
KRYTERIA OCENY PROGRAMU KSZTAŁCENIA 

1. Program kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia 

obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia oraz program studiów. 

 

2. Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu 

kształcenia uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone  

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy, w tym wybrane efekty kształcenia 

właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany 

kierunek studiów: dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji –  

w przypadków studiów pierwszego stopnia; dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji - w przypadków studiów drugiego stopnia. 

 

3. Opis zakładanych efektów kształcenia uwzględnią  w szczególności zdobywanie przez 

studentów pogłębionej wiedzy oraz umiejętności badawczych , znajomości języka 

obcego, a także kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej   

na rynku pracy oraz w dalszej edukacji. 

 

4. W przypadku gdy podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi na danym 

kierunku, poziomie i profilu kształcenia studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, 

proces kształcenia umożliwia uzyskanie takich samych efektów kształcenia na każdej 

z tych form studiów. 

 

5. W przypadku, gdy kierunek studiów jest wymieniony w art. 9b, ustawy z dnia 27 lipca 

2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz.1842), efekty kształcenia 

uwzględniają pełny zakres efektów zawarty w standardach kształcenia określonych w 

przepisach wydanych na podstawie wymienionego artykułu ustawy. 

 

6. Sposób weryfikacji i oceny osiąganych przez studentów efektów kształcenia 

umożliwiają monitorowanie postępów studentów w uczeniu się oraz rzetelną  

i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów 

kształcenia. 

 

7. Dobór i różnorodność sposobów weryfikacji i oceny zapewnia sprawdzenie i ocenę 

wszystkich zakładanych efektów w trakcie procesu kształcenia, w tym  

w szczególności  sprawdzenie i ocenę efektów obejmujących: 

 co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań w przypadku studiów 

pierwszego stopnia; 

 udział w badaniach w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich; 

 efektów zakładanych dla praktyk zawodowych (jeśli w programie studiów  

zastały uwzględnione praktyki) oraz  zajęć z języka obcego, jak również efektów 

na zakończenia studiów (dyplomowanie). 

 

8. Zasady dyplomowania odpowiadają celom, poziomowi, profilowi, efektom  

i zakresowi kształcenia na wnioskowanym kierunku. 

 

 



9. Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa: 

 formę studiów;  

 liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia; 

 moduły zajęć – zajęcia lub grupy zajęć – wraz z przypisaniem do każdego modułu 

efektów kształcenia oraz treści  programowych, form i metod kształcenia, 

zapewniających osiągnięcie tych efektów, a także liczby punktów ECTS; 

 sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia; 

 plan studiów uwzględniający moduły zajęć, a w przypadku studiów pierwszego stopnia 

i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej – również 

zajęcia z wychowania fizycznego; 

 liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w 

przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio 

nauki humanistyczne lub nauki społeczne; 

 wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów  

o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

– jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki, oraz liczbę punktów 

ECTS, którą student musi uzyskać w ramach tych praktyk. 

10. Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano 

punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS. 

 

11. Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru 

kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy udział liczby punktów 

ECTS w liczbie punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia. 

 

12. Program studiów dla kierunku: 

 o profilu praktycznym – obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze 

większym niż 50% liczby punktów ECTS, służące zdobywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych; 

 o profilu ogólnoakademickim – obejmuje moduły zajęć związane  

z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z tym 

kierunkiem studiów, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym 

niż 50% liczby punktów ECTS, służące zdobywaniu przez studenta 

pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. 

 

13. W przypadku, gdy na kierunku prowadzone będzie kształcenie przygotowujące do 

zawodu nauczyciela, efekty kształcenia uwzględniają pełny zakres efektów zawarty  

w standardach kształcenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9c 

ustawy z dnia 27lipca 2005r. –Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 

1824). 

 Podstawy prawne 
1. Regulacje zewnętrzne 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2016,  

poz. 1842 z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. 2016, poz. 64).  



  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r.  

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

14 kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. 2016, poz. 1594).  

 Rozporządzenie Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r.  

w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016, poz. 1596).  

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r.  

w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-

dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012, poz. 631 z późn. 

zm.).  

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2016r.  

w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. 2016, poz. 1529).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie wzorów 

znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji 

przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego 

Systemu Kwalifikacji (Dz. U. 2016, poz. 1022). 

 Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.  

w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta.  

 

2. Regulacje wewnętrzne  

 Uchwała nr 64/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia  

Wytycznych dla Rad Wydziałów UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  

w zakresie projektowania ustalenia programów kształcenia studiów pierwszego  

i drugiego stopnia oraz stadiów jednolitych magisterskich. 

 

 

Przewodnicząca WZDiZJK 
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