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Wstęp
Zorientowanie nauczania na studenta, w tym indywidualizacja kształcenia, są
jednym z podstawowych wymogów zapewnienia efektywnego procesu uczenia się
w szkolnictwie wyższym. Tak jak już wskazywano, realizację tej zasady zagwarantowano
w przepisach prawa jako jedne z praw studenta, tj. § 3 ust. 3 Rozporządzenia o studiach1
(dalej: Rozporządzenia), stanowiącego o wymogu możliwości wyboru zajęć przez
studenta w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS niezbędnych do realizacji
danego programu studiów. Zaznaczyć jednak należy, że zasada ta doznaje ograniczeń
w stosunku do kierunków ze standardami kształcenia. Standardy kształcenia to zbiór
reguł i wymagań w zakresie kształcenia na wskazanych kierunkach studiów, dotyczących
sposobu organizacji kształcenia, osób prowadzących to kształcenie, ogólnych
i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji osiągniętych efektów
uczenia się. Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(UPoSWiN) standardami kształcenia objęte są wyłącznie kierunki przygotowujące do
wykonywania zawodów: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii,
architekta i nauczyciela. Dla takich studiów wydawane są rozporządzenia właściwych
ministrów, które określają zasady kreowania ich programów. Dodatkowo art. 85
ust. 1 pkt 2 UPoSWiN stanowi o prawie studenckim, jakim jest możliwość odbywania
studiów według indywidualnej organizacji studiów, którego zasada powinny uwzględnić
uczelnie w swoich regulaminach studiów. Nad przestrzeganiem wyżej wymienionych
praw czuwa m.in. Polska Komisja Akredytacyjna, czyli niezależna instytucja zrzeszająca
ekspertów z różnych dziedzin i mająca na celu zapewnianie i doskonalenie jakości
kształcenia. Swoje zadania PKA realizuje poprzez przeprowadzanie tzw. wizytacji, czyli
ocen programowych na kierunkach studiów w całej Polsce. Swojej oceny Polska Komisja
1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000661/O/D20210661.pdf

3

Akredytacyjna dokonuje na podstawie raportu sporządzonego przez zespół oceniający
według ściśle określonych kryteriów i standardów oceny. Najistotniejszymi z perspektywy
indywidualizacji

procesu

kształcenia

są

standardy

oceny

2.2

oraz

8.1.

Jednym z wskaźników składających się na standard 2.2 jest ocena planu studiów pod
kątem tego, czy umożliwia on „wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze
nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów na danym
poziomie, według zasad, które pozwalają studentom na elastyczne kształtowanie ścieżki
kształcenia”.
Mając na uwadze powyższe, działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym
raporty sporządzane po przeprowadzonych ocenach programowych, wskazać należy jako
cenne, a przede wszystkich merytoryczne i rzetelne źródło informacji na temat aspektów
związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakresu indywidualizacji procesów
kształcenia w uczelniach w Polsce. W tym celu wybrano do przeanalizowania trzydzieści
raportów z ocen programowych przeprowadzonych w roku akademickim 2020/2021,
które zostały zatwierdzone przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Badaniu
poddano trzydzieści kierunków z trzydziestu różnych uczelni, prowadzących kształcenie
na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.
Uwzględniono zarówno uczelnie publiczne, jak i uczelnie niepubliczne w liczbie
odpowiednio dwudziestu i dziesięciu. Ważnym kryterium w doborze konkretnych
raportów, które miały zostać poddane analizie, była liczebność studentów na uczelniach,
w których dane kierunki są prowadzone. Starano się uwzględnić jak najszersze spektrum
badanych uczelni tak, aby oddać zarówno realia funkcjonowania małych, czy też średnich
placówek, jak i tych cieszących się największą popularnością osób studiujących. Wybrane
uczelnie charakteryzowały się posiadaniem od 395 do 40637 studentów. Podzielono
je na dwie kategorie – uczelnie małe (do 5000 studentów) oraz uczelnie duże (powyżej
5000 studentów). Zgodnie z przyjętą dystynkcją analizie poddano 16 uczelni małych i 14
uczelni dużych. Dane liczbowe zostały wskazane na podstawie danych Głównego Urzędu
Statystycznego na dzień́ 31 grudnia 2019 roku.
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Istotnym czynnikiem, który może wpływać na indywidualizację kształcenia jest
profil danych studiów. W polskim szkolnictwie wyższym zostały wyróżnione dwa profile:
ogólnoakademicki, na którym ponad połowa punktów ECTS jest przypisana zajęciom
związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową oraz profil praktyczny,
charakteryzujący się wymogiem ponad połowy punktów ECTS przypisanych zajęciom
kształtującym umiejętności praktyczne oraz uwzględnienia w programie studiów
obowiązkowych praktyki. W związku z tym analizie zostało poddanych 13 kierunków
o profilu ogólnoakademickim i 17 o profilu praktycznym.
W analizie uwzględniono kierunki z następujących dziedzin naukowych: dziedzina nauk
ścisłych i przyrodniczych (3); dziedzina nauk społecznych (9); dziedzina sztuki (5);
dziedzina nauk rolniczych (2); dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (5); dziedzina
nauk humanistycznych (3); dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (3). W ramach
dziedzin przeanalizowane następujące dyscypliny: nauki chemiczne (1); nauki fizyczne
(1); nauki biologiczne (1); ekonomia i finanse (2); nauki o zarządzaniu i jakości (2); sztuki
filmowe i teatralne (2); sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (2); sztuki muzyczne
(1); rolnictwo i ogrodnictwo (2); inżynieria chemiczna (1); inżynieria mechaniczna (2);
automatyka, elektronika i elektrotechnika (1); Inżynieria lądowa i transport (1); nauki
socjologiczne (1); nauki o polityce i administracji (1); nauki prawne (1); nauki
o bezpieczeństwie (2); historia (1); językoznawstwo (1); filozofia (1); nauki
farmaceutyczne (1); nauki medyczne (2).
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Metodologia
Analiza raportów została przeprowadzona przez sześcioro ekspertów Polskiej
Komisji Akredytacyjnej, którzy na co dzień biorą udział w ocenach programowych
kierunków jako członkowie zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
W celu ujednolicenia, a tym samym możliwości skonfrontowania ze sobą badanych
kierunków, ustalono siedem kryteriów analizy raportu. Było to, po pierwsze, ogólne
wskazanie, czy w ogóle w rozważanym programie studiów uwzględniona została
możliwość wyboru przedmiotów. W dalszej kolejności wskazywano stosunek liczby
punktów ECTS za przedmioty do wyboru do liczby punktów ECTS niezbędnej
do ukończenia programu studiów. Trzecie kryterium opierało się na wskazaniu formy
wyboru zajęć (np. wybór z puli przedmiotów fakultatywnych, w ramach wyboru
bloków/specjalizacji) wraz z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń i innych ważnych
kwestii. W analizie zaznaczono także różnice pomiędzy studiami stacjonarnymi,
niestacjonarnymi oraz pierwszego i drugiego stopnia, jeżeli takie występowały. Kryterium
numer pięć dotyczyło szczegółowej analizy raportu pod kątem kryterium oceny numer
dwa i osiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wskazaniem relewantnych informacji
związanych z wyborem oraz indywidualizacją ścieżki kształcenia. W kryterium szóstym
wskazywano dobre lub złe praktyki związane z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia, jeżeli można było takowe zdiagnozować na podstawie badanego raportu.
W ostatnim kryterium zaznaczano rekomendacje lub zalecenie, które wskazał zespół
oceniający w swoim raporcie
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Wnioski
Poniżej

zostaną

zaprezentowane

całościowe

wnioski

dotyczące

analizy

trzydziestu raportów. Z badaniami konkretnych raportów i kierunków można zapoznać się
w dalszej części publikacji.
Wnioski przeprowadzonej analizy:
1. Wszystkie z badanych kierunków charakteryzują się uwzględnieniem możliwości
wyboru przedmiotów w swoich programach studiów.
2. Istnieje duża różnica wysokości procentu wyboru zajęć w stosunku do wszystkich
punktów ECTS w zależności od kierunku i uczelni. Największą możliwością wyboru
(100%) cechuje się kierunek filozofia drugiego stopnia na Uniwersytecie
Warszawskim. Z kolei najmniejszą (0,55%) pielęgniarstwo pierwszego stopnia
w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. Na trzydzieści analizowanych raportów w dwudziestu pięciu stwierdzono
spełnienie wymogu 30% zajęć do wyboru z § 3 ust. 3 Rozporządzenia.
Pięć kierunku, które nie spełniają tego wymogu, to: wzornictwo w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w Poznaniu (13% dla studiów pierwszego stopnia, 15% dla studiów
drugiego stopnia), architektura wnętrz

w Państwowej Wyższej Szkole

Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (16% dla studiów pierwszego stopnia),
farmacja w Gdańskim Uniwersytecie medycznym (6% dla studiów jednolitych
magisterskich), analityka medyczna w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
(5% dla studiów jednolitych magisterskich) oraz pielęgniarstwo w Wyższej Szkole
Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (0,55% dla studiów
pierwszego stopnia, 10% dla studiów drugiego stopnia). Należy jednak zaznaczyć,
że ostatnie 3 kierunki i ich programy nie naruszają § 3 ust. 3 Rozporządzenia , gdyż
zgodnie z art. 68 ust. 1 UPoSWiN są studiami, którym przypisano standardy
kształcenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej,
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U.2021.755
t.j.)2 pula przedmiotów do wyboru powinna wynosić odpowiednio: minimum 5 %
dla farmacji (Załącznik nr 3, pkt 3.1), minimum 5% dla analityki medycznej (studia
przygotowujące do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego) (Załącznik nr
6, pkt 3.1), brak wymogu dla pielęgniarstwa pierwszego stopnia (Załącznik nr 4, lit.
A), minimum 5% dla pielęgniarstwa drugiego stopnia (Załącznik nr 4, pkt B.3.1).
4. Zdecydowana większość analizowanych kierunków (28/30) charakteryzuje się
możliwością wyboru przedmiotów fakultatywnych z określonej puli przedmiotów.
Dodatkowo

duża

część

ocenionych

programów

umożliwia

wybór

specjalności/specjalizacji lub modułów tematycznych, w ramach których dostępne
są również pule przedmiotów do wyboru.
5. Wybór przedmiotów często dotyczy wyboru języka obcego, seminarium
dyplomowego oraz praktyk zawodowych.
6. Analizowane kierunki różniły się procentem przedmiotów do wyboru pomiędzy
studiami pierwszego i drugiego stopnia na rzecz tych drugich, tzn. studia drugiego
stopnia były studiami o większej swobodzie kształtowania własnej ścieżki
edukacyjnej.
7. Te same kierunki, co do zasady, nie różniły się ofertą przedmiotów pomiędzy formą
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wyjątkiem był kierunek mechatronika
w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, w którym każda z form cechowała
się jedną unikatową specjalnością, która nie występowała w drugiej formie.
8. Większość uczelni, w których prowadzone są analizowane kierunku zawarła
w swoich regulaminach studiów instytucję indywidualnej organizacji studiów.
Wyjątkiem są kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
prowadzona na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz
2

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000755/O/D20210755.pdf
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reżyseria będąca w ofercie Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie – w przypadku obu kierunków w raportach po wizytacji nie znalazły
się żadne informacje o indywidualnej organizacji studiów, co nie wyklucza jednak
ich występowania. Indywidualna organizacja studiów najczęściej podzielona jest
na dwa rodzaje: indywidualny program i indywidualny plan studiów (nazwy różnią
się w zależności od danej placówki). Ta pierwsza ma na celu możliwość
modyfikacji i zindywidualizowania programu dla osób wybitnych. Ta druga
natomiast ma w założeniu pomagać osobom, które z przyczyn niezależnych nie są
w stanie skutecznie realizować założonego programu studiów.
9. Część ocenianych kierunków gwarantuje możliwość wyboru przedmiotów
niezbędnych do realizacji w wymiarze minimum 5 punktów ECTS, jakie student
musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk
społecznych.
10. Zwrócono uwagę na pozytywny wpływ małych grup zajęciowych na proces
indywidualizacji kształcenia.
11. Zwrócono uwagę na pozytywny wpływ indywidualnego podejścia do studenta oraz
zapewnienia odpowiedniej liczby konsultacji z nauczycielem akademickim
na efektywność i skuteczność zdobywanych wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych.
12. Na podstawie analizy raportów stwierdzono następujące dobre praktyki w zakresie
indywidualizacji procesu kształcenia:
13. możliwość wyboru fakultetów realizowanych w porozumieniu z innymi uczelniami;
14. różnorodne zajęcia na różnych specjalizacjach (nie występuje duża liczba zajęć
wspólnych dla kilku specjalizacji);
15. oferta tutoringu lub mentoringu podczas realizacji programu studiów;
16. zapewnienie kursów wyrównujących wiedzę;
17. umożliwienie studentom udziału w badań naukowych pod opieką nauczycieli
akademickich, podczas których studenci wspólnie z nauczycielem akademickim
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prowadzą zespołową pracę badawczą w ramach projektu naukowego, ucząc się
kooperacji (co w nauce sprzyja poważnym badaniom naukowym), obok typowej
działalności indywidualnej;
18. zapewnienie możliwości indywidualizacji szeroko rozumianego procesu nauczania
w stosunku do osób z niepełnosprawnościami;
19. szeroki zakres przedmiotów do wyboru, dzięki czemu student może sam kreować
swoją ścieżkę kształcenia;
20. realizacja przedmiotów do wyboru w ramach współpracy z innymi jednostkami lub
uczelniami.
21. Na podstawie analizy raportów stwierdzono następujące złe praktyki w zakresie
indywidualizacji procesu kształcenia:
22. możliwość samodzielnego wyboru miejsca praktyk bez weryfikacji przez uczelnię;
23. brak oferty przedmiotów do wyboru w języku obcym;
24. występowanie specjalności, które odbiegają efektami od efektów kierunkowych
dla danego programu studiów;
25. brak dużej różnicy w ofercie przedmiotów pomiędzy specjalnościami lub
modułami;
26. uboga oferta przedmiotów do wyboru.
27. W analizowanych raportach, zespół oceniający wskazał następujące zalecenia lub
rekomendacje związane z indywidualizacją kształcenia, które należy uznać
za istotne:
28. Zespół oceniający rekomendował rozszerzenie puli przedmiotów wolnego wyboru
(fakultetów), wprowadzenie ich od I semestru, aby umożliwić studentom większy
wybór i kształtowanie przez nich ścieżki edukacyjne. Nie podano liczby
przedmiotów wolnego wyboru. (aktorstwo, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi)
29. Rekomendacja: wliczenie do przedmiotów fakultatywnych seminarium i pracowni
licencjackiej jest nieprawidłowe (gdyż brak jest możliwości wyboru przedmiotu
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w zastępstwie za niego; możliwość wyboru promotora nie czyni z przedmiotu
fakultatywnym). (biotechnologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
30. Rekomendacja:

dalsza

rozbudowa

katalogu

przedmiotów

do

wyboru.

(biotechnologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
31. Rekomendacja: zróżnicowanie form przedmiotów do wyboru, gdyż obecnie są to
same przedmioty monograficzne. (biotechnologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu).
32. Rekomendacja: utworzenie dwóch odrębnych katalogów zajęć do wyboru dla I i II
stopnia, gdyż obecnie na wydziale istnieje tylko jeden wspólny katalog.
(biotechnologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
33. Rekomendacja:

zaproponowanie

studentom

alternatywnej

specjalizacji

na kierunku. (turystyka i rekreacja, Uniwersytet Zielonogórski).
34. Rekomendacja: zwiększenie liczby języków do wyboru w ramach dostępnych
lektoratów. (turystyka i rekreacja, Uniwersytet Zielonogórski).
35. Rekomendacja: taki dobór przedmiotów na poszczególnych specjalnościach,
aby charakteryzowały one daną specjalność i były dla niej dostatecznie
specyficzne. (produkcja i bezpieczeństwo żywności, Karpacka Państwowa
Uczelnia w Krośnie).
36. Rekomendacja: wydzielenie z praktyk zawodowych 1/ 3 punktów ECTS
i przeznaczenie na praktykę specjalnościową. Zdaniem zespołu oceniającego
praktyka zawodowa w ówczesnym wyglądzie nie powinna być zaliczana do
przedmiotów wybieralnych. (rolnictwo, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej).
37. Występuje zjawisko pozorności wyboru, które objawiać się może dwojako.
Po pierwsze wybór realizacji określonej formy kształcenia i określonego
przedmiotu, które jednak w praktyce mają tożsame efekty uczenia się (np. wybór
różnego seminarium dyplomowego, języka w ramach zaliczenia lektoratu, zajęć
wychowania fizycznego). Po drugie mimo oferowania wyboru, otwieranie tylko
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jednego przedmiotu ze względu na zbyt małą liczbę osób, która zapisała się na
inne lub brak środków finansowych – skutkiem tego jest uruchomienie tylko
jednych zajęć, co ogranicza realny wpływ na kształtowanie swojej ścieżki
kształcenia.
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Analiza konkretnych raportów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca socjalna

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano przedmiotom
do wyboru w stosunku do punktów ECTS
koniecznych do ukończenia studiów?

30% na studiach I stopnia i 57% na studiach
drugiego stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Realizacja wyboru zajęć dokonywana jest
w formie wyboru przedmiotów z puli
przedmiotów fakultatywnych.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

Studia I i II stopnia różnią się zakresem
przedmiotów do wyboru.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Raport po wizytacji i ocena kryteriów zawierają
treści związane z wyborem zajęć oraz
indywidualizacją ścieżki kształcenia. Studenci
mają możliwość wyboru przedmiotów (inaczej
wykładów fakultatywnych) w ramach modułu.
Taka zasada obowiązuje zarówno na studiach
I stopnia, jak i II stopnia. Zgodnie z
regulaminem studiów, studenci mają prawo do
korzystania z indywidualnego toku studiów,
w ramach którego wybitnie uzdolnieni studenci
uzyskują możliwość do indywidualnego doboru
treści i form kształcenia. Indywidualizacja
programu studiów związana jest z posiadaniem
opiekuna naukowego, który czuwa nad danym
studentem i wyborem odpowiednich
modyfikacji ścieżki kształcenia. Drugim
rozwiązaniem, z której mogą korzystać studenci
jest indywidualna organizacja studiów, dzięki
czemu w uzasadnionych okolicznościach
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dostosowuje się plan studiów pod konkretnego
interesariusza wewnętrznego. Przyznawana
jest ona na semestr i obejmuje rożne formy
dostosowania, ponieważ ̇ uprawnia studenta
do uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczania
zajęć ́ na warunkach i w terminach
uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi
zajęcia (w tym – może uprawniać do
nieuczestniczenia w zajęciach – przy
zachowanym obowiązku ich zaliczenia).
Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Collegium Da Vinci w Poznaniu, zarządzanie kreatywne
Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku do
punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

41,15% na studiach I stopnia i 60% na studiach
drugiego stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Możliwość wyboru modułu (określonego jako
moduł międzykierunkowy do wyboru) oraz pula
przedmiotów wybieralnych, w tym przedmiotu
w języku obcym.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
Studia I i II stopnia różnią się zakresem
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
przedmiotów do wyboru.
pierwszego i drugiego stopnia?
Analiza kryteriów wskazuje, że indywidualizacja
ścieżki kształcenia oparta jest na możliwości
doboru jednej z dwóch specjalizacji, możliwości
wyboru modułu międzykierunkowego. Regulamin
studiów przewiduje prawo do dostosowania
procesu uczenia się do indywidualnych potrzeb,
w tym indywidualnej organizacji studiów,
Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
przyznawanej studentom studiującym dwa
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
kierunki studiów, osobom z
ścieżki kształcenia:
niepełnosprawnościami lub problemami
zdrowotnymi, w trudnej sytuacji życiowej,
studentom aktywnie i profesjonalnie realizującym
się w obszarze sztuki i sportu. Studenci mogą
zaproponować pracodawcę, u którego będą
realizować praktyki (po właściwej weryfikacji ze
strony uczelni). Studenci mają dostęp do wymian
międzynarodowych, w tym programu Erasmus+.
Dobre lub złe praktyki związane z
szeroko pojętą indywidualizacją
brak
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:
Rekomendacje lub zalecenia zawarte w
raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
im. Leona Schillera w Łodzi, aktorstwo

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku do
punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

37% - studia jednolite magisterskie.

Forma wyboru zajęć:

Wybór zajęć dostępny jest od V semestru studiów
z puli przedmiotów fakultatywnych.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
Studia I i II stopnia różnią się zakresem
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
przedmiotów do wyboru.
pierwszego i drugiego stopnia?

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Analiza kryteriów wskazuje, że indywidualizacja
ścieżki kształcenia oparta jest na możliwości
doboru jednej z dwóch specjalizacji, możliwości
wyboru modułu międzykierunkowego. Regulamin
studiów przewiduje prawo do dostosowania
procesu uczenia się do indywidualnych potrzeb,
w tym indywidualnej organizacji studiów,
przyznawanej studentom studiującym dwa
kierunki studiów, osobom z
niepełnosprawnościami lub problemami
zdrowotnymi, w trudnej sytuacji życiowej,
studentom aktywnie i profesjonalnie realizującym
się w obszarze sztuki i sportu. Studenci mogą
zaproponować pracodawcę, u którego będą
realizować praktyki (po właściwej weryfikacji ze
strony uczelni). Studenci mają dostęp do wymian
międzynarodowych, w tym programu Erasmus+.
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Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte w
raporcie zespołu oceniającego:

Zespół oceniający rekomendował rozszerzenie
puli przedmiotów wolnego wyboru (fakultetów),
wprowadzenie ich od I semestru, aby umożliwić
studentom większy wybór i kształtowanie przez
nich ścieżki edukacyjne. Nie podano liczby
przedmiotów wolnego wyboru.
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Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu,
wzornictwo

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

13% na studiach I stopnia i 15% na studiach
drugiego stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Wybór specjalności (w tym pracowni dyplomowej)
na etapie rekrutacji; brak innego wyboru zajęć.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a
także pierwszego i drugiego stopnia?

Studia I i II stopnia różnią się zakresem
przedmiotów do wyboru.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Program studiów nie zawiera wymaganych 30%
przedmiotów do wyboru; jedyną indywidualizacją
kształcenia jest wybór specjalności, już na etapie
rekrutacji na studia. Istotną rolę odgrywa jednak
możliwość indywidualnych konsultacji
z wykładowcą w procesie pracy w pracowniach,
specyficzny dla kierunku. Studenci mogą ubiegać
się o indywidualną organizację studiów (osoby
z niepełnosprawnością, wychowujący dzieci,
pracujący). Dostępna jest jedynie wymiana
międzynarodowa w programie Erasmus+.

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

Złe praktyki: możliwość samodzielnego wyboru
miejsca praktyk, które nie jest weryfikowane ani
akceptowane przez uczelnię.
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Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

Kryterium 2 niespełnione; program studiów
ocenianego kierunku nie spełnia warunku
określonego w par. 3, ust. 3 rozporządzenia
MNiSW z dn. 27 września 2018 r. w sprawie
studiów, dotyczącego możliwości wyboru przez
studenta zajęć, którym przypisano nie mniej niż
30% punktów ECTS z ogólnej liczby punktów ECTS
koniecznej do ukończenia studiów na danym
poziomie.
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie,
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku do
30-32% na studiach I stopnia i 30-37%
punktów ECTS koniecznych do ukończenia na studiach drugiego stopnia.
studiów?

Forma wyboru zajęć:

Studenci mogą wybierać szczegółowe
przedmioty (np. dowolny język obcy),
z przedstawionego zakresu (np. nauk
humanistycznych) oraz fakultet, zgodnie z ofertą
uczelni. Lista proponowanych przedmiotów
obieralnych zawiera również przedmioty
w języku angielskim.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

Studia I i II stopnia różnią się zakresem
przedmiotów do wyboru.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Studenci mogą wybierać szczegółowe
przedmioty (np. dowolny język obcy),
z przedstawionego zakresu (np. nauk
humanistycznych) oraz fakultet, zgodnie z ofertą
uczelni. Dostępne są do wyboru przedmioty w
języku angielskim. Dostępny jest program
wymiany międzynarodowej Erasmus+. Ze
specyfiki kierunku wynika znaczący udział zajęć
indywidualnych. Brak informacji o indywidualnej
organizacji studiów.

Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

brak
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Rekomendacje lub zalecenia zawarte w
raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
reżyseria

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku do
punktów ECTS koniecznych do ukończenia
studiów?

30% - jednolite studia magisterskie.

Forma wyboru zajęć:

Wybór zajęć dokonywany jest z puli
przedmiotów, w tym przedmiotów
realizowanych w porozumieniu z innymi
uczelniami w Warszawie.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

nie dotyczy

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Specyfika kształcenia sprawia, że większość
zajęć to zajęcia indywidualne; studenci realizują
przede wszystkim własne projekty. Szczególnie
III i IV rok studiów poświęcony jest pracy
indywidualnej ze studentem oraz kształceniu
zorientowanym na studenta; studenci mają
możliwość wyboru prowadzącego zajęć
(również spoza uczelni). Praktyki zawodowe
realizowane są w formie asystentury, student
podąża za wybranym reżyserem, co wymaga
zatwierdzenia przez dziekana. Dostępne są
programy wymiany studenckiej tj. Erasmus+
i CEEPUS, zarówno w ramach studiów, jak
i praktyk. Nie został opisany system
przyznawania indywidualnego przebiegu czy
organizacji studiów.

Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

brak
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Rekomendacje lub zalecenia zawarte w
raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,
architektura wnętrz

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku do
punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

16% na studiach I stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Realny wybór zajęć (brak szczegółów w raporcie)
nie przekracza 16% - w celu spełnienia wymagań,
uczelnia wliczyła w programie do przedmiotów
obieralnych pracownię dyplomową oraz praktyki
(inwentaryzacyjną i specjalnościową), które nie
zostały uznane przez zespół oceniający ze
względu na wspólną kartę przedmiotu i efekty
uczenia się.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

nie dotyczy

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Specyfika kształcenia sprawia, że w ramach
studiów realizowane są liczne indywidualne
projekty. Nie został spełniony wymóg
przynajmniej 30% przedmiotów do wyboru,
ponieważ w pulę wliczone zostały przedmioty
błędnie uznane za obieralne. Studenci mają do
wyboru trzy specjalności. Indywidualny tok
studiów może zostać przyznany ze względu na
trudną sytuację życiową. Dostępna jest wymiana
międzynarodowa w ramach programu Erasmus.

Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

brak
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Rekomendacje lub zalecenia zawarte w
raporcie zespołu oceniającego:

Zalecenie: wprowadzenie zmian w programie
studiów tak, aby uzyskać rzeczywiste wymagane
30% punktów ECTS przyporządkowane
przedmiotom do wyboru.
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, biotechnologia

Czy w programie studiów przewidziano
Tak.
zajęcia do wyboru?
Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

32% na studiach I stopnia i 46,6% na studiach
II stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Przedmioty do wyboru są zgrupowane w 1 moduł o
nazwie "Zajęcia do wyboru". Studenci I i II stopnia
wybierają przedmioty fakultatywne z jednego,
wspólnego katalogu przedmiotów. Katalog zawiera
przedmioty na poziomie podstawowym, jak
również te wysoko zaawansowane/specjalistyczne.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
a także pierwszego i drugiego stopnia?

Studia I i II stopnia różnią się zakresem
przedmiotów do wyboru.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Przedmioty do wyboru są zgrupowane w 1 moduł
o nazwie "zajęcia do wyboru". Dodatkowo uczelnia
aby spełnić ministerialny wymóg 30% włączyła
seminarium i pracownię dyplomową do katalogu
przedmiotów do wyboru. Na I stopniu w pulę
przedmiotów do wyboru zostały zaliczony
przedmioty ogólnouniwersyteckie z dziedziny nauk
humanistycznych lub społecznych. Studenci I i II
stopnia wybierają przedmioty fakultatywne z
jednego, wspólnego katalogu przedmiotów.
Katalog zawiera przedmioty na poziomie
podstawowym, jak również te wysoko
zaawansowane/specjalistyczne. Przedmioty
fakultatywne to głównie monografy. Na uczelni
funkcjonują indywidualny program studiów oraz
indywidualna organizacja studiów dla osób
biorących udział w programie kariery dwutorowej
“Student - Sportowiec”. Brak specjalizacji na I i II st.
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Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

Zła praktyka: brak możliwości wyboru przedmiotów
specjalistycznych w języku obcym na II stopnia.

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

Rekomendacja 1: wliczenie do przedmiotów
fakultatywnych seminarium i pracowni licencjackiej
jest nieprawidłowe (gdyż brak jest możliwości
wyboru przedmiotu w zastępstwie za niego;
możliwość wyboru promotora nie czyni
z przedmiotu fakultatywnym) - dot. I i II st.
Rekomendacja 2: dalsza rozbudowa katalogu
przedmiotów do wyboru (na I i II st.).
Rekomendacja 3: zróżnicowanie form przedmiotów
do wyboru, gdyż obecnie są to same przedmioty
monograficzne.
Rekomendacja 4: utworzenie dwóch odrębnych
katalogów zajęć do wyboru dla I i II stopnia, gdyż
obecnie na wydziale istnieje tylko jeden
uwspólniony katalog.
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Politechnika Łódzka, chemia

Czy w programie studiów
przewidziano zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

39,4% na studiach I stopnia i 52,5% na studiach II
stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Student może swobodnie wybierać przedmioty
z puli przedmiotów fakultatywnych, tak aby
elastycznie kształtować swoją ścieżkę rozwoju.
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - student może
wybrać z puli przedmioty warte 5 ECTS. Dodatkowo
występują przedmioty ogólnouniwersytecki w
języku obcym.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
Studia I i II stopnia różnią się zakresem
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
przedmiotów do wyboru.
a także pierwszego i drugiego stopnia?

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

W ramach kierunku przewidziano duży wybór
specjalizacji na I i II st. Treść przedmiotów do
wyboru jest zróżnicowana, przez co studenci mają
duża elastyczność w kształtowaniu swojej ścieżki
rozwoju. Przedmioty ogólnouniwersyteckie - są do
wyboru z puli przedmiotów oferowanych dla
kierunku, w tym również z przedmiotów w języku
obcym. Studenci mają również szeroką możliwość
wyboru języka obcego do nauki w trakcie trwania
studiów. Studenci z wyróżniającymi się wynikami
mogą ubiegać się o indywidualny program studiów,
za to studenci z niepełnosprawnościami,
problemami zdrowotnymi lub trenujący sport mogą
ubiegać się o indywidualną organizację studiów.

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

brak
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Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Uniwersytet Gdański, międzynarodowe stosunki gospodarcze

Czy w programie studiów
przewidziano zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

40,5% na studiach I stopnia i 64,2% na studiach
drugiego stopnia

Forma wyboru zajęć:

Studenci wybierają zajęcia pośród oferowanych
przez wydział w elastycznej formie, dodatkowo
studenci wybierają przedmioty przez wybór modułu
specjalizacyjnego.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
a także pierwszego i drugiego stopnia?

Mniejsza oferta specjalizacji na studiach
niestacjonarnych.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Studenci mają swobodny wybór przedmiotów
z oferty wydziału. Dodatkowo wybierając moduł
specjalizacyjny studenci realizują zgoła inne
przedmioty niż inne specjalizacje oferowane przez
wydział. Niewielka liczba osób w grupach sprzyja
bardziej zindywidualizowanemu sposobowi
prowadzenia zajęć. Studenci mają możliwość
wyboru języka obcego, którego się uczą. Praktyki
studenckie są nieobowiązkowe i można je zastąpić
innymi przedmiotami. Studenci z
niepełnosprawnościami lub problemami
zdrowotnymi mogą uzyskać IOS. Studenci mają
możliwość wyboru tutoringu jako przedmiotu
fakultatywnego - Ekonomia w tutoringu
akademickim. Polega on na bliskiej współpracy
studenta z nauczycielem akademickim na zasadzie
mistrz-uczeń. Przedmiot ten ma ułatwić rozwijanie
studentom ich indywidualnych uzdolnień i pomoc
w wejściu do świata naukowego.
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Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

Dobra praktyka: zdecydowanie zróżnicowane
zajęcia na różnych specjalizacjach (nie występuje
duża liczba zajęć wspólnych dla kilku specjalizacji).
Dobra praktyka: tutoring w trakcie studiów.

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda
F. Szczepanika w Suwałkach, finanse i rachunkowość

Czy w programie studiów
przewidziano zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

43,3% na studiach I stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Studenci mają do wyboru 2 przedmioty z puli 6
przedmiotów.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
Programy studiów są osobno przygotowane dla
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
studiów w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
a także pierwszego i drugiego stopnia?

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Uczelnia jako przedmioty fakultatywne uznaje:
praktyki zawodowe, języki obce, seminarium
kursowe, seminarium dyplomowe oraz 2
przedmioty kierunkowe do wyboru z puli 6
przedmiotów; dodatkowo na kierunku jest
proponowana tylko jedna specjalizacja, co
dodatkowo ogranicza wybór studenta. Wybór
języków obcych do nauki na uczelni pozostaje
ograniczony; uczelnia przewiduje zgodnie
z regulaminem studiów indywidualną organizację
studiów.

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

Rekomendacja 1: zaproponowanie studentom
alternatywnej specjalizacji na kierunku (np.
dotyczącej finansów).
Rekomendacja 2: zwiększenie języków do wyboru
w ramach dostępnych lektoratów.
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Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, turystyka i rekreacja

Czy w programie studiów
przewidziano zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

30% na studiach I stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Studenci mogą wybierać przedmioty w ramach
fakultetów.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
a także pierwszego i drugiego stopnia?

Nie.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Na kierunku istnieje możliwość wyboru 3
specjalności, jednakże z powodu niewielkiej liczbę
osób na III roku zostaje uruchomiona tylko jedna
z nich. Sytuacja ograniczonej możliwości wyboru
specjalizacji występuje już od 5 lat. Przedmioty do
wyboru stanową 36% punktów ECTS
przewidzianych programem studiów. Studenci mają
możliwość wyboru 1 spośród 2 języków obcych do
nauki. Niewiele liczne grupy pozwalają na
indywidualny, dopasowany do studentów dobór
metod i form kształcenia. Na uczelni istnieje
możliwość uzyskania indywidualnej organizacji
studiów przez studentów uzdolnionych,
z niepełnosprawnościami lub też studentówrodziców.

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie,
Filia w Pułtusku, politologia

Czy w programie studiów
przewidziano zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

36,7% na studiach I stopnia i 55% na studiach
drugiego stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Wybór specjalności, translatorium z języka obcego,
wykładów fakultatywnych, seminarium
magisterskiego.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
Studia I i II stopnia różnią się zakresem
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
przedmiotów do wyboru.
a także pierwszego i drugiego stopnia?

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Program studiów przewiduje wybór zajęć
w wymiarze 66 punktów ECTS, co stanowi nie mniej
niż 30% sumy punktów. Student ma możliwość
swobodnego kształtowania 71 punktów ECTS
w ramach wybieranej specjalności (3 specjalności),
translatorium z języka obcego (angielski lub
rosyjski), wykładów fakultatywnych oraz
seminarium magisterskiego, co stanowi 59% ogólnej
liczby punktów ECTS na kierunku. Regulamin
studiów daje możliwość indywidualnej organizacji
studiów, w ramach której wybitnie uzdolnieni
studenci mogą skorzystać z indywidualnego doboru
treści i form kształcenia. Dodatkowo studenci mogą
korzystać z indywidualnej organizacji w zakresie
dostosowywania planów studiów i zasad zaliczeń
np. w przypadku osób z niepełnosprawnościami.
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Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, prawo

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

35% na jednolitych studiach magisterskich

Forma wyboru zajęć:

Wybór z puli przedmiotów fakultatywnych.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

Nie.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

W uczelni funkcjonuje program Prawo Plus,
który jest dedykowany studentom
wyróżniającym się w osiąganiu efektów uczenia
się. Polega on na dopasowaniu ich potrzeb
edukacyjnych do zainteresowań naukowych,
w oparciu o Indywidualną Organizację Studiów.
Studentom dedykowane jest wsparcie tutora,
który staje się jego opiekunem naukowym
podczas realizowania przez studenta ścieżki
edukacyjnej. Prowadzi to do budowania relacji
mistrz – uczeń oraz realizuje rozwiązania
związane z nauczaniem zorientowanym na
studenta.

Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

DOBRE PRAKTYKI:
1. Analizowane jest zainteresowanie studentów
określonymi zagadnieniami i zajęciami, w celu
zapewnienia zgodności oferty do wyboru z
oczekiwaniami studentów.
2. Przykładem zajęć do wyboru są "wspólne
badania naukowe", podczas których studenci
wspólnie z nauczycielem akademickim prowadzą
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zespołową pracę badawczą w ramach projektu
naukowego, ucząc się kooperacji.

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

Rekomendacja: wsparcie tutorów w rozwoju
naukowym studentów wybitnych.
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Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, kryminologia

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

44,4-47,8% na studiach I stopnia i 64,2-65%
na studiach II stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Wybór specjalności (do wyboru spośród 3 na
studiach I stopnia i 2 na studiach II stopnia) oraz
w tym wybór języka obcego (angielski
i niemiecki). Student ma możliwość wyboru
grupy przedmiotów specjalnościowych
w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby
punktów ECTS przewidzianych w programie
studiów. Na studiach pierwszego stopnia student
dokonuje wyboru grupy przedmiotów
specjalnościowych przed rozpoczęciem trzeciego
roku studiów. Natomiast na studiach drugiego
stopnia wyboru tego dokonuje przed
rozpoczęciem drugiego roku studiów.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

Różnica pomiędzy liczbą punktów ECTS objętych
programem studiów uzyskiwana w ramach zajęć
do wyboru.

Uczelnia uwzględniła w programie studiów
szeroki zakres treści z nauk podstawowych oraz
przedmioty podlegające wyborowi (w ramach
specjalności), dzięki którym student może
rozwijać indywidualne zainteresowania. Opiekun
Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
kierunku służy pomocą w zakresie wyboru
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
specjalności.
kształcenia:
Studenci wyróżniający się swoimi wynikami
w nauce, po uzyskaniu zgody dziekana
indywidualizują i rozszerzają program studiów.
Studenci mogą wnioskować o indywidualną
organizację studiów.
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Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
brak
zdiagnozowane na podstawie raportu:
Rekomendacje lub zalecenia zawarte w
raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie,
produkcja i bezpieczeństwo żywności

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

54,4% na studiach I stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Wybór specjalności, wybór języka obcego, wybór
w zakresie modułu zajęć ogólnych wykład
tematyczny, wybór przedmiotu w module zajęć
kierunkowych.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także Nie dotyczy.
pierwszego i drugiego stopnia?

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Na ocenianym kierunku jest to ponad 37%.
Student ma prawo wyboru języka obcego (8 pkt
ECTS) oraz grupy zajęć realizowanych w ramach
poszczególnych zakresów kształcenia w wymiarze
41 pkt ECTS, a ponadto wybiera w module zajęć
ogólnych wykład tematyczny (1 pkt ECTS),
przedmiot w module zajęć kierunkowych
(maszynoznawstwo rolno-spożywcze lub
aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych
– 3 pkt ECTS), a w zakresie praktyk zawodowych –
miejsce praktyki (33 pkt ECTS). Student może
wybrać nie tylko ścieżkę kształcenia w obrębie
proponowanych dwóch zakresów kształcenia:
jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu
żywnościowym oraz przedsiębiorczość
w gospodarce żywnościowej, ale również w
ramach poszczególnych zakresów kształcenia
realizowane są przedmioty do wyboru.
Zgodnie z regulaminem studiów, studenci mogą
ubiegać się o zindywidualizowaną formę
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kształcenia w ramach Indywidualnej Organizacji
Studiów. Student może się ubiegać o IOS pod
warunkiem ukończenia co najmniej pierwszego
semestru studiów i uzyskania dobrych wyników
w nauce oraz posiadania szczególnych
zainteresowań i uzdolnień lub znalezienia się
w szczególnej sytuacji osobistej.
Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, mechatronika

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

Na ocenianym kierunku liczba punktów ECTS
przypisana modułom zajęć do wyboru na studiach
pierwszego stopnia stacjonarnych wynosi
w zależności od specjalności 91.5(43.57%)/
91(43.33%)/ 77.5(36.9%) punktów ECTS
koniecznych do ukończenia studiów na danym
poziomie. Liczba punktów ECTS przypisana
modułom zajęć do wyboru na studiach drugiego
stopnia stacjonarnych wynosi w zależności od
specjalności 36(40%)/ 38(42.22%)/ 39(43.33%)/
40.5(45%)/ 52(43.33%) punktów ECTS

Forma wyboru zajęć:

Studenci mogą wybierać specjalności, w które
różnią się pomiędzy sobą całym blokiem
przedmiotów. Pomiędzy specjalnościami
są przedmioty, które się powtarzają, a mimo to są
zaliczane do puli punktów ECTS dla przedmiotów
wybieralnych.
Do grupy zajęć do wyboru zaliczono także
przedmioty język obcy i język obcy specjalistyczny
drugiego roku studiów.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
a także pierwszego i drugiego stopnia?

Pomiędzy studiami stacjonarnymi,
a niestacjonarnymi I stopnia istnieje jedna
zasadnicza różnica. Studenci tylko studiów
stacjonarnych mogą wybrać specjalność computer
engineering and mechatronics (1 z 3 specjalności) z
kolei na tylko studiach niestacjonarnych
programowanie obrabiarek CNC (1 z 3
specjalności).
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W przypadku II stopnia są 4 specjalności trwające 3
semestry oraz jedna specjalność trwająca 4
semestry - na obu formach studiów.
Poddano pod wątpliwość, czy taki sposób
prowadzenia studiów jest zgodny z aktualnym
stanem prawnym. Uczelnia wykazała jednak, że
4-semestralne studia zostaną zamknięte

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Zespół oceniający uznał, że oferta zajęć do wyboru
uwzględnia trendy i zmiany zachodzące w obszarze
mechatroniki oraz jest zorientowana na potrzeby
otoczenia społeczno-gospodarczego,
a w szczególności rynku pracy. Ponadto spełnione
są wymagania dotyczące wyboru 30% liczby
punktów ECTS.
Brak szczegółowych informacji na temat sposobu
wyboru specjalności oraz informacji, czy w ramach
konkretnej specjalności studenci mogą dodatkowo
wybrać jeszcze przedmioty z określonej puli.
Studenci mają możliwość ubiegania się
o indywidualny plan i program studiów (IPPS) oraz
indywidualną organizację studiów, która
skierowana jest do osób, które w uzasadnionym
przypadku nie mogą realizować zajęć lub
uczestniczyć w zaliczeniach razem z pozostałymi
studentami.

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

Złe praktyki:
- specjalności są mocno oddalone od kierunku
studiów mechatronika,
- w ramach różnych specjalności powtarzają się
niektóre przedmioty, co de facto nie powoduje
zróżnicowania pomiędzy tymi specjalnościami.
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Zespół oceniający rekomenduje weryfikację
i korektę nazw specjalności tak, by były one
uszczegółowieniem kierunku mechatronika.
Rekomendacje lub zalecenia zawarte w
Zespół oceniający rekomenduje taki dobór
raporcie zespołu oceniającego:
przedmiotów na poszczególnych specjalnościach,
aby charakteryzowały one daną specjalność i były
dla niej dostatecznie specyficzne.
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Politechnika Warszawska, inżynieria chemiczna i procesowa

Czy w programie studiów przewidziano zajęcia
Tak.
do wyboru?
Ile punktów ECTS przypisano przedmiotom
do wyboru w stosunku do punktów ECTS
koniecznych do ukończenia studiów?

Forma wyboru zajęć:

31% na studiach I stopnia i 74% na studiach
drugiego stopnia.
W raporcie brak informacji na temat tego,
w jaki sposób studenci wybierają
przedmioty.
Studenci nie wybierają języka obcego obligatoryjnie jest to język angielski.
Do grupy przedmiotów wybieralnych zalicza
się praktyki oraz pracę dyplomową.
Studenci na II stopniu studiów rekrutują się
na kierunek i od samego początku są
przypisani do danych specjalności,
stanowiących blok przedmiotów różniących
się pomiędzy sobą.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

Studia I i II stopnia różnią się zakresem
przedmiotów do wyboru.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie wyboru
zajęć oraz indywidualizacji ścieżki kształcenia:

Studenci mają możliwość ubiegania się
o indywidualny program studiów, który jest
skierowany do studentów uzdolnionych.
Dziekan powołuje opiekuna naukowego,
który prowadzi nadzór nad realizacją
indywidualnej ścieżki danego studenta.

Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

brak
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Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej
Podlaskiej, rolnictwo

Czy w programie studiów
przewidziano zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

48% (102/210), 31% (66/210) - licząc bez praktyk
zawodowych.

Studenci mają do wyboru 4 specjalności (rolnictwo
ekologiczne, projektowanie terenów zielonych,
inżynieria produkcji żywności, behawiorystka
zwierząt).
Forma wyboru zajęć:

Do zajęć wybieralnych zaliczono:
praktyki zawodowe 36 ECTS, moduły
specjalnościowe 29 ECTS, cztery moduły wyboru
przedmiotów na II, IV, V, VII semestrze studiów
o łącznej wartości 8 ECTS, seminaria dyplomowe,
w tym przygotowanie pracy dyplomowej i do
egzaminu dyplomowego 21 ECTS, język obcy 8 ECTS.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
Nie dotyczy.
a także pierwszego i drugiego stopnia?
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Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Zespół oceniający w raporcie zwrócił uwagę na fakt,
że praktyki zawodowe nie mogą być zaliczane do
przedmiotów do wyboru, ponieważ ich programy
mają charakter obligatoryjny dla wszystkich
studentów. Stąd też uznano, że faktyczna liczba
punktów ECTS dla grupy przedmiotów wybieralnych
stanowi 66 pkt ECTS, co daje 31%.
Do pozostałych grup przedmiotów zespół nie miał
zastrzeżeń. Studenci mają możliwość wyboru jednej
z czterech specjalności, jednak nie opisano w jaki
sposób się to odbywa. W ramach specjalności jest
grupa specyficznych przedmiotów. Brak informacji
na temat tego, czy w ramach konkretnej
specjalności studenci mają jeszcze dodatkowy
wybór przedmiotów. Problem również stanowi fakt
niewielkiej liczby studentów, a więc groźba, że nie
wszystkie specjalności zostaną uruchomione.
Ze względu na niewielką liczbę studentów,
podejście nauczycieli akademickich jest mocno
zindywidualizowane. Studenci mają również
możliwość studiowania w ramach indywidualnej
organizacji studiów na semestr lub rok akademicki
w odniesieniu do studentów studiów stacjonarnych.
Aby otrzymać zgodę na taką formę studiowania
należy spełnić jeden z następujących warunków:
posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
reprezentować uczelnię na poziomie co najmniej
krajowym, równolegle studiują na innych
kierunkach studiów, znajdować się w szczególnie
trudnych, udokumentowanych sytuacjach
życiowych, osiągać bardzo dobre wyniki w nauce,
ze średnią ocen co najmniej 4,50 za ostatni semestr
studiów lub uczestniczyć w pracach
badawczych/naukowych, uczestniczyć w wymianie
międzynarodowej. Ponadto spełnione są warunki
ustawowe: studentka w ciąży, studenci będący
rodzicami.

48

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

Zła praktyka:
-zespół oceniający uznał, że praktyki zawodowe
nie mogą być zaliczane do przedmiotów do wyboru,
ponieważ ich programy mają charakter
obligatoryjny dla wszystkich studentów.

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

Wydzielenie z praktyk zawodowych 1/ 3 punktów
ECTS i przeznaczenie na praktykę specjalnościową.
Zdaniem zespołu oceniającego praktyka zawodowa
w ówczesnym wyglądzie nie powinna być zaliczana
do przedmiotów wybieralnych.

49

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie,
lotnictwo i kosmonautyka

Czy w programie studiów
przewidziano zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru
w stosunku do punktów ECTS
koniecznych do ukończenia
studiów?

34%

Forma wyboru zajęć:

Studenci mają do wybrania jedną z czterech
specjalności: pilotaż statku powietrznego
awionika, inżynieria lotnicza, bezzałogowe statki
powietrzne - brak informacji, w jaki sposób studenci
dokonują wyboru oraz czy wszystkie specjalności
są uruchamiane.
W ramach przedmiotów wybieralnych zaliczane
są również te związane z procesem dyplomowania
(praca dyplomowa, seminarium dyplomowe).
Studenci nie mogą wybrać języka obcego obligatoryjnie jest to język angielski.

Czy istnieją różnice pomiędzy
studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
a także pierwszego i drugiego
stopnia?

Nie dotyczy.
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Analiza kryteriów 2 i 8 PKA
w zakresie wyboru zajęć oraz
indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Zespół oceniający stwierdził, że program studiów
spełnia warunek mówiący o liczbie punktów ECTS
przypisanych do przedmiotów wybieralnych w zakresie
nie mniejszym niż 30%.
Brak informacji, w jaki sposób jest przeprowadzane
wybieranie przedmiotów.
Regulamin studiów przewiduje możliwość stosowania
Indywidualnej Organizacji Studiów.
Prorektor ds. studentów może wyrazić zgodę
na indywidualną organizacją studiów, m.in. dla:
studentów wybitnie uzdolnionych lub osiągających
wyróżniające się wyniki w nauce, studentów
niepełnosprawnych (dostosowując tryb i warunki
odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności),
studiujących na dwóch lub więcej kierunkach studiów,
odbywających część studiów w uczelniach krajowych
lub zagranicznych, szczególnie zaangażowanych
w działalność na rzecz środowiska akademickiego,
opiekujących się chorym członkiem rodziny lub
studentów, u których wystąpią inne uzasadnione
względy losowe, w tym np. choroba.
Praktyka zawodowa musi być bezpośrednio związana
z wybraną specjalnością, a więc należy uznać, że jest to
forma wyboru. Praktyka zawodowa stanowi około 1/3
wszystkich punktów ECTS przypisanych do przedmiotów
wybieralnych.

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia
zawarte w raporcie zespołu
oceniającego:

brak
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Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach Filia w Lublinie,
zarządzanie i inżynieria produkcji

Czy w programie studiów
przewidziano zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w
stosunku do punktów ECTS
koniecznych do ukończenia
studiów?

50%.

Wybór zajęć z grupy przedmiotów wybieralnych opiera
się o: wybór specjalności, wybór miejsca
praktyki, wybór problematyki seminarium
dyplomowego, tematu prac inżynierskich.

Forma wyboru zajęć:

Studenci mają do wyboru jedną z dwóch specjalności:
inżynieria procesów produkcji
i menadżer w przemyśle. Brak informacji w jaki sposób
odbywa się wybór specjalności i czy obie specjalności są
uruchamiane.
Studenci mają do wyboru język obcy (angielski lub
niemiecki). Uczelnia bardzo mocno nastawia się na
wsparcie studentów w kontekście możliwości
poszerzania swoich umiejętności językowych.

Czy istnieją różnice pomiędzy
studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
a także pierwszego i drugiego
stopnia?

Nie dotyczy.
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Analiza kryteriów 2 i 8 PKA
w zakresie wyboru zajęć oraz
indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Zespół oceniający stwierdził, że oferta zajęć do wyboru
gwarantuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia
studentów. Grupie zajęć do wyboru przypisano
odpowiednią liczbę punktów ECTS,
tj. 105 ECTS, co stanowi 50% ogólnej liczby punktów
ECTS koniecznej do ukończenia studiów. Obejmują je
zajęcia z bloku do wyboru (14 ECTS),
z języka obcego (9 ECTS) oraz specjalnościowe
(82 ECTS), w tym praktyka zawodowa (33 ECTS),
seminarium i praca dyplomowa (25 ECTS).
Praktyka zawodowa stanowi więc 30% wszystkich
punktów ECTS przypisanych do przedmiotów
wybieralnych.
Studenci pracujący mogą skorzystać z indywidualnej
organizacji studiów polegającej na ustaleniu
indywidualnych terminów i sposobów realizacji
obowiązków dydaktycznych wynikających
z programu studiów. System ten daje możliwość
częściowo eksternistycznej formy realizacji procesu
kształcenia przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku
uzyskania przez studenta wszystkich zaliczeń oraz
zdania wszystkich egzaminów w kolejności ujętej
w programie studiów. W jednym roku akademickim
z takiej formy studiowania skorzystało 7 osób, a więc
jest to realna udogodnienie, które Uczelnia stosuje.

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

Dobra praktyka: udzielanie zgodny na IOS studentom
pracującym.

Rekomendacje lub zalecenia
zawarte w raporcie zespołu
oceniającego:

brak
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Uniwersytet w Białymstoku, historia

Czy w programie studiów
przewidziano zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

31-32% na studiach I stopnia i 73-75% na studiach
drugiego stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Studia I i II stopnia dzielą się na kilka ścieżek, która z
kolei dzielą się na wybrane przez studenta moduły.
W zależności od wybranej ścieżki student studiów
I stopnia ma możliwość wyboru do 32% zajęć,
a student studiów II stopnia do 75%. Do zakresu zajęć
do wyboru uwzględnione zostały również przedmioty
ogólnouczelniane, zajęcia
i wykłady monograficzne w języku obcym, lektoraty.
Zaznaczono jednak utrudnioną realizację wyboru
zajęć z języka obcego, ponieważ ze względu na małą
liczbę osób zainteresowanych innymi przedmiotami
niż język angielski, takowe nie są otwierane.
Dodatkowo studenci mają możliwość indywidualizacji
ścieżki kształcenia. Podkreślono również
indywidualizację szeroko rozumianego procesu
nauczania w stosunku do osób
z niepełnosprawnościami.

Czy istnieją różnice pomiędzy
studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
a także pierwszego i drugiego
stopnia?

Studia I i II stopnia różnią się zakresem przedmiotów
do wyboru.
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Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w
zakresie wyboru zajęć oraz
indywidualizacji ścieżki kształcenia:

Studia I i II stopnia dzielą się na kilka ścieżek, która
z kolei dzielą się na wybrane przez studenta moduły.
W zależności od wybranej ścieżki student studiów
I stopnia ma możliwość wyboru do 32% zajęć,
a student studiów II stopnia do 75%.
Do zakresu zajęć do wyboru uwzględnione zostały
również przedmioty ogólnouczelniane, zajęcia
i wykłady monograficzne w języku obcym, lektoraty.
Zaznaczono jednak utrudnioną realizację wyboru
zajęć z języka obcego, ponieważ ze względu na małą
liczbę osób zainteresowanych innymi przedmiotami
niż język angielski, takowe nie są otwierane.
Dodatkowo studenci mają możliwość indywidualizacji
ścieżki kształcenia. Podkreślono również
indywidualizację szeroko rozumianego procesu
nauczania w stosunku
do osób z niepełnosprawnościami.

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu:

Dobre - indywidualizacja szeroko pojętego procesu
nauczania w stosunku do osób z
niepełnosprawnościami.
Złe - brak realnej możliwości wyboru zajęć z języka
obcego - grupy się nie otwierają.

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

Rekomenduje się ̨ zapewnienie realnej możliwości
wyboru zajęć ́ z języka obcego (np. w ramach grup
łączonych).
Zespół oceniający rekomenduje wpisanie do
programu przedmiotów z zakresu nauk społecznych
i przyporządkowanie im odpowiedniej liczby
punktów ECTS.
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Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, filologia

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano przedmiotom
do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

30,5% na studiach I stopnia i 53% na studiach
drugiego stopnia.

Forma wyboru zajęć:

Studia dzielą się na dwie specjalności japonistykę i filologię angielską. W ramach obu
specjalizacji student może wybierać
przedmioty z puli przedmiotów
fakultatywnych.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

Studia I i II stopnia różnią się zakresem
przedmiotów do wyboru.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Program studiów umożliwia dla każdej ścieżki
wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS
w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby
punktów ECTS, koniecznej do ukończenia
studiów na danym poziomie. Na studiach
pierwszego stopnia jest to 30% wymaganych
przepisami punktów ECTS, a na studiach
drugiego stopnia ok. 50%.

Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

Zalecenia: zapewnienie w programie studiów
zajęć z dziedziny nauk społecznych, którym
przyporządkowano co najmniej 5 punktów
ECTS w ramach wszystkich oferowanych
ścieżek kształcenia.
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Gdański Uniwersytet Medyczny, farmacja

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku do
6%.
punktów ECTS koniecznych do ukończenia
studiów?
Forma wyboru zajęć:

Student ma do wyboru zajęcia z puli
przedmiotów fakultatywnych, które dostępne
są na latach 1-4 (po 5 ECTS na każdy rok).

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

Brak różnicy pomiędzy studiami stacjonarnymi
i niestacjonarnymi.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Ze względu na standardy kształcenia możliwość
wyboru przedmiotów i indywidualizacji
kształcenia pozostaje znacząco ograniczona, co
wynika z wymogów stawianych przez przepisy
prawa. Studenci mają możliwość do wyboru
zajęć z puli przedmiotów fakultatywnych, które
dostępne są na latach 1-4 (po 5 ECTS na każdy
rok). Dodatkowo w programie przewidzianą
wybór praktyk po 4 roku - student może wybrać
jeden z dwóch trybów ich realizacji. Regulamin
studiów uczelni przewiduje możliwość
odbywania indywidualnego toku studiów

Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte w
raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie, analityka medyczna

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano przedmiotom
do wyboru w stosunku do punktów ECTS
koniecznych do ukończenia studiów?

5%.

Forma wyboru zajęć

Wybór z puli przedmiotów fakultatywnych.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

Nie dotyczy.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Ze względu na standardy kształcenia możliwość
wyboru przedmiotów i indywidualizacji
kształcenia pozostaje znacząco ograniczona, co
wynika z wymogów stawianych przez przepisy
prawa. Studenci mają możliwość do wyboru
zajęć z puli przedmiotów fakultatywnych,
w sumie 15 punktów ECTS. Istnieje możliwość
indywidualizacji kształcenia.

Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte w
raporcie zespołu oceniającego:

brak
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Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu
Świętokrzyskim, pielęgniarstwo

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku
do punktów ECTS koniecznych do
ukończenia studiów?

1% na studiach I stopnia i 10% na studiach II
stopnia.

Forma wyboru zajęć

Wybór z puli przedmiotów do wyboru.

Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi, a także
pierwszego i drugiego stopnia?

Studia I i II stopnia różnią się zakresem
przedmiotów do wyboru.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji ścieżki
kształcenia:

Na studiach I stopnia umożliwia się wybór zajęć
w wymiarze jedynie 1 punktu ECTS (wybór z puli
dwóch przedmiotów), a na studiach II stopnia w
wymiarze 12 punktów ECTS, co jednak pozostaje
zgodne ze standardami kształcenia. Regulamin
studiów przewiduje możliwość ubiegania się
o indywidualną organizację studiów.

Dobre lub złe praktyki związane z szeroko
pojętą indywidualizacją kształcenia
zdiagnozowane na podstawie raportu:

brak

Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego:

Zalecenia: zapewnienie w programie studiów
zajęć ́ z dziedziny nauk społecznych, którym
przyporządkowano co najmniej 5 punktów ECTS
w ramach wszystkich oferowanych ścieżek
kształcenia.
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Uniwersytet Warszawski, filozofia

Czy w programie studiów przewidziano
zajęcia do wyboru?

Tak.

Ile punktów ECTS przypisano
przedmiotom do wyboru w stosunku do 54% na studiach I stopnia i 100% na studiach
punktów ECTS koniecznych do
drugiego stopnia.
ukończenia studiów?
Studenci mogą wybierać przedmioty z puli zajęć
fakultatywnych na studiach I stopnia. Z kolei na
Forma wyboru zajęć:
studiach drugiego stopnia w całości kształtują
swoją ścieżkę kształcenia.
Czy istnieją różnice pomiędzy studiami
stacjonarnymi/niestacjonarnymi,
a także pierwszego i drugiego stopnia?

Studia I i II stopnia różnią się zakresem
przedmiotów do wyboru.

Analiza kryteriów 2 i 8 PKA w zakresie
wyboru zajęć oraz indywidualizacji
ścieżki kształcenia:

Student I stopnia posiada szeroką pulę
przedmiotów do wyboru, m.in. zajęcia
fakultatywne, wykłady monograficzne, seminaria
monograficzne (w tym obcojęzyczne) oraz
translatoria. Student II stopnia
w całości kształtuje swój program zgodnie
z zainteresowania z puli przedmiotów do wyboru,
przypisanych do konkretnych specjalistycznych
obszarów. W regulaminie studiów przewidziano
możliwość ubiegania się
o indywidualną organizację studiów.

Dobre lub złe praktyki związane
z szeroko pojętą indywidualizacją
kształcenia zdiagnozowane na
podstawie raportu.

Bardzo szeroka pula przedmiotów do
wyboru. Studia drugiego stopnia w całości
kreowane są przez studenta.
Istnienie dedykowanego Programu
Indywidualizacji Kształcenia, umożliwiającego
uzyskanie dofinansowań́ na udział w
konferencjach, szkołach letnich i zimowych oraz
warsztatach tematycznych wzmacniający potencjał
naukowo-badawczy studentów.
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Rekomendacje lub zalecenia zawarte
w raporcie zespołu oceniającego

Zalecenia: zapewnienie w programie studiów zajęć ́
z dziedziny nauk społecznych, którym
przyporządkowano co najmniej 5 punktów ECTS w
ramach wszystkich oferowanych ścieżek
kształcenia.
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Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Edukacji i Nauki

