia. W
trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie zmiany:

29. W doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających
najnowsze osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z działalnością zawodową,
konieczne do:

29.1. Usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
29.2. Dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie

obowiązujących.

30. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępniane w
BIP na stronie podmiotowej uczelni co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru,
którego dotyczą.

31. Kierunkowe efekty uczenia się zatwierdza Senat w formie uchwały.

32. Efekty uczenia się w zakresie praktyk zawodowych określa Regulamin Praktyk Zawodowych
uwzględniający odrębne przepisy dla poszczególnych uprawnień zawodowych.

33. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych oraz liczba punktów ECTS, jaką
student musi uzyskać w ramach tych praktyk, a także cele, szczegółowy program i terminy
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realizacji praktyk zawodowych określa Regulamin Praktyk Zawodowych, który powinien
uwzględniać właściwie zharmonizowanie praktyk w procesie kształcenia.

34. Program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze co najmniej
6 miesięcy, za które student powinien uzyskać co najmniej 27 punktów ECTS;

35. Wymiar praktyk jest określony w wymiarze godzinowym, dniowym, tygodniowym albo
miesięcznym we właściwych Organizatorach praktyk dla kierunku studiów na podstawie
zawarcia stosownych umów.

36. W przypadku studiów dualnych praktyki zawodowe można zorganizować przemiennie – w
formie zajęć dydaktycznych realizowanych w Uczelni i w formie praktyk odbywanych u
pracodawcy – pod warunkiem osiągnięcia przez studenta wszystkich efektów uczenia się
przewidzianych w programie studiów dla tego kierunku, poziomu i profilu.

37. Szczegółowe zasady i tryb odbywania Praktyk zawodowych określa Regulamin Praktyk
Zawodowych.

38. Zapewnia się obowiązek odbycia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych
warunków kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dla wszystkich studentów
rozpoczynających naukę, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w Uczelni i rodzaj
wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia na danym kierunku,
poziomie i profilu, których nie umieszcza się w Planie studiów jako osobnych modułów zajęć
szkoleń z zakresu BHP organizowanych dla studentów rozpoczynających studia.

39. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość (tzw. e-learningu), jeżeli spełniono łącznie wymagania określone w
rozporządzeniu MNiSW w sprawie studiów.

40. W przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody i techniki kształcenia na
odległość mogą być wykorzystywane pomocniczo.

41. W uzasadnionych przypadkach egzaminy w ramach określonych modułów zajęć, za zgodą
Rektora, mogą odbywać się poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii
informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację.

42. Szczegółowe zasady realizacji programu studiów określa w szczególności Regulamin studiów,
który uwzględnia:

42.1. Zasady wpisu na kolejny semestr, w tym w ramach tzw. Dopuszczalnego deficytu
punktowego;

42.2. Warunki odbywania indywidualnego programu studiów;
42.3. Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system zaliczania

praktyk.
42.4. Zasady obieralności specjalności albo kwalifikacji na nie;
42.5. Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac

dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania;
42.6. Inne wymagania związane z realizacją programu studiów oraz ukończeniem studiów

wynikające z Regulaminu studiów albo z innych przepisów obowiązujących w Uczelni.

43. Zmiany zasad studiowania ustala dziekan, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego

44. Dokumentacja warunków odbywania studiów obejmuje:

44.1. Dokumentację dotyczącą programu studiów
44.2. Dokumentację dotyczącą zasad studiowania.

45. Dokumentacja dotycząca programu studiów w zakresie kierunkowych efektów uczenia się
[KEU] zawiera tabelę odniesień [KEU] do [CEU], określającą relację między kierunkowymi
efektami uczenia się [KEU] do charakterystyk efektów uczenia się [CEU];


