UCHWAŁA Nr 30/2015
Senatu Politechniki Koszalińskiej
z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie wytycznych dotyczących programów kształcenia
na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Koszalińskiej

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U.2012.572 j.t. z późn. zm.) i art. 68 ust. 1 pkt 2, w związku
z § 4 ust. 1 pkt. 7, 8, 10 Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów
na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 1370),
Senat Politechniki Koszalińskiej uchwala, co następuje.
§1
Zobowiązuje się rady wydziałów/instytutów do wprowadzenia od roku akademickiego
2015/2016 do programów kształcenia następujących kursów ogólnouczelnianych:
1. Ochrona własności intelektualnej w wymiarze:
a) 15 godzin (1 ECTS) na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia;
b) 7 godzin (1 ECTS) na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia.
Na studiach drugiego stopnia treści programowe dotyczące zagadnień ochrony
własności intelektualnej powinny być zawarte w programie kursu
przedmiotowego seminarium magisterskiego zarówno na studiach
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
Zajęcia z ochrony własności intelektualnej nie zwiększają dotychczasowego
limitu godzin w programach kształcenia.
2. Zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze:
a) 60 godzin (0 ECTS) realizowanych podczas dwóch semestrów na studiach
stacjonarnych pierwszego stopnia;
b) 14 godzin (0 ECTS) realizowanych podczas dwóch semestrów na studiach
niestacjonarnych pierwszego stopnia w ramach kursu przedmiotowego
Profilaktyka zdrowia 1 i Profilaktyka zdrowia 2 lub wychowania fizycznego
(do wyboru);
c) 30 godzin (0 ECTS) na studiach stacjonarnych drugiego stopnia
realizowanych w jednym semestrze;
d) 7 godzin (0 ECTS) na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia w ramach
kursu przedmiotowego Profilaktyka zdrowia 3 lub wychowania fizycznego
(do wyboru) realizowanych w jednym semestrze.

Zajęcia z wychowania fizycznego na studiach pierwszego stopnia studiów
niestacjonarnych i na studiach drugiego stopnia zwiększają dotychczasowy limit
godzin dydaktycznych przypisanych do programów kształcenia.
§2
Programy kształcenia powinny określać:
1. Minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć
ogólnouczelnianych niezwiązanych z kierunkiem studiów lub zajęć na innym
kierunku studiów.
2. Liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów
nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS.
§3
1. Szkolenie biblioteczne oraz szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
ujmowane są w programach kształcenia jako kursy realizowane e-learningowo.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia i zaliczenia zajęć wymienionych w ust. 1
określone zostaną zarządzeniem rektora.
§4
Uchwała wchodzi w życie począwszy od roku akademickiego 2015/2016.
§5
Traci moc Uchwała Senatu Nr 41/2008 dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się
od roku akademickiego 2015/2016.
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