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SYLABUS 

 

Rok akademicki rozpoczynający cykl kształcenia …………………. 

 

Tok kształcenia ………………… 

 

 

Przedmiot/moduł realizowany w roku akademickim …………………… 

Nazwa 

modułu/przedmiotu: 
 Kod modułu  

Wydział:  

Kierunek studiów:  

Specjalności:  

Poziom studiów: I (licencjackie)     II (magisterskie)     jednolite magisterskie   szkoła doktorska  

Forma studiów: stacjonarne          niestacjonarne    

Rok studiów:  I  II   III   IV   V   VI    
Semestr 

studiów:   

 1   2  3   4  5   6   7   8   9  

10  11  12  

Typ modułu/ przedmiotu: obowiązkowy      fakultatywny  

Język wykładowy: polski         obcy  

Forma realizacji Godziny  

Wykład (W), E-Wykład (e-W)  

Seminarium (S); E-Seminarium (e-S)  

Ćwiczenia (Ć)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

inne  

RAZEM  

Forma nakładu pracy studenta 
 (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) 

Obciążenie studenta (h) 

1. Godziny kontaktowe  

2. Czas pracy własnej studenta 

w tym: 

1……………… 

2……………… 

…… 

 

…… 

…… 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

Punkty ECTS za moduł/przedmiot  
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Cele kształcenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów uczenia 

się oraz formy realizacji zajęć. 

 

Numer 

efektu 

uczenia się 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów uczenia się: 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

W01 

 

Proszę sformułować optymalnie od 1 do 7 efektów uczenia się 

– przykładowe czasowniki określające efekt uczenia się w 

zakresie wiedzy: opisuje, definiuje, objaśnia 

  

U01 

 

Proszę sformułować optymalnie od 1 do 7 efektów uczenia się 

– przykładowe czasowniki określające efekt uczenia się w 

zakresie umiejętności: stosuje, wykonuje, rozwiązuje 

  

K01 

 

Proszę sformułować optymalnie od 1 do 3 postaw – 

przykładowy czasownik określający efekt uczenia się w 

zakresie postaw: kreuje, chętnie uczestniczy, współpracuje w 

grupie, aktywnie uczestniczy 

  

……..    
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* FORMY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 

 

Wykład (W), E-Wykład (e-W); Seminarium (S); E-Seminarium (e-S); Ćwiczenia (Ć); Zajęcia praktyczne (ZP);  

Praktyki zawodowe (PZ) 

 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) 

w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – 

clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio) 

 

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć zgodną z zamierzonymi efektami uczenia się, 

w przypadku przedmiotu wielosemestralnego, tematykę zajęć należy rozpisać na każdy semestr) 

 

Wykłady: 

1. 

2. 

Seminaria: 

1. 

2. 

Ćwiczenia: 

1. 

2. 

Inne formy realizacji (wskazać jakie): 

1. 

2. 

(niepotrzebne usunąć) 

 

Literatura podstawowa (2 pozycje): 

1. 

2. 

Literatura uzupełniająca (1 pozycja): 

1. 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 

1. 

2. 

3. 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: (należy opisać końcowe zaliczenie/egzamin): 
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Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email w domenie umlub) 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus, kontakt (tel./email w domenie 

umlub) 

 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia 

 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

      …………...……………….. ………             ………………………………. 

 

 

**Data sporządzenia sylabusa/ Data aktualizacji sylabusa: dd.mm.rrrr. 

 

 

** niepotrzebne skreślić 


