
KATALOG WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I INNYCH: 

 
W nowym programie studiów (obowiązującym studentów rozpoczynających kształcenie od 1 października 2019 roku) znajdują się między innymi 

przedmioty kształcenia ogólnego oraz przedmioty, którym nie przypisuje się punktów ECTS. Dla ułatwienia przygotowania nowych programów 

studiów zamieszczamy poniżej treści programowe oraz karty tych przedmiotów: 

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
Treści programowe 

Karta przedmiotu 
I stopień II stopień 

Jednolite studia 

magisterskie 

Język obcy JO-st-I-st. JO-st-II-st. 1. JO_jed-mgr 

2. JO_jed-mgr-lekarski 

1. JO_I-st._B2_KARTA 

1a. JO_e-lear_I-st._B2_KARTA 

2. JO_I -st_TiR_B2_KARTA 

2a. JO_e-lear_I -st_TiR_B2_KARTA 

3. JO_I-st._C1_KARTA 

3a. JO_e-lear_I-st._C1_KARTA 

4. JO_II-st._B2+_KARTA 

4a. JO_e-lear_II-st._B2+_KARTA 

5. JO_st-jed-mgr_B2+_KARTA 

5a. JO_e-lear_st-jed-mgr_B2+_KARTA 

6. JO_Piel_I st_KARTA 

7. JO_Piel_II st_KARTA 

8. JO_Położ_I st_KARTA 

9. JO_Położ_II st_KARTA 

10. JO_Lek_jsm_KARTA 

Techniki informacyjno-komunikacyjne TiK-I-st.  TiK-jed-mgr TiK_KARTA 

Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego OWPiPA_Ist*  OWPiPAut-jed-mgr OWPiPAut_KARTA 

Przedsiębiorczość Prz-st-I-st.  Prz-jed_mgr Przed_KARTA 

 

 

 

https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/J-obcy-st-I-stopnia.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/J-obcy-st-II-stopnia.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/J-obcy-jed-mgr.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/J-obcy-jed-mgr-lekarski.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/J-obcy-poz-B2-st-I-stopnia_KARTA.doc
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/1a-JO-e-lear_I-st_B2_KARTA.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/J-obcy-poz-B2-TiR-j-spec-st-I-stopnia_KARTA.doc
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/2a-JO-e-lear_I-st_TiR_B2_KARTA.doc
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/J-obcy-poz-C1-st-I-stopnia_KARTA.doc
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/3a-JO-e-lear_I-st_C1_KARTA.doc
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/J-obcy-poz-B2-st-II-stopnia_KARTA.docx
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/4a-JO-e-lear_II-st_B2_KARTA.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/J-obcy-poz-B2-st-jed-mgr_KARTA.docx
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/5a-JO-e-lear_st_-jed-mgr_B2_KARTA.docx
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/6-Karta-prz-Pieleg-I-st-B2.docx
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/7-Karta-prz-Pieleg-II-st-B2.docx
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/8-Karta-prz-Poloz-I-st-B2.docx
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/9-Karta-prz-Poloz-II-st-B2.docx
http://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/10/Karta-lek.pdf
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/Techniki-IK-st-I-stopnia.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/Techniki-IK-jed-mgr.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/Techniki_IK_KARTA.doc
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/Ochrona-WPiPAut-jed-mgr.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/Ochrona-WPiPAut_KARTA.doc
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/Przedsiebiorczosc-st-I-stopnia.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/Przedsiebiorczosc-jed_mgr.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/Przedsiebiorczosc_KARTA.doc


 PRZEDMIOTY INNE  

(bez pkt. ECTS) 
Liczba godzin Uwagi Karta przedmiotu 

Wychowanie fizyczne 60 h Tyko na st. stacjonarnych WF_KARTA 

BHP 4 h  Karta* 

Szkolenie biblioteczne 2 h  1. Szk_bib_1st_jed_mgr_KARTA 

2. Szk_bib_2st_KARTA 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

 

5 h (1.) / 4 h (2.) Przedmiot realizowany na 

studiach nauczycielskich (1.) 

oraz studiach pozostałych (2.) 

 

1. PPmed_N_KARTA 

2. PPmed_poz_KARTA 

 

 

PRZEDMIOT DO WYBORU 
Liczba pkt. 

ECTS 
Uwagi 

Treści programowe 
Karta przedmiotu 

I stopień II stopień 
Jednolite studia 

magisterskie 

Język polski – lektorat 4 Przedmiot tylko dla 

obcokrajowców 

(dodatkowe pkt. ECTS) 

Jpol-st-I-st i 

jsm 

 Jpol-st-I-st i jsm 

oprócz English 

Division 

J pol_KARTA 

 

 

Karty przedmiotu są opracowane na podstawie obowiązującego wzoru, który ujęty był w zarządzeniu 90/2018. Aktualnie ten sam wzór karty stanowi zał. 

nr 4 do zarządzenia 22/2020 ze zm.  

Przygotowując karty przedmiotu należy usunąć informację, że to załącznik do zarządzenia nr ……. (załącznikiem do zarządzenia jest wzór karty, a nie 

karta danego przedmiotu). 

 

 
* nie dostarczono do Sekcji Jakości Kształcenia, tj. nie zamieszczono na stronie www; należy kontaktować się z osobą prowadzącą zajęcia, nie z SJK 

 

https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/WF_KARTA.doc
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/Szk_bib_1st_jed_mgr_KARTA.docx
https://ujk.edu.pl/webujk/files/jk/Szk_bib_2st_KARTA.doc
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2021/04/Pierwsza_pomoc_nauczycielskie.doc
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2021/04/Pierwsza_pomoc_pozostale.doc
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/j_polski-lektorat-st-I-stopnia.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/j_polski-lektorat-st-I-stopnia.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/j_polski-lektorat-st-I-stopnia.docx
https://www.ujk.edu.pl/bip/files/jakosc/2019/Jezyk-polski-lektorat_KARTA.doc

