
Wyjaśnienia do szablonu Programu nauczania 
 
I.1. Nazwa przedmiotu: Zgodna z planem studiów 

I.2. Rodzaj i występowanie przedmiotu w planach studiów 

Kierunek: Nazwa kierunku 

Specjalność: Nazwa specjalności na której przedmiot występuje lub tekst Wszystkie 
specjalności 

Poziom kształcenia: Należy pozostawić tylko jeden poziom 

Rok studiów: Zgodnie z obowiązującym planem studiów 

Rodzaj przedmiotu: W każdym z punktów należy pozostawić tylko jeden rodzaj 

Rok akademicki:  

I.3. Łącznie realizowana liczba godzin: Pozostawić puste (wypełnia Dział Kształcenia) 

I.4. Jednostka organizacyjna i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację 
przedmiotu: Zgodnie z informacją od Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry 

I.5. Osoba opracowująca przedmiot: W przypadku braku konsultanta należy skasować 
wiersz 

I.6. Osoby uprawnione do prowadzenia zajęć: Pozostawić puste (wypełnia Kierownik 
Zakładu na etapie akceptacji programu nauczania: pełna lista potencjalnych prowadzących 
zajęcia, koniecznie z informacją o tym do jakich metod nauczania (wykład, ćwiczenia…) ma 
uprawnienia.)  

I.7. Opracowane materiały dydaktyczne w tym materiały e-learningowe: Pozostawić 
puste (wypełnia Kierownik Zakładu na etapie akceptacji programu nauczania: informacja o 
materiałach dydaktycznych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć lub udostępnianych w 
jakiejś formie studentom - przeźrocza, artykuły, prezentacje itp. - a będących w zasobach 
Uczelni lub prowadzących. W przypadku materiałów e-learningowych informacja o materiałach 
dydaktycznych przygotowanych na platformie zdalnego nauczani e-WSG lub na niej 
umieszczonych zgodnie z dokumentem Formy procesów dydaktycznych i rodzaje zajęć 
dydaktycznych realizowanych zdalnie lub podanie informacji o innych materiałach 
umieszczonych na e-WSG. Konieczne jest podane informacji czy materiały te są własnością 
WSG.) 

I.8. Nazwa pliku: Struktura nazwy pliku musi być następująca: nazwa przedmiotu pisana 
małymi literami, bez polskich znaków, poszczególne słowa oddzielone znakiem podkreślenia 
„_”. W przypadku gdy z jakiś względów program nauczania nie obejmuje całości nauczania 
(wszystkich semestrów) po nazwie należy wstawić znak podkreślenia i cyfrę arabską 
oznaczającą semestr. Jeżeli występują różnice w ramach tego samego przedmiotu pomiędzy 
wydziałem w Bydgoszczy a wydziałami zamiejscowymi należy wstawić znak podkreślenia i 
podać nazwę wydziału: elk, malbork lub inowroclaw z zachowaniem podanej tu pisowni. Dział 
Kształcenia uzupełnia nazwę pliku o numer wersji programu nauczania. 

II.1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Należy podać liczbę godzin dla każdej metody 
nauczania i każdego trybu studiów na którym zajęcia się odbywają. Niewykorzystane pozycje 
należy usunąć.  

II.2. Liczba punktów ETCS: Zgodnie z planem studiów. 

II.3. Przedmioty wprowadzające: Przedmioty wyposażające studenta w wiedzę niezbędną 
do nauczania opracowywanego przedmiotu, w przypadku gdy nie ma takich przedmiotów 
należy pozostawić informację o ich braku. 

II.4. Wymagania wstępne - Informacja o umiejętnościach lub wiedzy jaką powinien 
posiadać student aby został dopuszczony do zajęć z przedmiotu. Np. znajomość języka obcego 
na określonym poziomie. Jeżeli nie ma takich wymagań to należy pozostawić informację o ich 
braku. 

II.5. Cele dydaktyczne 



Jaką wiedzę student powinien przyswoić? - Zgodne z treściami programowymi 
pojęcia, definicje, zasady, prawa, koncepcje, teorie, charakterystyka przedmiotu wykładu itp. 
itd. 

Jakie umiejętności student powinien zdobyć? - Umiejętność definiowania 
określonych pojęć i ich klasyfikowania oraz rozumienia (wyjaśnienia), zastosowania 
(przewidywania), analizy, syntezy (dyskusji) i oceny (wyrażenia opinii) dostarczonej na 
wykładzie wiedzy. 

W przypadku zbyt malej ilości miejsca należy wstawić kolejne wiersze. Puste wiersze 
tabel należy usunąć. 

II.6. Treści zajęć 

Treści programowe: Temat bloku z podziałem na zagadnienia, przewidywany wymiar 
godzin realizowanych na zajęciach oraz przewidywany czas przeznaczony na pracę 
własną studenta 

Forma zajęć - Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium, 
projekt 

Możliwość zastosowania nauczania komplementarnego lub zdalnego: Określenie 
które z zajęć mogą być wspomagane lub zastąpione metodami zdalnymi: e-konsultacje, 
e-projekt, e-wykład, b-seminarium, b-język, b-kurs (zgodnie z zarządzeniem) 

II.7.Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:  
a. i b. Należy pozostawić formy stosowane podczas wszystkich form zajęć i 
jednoznacznie określić jakich form zajęć ma to dotyczyć np.  
Ćwiczenia audytoryjne: Zaliczenie na ocenę 
Wykład: Egzamin pisemny 
c.  Należy podać warunki dopuszczenia do egzaminu (o ile jest) oraz warunki zaliczenia 
poszczególnych form zajęć. Jeżeli istnieją jakieś inne uwarunkowania należy je podać. 
 

II.8. Literatura: Należy podać po 2 do 6 pozycji literaturowych. Zalecane jest wskazanie 
podręcznika wiodącego. Przynajmniej 2 pozycje powinny być z ostatnich kilku lat. 


