
Załącznik nr 3  

do Uchwały Senatu AWF Warszawa 

nr 15/2011/2012 z dnia 24.01.2012 roku  

 

Program studiów 

Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek studiów:  

Kierunek studiów: 

(nazwa kierunku mmi być adekwatna do zawartości programu 
kształcenia, a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) 

 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

(dla kierunków wielkoobszarowych podać procentowy udział liczby 

punktów ECTS z każdego obszaru) 

 

Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, do których 

odnoszą się efekty kształcenia 

 

Forma studiów: 

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

 

Liczba semestrów:  

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 
odpowiadających poziomowi studiów: 

 



 

Łączna liczba godzin dydaktycznych:  

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:  

Specjalność:  

Ogólne cele kształcenia (typowe miejsce pracy – jeżeli można je 
wskazać) oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji 
kształcenia przez absolwentów kierunku: 

 

Wskazanie związku programu kształcenia z misja i strategią 
Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w 
Warszawie 

 

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia 
oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu 
studiów uwzględniono opinie interesariuszy. w tym w 
szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: 

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) 

– zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: 

 

Zasady rekrutacji  

 

 

 



 

 

Moduły kształcenia z zakładanymi efektami kształcenia  

 

 

Moduły kształcenia 

 

Przedmioty 

Liczba punktów 

ECTS 

Charakter zajęć 

obligatoryjny / 

fakultatywny 

Przynależność do 

obszaru kształcenia 

(w przypadku 

przyporządkowania 

kierunku do więcej 

niż jednego obszaru 

kształcenia) 

Zakładane 

efekty 

kształcenia 

Sposoby 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

kształcenia 

osiąganych 

przez studenta 

 

 

Moduł kształcenia I  
………………………. 

Przedmiot A…….. 

 

     

Przedmiot B ……… 

 

   

Przedmiot C ….. 

 

   

………………………… 

 

   

 

Moduł kształcenia II  

……………………… 

(np. specjalność…) 

Przedmiot D …… 

 

     

Przedmiot E …… 

 

   

Przedmiot F ……… 

 

   

 

………………………… 

 

   

Moduł kształcenia – 

zajęcia 

ogólnouczelniane 

lub na innym 

kierunku studiów 

 

Przedmiot G……… 

 

     

 

Przedmiot H…….. 

 

   



- zajęcia z zakresu 

nauk 

humanistycznych i 

nauk społecznych 

 

 

Przedmiot I ……… 

 

   

 

…………………………… 

 

   

 

Moduł kształcenia – 

do wyboru 

 

 

Przedmiot J …….. 

 

     

 

Przedmiot K …….. 

 

   

 

Przedmiot L ……… 

 

   

 

………………………… 

 

   

Moduł kształcenia – 

zajęcia z wychowania 

fizycznego  

 

 

…………………………. 

     

 

Moduł kształcenia – 

lektorat z języka 

obcego 

 

 

 

………………………….. 

     

 

Moduł kształcenia 

np. praktyki 

 

 

 

………………………….. 

 

 

     

 

 



 

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS* 

 

 

 

 

 

Moduły kształcenia 

 

 

 

Przedmioty 

Liczba punktów 

ECTS, którą 

student uzyskuje 

na zacięciach 

wymagających 

bezpośredniego 

udziału 

nauczycieli 

akademickich 

Liczba punktów 

ECTS, którą 

student uzyskuje 

w ramach zajęć 

o charakterze 

praktycznym, w 

tym zajęć 

laboratoryjnych 

i projektowych 

Liczba punktów 

ECTS, którą student 

musi uzyskać w 

ramach zajęć z 

zakresu nauk 

podstawowych, do 

których odnoszą się 

efekty kształcenia, 

dla określonego 

kierunku, poziomu i 

profilu 

Liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w 

ramach zajęć z zakresu nauk 

humanistycznych i społecznych 

 

Moduł kształcenia I 

….. 

 

 

Przedmiot A 

 

    

Przedmiot B 

 

    

Przedmiot C 

 

    

…………………….. 

 

    

 

 

Moduł kształcenia II 

…………………….. 

(np. specjalność….) 

 

 

Przedmiot D 

 

    

 

Przedmiot E 

 

    

 

Przedmiot F 

 

    

……………………………. 

 

    



 

 

 

Moduł kształcenia  -  

do wyboru  

 

Przedmiot J 

 

    

Przedmiot K 

 

    

 

Przedmiot L 

 

    

 

……………………………. 

 

    

 

Moduł kształcenia – 

zajęcia z wychowania 

fizycznego 

 

 

 

……………………… 

    

 

Moduł kształcenia – 

lektorat z języka 

obcego  

 

 

 

…………………………… 

    

 

Moduł kształcenia – 

np. praktyki 

 

 

……………………. 

    

 

Razem: 

  

    

 

Wymiar % punktów ECTS, którą student 

uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia  

 

 

 

 



Program studiów obowiązuje od semestru  ………………. 

roku akademickiego …………. 

Progiem studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału …………………………………………..            w dniu  . ….… r. 

(nazwa wydziału) (data posiedzenia rady wydziału) 

 

 

 

 

                                                         ………..…….. …………………………… 

                                    (podpis Dziekana) 

 
* Liczba punktów ECTS uzyskiwanych - zgodnie z programem studiów - przez studenta za zaliczenie przedmiotu me jest suma kolumn: „Liczba punktów ECTS. która student uzyskuje na zajęciach, 
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich”, „Liczba punktów ECTS. która student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i 
projektowych", „Liczba punktów ECTS. która student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu 
i profilu kształcenia''  
np. przedmiot „X” - przewidziany w programie studiów jako laboratorium w wymiarze 30 godzin, za zaliczenie którego student uzyskuje 2 pkt ECTS powinien zostać rozpisany : 
- w kolumnie „Liczba punktów ECTS. którą student uzyskuje :za zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich” - 1 ECTS. 
- w kolumnie „Liczba punktów ECTS. którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych” - 2 ECTS: 
- w kolumnie „Liczba punktów ECTS. którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu 

i profilu kształcenia”' - 2 ECTS. 

 


