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1. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura obowiązuje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 

dydaktyczne. 

 

2. TERMINOLOGIA 

Moduł kształcenia - to zespół zajęć przewidzianych do realizacji w ciągu całego 

semestru lub  roku studiów; zgodnie z planem studiów. Podlega on łącznej ocenie. 

Każdemu modułowi przypisana jest całkowita liczba punktów ECTS.  

W ramach modułu wyróżnia się następujące formy zajęć: 

- wykłady 

- ćwiczenia audytoryjne 

- ćwiczenia laboratoryjne 

- zajęcia praktyczne. 

- praktyki zawodowe. 

Przedmioty objęte programem studiów przyczyniają się do osiągnięcia przez 

studenta założonych efektów kształcenia. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne. 

 

4. TERMIN REALIZACJI 

Zgodny ze standardem i planami nauczania; na końcu semestru w każdej sesji. 

  

5. OPIS PROCEDURY 

5.1. Zadaniem nauczyciela akademickiego, który prowadzi zajęcia z danego 

modułu kształcenia jest przedstawienie studentom na początku semestru: 

- zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych 

- sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych 

- literaturę obowiązkową 

- warunki usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach 

- warunki odrabiania nieobecności na zajęciach 

- zakres wymagań 

- formy i zasady zaliczania zajęć 

- godziny konsultacji. 

 
5.2. Obecność studenta na zajęciach takich jak: 
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ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia praktyczne, konwersatoria, 

zajęcia praktycznej nauki języków obcych, seminaria, zajęcia z wychowania 

fizycznego - jest obowiązkowa. 

 

5. 3. Dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia wszystkie formy 

zajęć są obowiązkowe. 

 

5.4. Zaliczenie przedmiotu przez studenta polega na uzyskaniu pozytywnej oceny 

z zaliczeń cząstkowych, pozytywnych ocen ze sprawdzianów bieżących. Na tej 

podstawie student jest dopuszczany do egzaminu końcowego (o ile program 

studiów przewiduje egzamin z danego przedmiotu) i wszystkich form zajęć, które 

obejmuje przedmiot. Ocenę z zaliczenia wystawia nauczyciel akademicki 

prowadzący te zajęcia i wpisuje do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i 

protokołu. 

 

5.5. Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia danej formy zajęć jest koniec 

zajęć dydaktycznych w danym semestrze wynikający z harmonogramu roku 

akademickiego. 

 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Regulamin studiów 

 

 

 

 

 

 


