
 

 

 
 

 

Załącznik nr 6  

do Zarządzenia Rektora Nr 35/19  

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

III. Tabela wskaźników ilościowych 
 

nazwa kierunku studiów: Informatyka 

poziom: studia pierwszego stopnia stacjonarne 

profil: ogólnoakademicki 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/ 
Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 
studiów na danym poziomie 

210 

Łączna liczba godzin zajęć 2644 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 
w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

106 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany 
jest kierunek studiów (dla profilu ogólnoakademickiego) 

141 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
kształtującym umiejętności praktyczne (dla profilu 
praktycznego) 

- 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznychw przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 
niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 
wyboru 

69 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 
zawodowym (jeżeli program studiów na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

4 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program studiów na tych 
studiach przewiduje praktyki) 

4 tygodnie 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 
wychowania fizycznego. 

60 

 



 

 

 
 

 

Załącznik nr 6  

do Zarządzenia Rektora Nr 35/19  

z dnia 12 czerwca 2019 r. 
 

III. Tabela wskaźników ilościowych 
 

nazwa kierunku studiów: Informatyka 

poziom: studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

profil: ogólnoakademicki 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/ 
Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 
studiów na danym poziomie 

210 

Łączna liczba godzin zajęć 1560 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać 
w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

62 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany 
jest kierunek studiów (dla profilu ogólnoakademickiego) 

141 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
kształtującym umiejętności praktyczne (dla profilu 
praktycznego) 

- 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 
ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 

społecznychw przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych 
niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do 
wyboru 

69 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 
zawodowym (jeżeli program studiów na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

- 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program studiów na tych 
studiach przewiduje praktyki) 

- 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć z 
wychowania fizycznego. 
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