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Załącznik nr 1  
do zarządzenia Rektora  
nr 6 z dnia 19 stycznia 2015 r. 

 

Wytyczne tworzenia programu kształcenia 
 
W treści projektu programu kształcenia należy zawrzeć następujące elementy: 
 

1) wskazanie wewnętrznych aktów prawnych SGH, w oparciu o które został 
przygotowany program kształcenia, a w szczególności Uchwał Senatu SGH 
dotyczących: 
a) wytycznych tworzenia programów kształcenia, 
b) misji i założeń rozwoju SGH, 
c) polityki jakości kształcenia na danym stopniu studiów w SGH, 
d) ramowej struktury na właściwym stopniu studiów w SGH; 

 
2) słownik pojęć określający zwroty użyte w programie kształcenia; 

 
3) dokumentację programu kształcenia, uwzględniającą informacje o: 

a) nazwie kierunku studiów, 
b) poziomie kształcenia, 
c) profilu kształcenia, 
d) formie studiów, 
e) uzyskiwanym tytule zawodowym w wyniku ukończenia studiów, 
f) obszarach kształcenia, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, do 

których odnoszą się efekty kształcenia, 
g) związku programu kształcenia z misją SGH i strategią jej rozwoju, 
h) ogólnych celach kształcenia,  
i) możliwościach zatrudnienia i kontynuacji kształcenia absolwentów 

studiów prowadzonych na podstawie programu kształcenia, 
j) oczekiwanych kompetencji absolwentów studiów prowadzonych na 

podstawie programu kształcenia, 
k) różnicach pomiędzy zgłoszonym kierunkiem kształcenia a programami 

studiów prowadzonych na SGH o podobnie zdefiniowanych celach               
i efektach kształcenia, 

l) innych cechach odnoszących się do kierunku studiów. 
 

4) opis zakładanych efektów kształcenia, a w szczególności określenie: 
a) ogólnouczelnianych efektów kształcenia,  
b) kierunkowych efektów kształcenia, 
c) modułowych efektów kształcenia w odniesieniu do kierunkowych 

efektów kształcenia. 
 
5) informacje o: 

a) liczbie semestrów, 
b) liczbie punktów ECTS koniecznej dla uzyskania kwalifikacji 

odpowiadającej danemu poziomowi studiów, 
c) ramowej strukturze programu kształcenia, 
d) liczbie godzin prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich i studentów, 
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e) liczbie punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć 
objętych danym modułem, 

f) modułach kształcenia występujących w programie studiów, 
g) sumarycznych wskaźnikach ilościowych oraz sposobach walidacji 

modułowych efektów kształcenia, 
h) planach studiów dla formy stacjonarnej, niestacjonarnej dziennej, 

popołudniowej i sobotnio-niedzielnej, zawierających alokację modułów 
kształcenia w semestrach łącznie z przypisaną liczbą ECTS, 

i) zasadach prowadzenia procesu dyplomowania. 


