
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 27 Rektora ASP 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 

 

WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH, 

STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 

 

 

Kod przedmiotu1 składa się z następujących wyróżników oddzielonych od siebie kropką: 

 

1. Oznaczenie dziedziny według międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji 

(ISCED-F 2013). 

 

2. Oznaczenie poziomu studiów: 

BA – studia pierwszego stopnia 

MA – jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia 

 

3. Oznaczenie kierunku studiów: 

1 – malarstwo 

2 – scenografia 

3 – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

4 – rzeźba   

5 – grafika   

6 – architektura wnętrz  

7 – konserwacja i restauracja dzieł sztuki 

8 – wzornictwo  

9 – intermedia  

 

4. Oznaczenie katedry w strukturze wydziału. 

 

5. Oznaczenie pracowni lub przedmiotu w strukturze wydziału. 

 

6. Oznaczenie formy studiów: 

S – studia stacjonarne 

N – studia niestacjonarne 

 

7. Ewentualne dodatkowe informacje o przedmiocie wpisywane na końcu kodu, po myślniku, 

maksymalnie trzy znaki. 

 

 

PRZYKŁAD: 

0213.MA.3.12.15.S 

0211.BA.9.07.02.S-IV 

                                                 
1 W kodzie przedmiotu dozwolone znaki to: cyfry arabskie i rzymskie, wielkie i małe litery, kropka oraz 

myślnik, wyłącznie we wskazanym w pkt 7 miejscu. Pozostałe znaki specjalne oraz spacje są niedozwolone. 



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 27 Rektora ASP 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 
WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA 

(DOKTORANCKICH) 

 

 

Kod przedmiotu2 składa się z następujących wyróżników oddzielonych od siebie kropką: 

 

1. Oznaczenie dziedziny według międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji 

(ISCED-F 2013). 

 

2. Oznaczenie poziomu studiów: 

D – studia trzeciego stopnia (doktoranckie) 

 

3. Oznaczenie modułu w programie studiów doktoranckich. 

 

4. Oznaczenie przedmiotu w ramach modułu 

 

5. Oznaczenie formy studiów: 

S – studia stacjonarne 

N – studia niestacjonarne 

 
 

PRZYKŁAD: 

0213.D.M3.04.S 

  

                                                 
2 W kodzie przedmiotu dozwolone znaki to: cyfry arabskie i rzymskie, wielkie i małe litery oraz kropka. 

Pozostałe znaki specjalne oraz spacje są niedozwolone. 



Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 27 Rektora ASP 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 
WZÓR KODU PRZEDMIOTU DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

 
Kod przedmiotu3 składa się z następujących wyróżników oddzielonych od siebie kropką: 

 

1. Oznaczenie dziedziny według międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji 

(ISCED-F 2013). 

 

2. Oznaczenie studiów: 

P – studia podyplomowe 

 

3. Oznaczenie zakresu studiów podyplomowych: 

1 – malarstwo 

2 – scenografia 

3 – edukacja plastyczna 

4 – projektowanie architektury wnętrz 

5 – projektowanie ubioru 

 

4. Oznaczenie katedry w strukturze wydziału. 

 

5. Oznaczenie pracowni lub przedmiotu w ramach katedry. 

 
 

PRZYKŁAD: 

0212.P.1.04.02 

  

                                                 
3 W kodzie przedmiotu dozwolone znaki to: cyfry arabskie i rzymskie, wielkie i małe litery oraz kropka. 

Pozostałe znaki specjalne oraz spacje są niedozwolone. 



Załącznik nr 4 

do zarządzenia nr 27 Rektora ASP 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 
WZÓR KODU PRZEDMIOTU PROWADZONEGO PRZEZ 

MIĘDZYWYDZIAŁOWĄ KATEDRĘ HISTORII I TEORII SZTUKI 

 

 
Kod przedmiotu4 składa się z następujących wyróżników oddzielonych od siebie kropką: 

 

1. Oznaczenie dziedziny według międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji 

(ISCED-F 2013). 

 

2. Oznaczenie poziomu studiów: 

BA – studia pierwszego stopnia 

MA – jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia 

 

3. Oznaczenie Katedry, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym: 

MHS 

 

4. Oznaczenie pracowni lub przedmiotu w ramach katedry. 

 

5. Oznaczenie formy studiów: 

S – studia stacjonarne 

N – studia niestacjonarne 

 

6. Ewentualne dodatkowe informacje o przedmiocie wpisywane na końcu kodu, po myślniku, 

maksymalnie trzy znaki. 

 

PRZYKŁAD: 

0212.BA.MHS.11.S 

0212.MA.MHS.13.N-01 

  

                                                 
4 W kodzie przedmiotu dozwolone znaki to: cyfry arabskie i rzymskie, wielkie i małe litery, kropka oraz 

myślnik, wyłącznie we wskazanym w pkt 6 miejscu. Pozostałe znaki specjalne oraz spacje są niedozwolone. 



Załącznik nr 5 

do zarządzenia nr 27 Rektora ASP 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 
WZÓR KODU PRZEDMIOTU PROWADZONEGO PRZEZ STUDIUM 

JĘZYKÓW OBCYCH  

 

 
Kod przedmiotu5 składa się z następujących wyróżników oddzielonych od siebie kropką: 

 

1. Oznaczenie dziedziny według międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji 

(ISCED-F 2013). 

 

2. Oznaczenie poziomu studiów: 

BA – studia pierwszego stopnia 

MA – jednolite studia magisterskie 

 

3. Oznaczenie jednostki, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym: 

SJO 

 

4. Oznaczenie języka (w przypadku SJO): 

1 – język angielski 

2 – język francuski 

3 – język niemiecki 

  

5. Oznaczenie prowadzącego. 

 

6. Oznaczenie poziomu języka: 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

 

7. Oznaczenie roku studiów. 

 

8. Oznaczenie formy studiów: 

S – studia stacjonarne 

N – studia niestacjonarne 

 

9. W przypadku zajęć dla łączonych grup studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich w kodzie wpisuje się oba oznaczenia poziomu studiów. 

 

PRZYKŁAD: 

0231.BA.SJO.1.2.A2.2.N 

0231.BA.MA.SJO.2.1.B1.1.S 

Załącznik nr 6 

do zarządzenia nr 27 Rektora ASP 

z dnia 5 maja 2016 r. 

                                                 
5 W kodzie przedmiotu dozwolone znaki to: cyfry arabskie i rzymskie, wielkie i małe litery oraz kropka. 

Pozostałe znaki specjalne oraz spacje są niedozwolone. 



 
WZÓR KODU PRZEDMIOTU PROWADZONEGO PRZEZ STUDIUM 

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

 
Kod przedmiotu6 składa się z następujących wyróżników oddzielonych od siebie kropką: 

 

1. Oznaczenie dziedziny według międzynarodowej standardowej klasyfikacji edukacji 

(ISCED-F 2013). 

 

2. Oznaczenie poziomu studiów: 

BA – studia pierwszego stopnia 

MA – jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia 

 

3. Oznaczenie Katedry, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym: 

SWF 

 

4. Oznaczenie przedmiotu w ramach jednostki. 

 

5. Oznaczenie roku studiów. 

 

6. Oznaczenie formy studiów: 

S – studia stacjonarne 

N – studia niestacjonarne 

 

7. W przypadku zajęć dla łączonych grup studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich w kodzie wpisuje się oba oznaczenia poziomu studiów. 

 

 

 

PRZYKŁAD: 

1014.BA.SWF.01.1.S 

1014.BA.MA.SWF.01.2.N 

  

                                                 
6 W kodzie przedmiotu dozwolone znaki to: cyfry arabskie i rzymskie, wielkie i małe litery oraz kropka. 

Pozostałe znaki specjalne oraz spacje są niedozwolone. 



Załącznik nr 7 

do zarządzenia nr 27 Rektora ASP 

z dnia 5 maja 2016 r. 

 

ISCED-F 2013: List of possible codes 

Broad field  Narrow field  Detailed field  
00 Generic programmes and 
qualifications  

000 Generic programmes and 
qualifications not further defined  

0000 Generic programmes and 
qualifications not further defined  

001 Basic programmes and 
qualifications  

0011 Basic programmes and 
qualifications  

002 Literacy and numeracy  0021 Literacy and numeracy  

003 Personal skills and 
development  

0031 Personal skills and 
development  

009 Generic programmes and 
qualifications not elsewhere 
classified  

0099 Generic programmes and 
qualifications not elsewhere 
classified  

01 Education  011 Education  0110 Education not further 
defined  
0111 Education science  
0112 Training for pre-school 
teachers  
0113 Teacher training without 
subject specialisation  
0114 Teacher training with 
subject specialisation  
0119 Education not elsewhere 
classified  

018 Inter-disciplinary programmes 
and qualifications involving 
education 

0188 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving education  

02 Arts and humanities  020 Arts and humanities not 
further defined  

0200 Arts and humanities not 
further defined  

021 Arts  0210 Arts not further defined  
0211 Audio-visual techniques and 
media production  
0212 Fashion, interior and 
industrial design  
0213 Fine arts  
0214 Handicrafts  
0215 Music and performing arts  
0219 Arts not elsewhere 
classified  

022 Humanities (except 
languages)  

0220 Humanities (except 
languages) not further defined  
0221 Religion and theology  
0222 History and archaeology  
0223 Philosophy and ethics  
0229 Humanities (except 
languages) not elsewhere 
classified  

023 Languages  0230 Languages not further 
defined  
0231 Language acquisition  
0232 Literature and linguistics  
0239 Languages not elsewhere 
classified  

028 Inter-disciplinary programmes 
and qualifications involving arts 
and humanities  

0288 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving arts and humanities  

029 Arts and humanities not 
elsewhere classified  

0299 Arts and humanities not 
elsewhere classified  

 

Broad field  Narrow field  Detailed field  
03 Social sciences, journalism 
and information  

030 Social sciences, journalism 
and information not further 

0300 Social sciences, journalism 
and information not further 



defined  defined  

031 Social and behavioural 
sciences  

0310 Social and behavioural 
sciences not further defined  
0311 Economics  
0312 Political sciences and civics  
0313 Psychology  
0314 Sociology and cultural 
studies  
0319 Social and behavioural 
sciences not elsewhere classified  

032 Journalism and information  0320 Journalism and information 
not further defined  
0321 Journalism and reporting  
0322 Library, information and 
archival studies  
0329 Journalism and information 
not elsewhere classified  

038 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving social sciences, 
journalism and information  

0388 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving social sciences, 
journalism and information  

039 Social sciences, journalism 
and information not elsewhere 
classified  

0399 Social sciences, journalism 
and information not elsewhere 
classified  

04 Business, administration and 
law  

040 Business, administration 
and law not further defined  

0400 Business, administration 
and law not further defined  

041 Business and administration  0410 Business and administration 
not further defined  
0411 Accounting and taxation  
0412 Finance, banking and 
insurance  
0413 Management and 
administration  
0414 Marketing and advertising  
0415 Secretarial and office work  
0416 Wholesale and retail sales  
0417 Work skills  
0419 Business and administration 
not elsewhere classified  

042 Law  0421 Law  

048 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving business, 
administration and law  

0488 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving business, administration 
and law  

049 Business, administration 
and law not elsewhere classified  

0499 Business, administration 
and law  

 

  



 

Broad field  Narrow field  Detailed field  
05 Natural sciences, mathematics 
and statistics  

050 Natural sciences, 
mathematics and statistics not 
further defined  

0500 Natural sciences, 
mathematics and statistics not 
further defined  

051 Biological and related 
sciences  

0510 Biological and related 
sciences not further defined  
0511 Biology  
0512 Biochemistry  
0519 Biological and related 
sciences not elsewhere classified  

052 Environment  0520 Environment not further 
defined  
0521 Environmental sciences  
0522 Natural environments and 
wildlife  
0529 Environment not elsewhere 
classified  

053 Physical sciences  0530 Physical sciences not 
further defined  
0531 Chemistry  
0532 Earth sciences  
0533 Physics  
0539 Physical sciences not 
elsewhere classified  

054 Mathematics and statistics  0540 Mathematics and statistics 
not further defined  
0541 Mathematics  
0542 Statistics  

058 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving natural sciences, 
mathematics and statistics  

0588 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving natural sciences, 
mathematics and statistics  

059 Natural sciences, 
mathematics and statistics not 
elsewhere classified  

0599 Natural sciences, 
mathematics and statistics not 
elsewhere classified  

06 Information and 
Communication Technologies 
(ICTs)  

061 Information and 
Communication Technologies 
(ICTs)  

0610 Information and 
Communication Technologies 
(ICTs) not further defined  
0611 Computer use  
0612 Database and network 
design and administration  
0613 Software and applications 
development and analysis  
0619 Information and 
Communication Technologies 
(ICTs) not elsewhere classified  

068 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving Information and 
Communication Technologies 
(ICTs) 

0688 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving Information and 
Communication Technologies 
(ICTs)  

 

  



Broad field  Narrow field  Detailed field  
07 Engineering, manufacturing 
and construction  

070 Engineering, manufacturing 
and construction not further 
defined  

0700 Engineering, manufacturing 
and construction not further 
defined  

071 Engineering and 
engineering trades  

0710 Engineering and 
engineering trades not further 
defined  
0711 Chemical engineering and 
processes  
0712 Environmental protection 
technology  
0713 Electricity and energy  
0714 Electronics and automation  
0715 Mechanics and metal trades  
0716 Motor vehicles, ships and 
aircraft  
0719 Engineering and 
engineering trades not elsewhere 
classified  

072 Manufacturing and 
processing  

0720 Manufacturing and 
processing not further defined  
0721 Food processing  
0722 Materials (glass, paper, 
plastic and wood)  
0723 Textiles (clothes, footwear 
and leather)  
0724 Mining and extraction  
0729 Manufacturing and 
processing not elsewhere 
classified  

073 Architecture and 
construction  

0730 Architecture and 
construction not further defined  
0731 Architecture and town 
planning  
0732 Building and civil 
engineering  

078 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving engineering, 
manufacturing and construction  

0788 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving engineering, 
manufacturing and construction  

079 Engineering, manufacturing 
and construction not elsewhere 
classified  

0799 Engineering, manufacturing 
and construction not elsewhere 
classified  

08 Agriculture, forestry, fisheries 
and veterinary  

080 Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary not 
further defined  

0800 Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary not 
further defined  

081 Agriculture  0810 Agriculture not further 
defined  
0811 Crop and livestock 
production  
0812 Horticulture  
0819 Agriculture not elsewhere 
classified  

082 Forestry  0821 Forestry  

083 Fisheries  0831 Fisheries  

084 Veterinary  0841 Veterinary  

088 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary  

0888 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary  

089 Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary not 
elsewhere classified  

0899 Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary not 
elsewhere classified  

 

Broad field  Narrow field  Detailed field  
09 Health and welfare  090 Health and welfare not 

further defined  
0900 Health and welfare not 
further defined  



091 Health  0910 Health not further defined  
0911 Dental studies  
0912 Medicine  
0913 Nursing and midwifery  
0914 Medical diagnostic and 
treatment technology  
0915 Therapy and rehabilitation  
0916 Pharmacy  
0917 Traditional and 
complementary medicine and 
therapy  
0919 Health not elsewhere 
classified  

092 Welfare  0920 Welfare not further defined  
0921 Care of the elderly and of 
disabled adults  
0922 Child care and youth 
services  
0923 Social work and counselling  
0929 Welfare not elsewhere 
classified  

098 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving health and welfare  

0988 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving health and welfare  

099 Health and welfare not 
elsewhere classified  

0999 Health and welfare not 
elsewhere classified  

10 Services  100 Services not further defined  1000 Services not further defined  

101 Personal services  1010 Personal services not 
further defined  
1011 Domestic services  
1012 Hair and beauty services  
1013 Hotel, restaurants and 
catering  
1014 Sports  
1015 Travel, tourism and leisure  
1019 Personal services not 
elsewhere classified  

102 Hygiene and occupational 
health services  

1020 Hygiene and occupational 
health services not further 
defined  
1021 Community sanitation  
1022 Occupational health and 
safety  
1029 Hygiene and occupational 
health services not elsewhere 
classified  

103 Security services  1030 Security services not further 
defined  
1031 Military and defence  
1032 Protection of persons and 
property  
1039 Security services not 
elsewhere classified  

104 Transport services  1041 Transport services  

108 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving services  

1088 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving services  

109 Services not elsewhere 
classified  

1099 Services not elsewhere 
classified  

99 Field unknown  999 Field unknown  9999 Field unknown  

 


