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(project)	

28_10_2018 
Opiniowanie wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu 

Profil ogólnoakademicki/profil praktyczny 
Wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia 

(projekt) 

Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 

1. Koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 
Standard jakości kształcenia 1.1 

Koncepcja i cele kształcenia:  Koncepcja i cele kształcenia:  
a. są zgodne z misją i strategią uczelni oraz polityką jakości a. są zgodne z misją i strategią uczelni oraz polityką jakości 
b. mieszczą się w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany  b. mieszczą się w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany 
c. są związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany 
c. uwzględniają postęp w obszarach działalnościzawodowej/gospodarczej właściwych dla 

kierunku  
d. zostały określone we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w 

szczególności ze studentami i z pracodawcami, w oparciu o rozpoznanie potrzeb 
społeczno-gospodarczych utworzenia studiów na kierunku 

d. zostały określone we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w 
szczególności ze studentami i z pracodawcami, w oparciu o rozpoznanie potrzeb 
społeczno-gospodarczych utworzenia studiów na kierunku 

e. zakładają wszechstronny rozwój studenta zgodny z profilem  studiów e. zakładają wszechstronny rozwój studenta zgodny z profilem  studiów 
Standard jakości kształcenia 1.2 

Efekty uczenia się (kierunkowe, dla zajęć lub grup zajęć): Efekty uczenia się (kierunkowe, dla zajęć lub grup zajęć): 
a. są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz profilem ogólnoakademickim a. są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz profilem praktycznym 
b. są zgodne z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji b. są zgodne z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji 
c. są specyficzne  i zgodne z aktualnym stanem wiedzy w dyscyplinie lub dyscyplinach, do 

których kierunek jest przyporządkowany, jak również  z zakresem działalności 
naukowej uczelni w tych dyscyplinach 

c. są specyficzne  i zgodne z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie 
dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest przyporządkowany, a także stanem 
praktyki  w obszarachdziałalnościzawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy 
właściwychdlakierunku 

d. uwzględniają w szczególności kompetencje badawcze, komunikowanie się w języku 
obcym i kompetencje społeczne niezbędne w działalności naukowej 

d. uwzględniają w szczególności umiejętności praktyczne, komunikowania się w języku 
obcym i kompetencje społeczne niezbędne w działalności zawodowej właściwiej dla 
kierunku 

e. są możliwe do osiągnięcia i sformułowane w sposób zrozumiały, pozwalający na 
stworzenie systemu ich weryfikacji 

e. są możliwe do osiągnięcia i sformułowane w sposób zrozumiały, pozwalający na 
stworzenie systemu ich weryfikacji 

Standard jakości kształcenia 1.2a 
dodatkowo w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 
inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny zakres efektów dla studiów, umożliwiających 
uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 
r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. 

dodatkowo w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 
inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny zakres efektów dla studiów, 
umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach 
drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 
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poz. 650 i 1669) oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) 
Standard jakości kształcenia 1.2b 

dodatkowo w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668), zawierają pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia 
się zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

dodatkowo w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668), zawierają pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia 
się zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 
podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

2.  Realizacja programu studiów: treści programowe, plan studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia,  
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

Standard jakości kształcenia 2.1 
Treści programowe: Treści programowe: 
a. są zgodne z efektami uczenia się oraz z aktualnym stanemwiedzy i metodyki badań 

wdyscyplinie lub dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany, jak również  
z zakresem działalności naukowej uczelni w tej dyscyplinie lub dyscyplinach 

a. są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają wiedzę i jej zastosowania w zakresie 
dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest przyporządkowany, normyizasady,a 
także aktualny stan praktyki  w obszarachdziałalnościzawodowej/gospodarczej oraz 
zawodowego rynku pracy właściwychdlakierunku 

b. są kompleksowe i specyficzne dla zajęć tworzących program studiów, realizowane we 
właściwej kolejności i zapewniają uzyskanie wszystkich efektów uczenia się 

b. są kompleksowe i specyficzne dla zajęć tworzących program studiów, realizowane we 
właściwej kolejności i zapewniają uzyskanie wszystkich efektów uczenia się 

Standard jakości kształcenia 2.1a 
dodatkowo w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668), obejmują pełny zakres treści programowych zawartych w 
standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

dodatkowo w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668), obejmują pełny zakres treści programowych zawartych w 
standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 
3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Standard jakości kształcenia 2.2 
Harmonogram realizacji programu studiów z uwzględnieniem ich formy (studia 
stacjonarne oraz niestacjonarne): 

Harmonogram realizacji programu studiów z uwzględnieniem ich formy (studia 
stacjonarne oraz niestacjonarne): 

a. czas trwania studiów, nakład pracy mierzony łączną liczbą punktów ECTS konieczny do 
ukończenia studiów, jak również nakład pracy niezbędny do osiągnięcia efektów uczenia 
się przypisanych  do zajęć lub grup zajęć są poprawnie oszacowane i zapewniają 
osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się 

a. czas trwania studiów, nakład pracy mierzony łączną liczbą punktów ECTS konieczny do 
ukończenia studiów, jak również nakład pracy niezbędny do osiągnięcia efektów uczenia 
się przypisanych  do zajęć lub grup zajęć są poprawnie oszacowane i zapewniają 
osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się 

b. liczba godzin zajęć wymagających  bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 
studentów określona w programie studiów łącznie oraz dla poszczególnych zajęć lub grup 
zajęć zapewniają  osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, przy czym  

b. liczba godzin zajęć wymagających  bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i 
studentów określona w programie studiów łącznie oraz dla poszczególnych zajęć lub grup 
zajęć zapewniają  osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się 

c. w przypadku studiów stacjonarnych,  co najmniejpołowa 
punktówECTSobjętychprogramemstudiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i 
studentów 

c. w przypadku studiów stacjonarnych,  co najmniejpołowa 
punktówECTSobjętychprogramemstudiów jest uzyskiwana w ramach zajęć z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów 

d. sekwencja zajęć lub grup zajęć, a także dobór form zajęć i proporcje liczby godzin zajęć 
realizowanych w poszczególnych formach zapewniają  osiągnięcie przez studentów 
efektów uczenia się 

d. sekwencja zajęć lub grup zajęć, a także dobór form zajęć i proporcje liczby godzin zajęć 
realizowanych w poszczególnych formach zapewniają  osiągnięcie przez studentów 
efektów uczenia się 
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e. umożliwia wybór zajęć,  którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 
30% liczby punktów ECTS,  koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie, 
realizowany według zasad, które pozwalają studentom na   elastyczne kształtowanie 
ścieżki kształcenia 

e. umożliwia wybór zajęć,  którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 
30% liczby punktów ECTS,  koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie, 
realizowany według zasad, które pozwalają studentom na   elastyczne kształtowanie ścieżki 
kształcenia 

f. obejmuje zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których został przyporządkowany kierunek, w 
wymiarze większym niż 50% punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na 
danym poziomie 

f. obejmuje zajęcia lub grupy zajęć  kształtujące umiejętności praktyczne, w  wymiarze 
większym niż 50% punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie 

g. obejmuje zajęcia lub grupy zajęć poświęcone kształceniu w zakresie znajomości co 
najmniej jednego języka  obcego 

g. obejmuje zajęcia lub grupy zajęć poświęcone kształceniu w zakresie znajomości co 
najmniej jednego języka  obcego 

h. w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne, obejmuje zajęcia z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, którym przyporządkowano liczbę 
punktów ECTS nie mniejszą niż  5  

h. w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne, obejmuje zajęcia z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, którym przyporządkowano liczbę 
punktów ECTS nie mniejszą niż  5 

i. w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 
prowadzonych w formie studiów stacjonarnych - harmonogram realizacji programu 
studiów uwzględnia zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 
godzin 

i. w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 
prowadzonych w formie studiów stacjonarnych - harmonogram realizacji programu 
studiów uwzględnia zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 
godzin 

j. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość −liczba punktów ECTS przyporządkowana tym zajęciom nie jest większa niż 
50% liczby punktów ECTS  koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie 

j. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość − liczba punktów ECTS przyporządkowana tym zajęciom nie jest większa niż 
50% liczby punktów ECTS  koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie 

 k. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość  − w przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne metody te są 
wykorzystywane pomocniczo 

Standard jakości kształcenia 2.2a 
dodatkowo w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668),  czas trwania studiów, nakład pracy mierzony łączną liczbą 
punktów ECTS konieczny do ukończenia studiów, jak również nakład pracy niezbędny do 
osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych  do zajęć lub grup zajęć,  sekwencja zajęć lub 
grup zajęć, a także dobór form zajęć i proporcje liczby godzin zajęć realizowanych w 
poszczególnych formach  jest zgodny z  regułami i wymaganiami zawartymi w standardach 
kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

dodatkowo w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668),  czas trwania studiów, nakład pracy mierzony łączną liczbą 
punktów ECTS konieczny do ukończenia studiów, jak również nakład pracy niezbędny do 
osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych  do zajęć lub grup zajęć,  sekwencja zajęć lub 
grup zajęć, a także dobór form zajęć i proporcje liczby godzin zajęć realizowanych w 
poszczególnych formach  jest zgodny z  regułami i wymaganiami zawartymi w standardach 
kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Standard jakości kształcenia 2.3 
Metody kształcenia: Metody kształcenia: 
a. są różnorodne, specyficzne i zapewniają osiągnięcie przez studentów wszystkich efektów 

uczenia się 
a. są różnorodne, specyficzne i zapewniają osiągnięcie przez studentów wszystkich efektów 

uczenia się 
b. umożliwiają przygotowanie do prowadzenia działalności naukowej w zakresie dyscypliny 

lub dyscyplin, do których kierunek jest przyporządkowany  lub  udział w tej działalności, 
stosowanie  właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-

b. zapewniają przygotowanie do działalności zawodowej,  w sposób umożlwiający 
wykonywanie czynności praktycznych przez studentów, stosowanie  właściwych metod i 
narzędzi, w tym  zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarach 
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komunikacyjnych. zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku 
c. umożliwiają dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i 

indywidualnych studentów,wtympotrzebstudentów z  niepełnosprawnością, jak również 
realizowanieindywidualnychścieżekkształcenia 

c. umożliwiają dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i 
indywidualnych studentów,wtympotrzebstudentów z  niepełnosprawnością, jak również 
realizowanieindywidualnychścieżekkształcenia 

d. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, w przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne są wykorzystywane 
pomocniczo 

d. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, w przypadku zajęć kształtujących umiejętności praktyczne są wykorzystywane 
pomocniczo 

Standard jakości kształcenia 2.4 
Praktyki zawodowe (jeśli zostały uwzględnione w programie studiów): Praktyki zawodowe:  
a. efekty uczenia się zakładane dla praktyk są zgodne z kierunkowymi efektami uczenia się a. efekty uczenia się zakładane dla praktyk są zgodne z kierunkowymi efektami uczenia się 
b. treści programowe określone dla praktyk, wymiar praktyk i przyporządkowana im liczba 

punktów ECTS, a także umiejscowienie praktyk w planie studiów, jak również dobór 
miejsc odbywania praktyk  zapewniają osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się 

b. treści programowe określone dla praktyk, wymiar praktyk zgodny z wymaganiami i 
przyporządkowana im liczba punktów ECTS, a także umiejscowienie praktyk w planie 
studiów, jak również dobór miejsc odbywania praktyk  zapewniają osiągnięcie przez 
studentów efektów uczenia się 

c. metody weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się zakładanych 
dla praktyk, a także  sposób dokumentowania przebiegu praktyk i realizowanych w ich 
trakcie zadań są trafnie dobrane i umożliwiają skuteczne sprawdzenie i ocenę stopnia 
osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów 

c. metody weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się zakładanych 
dla praktyk, a także  sposób dokumentowania przebiegu praktyk i realizowanych w ich 
trakcie zadań są trafnie dobrane i umożliwiają skuteczne sprawdzenie i ocenę stopnia 
osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów 

d. ocena osiągnięcia efektów uczenia się dokonywana przez opiekuna praktyk ma charakter 
kompleksowy i odnosi się do każdego z zakładanych efektów uczenia się 

d. ocena osiągnięcia efektów uczenia się dokonywana przez opiekuna praktyk ma charakter 
kompleksowy i odnosi się do każdego z zakładanych efektów uczenia się 

e. kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje opiekunów praktyk oraz ich liczba  
umożliwiają prawidłową realizację praktyk 

e. kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje opiekunów praktyk oraz ich liczba  
umożliwiają prawidłową realizację praktyk 

f. infrastruktura i wyposażenie miejsc odbywania praktyk są zgodne z potrzebamiprocesu 
nauczania i uczenia się, umożliwiają osiągnięcieprzezstudentówefektów uczenia się oraz 
prawidłową realizację praktyk 

f. infrastruktura i wyposażenie miejsc odbywania praktyk są zgodne z potrzebamiprocesu 
nauczania i uczenia się, umożliwiają osiągnięcieprzezstudentówefektów uczenia się oraz 
prawidłową realizację praktyk 

g. określone zostały zasady odbywania praktyk obejmujące co najmniej  wskazanie osoby 
lub osób, która/które odpowiada/odpowiadają za organizację i nadzór nad praktykami na 
kierunku oraz określenie ich zadań i zakresu odpowiedzialności, formy odbywania 
praktyk, kryteria, które muszą spełniać placówki, w których studenci odbywają praktyki 
zawodowe, reguły zatwierdzania miejsca odbywania praktyki samodzielnie wybranego 
przez studenta, warunki kwalifikowania na praktykę, procedurę potwierdzania  efektów 
uczenia się uzyskanych  w miejscu pracy i określania ich adekwatności  
wzakresieodpowiadającymefektom uczeniasięokreślonym dla praktyk, reguły 
przeprowadzania hospitacji praktyk, zadania opiekunów praktyk w miejscu ich odbywania 
oraz zakres współpracy osób nadzorujących praktyki na kierunku z opiekunami praktyk i 
sposoby komunikowania się 

g. określone zostały zasady odbywania praktyk obejmujące co najmniej  wskazanie osoby lub 
osób, która/które odpowiada/odpowiadają za organizację i nadzór nad praktykami na 
kierunku oraz określenie ich zadań i zakresu odpowiedzialności, formy odbywania praktyk, 
kryteria, które muszą spełniać placówki, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, 
reguły zatwierdzania miejsca odbywania praktyki samodzielnie wybranego przez studenta, 
warunki kwalifikowania na praktykę, procedurę potwierdzania  efektów uczenia się 
uzyskanych  w miejscu pracy i określania ich adekwatności  
wzakresieodpowiadającymefektom uczeniasięokreślonym dla praktyk, reguły 
przeprowadzania hospitacji praktyk, zadania opiekunów praktyk w miejscu ich odbywania 
oraz zakres współpracy osób nadzorujących praktyki na kierunku z opiekunami praktyk i 
sposoby komunikowania się 

h. zapewniona jest  liczba miejsc odbywania praktyk, adekwatna do przewidywanej liczby 
studentów, co zostało potwierdzone w porozumieniach z pracodawcami lub deklaracjach 
pracodawców w sprawie przyjęcia określonej liczby studentów na praktyki 

h. zapewniona jest  liczba miejsc odbywania praktyk, adekwatna do przewidywanej liczby 
studentów, co zostało potwierdzone w porozumieniach z pracodawcami lub deklaracjach 
pracodawców w sprawie przyjęcia określonej liczby studentów na praktyki 

i. działania na rzecz doskonalenia  programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia 
obejmują  systematyczną ocenę programu praktyk, osób sprawujących nadzór nad 
praktykami z ramienia uczelni oraz opiekunów praktyk, realizację praktyk, efekty uczenia 

i. działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia 
obejmują  systematyczną ocenę programu praktyk, osób sprawujących nadzór nad 
praktykami z ramienia uczelni oraz opiekunów praktyk, realizację praktyk, efekty uczenia 
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się osiągane na praktykach, realizowaną z udziałem studentów, której wyniki są 
wykorzystywane w ustawicznym doskonaleniu programu praktyk i ich realizacji 

się osiągane na praktykach, realizowaną z udziałem studentów, której wyniki są 
wykorzystywane w ustawicznym doskonaleniu programu praktyk i ich realizacji 

Standard jakości kształcenia 2.4a  
dodatkowo, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668),  program praktyk, w tym wymiar i przyporządkowana im liczba 
punktów ECTS, sposoby dokumentowania przebiegu praktyk, dobór miejsc odbywania praktyk,  
kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje  opiekunów praktyk,  infrastruktura i wyposażenie 
miejsc odbywania praktyk są zgodne z regułami i wymaganiamizawartymi w standardach 
kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

dodatkowo, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. poz. 1668),  program praktyk, w tym wymiar i przyporządkowana im liczba 
punktów ECTS, sposoby dokumentowania przebiegu praktyk, dobór miejsc odbywania praktyk, 
kompetencje, doświadczenie i kwalifikacje opiekunów praktyk,  infrastruktura i wyposażenie 
miejsc odbywania praktyk są zgodne z regułami i wymaganiamizawartymi w standardach 
kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Standard jakości kształcenia 2.5 
a. rozplanowanie zajęć jest zgodne zzasadamihigienypracy i umożliwia systematyczne 

uczenie się oraz efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na udział w 
zajęciach i samodzielne uczenie się   

a. rozplanowanie zajęć jest zgodne zzasadamihigienypracy i umożliwia systematyczne 
uczenie się oraz efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na udział w 
zajęciach i samodzielne uczenie się   

3.  Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,  
zaliczanie poszczególnych etapów oraz dyplomowanie 

Standard jakości kształcenia 3.1 
a. kompetencje oczekiwane od kandydatów są określone precyzyjnie, w sposób zapewniający 

dobórkandydatówposiadającychwstępnąwiedzęiumiejętnościnapoziomieniezbędnymdoosi
ągnięciaefektówuczenia się 

a. kompetencje oczekiwane od kandydatów są określone precyzyjnie, w sposób zapewniający 
dobórkandydatówposiadającychwstępnąwiedzęiumiejętnościnapoziomieniezbędnymdoosią
gnięciaefektówuczenia się 

b. zasady dyplomowania oraz planowane rodzaje prac dyplomowych są trafne, specyficzne i 
zapewniają potwierdzenie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się na 
zakończenie studiów 

b. zasady dyplomowania  oraz planowane rodzaje prac dyplomowych są trafne, specyficzne i 
zapewniają potwierdzenie osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się na zakończenie 
studiów 

Standard jakości kształcenia 3.2 
Metody weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz 
postępów w procesie uczenia się: 

Metody weryfikacji i oceny osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz 
postępów w procesie uczenia się: 

a. są różnorodne, specyficzne i zapewniają skuteczną  weryfikację i ocenę stopnia 
osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się 

a. są różnorodne, specyficzne i zapewniają skuteczną  weryfikację i ocenę stopnia 
osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się 

b. umożliwiają sprawdzenie i ocenę przygotowania do prowadzenia działalności naukowej 
lub udziału w tej działalności 

b. umożliwiają sprawdzenie i ocenę opanowania umiejętności praktycznych i 
przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej  w obszarachzawodowego rynku 
pracy właściwychdlakierunku 

c. umożliwiają sprawdzenie i ocenę  opanowania języka obcego co najmniej na poziomie B2 
w przypadku studiów pierwszego stopnia lub B2+ na poziomie studiów drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich, w tym języka specjalistycznego 

c. umożliwiają sprawdzenie i ocenę  opanowania języka obcego co najmniej na poziomie 
B2 w przypadku studiów pierwszego stopnia lub B2+ na poziomie studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w tym języka specjalistycznego 

d. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, przewidywana jest bieżącą kontrola postępów w nauce, z tym że 
przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia − poza 
uzasadnionymi przypadkami, za zgodą rektora i z  wykorzystaniem technologii 

d. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, przewidywana jest bieżącą kontrola postępów w nauce, z tym że 
przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia − poza 
uzasadnionymi przypadkami, za zgodą rektora i z  wykorzystaniem technologii 
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informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację − 
projektowane jest w siedzibie uczelni lub w jej filii 

informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminu i jego rejestrację − 
projektowane jest w siedzibie uczelni lub w jej filii 

Standard jakości kształcenia 3.2a 
dodatkowo, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668),  sposobyweryfikacjiosiągniętychefektówuczeniasię są zgodne z 
regułami i wymaganiamizawartymi w standardach kształcenia określonych w 
rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce 

dodatkowo, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. poz. 1668),  sposobyweryfikacjiosiągniętychefektówuczeniasię są zgodne z 
regułami i wymaganiamizawartymi w standardach kształcenia określonych w 
rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce 

4.  Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Standard jakości kształcenia 4.1 
Dorobeknaukowy/artystyczny,  kompetencjedydaktyczne, liczebność i stabilność kadry 
oraz obsada zajęć: 

Dorobeknaukowy/artystyczny,  kompetencjedydaktyczne, liczebność i stabilność kadry 
oraz obsada zajęć: 

a. nauczyciele akademiccy prowadzony zajęcia związane z określoną dyscypliną lub 
dyscyplinami posiadają aktualny i udokumentowany dorobek naukowy lub artystyczny 
i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów, a także dorobek 
dydaktyczny, umożliwiające prawidłową realizację zajęć, w tym nabywanie przez 
studentów kompetencji badawczych  

a. nauczyciele akademiccy prowadzony zajęcia związane z określoną dyscypliną lub 
dyscyplinami posiadają aktualny i udokumentowany dorobek naukowy lub artystyczny 
i/lub doświadczenie zawodowe w zakresie programu studiów, a także dorobek 
dydaktyczny, umożliwiające prawidłową realizację zajęć,  w tym nabywanie przez 
studentów umiejętności praktycznych 

b. inne osoby prowadzące zajęcia posiadają kompetencje i doświadczenie pozwalające na 
prawidłową realizację zajęć 

b. inne osoby prowadzące zajęcia posiadają kompetencje i doświadczenie pozwalające na 
prawidłową realizację zajęć 

c. struktura kwalifikacji (posiadane tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe), 
liczebność kadry, w stosunku do liczby studentów, stabilność zatrudnienia umożliwiają 
prawidłową realizację zajęć 

c. struktura kwalifikacji (posiadane tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe), 
liczebność kadry, w stosunku do liczby studentów, stabilność zatrudnienia umożliwiają 
prawidłową realizację zajęć 

d. przydział zajęć  oraz obciążenie godzinowe poszczególnych  nauczycieli akademickich 
oraz innych osób prowadzących zajęcia umożliwia prawidłową realizację zajęć 

d. przydział zajęć  oraz obciążenie godzinowe poszczególnych  nauczycieli akademickich 
oraz innych osób prowadzących zajęcia umożliwia prawidłową realizację zajęć 

e. conajmniej75%godzinzajęćjest przydzielone nauczycielomakademickichzatrudnionym 
wuczelnijakopodstawowymmiejscupracy 

e. conajmniej50%godzinzajęćjest przydzielone nauczycielomakademickichzatrudnionym 
wuczelnijakopodstawowymmiejscupracy 

f. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość − nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia posiadają 
kompetencje dydaktyczne do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość oraz przewidywane jest  objęcie realizacji zajęć jest bieżącą 
kontrolą dokonywaną przez  uczelnię 

f. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość − nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia posiadają 
kompetencje dydaktyczne do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość oraz przewidywane jest  objęcie realizacji zajęć jest bieżącą 
kontrolą dokonywaną przez  uczelnię 

Standard jakości kształcenia 4.1a 
dodatkowo, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),  kwalifikacje i kompetencje i doświadczenie osób 
prowadzących kształcenie są zgodne z regułami i wymaganiamizawartymi w standardach 
kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

dodatkowo, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),  kwalifikacje i kompetencje i doświadczenie osób 
prowadzących kształcenie są zgodne z regułami i wymaganiamizawartymi w standardach 
kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Standard jakości kształcenia 4.2 
Działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz  zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają  zasady  doboru nauczycieli akademickich  i innych osób prowadzących zajęcia, 
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transparentne i adekwatne do potrzeb związanych z prawidłową realizacją zajęć, systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, realizowaną z udziałem studentów oraz 
wykorzystywanie wyników oceny w doskonaleniu kadry, jak również kreowanie warunków stymulujących  kadrę do ustawicznego rozwoju. 

5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie 
Standard jakości kształcenia 5.1 

Infrastruktura dydaktyczna, naukowa i biblioteczna: Infrastruktura dydaktyczna i biblioteczna: 
a. sale i specjalistyczne pracownie dydaktyczne, laboratoria naukowe oraz ich wyposażenie 

są zgodne z potrzebamiprocesu nauczania i uczenia się,  adekwatne do  rzeczywistych 
warunków przyszłej pracy badawczej/zawodowej oraz umożliwiają 
osiągnięcieprzezstudentówefektów uczenia się, w tym przygotowanie do prowadzenia 
działalności naukowej lub udział w tej działalności oraz prawidłową realizację zajęć 

a. sale i specjalistyczne pracownie dydaktyczne oraz ich wyposażenie są zgodne z 
potrzebamiprocesu nauczania i uczenia się, adekwatne do  rzeczywistych warunków przyszłej 
pracy zawodowej, umożliwiają prawidłową realizację zajęć, w tym  prowadzenie zajęć 
kształtujących umiejętności praktyczne w warunkach właściwych dla zakresu działalności 
zawodowej w obszarachzawodowego rynku pracy związanych z kierunkiem 

b. infrastruktura informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, pomoce i środki 
dydaktyczne, aparatura badawcza, specjalistyczne oprogramowanie  są sprawne, 
nowoczesne,  nieodbiegające od aktualnie używanych w działalności naukowej oraz 
umożliwiają prawidłową realizację zajęć, w tym  z wykorzystaniem zaawansowanych 
technik informacyjno-komunikacyjnych 

b. infrastruktura informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, pomoce i środki 
dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie  są sprawne, nowoczesne,  nieodbiegające od 
aktualnie używanych w działalności zawodowej  w obszarachzawodowego rynku pracy 
właściwychdlakierunku oraz umożliwiają prawidłową realizację zajęć, w tym  z 
wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

c. liczba i wielkość pomieszczeń, ich wyposażenie techniczne, liczba stanowisk badawczych, 
komputerowych, licencji na specjalistyczne oprogramowanie itp. są dostosowane do 
przewidywanej liczby studentów i umożliwiają prawidłową realizację zajęć, w tym 
samodzielne wykonywanie czynności badawczych przez studentów  

c. liczba i wielkość i pomieszczeń, ich wyposażenie techniczne, liczba stanowisk w pracowniach 
dydaktycznych, komputerowych, licencji na specjalistyczne oprogramowanie itp. są 
dostosowane do przewidywanej liczby studentów i umożliwiają prawidłową realizację zajęć, 
w tym samodzielne wykonywanie czynności praktycznych przez studentów  

d. zapewniona jest możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych −zgodnych, co do 
aktualności, zakresu tematycznego i zasięgu językowego,  a także formy wydawniczej z 
potrzebamiprocesu nauczania i uczenia się, w szczególności z literatury zalecanej  na 
kierunku studiów  oraz z elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Wirtualnej 
Biblioteki Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica 

d. zapewniona jest możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych −zgodnych, co do 
aktualności, zakresu tematycznego i zasięgu językowego,  a także formy wydawniczej z 
potrzebamiprocesu nauczania i uczenia się, w szczególności z literatury zalecanej  na kierunku 
studiów  oraz z elektronicznych zasobów wiedzy, w szczególności z Wirtualnej Biblioteki 
Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica 

e. zapewnione jest dostosowanie infrastruktury dydaktycznej, naukowej i bibliotecznej 
dopotrzebosób z niepełnosprawnością,wsposóbzapewniającytym osobompełny udział 
wkształceniu i prowadzeniu działalności 
naukowejorazkorzystaniuztechnologiiinformacyjno-
komunikacyjnej,atakżelikwidacjębarierwdostępiedo sal dydaktycznych, pracowni i 
laboratoriów, jak również  zapleczasanitarnego 

e. zapewnione jest dostosowanie infrastruktury dydaktycznej i bibliotecznej dopotrzebosób 
z niepełnosprawnością,wsposóbzapewniającytym osobompełny udział wkształceniu 
orazkorzystaniuztechnologiiinformacyjno-
komunikacyjnej,atakżelikwidacjębarierwdostępiedosaldydaktycznych, pracowni i 
laboratoriów, jak również  zapleczasanitarnego 

f. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość − zapewniony jest dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania 
umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a 
nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia 

f. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość) − zapewniony jest dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania 
umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami a 
nauczycielami akademickimi i innymi osobami prowadzącymi zajęcia 

g. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość − zapewnione są  materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej 

g. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość − zapewnione są  materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej 

Standard jakości kształcenia 5.1a 
dodatkowo, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),  infrastruktura dydaktyczna i naukowa uczelni, a także 

dodatkowo, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 
o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668),  infrastruktura dydaktyczna i naukowa uczelni, a także 
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infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są zgodne z regułami i 
wymaganiamizawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach 
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce 

infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są zgodne z regułami i 
wymaganiamizawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach 
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce 

Standard jakości kształcenia 5.2 
Działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają  systematyczne przeglądy infrastruktury dydaktycznej, naukowej, bibliotecznej i 
informatycznej, wyposażenia technicznego pomieszczeń, środków i pomocy dydaktycznych, zasobów bibliotecznych, informacyjnych, edukacyjnych oraz aparatury badawczej, w których 
uczestniczą studenci oraz wykorzystywanie wyników przeglądów w działaniach doskonalących. 

6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów  
oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Standard jakości kształcenia 6.1 
a. utworzenie studiów jest  uzasadnione  potrzebami  społeczno-gospodarczymi wskazanymi 

we wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów 
a. utworzenie studiów uzasadnione  potrzebami  społeczno-gospodarczymi wskazanymi we 

wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów 
b. efekty uczenia się są zgodne z  potrzebami  społeczno-gospodarczymi wskazanymi  we 

wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów 
b. efekty uczenia się są zgodne z  potrzebami  społeczno-gospodarczymi wskazanymi  we 

wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów 
7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku 

Standard jakości kształcenia 7.1 
a. program studiów umożliwia uzyskanie kompetencji  w zakresie opanowania języka 

obcego co najmniej na poziomie B2 w przypadku studiów pierwszego stopnia lub B2+ 
na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

a. program studiów umożliwia uzyskanie kompetencji  w zakresie opanowania języka 
obcego co najmniej na poziomie B2 w przypadku studiów pierwszego stopnia lub B2+ na 
poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

b. w programie studiów uwzględnione są zajęcia lub grupy zajęć prowadzone w języku 
obcym  
z zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 

b. w programie studiów uwzględnione są zajęcia lub grupy zajęć prowadzone w języku 
obcym z zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do których przyporządkowany jest kierunek 
studiów   

8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy  
oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Standard jakości kształcenia 8.1 
a. zapewnione jest systematycznie, stałe i kompleksowe wsparcie dla studentów, przybierające 

zróżnicowane formy, z wykorzystaniem współczesnych technologii, adekwatnie do celów 
kształcenia i  potrzeb wynikających z realizacji programu studiów i osiągania przez 
studentów efektów uczenia się, w tym w szczególności  w zakresie przygotowania do 
prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności, jak również 
przygotowania do wejścia na rynek pracy 

a. zapewnione jest systematycznie, stałe i kompleksowe wsparcie dla studentów, przybierające 
zróżnicowane formy, z wykorzystaniem współczesnych technologii, adekwatnie do celów 
kształcenia i  potrzeb wynikających z realizacji programu studiów i osiągania przez 
studentów efektów uczenia się, w tym w szczególności  w zakresie przygotowania do 
prowadzenia działalności zawodowej w obszarach rynku pracy właściwych dla kierunku, 
jak również przygotowania do wejścia na rynek pracy 

b. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość −uwzględnione zostały szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach 
oraz osobiste konsultacji studentów z nauczycielami akademickimi i innymi osobami 
prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii  

b. jeśli planowane jest prowadzenie zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość − uwzględnione zostały szkolenia przygotowujące do udziału w tych zajęciach 
oraz osobiste konsultacji studentów z nauczycielami akademickimi i innymi osobami 
prowadzącymi zajęcia w siedzibie uczelni lub w jej filii 

Standard jakości kształcenia 8.2 
Działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają systematycznym przeglądy systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się, w 

których uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane  w działaniach doskonalących. 
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9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach 
Standard jakości kształcenia 9.1 

Działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają  publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami 
różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się  na kierunku,  systematyczne oceny publicznego dostępu do informacji, w których 

uczestniczą studenci i inni odbiorcy informacji oraz  wykorzystywanie wyników ocen w działaniach doskonalących. 
10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd idoskonalenieprogramu studiów 

Standard jakości kształcenia 10.1 
Działania na rzecz doskonalenia programu studiów uwzględniają zarządzanie procesem kształcenia na kierunku oraz podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości, 
zasady projektowania,  zatwierdzania, zmiany i wycofania  programu studiów oraz systematyczne oceny programu studiów, a także wsparcia studentów, oparte o wyniki analizy miarodajnych 

oraz wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów oraz zewnętrznych, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia. 
Standard jakości kształcenia 10.2 

Działania na rzecz doskonalenia programu studiów oraz zapewnienia jakości kształcenia uwzględniają cykliczne zewnętrzne oceny jakości  kształcenia, których wyniki są publicznie dostępne 
i wykorzystywane w doskonaleniu jakości 


