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 Szczegółowa charakterystyka programu studiów – studia pierwszego stopnia 

Liczba semestrów 
7/8 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 

na danym poziomie 

213/213 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Łączna liczba godzin zajęć w planie studiów 
2200/1302 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

107,20/71,28 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych, w przypadku kierunków studiów 

przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5/5 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w planie studiów 

do zajęć z języka obcego 

8/8 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w planie studiów 

do praktyk studenckich 

6/6 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana w planie studiów 

do zajęć podlegających wyborowi 

37,56/37,56 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny naukowej 

wiodącej ze wskazaniem udziału procentowego w łącznej 

liczbie punktów ECTS dla całego programu studiów 

200 (93,90%)/200 (93,90%) 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Liczba punktów ECTS przypisana do pozostałych 

dyscyplin naukowych ze wskazaniem udziału 

procentowego w łącznej liczbie punktów ECTS dla całego 

programu studiów 

nie dotyczy 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana do zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne – dotyczy 

kierunków o profilu praktycznym 

nie dotyczy 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

Łączna liczba punktów ECTS, przypisana do zajęć 

związanych z prowadzoną działalnością naukową w 

dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 

przyporządkowany jest kierunek studiów z uwzględnieniem 

udziału studentów w zajęciach przygotowujących do 

prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej 

195/195 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

 



 

2/2 
 
 

działalności – dotyczy kierunków o profilu 

ogólnoakademickim 

Liczba godzin zajęć prowadzona na kierunku studiów przez 

nauczycieli zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy 

2200/1302 

stacjonarne/niestacjonarne I stopnia 

 

 

 


