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Przedmiot kształcenia 

Opis studiów słuchacza, czyli m.in. rodzaj studiów, jego wydział, kierunek, specjalność, 

specjalizacja, system i stopień studiów, miejsce studiowania, system ocen i typ kalendarza 

akademickiego.  

 

Wiązka PN/PS 

Zestaw programów nauczania (PN) i planów studiów (PS) odpowiadających poszczególnym 

specjalnościom (i specjalizacjom) dla danego całego kierunku studiów, realizowanych na 

danym wydziale, w ramach ustalonego systemu i stopnia studiów i które dotyczą danego 

słuchacza. 

 

Punkty ECTS 

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), przypisana danemu kursowi 

(grupie kursów) w semestrze. Odzwierciedla po przeliczeniu tzw. „Całkowity Nakład Pracy 

Słuchacza” niezbędny do realizacji i zaliczenia danego kursu (grupy kursów). 

 

Godziny ZZU 

Liczba godzin (Zajęć Zorganizowanych na Uczelni) danego kursu w semestrze. 

 

Godziny CNPS 

Liczba godzin CNPS (Całkowity Nakład Pracy Słuchacza) przewidziana do zrealizowania  

i zaliczenia danego kursu (grupy kursów) w semestrze. 

 

Wektor zapisowy 

Przedmiot kształcenia słuchacza w powiązaniu z bieŜącym numerem semestru studiów. Jest 

to przedmiot kształcenia słuchacza i numer semestru jego studiów. Przedstawia więc opis 

studiów słuchacza, czyli m.in. rodzaj studiów, jego wydział, kierunek studiów, specjalność, 

specjalizację, system studiów, stopień studiów, miejsce studiowania oraz numer 

(ewidencyjny) semestru .  

 

 

 



ITS 

Indywidualny Tok Studiów. Słuchacz moŜe realizować studia w trybie indywidualnym. 

UmoŜliwia to personalizację programu nauczania i planu studiów (PN/PS) na zasadach 

określonych na danym wydziale. Oznacza to stworzenie osobnej – swoistej dla danego 

słuchacza - wiązki PN/PS. Indywidualizacja PN/PS moŜe dotyczyć np. uwzględnienia części 

studiów na innych uczelniach (w tym studiów w ramach programów międzynarodowych), 

rozpoczęcia nauki po przeniesieniu czy realizacji kursów spoza standardowego PN/PS,  

a wliczonych do dorobku akademickiego - w oparciu o zindywidualizowany PN/PS. 

 

Deficyt po semestrze 

W skrócie jest to róŜnica pomiędzy wymaganym w danej chwili poziomem punktów ECTS  

a dotychczasowym faktycznym dorobkiem studenta. 

 

Dopuszczalny deficyt po semestrze 

Liczba, podawana w planie studiów słuchaczy danego przedmiotu kształcenia, po kaŜdym (z 

wyjątkiem ostatniego) semestrze. Odpowiada dopuszczalnym „zaległościom” w realizacji 

planu studiów tych słuchaczy – po danym semestrze, wyraŜona w punktach ECTS. 

 

Punkty ponad standard 

Liczba punktów ECTS danego słuchacza odpowiadająca „wyprzedzeniu”, po danym 

semestrze, w realizacji planu studiów, który podaje standardowe „tempo” studiowania. 

Wartość punktów ECTS po odjęciu od punktów obowiązkowych do zdobycia w danym 

momencie studiów ilości punktów jaką zdobył słuchacz. Inaczej zaś mówiąc: punkty ponad 

standard to deficyt punktowy który przyjął wartość ujemną. 

 

Bilans podstawowy 

Bilans punktów ECTS słuchacza po danym semestrze studiów przedstawiający jego 

zaległości („deficyt punktowy”), standardowe „tempo” studiowania, lub wyprzedzenie 

(„punkty ponad standard”) w realizacji planu studiów. 

 

Bilans symulowany 

Jest to bilans punktów ECTS prognozowany dla danego słuchacza. Stosowany jest najczęściej 

przy przeniesieniach czy wznowieniach studiów. Uwzględniając dotychczasowy dorobek 

akademicki, podaje deficyty punktowe lub punkty ponad standard. Prezentuje więc 

przewidywane „tempo” realizacji planu studiów po wskazanym semestrze studiów  

w ustalonym (dowolnym) przedmiocie kształcenia i planie studiów (wiązce PN/PS). 



 

Dorobek akademicki (podsumowanie dorobku) 

Lista kursów i grup kursów dotychczas zaliczonych przez słuchacza, w dowolnej (wybranej) 

chwili jego studiów, w odniesieniu do planu studiów i programu nauczania danego 

przedmiotu kształcenia.  

 

Plan studiów  

Plan studiów to zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych, w układzie semestralnym,  

z wymiarem godzinowym i wartościami punktów (ECTS). Plan studiów zawiera równieŜ 

oznaczenie grup kursów, w nich kursów cząstkowych i końcowych. Podaje takŜe zestaw 

egzaminów w układzie semestralnym oraz liczby dopuszczalnego deficytu punktów po 

poszczególnych semestrach. 

 

Program nauczania 

Program nauczania podaje zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych (w ramach bloków 

kursów wybieralnych), z podziałem na listy tematyczne (np. kursy podstawowe, kierunkowe, 

nietechniczne). Listy tematyczne dzielą się na sekcje (np. lista nietechniczna dzieli się na: 

zajęcia sportowe, języki obce, kursy humanistyczno-menadŜerskie). Podany jest równieŜ 

wymiar godzinowy (godziny ZZU i CNPS) oraz liczba punktów (ECTS) w obrębie list  

i sekcji tematycznych.  

 

Rozkład zajęć 

Semestralny rozkład zajęć (tygodniowy lub dla zjazdów studiów zaocznych) przedstawia 

grupy zajęć dydaktycznych kursów z podaniem m.in. dnia, godziny, miejsca zajęć, 

cykliczności i prowadzącego zajęcia, a takŜe kodu kursu i kodu grupy zajęciowej.  

 

Kod grupy zajęciowej (w rozkładzie zajęć) 

Kod grupy, w formie X00-00a,  zwany równieŜ kodem zapisowym grupy zajęciowej. Jest 

on unikalnym identyfikatorem dla wszystkich rozkładów zajęć na uczelni w danym 

semestrze. Kod grupy zajęciowej „niesie” w sobie – w pierwszej literze kodu - informację  

o jednostce organizującej (wydział, studium) daną grupę zajęciową. Dalej - czterocyfrowy 

numer bieŜący i literę (lub dwie) dla wyróŜnienia grupy zajęciowej danego kursu. 

 

Przedmiot rekrutacji  

Symboliczny opis przyszłych studiów kandydata, czyli tego, na co odbywa się rekrutacja 

kandydata zgodnie z jego wyborem (preferencją). Jest to ciąg symboli (elementów 



przedmiotu rekrutacji), podanych w ściśle określonej kolejności, dla których przypisywane są 

wartości, tzw. składniki elementów przedmiotu rekrutacji (PR), przedstawiane równieŜ 

symbolami. JeŜeli w symbolu PR dany element nie jest wypełniony (tj. występuje znak "- -") 

oznacza to, Ŝe dany element nie dotyczy kandydata na studia.  


