
Zarządzenie nr 8/2018 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 

z dnia 7 lutego 2018 roku 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2017 w sprawie szczegółowego sposobu 
projektowania programów kształcenia dla studiów w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji z dnia 
27 czerwca 2017 roku 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz uchwały Nr 9/2017 Senatu 
PWSW w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wytycznych w zakresie 
projektowania programów kształcenia dla studiów w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji zarządza się, 
co następuje: 

 
§ 1 

W Zarządzeniu Rektora nr 51/2017 w sprawie szczegółowego sposobu projektowania 
programów kształcenia dla studiów w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji z dnia 27 czerwca 2017 roku załącznik 
nr 2, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 



 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 8/2018  
Rektora PWSW z dnia 7 lutego 2018 r. 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora PWSW 51/2017 z dnia 27.06.2017 r. 
 

Pokrycie efektów kształcenia określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe. 
Kierunek studiów 
Poziom kształcenia 
Profil kształcenia: praktyczny 

Symbol kodu składników określonych w 
charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 

kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 6* 

Opis kodu składników  charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji z 
uwzględnieniem  obszaru kształcenia  

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku 

WIEDZA: absolwent zna i rozumie 

np. P6S_WG 

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty 
i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, 
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących 
podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z 
zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla 
programu kształcenia 

 

np. P6S_WG_S 
teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie 
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 
studiów 

 

itp. itp.  
UMIEJ ĘTNOŚCI: absolwent potrafi 

np. P6S_UW odpowiedni opis kodu składnika (tj. P6S_UW) 
PRK  

np. P6S_UW_S 
odpowiedni opis kodu składnika PRK, ale dla 

obszaru 
 

itp. itp.  
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do 

np. P6S_KK, itp. np. Krytycznej oceny posiadanej wiedzy  
 

*w przypadku kodu składników ogólnych (np. P6S_WG, itp.) dla efektów określonych w charakterystykach drugiego stopnia PRK wpisujemy symbol kodu 
(tj. P6S_WG, itp.), a w przypadku kodu składników dla efektów dotyczących obszaru, dodatkowo do numeru efektu ogólnego (np. P6S_WG, itp.), dopisujemy 
jeszcze literę uwzględniającą obszar kształcenia (tj. P6S_WG_S, itp.) 


