
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 10 maja 2019 roku 

 

w sprawie tworzenia programów studiów oraz określania efektów uczenia się w Wyższej Szkole  

                  Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 

 

Na podstawie § 3-6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018r. w sprawie 

studiów (Dz.U.2018.1861) oraz § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W procesie tworzenia programu studiów dla kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia 

dziekan uwzględnia: 

- zgodność kierunku studiów i programu studiów z misją i strategią WSZŚ w Tucholi; 

- potrzeby uzasadniające utworzenie planowanego kierunku studiów, w tym przede wszystkim potrzeby rynku 

pracy; 

- wyniki przeprowadzonej analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy; 

- możliwości zainteresowania kandydatów planowanym kierunkiem studiów; 

- wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów; 

- wzorce międzynarodowe; 

- prowadzone na innych uczelniach kierunki studiów realizowane w oparciu o programy studiów o efektach 

pokrewnych planowanemu kierunkowi; 

- koszty planowanego kierunku studiów i możliwości jego sfinansowania przez WSZŚ w Tucholi lub                                    

z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

§ 2  

1. Program studiów dla kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia obejmuje: 

- opis zakładanych efektów uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej 

ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3                       

tej ustawy 

- program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania zakładanych efektów 

uczenia się, 

- liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć. 

2. Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów na określonym poziomie i profilu kształcenia 

spełnia następujące wymagania: 



 

 

- jest wewnętrznie spójny, 

- obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane przez studentów w procesie kształcenia, 

niezbędne do uzyskania kwalifikacji, 

- uwzględnia efekty uczenia się właściwe dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia wybrane                      

z efektów uczenia się dla poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji w sposób określony przez program studiów, 

- został odniesiony do właściwych dla danego kierunku dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub 

artystycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 

roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, 

- zostały w nim uwzględnione wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów oraz wyniki analizy 

zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, 

- zostały w nim uwzględnione wzorce międzynarodowe, 

- dla studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, efekty uczenia się zawierają również  

pełny zakres efektów dla studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych                        

w charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy                      

z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.   

3. Program studiów dla kierunku studiów o określonym poziomie i profilu obejmuje następujące elementy: 

a) określenie formy studiów (studia stacjonarne lub niestacjonarne), 

b) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie, 

c) określenie zajęć lub grup zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia,  wraz z przypisaniem do nich efektów 

uczenia się i treści programowych zapewniających uzyskanie tych efektów oraz liczby punktów ECTS, 

d) łączną liczbę godzin zajęć, 

e) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu 

kształcenia, 

f) plan studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, 

g) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać: 

- w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia, 

- w ramach zajęć z zakresu dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się dla określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia, 

- w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych, 

h) minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać: 

- realizując przedmioty lub grupy przedmiotów oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym 

kierunku studiów, 

- na zajęciach z wychowania fizycznego (dotyczy studiów stacjonarnych), 

i) wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach tych praktyk, 

j) tytuł zawodowy nadawany absolwentom. 

4. Program studiów musi umożliwiać studentowi wybór grup przedmiotów, do których przypisuje się punkty 

ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS wymaganych do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadającej poziomowi kształcenia. 



 

 

5. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny określa dla każdej z tych 

dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów 

na danym poziomie, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej. 

6. Program studiów o profilu praktycznym obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze 

większym niż 50% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie. 

7. W przypadku rozpoczęcia kształcenia na nowym kierunku program studiów jest realizowany                                     

z wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia, w zakresie przewidzianym w tym 

programie, od dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć na tym kierunku. 

8. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, przewidziane w programie studiów o profilu praktycznym,                        

są prowadzone w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej oraz w sposób 

umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów. 

9. Program studiów podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu. 

10. W celu doskonalenia programu studiów można dokonywać w nim zmian łącznie do 30% ogólnej liczby 

efektów uczenia się określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania pozwolenia na utworzenie 

studiów.  

11. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu kształcenia. W trakcie cyklu 

kształcenia w programach studiów mogą być wprowadzane wyłącznie zmiany: 

- w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających najnowsze 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z działalnością zawodową, 

- konieczne do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną lub                                 

do dostosowania programu studiów do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. 

12. Zmiany w programach studiów wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia są udostępnianie w BIP  na stronie 

internetowej WSZŚ w Tucholi  co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczą. 

 

§ 3 

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej sześć semestrów, a jeżeli program studiów 

obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich - co najmniej siedem 

semestrów. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów. 

2. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. 

3. Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia 

się. Projektując program studiów należy wziąć pod uwagę następujące warunki w zakresie przypisywania 

punktów ECTS: 

a) jeden punkt ECTS odpowiada efektom uczenia się, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25—30 

godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez WSZŚ w Tucholi, 

zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami; 

b) punkty ECTS należy przypisać za: 

- zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych 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 potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub praktyk, 

- przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie                              

z programem studiów; 



 

 

c) student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym                            

w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk przewidzianych na danym kierunku studiów, w przypadku 

dotychczas realizowanych kierunków studiów  liczba punktów ECTS wynosi dla 8 tygodniowych praktyk –                       

8 ECTS; dla 12 tygodniowych praktyk – 12 ECTS;  dla 24 tygodniowych praktyk – 24 ECTS. 

4. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 do 33, a dla roku studiów 

wynosi co najmniej 60. 

5. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia realizowanych                         

w WSZŚ w Tucholi  wynosi co najmniej 180, a do ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia –                                

co najmniej 90. 

6. Liczba punktów ECTS dla realizowanych w WSZŚ w Tucholi kierunków studiów: 

- architektura krajobrazu studia pierwszego stopnia – nie mniej niż 210, 

- inżynieria środowiska studia pierwszego stopnia – 210, 

- leśnictwo studia pierwszego stopnia – 240, 

- leśnictwo studia drugiego stopnia – 120, 

- ekoturystyka zdrowotna studia pierwszego stopnia – 210. 

 

                                                                   § 4 

Zdefiniowanie sposobów weryfikacji zakładanych efektów uczenia się wymaga uwzględnienia następujących 

elementów: 

- określenie celów kształcenia w obrębie grup przedmiotów/przedmiotu, 

- zdefiniowanie efektów uczenia się dla grup przedmiotów/przedmiotu (zgodnych z efektami uczenia się 

zakładanymi dla programu studiów), obejmujących kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

- dobór adekwatnych metod sprawdzania i oceny efektów uczenia się oraz wyznaczenie zadań do wykonania 

przez studentów, 

- oszacowanie nakładu pracy studenta potrzebnego do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się oraz 

przypisanie grupom przedmiotów/przedmiotowi punktów ECTS, 

- wyznaczenie progów określających poziomy osiągnięcia efektów uczenia się i przyporządkowanie im stopni                       

w obrębie skali ocen stosowanej w WSZŚ w Tucholi, 

- dobór metod kształcenia i uczenia się, adekwatnych do zakładanych efektów uczenia się. 

 

§ 5 

1. Plan studiów określa: 

- czas trwania studiów (liczbę lat/semestrów), 

- rozkład grup przedmiotów/przedmiotów (zajęć i grup zajęć) w poszczególnych semestrach/latach studiów, 

- podstawowe formy prowadzenia zajęć i ich wymiar w semestrze/roku studiów (w odniesieniu do tych 

zajęć/grup zajęć, których realizacja odbywa się w formie zajęć wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich i studentów), 

- liczbę punktów ECTS wymaganą do zaliczenia roku/semestru studiów, 

- wymiar czasu praktyki zawodowej, jeżeli przewiduje ją program studiów dla danego roku/semestru. 

2. Plan studiów może zawierać również inne wymagania wynikające ze specyfiki danego kierunku studiów. 



 

 

3. W przypadku prowadzenia studiów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach tego samego 

kierunku studiów plan studiów należy ustalić odrębnie dla każdej z tych form. 

4. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, aby osiągnąć efekty uczenia się w zakresie 

ochrony własności intelektualnej wynosi 1 pkt. ECTS na każdym poziomie kształcenia. 

5. W programach studiów prowadzonych w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej należy uwzględnić 

konieczność uzyskania przez studenta efektów uczenia się w zakresie znajomości języka obcego w obrębie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla danego kierunku studiów, zgodnych z wymaganiami 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Na studiach pierwszego stopnia efekty uczenia się                     

w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. Na studiach drugiego stopnia efekty uczenia się zapewniają studentowi umiejętność posługiwania 

się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym 

stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii. 

6. Na studiach pierwszego stopnia minimalna liczba godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych na studiach 

stacjonarnych wynosi 120 godzin (na studiach niestacjonarnych odpowiednio minimalna liczba godzin                           

w zakresie nauki języków obcych wynosi 60 godzin). Na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia minimalna 

liczba godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych wynosi 40. 

7. Za zaliczenie modułu kształcenia umiejętności językowych na studiach pierwszego stopnia przyporządkowuje 

się co najmniej 7 punktów ECTS. Za zaliczenie modułu kształcenia umiejętności językowych na studiach 

drugiego stopnia przyporządkowuje się co najmniej 4 punkty ECTS. 

8. Na studiach pierwszego stopnia kształcenie językowe prowadzone jest od drugiego roku studiów, na studiach 

drugiego stopnia – na pierwszym roku studiów. 

9. Minimalna liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia 

wynosi 60. Zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS. 

 

§ 6 

1. Program studiów określa szczegółowe zasady i formy odbywania praktyk, uwzględniając odrębne przepisy                 

dla poszczególnych uprawnień zawodowych, a w szczególności: 

- wskazuje cel praktyk; 

- wskazuje efekty uczenia się właściwe dla praktyki; 

- wskazuje metody sprawdzania i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w wyniku odbycia 

praktyki; 

- przyporządkowuje praktykom punkty ECTS; 

- przewiduje odpowiedni wymiar praktyk w zakładach pracy, których zakres działalności odpowiada obszarom 

aktywności zawodowej typowym dla absolwenta danego kierunku studiów o określonym poziomie i profilu 

kształcenia. 

- z zakładami pracy, w których organizowane są praktyki niezbędne jest zawarcie stosownych umów. 

2. Cele, program i terminy realizacji praktyk powinny być właściwie zharmonizowane w procesie kształcenia. 

3. Praktyki, w wymiarze określonym w programie studiów, mogą być odbywane w jednostkach gospodarczych, 

instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych, placówkach kultury lub 

w ramach innej działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki wskazane w zarządzeniu rektora w sprawie 

organizacji studenckich praktyk zawodowych. 



 

 

4. Praktyki zrealizowane w okresie nie krótszym niż czas praktyki określony w programie studiów na danym 

kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych                         

w pracy może uznać za (częściowo) zaliczone, jeżeli student udokumentuje doświadczenie zawodowe lub 

prowadzenie działalności, która pozwoliła studentowi osiągnąć zakładane w programie praktyk efekty uczenia 

się.  

5. Program studiów powinien przewidywać system zapewniania jakości praktyk, a w szczególności 

weryfikowania efektów uczenia się uzyskiwanych przez studentów w wyniku odbycia praktyk oraz warunki 

zaliczania praktyk. 

6. Program studiów powinien również przewidywać obowiązek odbycia kursu w zakresie bezpieczeństwa                          

i higieny pracy w wymiarze co najmniej 6 godzin. 

 

§ 7 

1. Dokumentacja programu studiów na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia obejmuje: 

a) ogólną charakterystykę prowadzonych studiów; 

b) opis zakładanych efektów uczenia się, który obejmuje zamierzone efekty uczenia się w formie tabeli 

odniesień efektów kierunkowych do kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk szczegółowych 

Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

c) opis programu studiów: 

- plan studiów, 

- karty przedmiotów poszczególnych przedmiotów/grup przedmiotów uwzględniające metody weryfikacji 

efektów uczenia się osiąganych przez studentów, 

- wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne), 

d) opis warunków realizacji programu studiów powinien zawierać opis spełnienia warunków prowadzenia 

studiów określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku                       

i poziomie kształcenia oraz w wytycznych PKA; 

e) inne dokumenty: 

- udokumentowanie (dla studiów stacjonarnych), że co najmniej połowa punktów ECTS objętych programem 

studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i studentów, 

- udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS                               

w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym 

poziomie, 

- sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza WSZŚ w Tucholi biorących 

udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu studiów, które przekazały opinie na temat 

zaproponowanego opisu efektów uczenia się), 

- sposób uwzględnienia wyników monitorowania losów absolwentów, 

- sposób uwzględnienia wniosków z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy, 

- dla kierunków studiów o profilu praktycznym tworzonych z udziałem podmiotów gospodarczych wymaganym 

dokumentem jest umowa, która powinna zawierać sposób prowadzenia i organizacji danego kierunku studiów                   

w szczególności: zasady prowadzenia zajęć praktycznych przez pracowników podmiotów gospodarczych; 

zasady udziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu programu studiów kierunku studiów; zasady 



 

 

finansowania studiów przez podmioty gospodarcze; opis zakładanych efektów uczenia się; sposób i zasady 

realizacji praktyk i staży w podmiocie gospodarczym trwających co najmniej jeden semestr; 

- tabela spójności efektów uczenia się. 

 

§ 8 

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanowi. 

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                       Rektor 

                                                                            Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem  

                                                                                                    w Tucholi 

 
                                                                                          dr Krzysztof Kannenberg 

 

 

  


