
 
 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA                                 Wrocław, 2000.04.25  
                 R E K T O R  
 
 
 

 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 20/2000                  
 

w sprawie minimalnych wymogów programowych i punktów w systemie punktowym 
w Politechnice Wrocławskiej 

 
 

 
1. Zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 30 marca 2000 r. wprowadza się od roku akademickiego 

2000/2001 zaktualizowane minimalne wymogi programowe w zakresie przedmiotów 
podstawowych i humanistyczno-menedŜerskich, zajęć sportowych oraz języków obcych, 
wraz z przypisaną im liczbą punktów w systemie punktowym.   

 
 

MINIMALNE WYMOGI PROGRAMOWE I PUNKTY W SYSTEMIE PUN KTOWYM 
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 

 
 

Programy nauczania i plany studiów dla danego kierunku, specjalności i typu studiów, 
oddzielnie dla studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uchwalane są przez właściwą radę 
wydziału. 
Na podstawie zatwierdzonego programu nauczania opracowywany jest standardowy plan 
studiów, umoŜliwiający studentowi realizację programu nauczania przy obciąŜeniach 
wynikających z zajęć ogólnouczelnianych, nie przekraczających 23 godzin  (na I roku studiów) i 
26 godzin (na latach wyŜszych) tygodniowo. 
 
Mminimalne wymogi programowe w zakresie przedmiotów podstawowych i humanistyczno-
menedŜerskich, zajęć sportowych  oraz języków obcych określone są poniŜej. Poszczególne 
kursy w ramach danego przedmiotu muszą stanowić w programie nauczania co najmniej podaną 
liczbę godzin a jednocześnie danemu przedmiotowi zaleca się przypisanie następującej ilości 
punktów w systemie punktowym: 
 
1) JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE  
 
Blok przedmiotów podstawowych 
Przedmiot Minimalna ilość godzin Ilość punktów w systemie 

punktowym przypisana 
przedmiotowi 

Matematyka  180 godzin  24 punkty  
Fizyka 120 godzin  18 punktów 

Informatyka 60 godzin 6 punktów 
 
Przedmioty humanistyczno-
menedŜerskie, w tym: 

150 godzin 12 punktów 

Nauki humanistyczne 30 godzin  
Nauki o zarządzaniu 30 godzin  

 
 



 
Zajęcia sportowe: 120 godzin 4 punkty 

 
Języki obce 240 godzin 12 punktów 

Studentów obowiązuje zdanie egzaminów z 2 języków, w tym jednego na poziomie średnim 
 
2)  STUDIA INśYNIERSKIE : 
Blok przedmiotów podstawowych  
Przedmiot Minimalna ilość godzin Ilość punktów w systemie 

punktowym przypisana 
przedmiotowi 

Matematyka  120 godz.  18 punktów  
Fizyka  90 godzin  12 punktów 
Informatyka 45 godzin 6 punktów 
Przedmioty humanistyczno-
menedŜerskie, w tym: 

120 godzin 9 punktów 

Nauki humanistyczne 30 godzin  
Nauki o zarządzaniu 30 godzin  

 
Zajęcia sportowe: 90 godzin 3 punkty  

 
Języki obce 120 godzin 6 punktów 

Studentów obowiązuje zdanie egzaminu z 1 języka na poziomie średnim 
 
3)          STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJ ĄCE: 
 
Blok przedmiotów podstawowych 
Przedmiot Minimalna ilość godzin Ilość punktów w systemie 

punktowym przypisana 
przedmiotowi 

Matematyka  90 godzin 12 punktów  
Fizyka  60 godzin  6 punktów 

 
Przedmioty humanistyczno-
menedŜerskie 

60 godzin 6 punktów 

Nauki humanistyczne  30 godzin  
Nauki o zarządzaniu 30 godzin  

 
Języki obce 120 godzin 6 punktów 

Studentów obowiązuje zdanie egzaminu z 1 języka na poziomie średnim 
 
2. Traci moc Pismo Okólne 7/92 z dnia 20 stycznia 1992 r. w sprawie programów i planów 

studiów. 
3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia                         

1 października 2000 r.  
 
 

Prof. Andrzej Mulak 
  


