
• Aby móc przygotować sylabus (karta opisu przedmiotu) musimy mieć aktywne konto na serwerze UKSW umożliwiającego dostęp do systemu 
USOSweb (tj. adres email z domeną @uksw.edu.pl) 

• Przygotowanie opisu karty  przedmiotu  (sylabus)  w  elektronicznym systemie  USOSweb UKSW na  serwerze  uczelnianym   
http://usosweb.uksw.edu.pl w zakładce: 

PRZEDMIOTY - edycja 

 

 

 

 

http://usosweb.uksw.edu.pl/


 

I poziom – Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu):  

• 1. Symbole kierunkowe efektów uczenia się 

• 2. Wymagania wstępne 

• 3. Opis przedmiotu (cel) 

• 4. Przedmiotowe efekty uczenia się (E) i opis nakładu pracy studenta w ECTS 

• 5. Kryteria oceniania 

 

 

Tu nic nie wypełniamy, pobrane z USOS 



 

 

Tu wypełniamy: 

• 1. Symbole kierunkowe efektów uczenia się – pobrane ze strony bip.uksw.edu.pl – odpowiednio dla konkretnego kierunku i rocznika (rok rozpoczęcia 

zajęć)  – szukamy swój przedmiot – NAZWA MUSI BYĆ ZGODNA Z TĄ WPISANĄ DO BIP, ORAZ MUSZĄ BYĆ TAKIE SYMBOLE EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ – to są SYMBOLE KIERUNKOWE (OGÓLNE) 

Początkowe LITERY – nazwa kierunku 

Potem - W- wiedza; U- umiejętności; K- kompetencje 

i kolejne liczby porządkowe np. HI1_W01; CwC1_U08 itp. 

 

• 2. Wymagania wstępne 

Zakres wiadomości /umiejętności /kompetencji, które powinien już posiadać student przed rozpoczęciem nauki naszego przedmiotu (np. wiedza z biologii 

na poziomie szkoły średniej; matematyka na poziomie matury rozszerzonej; podstawowe umiejętności edycji tekstu itp..); też może być konieczne 

wpisanie przedmiotu, który musi być zaliczony wcześniej (np. wstęp do …); lub „brak wymagań”. 

 

 



 

 

 

• 3. Opis przedmiotu – cel przedmiotu – opisać praktyczny efekt przedmiotu po jego zaliczeniu, powiązany z przedmiotowymi efektami uczenia się. Np. 

celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z…; nabycie umiejętności, doskonalenie kompetencji …. 

 

• 4. Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS 

Tu wypisujemy szczegółowo czego się student nauczy w kontekście wiedzy, umiejętności i kompetencji w odniesieniu do naszego przedmiotu – 

powiązane z celem przedmiotu (opisany wcześniej), które student nabędzie w wyniku zaliczenia całego przedmiotu (5-10 efektów) można opisać -  EW 

– efekty w zakresie wiedzy, EU – efekty w zakresie umiejętności, UK – efekty w zakresie kompetencji społecznych. 

Tutaj też  należy uzasadnić liczbę przyznanych punktów za zaliczenie przedmiotu, szacując nakład pracy w godz. przeciętnego studenta.  

Np.: Nakład pracy przeciętnego studenta wyrażony w punktach ECTS określa osoba prowadząca przedmiot przy założeniu, że  1 ECTS 

odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta w różnych formach (uczestnictwo w zajęciach, samodzielne przygotowanie się do egzaminu, samodzielne 

lektura, przygotowanie i prezentacja projektu/pracy, przygotowanie się do zajęć itp.). Punkty powinny uwzględniać także czas studenta poświęcony na 



wykonanie takich zadań obowiązujących w ramach zajęć z danego przedmiotu jak prace semestralne/roczne/ dyplomowe, projekty/ćwiczenia realizowane 
w laboratorium, prace terenowe itp.  

Przykład dla wykładu prowadzonego w formie 30 godzin, któremu przypisano 3 ECTS (Uprzednio Liczbę przypisanych ECTS należy sprawdzić w  

informacjach ogólnych na podstawie programu studiów umieszczonego w BIP):  

Udział w wykładzie: 30 godz. 
Przygotowanie do egzaminu: 20 godz. 
Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz. 

Konsultacje: 5 godz. 
  

SUMA GODZIN: 75 = około 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem  Akademickim – 35 godz. (1ECTS)  

 

 

 

• 5. Kryteria oceniania: 

Odniesienie oceny do poziomu osiągniętego efektu lub zbioru efektów w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) 

Np. na ocenę bdb – student potrafi…, zna… 



Na ocenę …. 

 

 

 

 

 

II poziom – Informacje o zajęciach w cyklu…. 2021/2022 

Informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu 

 

Pobiera się z USOS, reszta nie jest potrzebna ☺ 

Sprawdzamy, czy widoczne jest przy: 

Status sylabusu: dostępny 

        

 

 

 

 

 

 

 



III poziom – Informacje wspólne dla wszystkich grup 

 

• 6. Literatura 

• 7. Zakres tematów 

 

 

 

6. Literatura 

Literatura wspólna dla całej grupy z podziałem na 

-  literatura obowiązkowa i 

- literatura uzupełniająca. 

Pamiętać musimy, że pozycje literatury musza być dostępne w bibliotekach (głównej lub wydziałowych UKSW) lub otwartym dostępie. 



Sprawdzić to możemy na stronie https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl  (biblioteka) 

https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/83 (otwarty dostęp, Open Acces) 

Dobrze, by Nauczyciel akademicki wykazał się kompetencjami do prowadzenia zajęć i podał swoje artykuły/publikacje (nieobowiązkowe). 

 

 

 

7. Zakres tematów 

Zwięzły opis treści z podziałem na tygodnie/moduły (jednostki dydaktyczne) 

 

 

 

 

https://katalog.biblioteka.uksw.edu.pl/
https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/83


IV poziom – informacje o grupie 

• 8. Strona www 

• 9. Literatura uzupełniająca 

• 10. Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

• 11. Kryteria oceny końcowej 

 

 

 

8. Strona www 

Tu podajemy link do platformy Moodle (gdy tam umieszczamy pliki do wykładu itp.) oraz link do MS Teams gdy zajęcia odbywają się zdalnie. 

Link widoczny TYLKO DLA ZALOGOWANYCH użytkowników. 

9. Literatura uzupełniająca – tylko wówczas, gdy DLA RÓŻNYCH GRUP JEST INNA LITERATURA (np. inny prowadzący); ale gdy to jedna grupa 

studentów, albo nie maja innej literatury –> NIE WYPEŁNIAMY 



 

10. Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

Syntetycznie opisane stosowane metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji założonych efektów uczenia się. 
  

Tutaj należy podać, jak będą sprawdzane osiągnięte efekty przedmiotowe (wymienione w punkcie 6.) 
Np. w zakresie wiedzy EW_01- praca pisemna, EW_03-05 egzamin ustny, test, itp,  

w zakresie umiejętności EU_01-03 wykonanie zadania praktycznego itp. 
 [metody: pokaz, pomiar, dyskusja, praca z tekstem, burza mózgów, inscenizacja, praca pisemna, praca zespołowa… itp.] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• 11. Kryteria oceny końcowej 

 

Opis składowych oceny końcowej zajęć i algorytm jej wyliczenia, podać wagi % poszczególnych kryteriów, na podstawie których jest wystawiana ocena 
końcowa. Np. 

60% praca pisemna 
30% aktywność na zajęciach  
10% obecność 

 
Tu informacja o dopuszczalnej liczbie godzin nieobecności oraz możliwości ich nadrobienia. Wskazanie terminu, gdy mamy konsultacje (również online).  


