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• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

• z dnia 14 listopada 2018 r.

• w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się  dla 
kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji



Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się. Używając 

potocznego języka, można to pojęcie wyjaśnić następująco: na efekty uczenia się składa się to, co 

człowiek wie i rozumie, co potrafi wykonać, a także to, do jakich zobowiązań jest przygotowany.

Poszczególne efekty uczenia się mogą mieć charakter specyficzny dla danej kwalifikacji lub 

uniwersalny; mogą np. odnosić się do tzw. kompetencji kluczowych lub ogólnozawodowych.

W ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym - istnieje rozróżnienie między efektami kształcenia, które 

są uzyskiwane w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia, a efektami 

uczenia się, które są uzyskiwane w procesie uczenia się poza systemem studiów. Rozróżnienie to nie 

występuje poza szkolnictwem wyższym.

Efekty uczenia się



Przy definiowaniu efektów uczenia się należy:

•rozpoczynać opis każdego EU czasownikiem w stronie czynnej („Student: wymienia kryteria, 

analizuje, przedstawia, wyjaśnia” itp.);

•używać tylko jednego czasownika przy formułowaniu jednego EU (np. „Student stosuje wiedzę o 

kontroli zakażeń w konserwacji urządzeń medycznych”);

•unikać zdań skomplikowanych. Jeżeli to konieczne, lepiej użyć więcej niż jednego zdania, by 

bardziej jednoznacznie zdefiniować EU;

•upewnić się, że EU kursu/modułu odnoszą się do całkowitych EU programu studiów;

•EU muszą być możliwe do zmierzenia i zaobserwowania;

•EU powinny być możliwe do oceny;

•przy formułowaniu EU należy wziąć pod uwagę czas, podczas którego EU mają być osiągnięte. EU 

nie mogą być sformułowane zbyt ambitnie. Należy sprawdzić, czy zakładanym czasie i przy 

dostępnych środkach osiągnięcie EU jest możliwe;

•definiując EU należy określić, w jaki sposób będą one oceniane, np. w jaki sposób stwierdzimy, czy 

student osiągnął zakładane EU? Jeśli efekty uczenia się są zdefiniowane ogólnie, trudno będzie je 

skutecznie ocenić. Jeżeli natomiast zakładane efekty uczenia się zdefiniowane są zbyt szczegółowo, 

ich lista może być za długa



Charakterystyki 
Uniwersalne

• P6U_W

• P6U_U

• P6U_K

Charakterystyki drugiego 
stopnia efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na 
poziomach 6–8 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 

• P6S_WG Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności 

• P6S_WK Kontekst – uwarunkowania, skutki 

• P6S_UW Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

• P6S_UK Komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, 

• P6S_UO Organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa 

• P6S_UU Uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób 

• P6S_KK Oceny – krytyczne podejście 

• P6S_KO Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych 

• P6S_KR Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu 

Kierunkowe 
efekty uczenia 

się

Przedmiotowe Efekty 
Uczenia się

• PEU_W01…

• PEU_U01…

• PEU_K01…

K6IBM_W01….W08
K6IBM_U01…..U12
K6IBM_K01……K07
Np. inż. 
K6IBM_SEME_W1



ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 98/2018

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie wytycznych do tworzenia programów studiów o profilu ogólnoakademickim

w Politechnice Wrocławskiej  rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

1. Liczba godzin Zajęć Zorganizowanych w Uczelni (zwana dalej „ZZU”) dla studiów stacjonarnych pierwszego i

drugiego stopnia nie powinna przekraczać 360 w jednym semestrze. Zaleca się, by dla całego okresu studiów

liczba godzin ZZU w tygodniu wynosiła średnio 24 godziny.

2. Program studiów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia określa:
• efekty uczenia się, o których mowa w ust. 2 pkt 3;
• opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;
• liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie, w tym liczbę punktów ECTS 

przypisanych do poszczególnych zajęć.
3. Plan studiów, o którym mowa w ust. 2 p. 13), zawiera obligatoryjnie liczbę godzin Całkowitego Nakładu Pracy 
Studenta (dalej zwane „CNPS”) pozwalającego na uzyskanie założonych efektów uczenia się, wyrażonych poprzez 
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, z podziałem na semestry i z określeniem liczby godzin zajęć 
zorganizowanych w Uczelni. Liczba godzin CNPS wynosi łącznie od 750 do 900 semestralnie i składają się na nią: 
zajęcia zorganizowane w Uczelni, praca własna studenta w Uczelni i poza nią, praktyka (jeśli jest przewidziana), 
praca dyplomowa inżynierska/licencjacka (o ile jest przewidziana) lub magisterska oraz zaliczenia i egzaminy;

Jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta (CNPS) i obejmuje łącznie zajęcia zorganizowane w 
Uczelni (ZZU) wynikające z planu studiów oraz jego pracę własną



L.p.
Kod 
kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/grupy 
kursów (grupę kursów 
oznaczyć symbolem GK)

Tygodniowa 
liczba godzin

Symbol  efektu 
uczenia się

Liczba godzin
Liczba 
pkt. ECTS Forma

2kursu
/ 
grupy 
kursó
w

Spo-
sób3

zali-
czeni
a

Kurs/grupa kursów 

w ć l p s ZZU CNPS
łączn
a

zajęć 
BK1

ogólno
-uczel-
niany4

o 
charak
t.
prakty-
cznym5

rodzaj
6 typ7

1. FTP002010W Optyka instrumentalna 2 K6IBM_SOBI_W2 30 60 2 1,5 T Z - S W

1. MDP001003C Biomedycyna laserowa 1 K6IBM_SOBI_W1
K6IBM_SOBI_U2

15 60 2 0,7 T Z P  (2) S W

1. MDP002004P Biomedycyna laserowa 1 K6IBM_SOBI_W1
K6IBM_SOBI_U2
K6IBM_K01

15 30 1 0,7 T Z P   (1) S W

1. FTP002080D Praca dyplomowa K6IBM_W03 
K6IBM_U03 
K6IBM_U04 
K6IBM_U07 
K6IBM_U11 
K6IBM_K01 
K6IBM_K05
K6IBM_K07

30 450 15 1 Z P    
(15)

S W

1. FTP002051Q Praktyka kierunkowa K6IBM_U03
K6IBM_U08 
K6IBM_U11 
K6IBM_U12 
K6IBM_K03 
K6IBM_K05
K6IBM_K07

160 6 Z P   (6) S W

Razem 2 1 0 1 0 90 760 26 3,5 24



K6IBM_SOBI_W1

K6IBM_SOBI_U2

K6IBM_SOBI_W1

K6IBM_SOBI_U2

K6IBM_K01

Biomedycyna 
laserowa

K6IBM_SOBI_W1 Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu Inżynierii
Biomedycznej dla specjalności Optyka Biomedyczna, w szczególności w zakresie optycznych
czujników i biosensorów, światłowodów, optyki instrumentalnej, biofotoniki, optycznej
diagnostyki medycznej, technik obrazowania medycznego, biomedycyny laserowej,
biospektroskopii i analizy danych spektroskopowych

PEU_W01 Ma szczegółową wiedzę związaną z budową i zasadą podstaw generacji promieniowania laserowego 

PEU_W02 Ma szczegółową wiedzę w zakresie zasad BHP użytkowania i doboru laserów 

PEU_W03 Posiada rozszerzoną wiedzę na temat parametrów wiązek laserowych, mechanizmów wzbudzenia 

promieniowania w różnych typach laserów 

PEU_W04 Ma szczegółową wiedzę o wpływie światła laserowego na materię żywą


