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R E K T O R  

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 33/2012 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

w sprawie dokumentowania programów kształcenia studiów rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2012/2013  

Działając na podstawie art. 160 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 

2005 r. (Dz. U. Nr 164/2005, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243/2011, 

poz. 1445), zwanego dalej Rozporządzeniem, oraz Zarządzenia Wewnętrznego 68/2011  

w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia i planów studiów w Politechnice 

Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2012 r.), zarządza się, 

 co następuje:  

§ 1 

1. Rady wydziałów mają obowiązek uchwalenia programów kształcenia dla danego 

kierunku, specjalności oraz stopnia, profilu i formy studiów dla studiów 

rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013.  

2. Uchwały rad wydziałów powinny zostać podjęte przed rozpoczęciem roku 

akademickiego 2012/2013. 

3. Zakładane efekty kształcenia uchwalane są przez również przez Senat Politechniki 

Wrocławskiej.  

§ 2 

1. Uchwalone programy kształcenia muszą być zgodne z zapisami Rozporządzenia oraz 

przepisami Zarządzenia Wewnętrznego 68/2011 w sprawie wytycznych do tworzenia 

programów kształcenia i planów studiów w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów 

rozpoczynających się od 1 października 2012 r.).  

2. Program kształcenia (wzór strony tytułowej programu kształcenia stanowi załącznik nr 1) 

obejmuje program studiów (wzór programu studiów stanowi załącznik nr 2) oraz 

zakładane efekty kształcenia. Plan studiów jest częścią programu studiów (wzór planu 

studiów  stanowi załącznik nr 3).  

3. Do programu kształcenia dołącza się karty przedmiotów. Wzór karty przedmiotu stanowi 

załącznik nr 4.  

4. Do programu kształcenia musi być dołączona macierz powiązania efektów kształcenia 

dla obszaru wiedzy z efektami kształcenia dla kierunku studiów. Przykładowy wzór 

takiej macierzy stanowi załącznik nr 5. 
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§ 3 

Zmiany programów kształcenia nie mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia, o ile 

nie jest zapisane inaczej w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego. 

§ 4 

Uchwalone programy kształcenia (obejmujące zakładane efekty kształcenia, programy 

studiów, plany studiów) należy przekazać do wiadomości Prorektora ds. Nauczania w wersji 

papierowej w terminie 1 miesiąca od daty ich uchwalenia. Karty przedmiotów należy 

przekazać do Działu Nauczania w wersji elektronicznej i papierowej. 

§ 5 

Rady wydziałów mają obowiązek podjąć uchwały o sposobie kontynuacji studiów przez 

studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 r. na poszczególnych 

kierunkach, specjalnościach, typach i formach studiów i z różnych względów nie mogą 

kontynuować studiów według dotychczasowych programów nauczania i planów studiów.  

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski 


