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Kod składnika charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego  

przyjęty w Politechnice Warszawskiej 

1. Oznaczenia i skróty: 

1) Rozporządzenie – oznacza rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – 

poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594); 

2) w celu rozróżnienia podziału ogólnego charakterystyk drugiego stopnia PRK określonych w części I, II oraz III załącznika do Rozporządzenia przyjęto 

oznaczenie: ogólny podział charakterystyk – omówione szczegółowo w Tabeli poniżej; 

3) w celu rozróżnienia charakterystyk drugiego stopnia PRK określonych w części II załącznika do Rozporządzenia  właściwych dla określonych obszarów 

kształcenia wprowadzono oznaczenie: obszar kształcenia – omówione szczegółowo w Tabeli poniżej; 

4) w celu wskazania opisu charakterystyki drugiego stopnia z załącznika do Rozporządzenia wprowadzono oznaczenie: kod składnika opisu– omówione 

szczegółowo w Tabeli poniżej; 

5) w celu rozróżnienia poszczególnych składowych danej charakterystyki drugiego stopnia PRK wprowadzono oznaczenie: numer wiersza – omówione 

szczegółowo w Tabeli poniżej; 

6) w celu rozróżnienia profilu ogólnoakademickiego i praktycznego wprowadzono oznaczenie: profil – omówione szczegółowo w Tabeli poniżej. 

Tabela 

Szczegółowe omówienie oznaczenia charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego przyjętego 

w Politechnice Warszawskiej 

nazwa oznaczenia symbol opis 

ogólny podział 

charakterystyk 

I charakterystyki drugiego stopnia PRK w ramach szkolnictwa wyższego określone w części I załącznika do Rozporządzenia  

II charakterystyki drugiego stopnia PRK w ramach szkolnictwa wyższego określone w części II załącznika do Rozporządzenia  

III 
charakterystyki drugiego stopnia PRK  w ramach szkolnictwa wyższego określone w części III załącznika do Rozporządzenia – kwalifikacje 

obejmujące kompetencje inżynierskie 

obszar 

kształcenia 

 

(dla części II 

załącznika do 

Rozporządzenia) 

H obszar nauk humanistycznych 

S obszar nauk społecznych  

X obszar nauk ścisłych 

P obszar nauk przyrodniczych 

T obszar nauk technicznych 

M obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 

R obszar nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych 

A obszar sztuki 

kod składnika opisu 
 

kod składnika opisu dla charakterystyki drugiego stopnia z załącznika do Rozporządzenia 

numer wiersza 1,2,… numer wiersza wybranego opisu charakterystyki (o tym samym kodzie składnika opisu) 

profil 
o profil ogólnoakademicki 

p profil praktyczny 
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2. Przyjęty w Politechnice Warszawskiej zapis kodu składnika charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji 

uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego z zastosowaniem symboli określonych w ust. 1 – Tabela, jest następujący: 

1) odnosząc efekt kształcenia do charakterystyk drugiego stopnia wymienionych w części I załącznika do Rozporządzenia stosuje się zapis: 

I.[kod składnika opisu] 

np.:  I.P6S_WG - charakterystyka drugiego stopnia z części I zał. do Rozporządzenia o kodzie składnika opisu P6S_WG dla Poziomu 6 PRK ; 

2) odnosząc efekt kształcenia do charakterystyk drugiego stopnia wymienionych w części II załącznika do Rozporządzenia stosuje się zapis: 

a) przy odniesieniu do całego opisu charakterystyki drugiego stopnia: 

II. [oznaczenie obszaru kształcenia: H/S/X/P/T/M/R/A]. [kod składnika opisu] 

np.: II.T.P6S_WG - charakterystyka drugiego stopnia z części II zał. do Rozporządzenia o kodzie składnika opisu P6S_WG z obszaru nauk technicznych 

dla Poziomu 6 PRK, 

b) przy odniesieniu do części opisu charakterystyki drugiego stopnia (wybrane wiersze): 

       II. [oznaczenie obszaru kształcenia: H/S/X/P/T/M/R/A]. [kod składnika opisu]. [oznaczenie numer wiersza].[opcjonalnie oznaczenie profilu] 

np.: II.T.P6S_UW.5.p - charakterystyka drugiego stopnia z części II zał. do Rozporządzenia o kodzie składnika opisu P6S_UW z obszaru nauk 

technicznych, wiersz 5, profil praktyczny dla Poziomu 6 PRK ; 

3) odnosząc efekt kształcenia do charakterystyk drugiego stopnia wymienionych w części III załącznika do Rozporządzenia stosuje się zapis: 

a) przy odniesieniu do całego opisu charakterystyki drugiego stopnia: 

III.[kod składnika opisu] 

np.:  III.P6S_WG - charakterystyka drugiego stopnia z części III zał. do Rozporządzenia o kodzie składnika opisuP6S_WG dla Poziomu 6 PRK, 

b) przy odniesieniu do części opisu charakterystyki drugiego stopnia (wybrane wiersze): 

III. [kod składnika opisu]. [oznaczenie numeru wiersza].[opcjonalnie oznaczenie profilu] 

np.:  III.P6S_UW.5.p - charakterystyka drugiego stopnia z części II zał. do Rozporządzenia o kodzie składnika opisu P6S_UW, wiersz 5, profil 

praktyczny dla Poziomu 6 PRK. 


