
 
 
 
 
 
 

Decyzja 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej 

Wojskowej Akademii Technicznej  
im. Jarosława Dąbrowskiego  

 
nr 03/SDR/2019 z dnia 24 września 2019 r. 

  
w sprawie wprowadzenia wzoru Karty Informacyjnej Przedmiotu  

w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego  
 
 

Na podstawie § 6 ust. 4 pkt 11 Regulaminu organizacyjnego Szkoły Doktorskiej WAT 
stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora WAT Nr 13/RKR/2019 z dnia 
23 maja 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Szkoły Doktorskiej 
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, postanawia się, co 
następuje: 

§ 1 

1. Wprowadza się wzór Karty Informacyjnej Przedmiotu, stanowiący załącznik do decyzji. 

2. Wzór, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 dla 

przedmiotów ujętych w Programie Kształcenia Szkole Doktorskiej WAT stanowiącym 

załącznik do uchwały Senatu WAT nr 36/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 

ustalenia „Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego”. 

§ 2 

1. Kartę Informacyjną Przedmiotu (KIP) opracowuje osoba prowadząca przedmiot  

i przekazuje do Dziekanatu Szkoły Doktorskiej WAT co najmniej na dwa miesiące przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. KIP wymaga zaakceptowania przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej WAT. 

3. KIP nie może być zmieniana w trakcie realizacji przedmiotu. 

4. Osoba prowadząca przedmiot zobowiązana jest do systematycznej analizy treści 

zawartych w KIP i dokonywania ewentualnych zmian. 

5. Wszelkie zmiany KIP realizowane są z uwzględnieniem zapisów ust. 1-3. 

§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.  
 

Dyrektor  
Szkoły Doktorskiej WAT 

 
 

(--) dr inż. Piotr ZALEWSKI 
 

Sporządził: Dariusz Podbielski – SDR WAT  



Załącznik do decyzji 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej  WAT Nr 03/SDR/2019  

 z dnia 24 września 2019 r. 

 
 

„Akceptuję” 
Dyrektor  

Szkoły Doktorskiej WAT 
 
 

dr inż. Piotr ZALEWSKI 

 
 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU 
 

nazwa przedmiotu 

nazwa przedmiotu 
 w języku polskim  

nazwa przedmiotu 
 w języku angielskim 

 
 

 

Kod przedmiotu  

Język wykładowy  

Moduł Obowiązkowy/fakultatywny* 

Dyscyplina naukowa  

Obowiązuje od roku 
akademickiego 

 

Formy zajęć,  
liczba godzin/  

razem liczba godz. 
 

Sposób zaliczenia 
przedmiotu 

 

Liczba pkt ECTS  

Semestr/Semestry  

Skrócony opis 
przedmiotu 

krótki opis treści przedmiotu na poziomie ogólnym  
 
 

Pełny opis przedmiotu 
(treści programowe) 

Wykłady 
1. Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści 
zajęć 
……… 
Ćwiczenia 
1. Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści 
zajęć 
………. 
Seminaria 
1. Tematy kolejnych zajęć / liczba godzin / krótki opis treści 
zajęć 
………. 

  



Literatura 

Podstawowa:   
autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania 
…………………………………… 
Uzupełniająca: 
autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania 
…………………………………… 

Odniesienie do 
efektów uczenia się 
ujętych w Programie 

kształcenia 

Symbol i nr efektu uczenia się  

Metody 
i kryteria oceniania 

(sposób sprawdzania  
osiągnięcia przez doktoranta  

zakładanych  
efektów uczenia się) 

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:  
Osiągnięcie efektu: 

Wymagania wstępne 
do przedmiotu 

 

Informacje dodatkowe  

Jednostka  
organizacyjna WAT  
odpowiedzialna za 

przedmiot 

 

Autor Karty 
Informacyjnej 
Przedmiotu 

 

Data wykonania karty  
i podpis autora 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 


