
KATALOG  

PRZEDMIOTÓW W ZAKRESIE WSPARCIA STUDENTÓW W PROCESIE UCZENIA SIĘ 
 

Zgodnie z Uchwałą Senatu UJK Nr 102/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania 

programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających w ramach modułu ogólnouczelnianego wprowadzono przedmioty wsparcia studentów w procesie 

uczenia się. Wymiar godzin i liczba punktów ECTS dla ww. przedmiotów w programach kształcenia 

obowiązujących studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018, w zależności od 

poziomu studiów jest następujący:  

 na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich:  

st. stacjonarne: 30 (30)*      st. niestacjonarne: 15 (45)*      (2 ECTS) 

 na studiach drugiego stopnia:  

st. stacjonarne: 20 (10)*      st. niestacjonarne: 15 (15)*      (1 ECTS) 

* godziny niekontaktowe 
 

Decyzję o tym jakie przedmioty będą tworzyć ww. katalog (minimum dwa przedmioty do wyboru dla 

studentow) podejmowane będą na poszczególnych wydziałach, a ich uzasadnieniem powinny być 

zdiagnozowane na nich potrzeby (przez władze wydziału/kierowników jednostek prowadzących dany 

kierunek studiów/studentów) oraz możliwości organizacyjno-kadrowe. Dla ułatwienia podejmowania tych 

decyzji Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (UKJK) oraz zespół psychologów z Wydziału 

Pedagogicznego i Artystycznego (WPiA) rekomendują wprowadzenie ww. przedmiotów spośród następujących:  

1. Radzenie sobie ze stresem 

2. Metody wspomagania uczenia się 

3. Coaching 

4. Rozwój kompetencji osobistych i społecznych 

5. Trening zdolności twórczych 

6. Zarządzanie sobą w czasie  

7. Motywacja osiągnięć i samokontrola w uczeniu się 

8. Psychologia rozwoju osobistego 

9.  Rozwój kompetencji osobistych i społecznych w procesie uczenia się. 

 

Ponadto, na podstawie opracowanego programu kształcenia, uwzględniającego realizację przedmiotów 

w zakresie wsparcia studentów w procesie uczenia się, UKJK zaleca opracowanie katalogu ww. 

przedmiotów na poszczególnych wydziałach według następującego wzoru:  

Wydział: np. Matematyczno-Przyrodniczy               zgodnie z planami studiów obowiązującymi od r. ak.: 2017/2018 

Kierunek 

studiów 

Poziom 

studiów 
Semestr 

Forma 

studiów 

Rodzaj 

zajęć 

Przedmioty  

w zakresie wsparcia 

studentów  
w procesie uczenia się 

Wymiar 
godzin/ 

liczba ECTS 

np. Instytut Biologii 
np.  

biologia 

np.  

I stopnia 

np.  

sem. zim. (3) 

np.  

stacjonarne 

np. 

warsztaty 

np.  

radzenie sobie ze stresem 

np.  

15 (15)*/ 

1 ECTS       

* godziny niekontaktowe 
 

W planach studiów przedmioty w zakresie wsparcia studentów w procesie uczenia się można 

zamieszczać dwojako: 

1) ze wskazaniem konkretnych przedmiotów (podaniem ich nazwy), 

2) bez wskazania konkretnych przedmiotów (podawania ich nazwy), tj. jako: „przedmioty w zakresie wsparcia 

studentów w procesie uczenia się**”– z zamieszczeniem pod planem dookreślenia ich nazwy (** - ....) lub 

podaniem adresu podstrony (np. instytutu) gdzie umieszczona zostanie taka informacja. 


