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1 Dostęp do sylabusów
Po zalogowaniu się do moduły WYKŁADOWCA, należy odnaleźć pozycję menu Moje
zadania, następnie na zakładce Role wybrać pozycję Sylabusy, rola: koordynator
sylabusa.

Nastąpi automatyczne przejście na zakładkę Zadania z wygenerowanymi zadaniami.
Każde zadanie odpowiada przydzielonemu do Koordynatora sylabusowi. Zadanie ma swój
status – Otwarte lub Zamknięte (zmiana na Zamknięte dokonuje samodzielnie Wykładowca,
poprzez przycisk Zamknij, co powoduje ukrywanie zadania).

Przejść do uzupełniania danych przedmiotu - kliknąć w wiersz określonego zadania.
Nastąpi przeniesienie na zakładkę ‘Lista sylabusów’ przefiltrowaną do sylabusa, powiązanego
z wybranym zadaniem.

Kliknąć w wiersz ze wskazanym sylabusem. Nastąpi przeniesienie na zakładkę
Sylabus, na której odbywa się wywołanie okien rejestracji poszczególnych danych.
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2 Wymagania wstępne
Aby wprowadzić wymagania wstępne dla przedmiotu kliknąć w przycisk Wymagania
wstępne.

Zostanie wyświetlona zakładka z dotychczas zarejestrowanymi danymi (dla nowego
sylabusa na początku brak danych).

Nacisnąć przycisk Nowy i uzupełnić pole:
■ Opis
Kod wewnętrzny nadany zostanie automatycznie przez system. Pozostałe pola
pominąć.
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Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz. Kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.

3 Szczegółowe efekty uczenia się
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Szczegółowe efekty uczenia się.

Zostanie wyświetlona zakładka z dotychczas zarejestrowanymi danymi (dla nowego
sylabusa na początku brak danych).

Nacisnąć przycisk Nowy i uzupełnić pola:
■ Kategoria
Lista wyboru: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne
■ Opis
W dolnej części przypisać nowo dodawany efekt szczegółowy do efektów
kierunkowych, poprzez odpowiednie zaznaczenie w kolumnie Zaznacz.
Kod (wewnętrzny) nadany zostanie automatycznie przez system. Pozostałe pola
pominąć.
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Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz. W celu dodania kolejnego efektu ponownie
nacisnąć przycisk Nowy.
Czynności powtarzać aż do wprowadzenia wszystkich efektów.
Po zakończeniu wprowadzania kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.

4 Stosowane metody osiągania zakładanych
efektów uczenia się (Metody dydaktyczne)
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Metody dydaktyczne.

Zostanie wyświetlona zakładka z dotychczas zarejestrowanymi danymi (dla nowego
sylabusa na początku brak danych).
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Nacisnąć przycisk Nowy i uzupełnić pola:
Grupa
Lista wyboru oparta o słownik (zobacz niżej)
■ Opis
■

Kod (wewnętrzny) nadany zostanie automatycznie przez system. Pozostałe pola
pominąć.

Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz. W celu dodania kolejnej metody ponownie
nacisnąć przycisk Nowy.
Czynności powtarzać aż do wprowadzenia wszystkich metod.
Po zakończeniu wprowadzania kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.
Uzupełnienie Działu Jakości Kształcenia – słownik metod dydaktycznych
Uwaga: Metody dydaktyczne muszą zapewniać osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

Metody dydaktyczne – propozycja podziału wg kategorii
Metody podające:
- wykład tradycyjny (informacyjny),
- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
- wykład z demonstracją przykładów,
- odczyt,
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- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie),
- opowiadanie (np. Pielęgniarstwo,…),
- opis.
Metody problemowe:
- wykład problemowy (obejmuje kompletny proces rozwiązania problemu od jego
postawienia, po weryfikację rozwiązania),
- wykład konwersatoryjny (połączony z udziałem studentów w rozwiązaniu
przedstawianych problemów),
- metoda problemowa (proces uczenia się dominuje nad nauczaniem, dokonuje się w
stałej interakcji nauczyciela i studenta; rozwiązanie trudniejszego problemu połączone z
wykorzystaniem i systematyzowaniem nabytej wiedzy),
- korekta indywidualna i grupowa (np. Grafika, Wzornictwo),
- metoda sytuacyjna (analiza opisanej sytuacji, ciągu zdarzeń prowadząca do
znalezienia rozwiązania oraz przewidzenia skutków decyzji),
- metody aktywizujące, w tym:
+ metoda (analiza) przypadków (z podanego przypadku wyłaniane jest – w grupach
lub samodzielnie - rozwiązanie zawartego w nim problemu), tzw. „case studies”
+ gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne),
+ dyskusja dydaktyczna, w tym:
# dyskusja w oparciu o literaturę – konwersatorium,
# związana z wykładem,
# debata (dłuższa dyskusja z oceną i wyborem zwycięzcy),
# okrągłego stołu (swobodna wymiana poglądów, także nauczyciela),
# za i przeciw (dyskutują dwa zespoły),
# panelowa (eksperci omawiają zagadnienie, potem włączają się słuchacze),
# burza mózgów (pytania wstępne prowadzą do rozwiązania wyłonionego w
dyskusji),
# metaplan (plakat – graficzny obraz, skrót debaty),
# mapa myśli (notowanie myśli w formie graficznej).
Metody eksponujące:
- materiał wizualny, audiowizualny,
- ekspozycja (wystawa),
- wycieczka,
- zajęcia terenowe.
Metody praktyczne:
- pokaz, prezentacja,
- ćwiczenia przedmiotowe,
- ćwiczenia seminaryjne (seminarium),
- ćwiczenia laboratoryjne w tym laboratorium komputerowe,
- praca z podręcznikiem, tekstem,
- projekt (metoda projektów),
- symulacja (np. Pielęgniarstwo),
- instruktaż (np. Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne),
- autoobserwacja – także z wykorzystaniem multimediów,
- udział w praktyce (realizacja zadań w zakładzie pracy).
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Konsultacje indywidualne.
Samodzielna praca studentów (samokształcenie).
E-learning – metody i techniki kształcenia na odległość
(w trybie synchronicznym, asynchronicznym oraz hybrydowym)
- udostępnienie materiałów dydaktycznych,
- wykład on-line,
- wideokonferencja grupowa,
- webinarium,
- czat,
- on-linowe ćwiczenia symulacyjne / gry decyzyjne / quizy,
- wirtualne laboratoria,
- wirtualna/rozszerzona rzeczywistość VR/AR,
- Web 2.0+
- wykorzystywanie narzędzi „chmurowych”, różnych komunikatorów, platform
edukacyjnych
oraz
systemów
wirtualnej
rzeczywistości
ze
specyficznymi
funkcjonalnościami…

5 Metody weryfikacji efektów uczenia się
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Metody weryfikacji efektów uczenia się.

Zostanie wyświetlona zakładka z dotychczas zarejestrowanymi danymi (dla nowego
sylabusa na początku brak danych).

Nacisnąć przycisk Nowy i uzupełnić pola:
Metoda Oceny
Lista wyboru oparta o słownik
■ Opis metody oceny
W znaczeniu: Kryteria oceny i weryfikacji uczenia się
■

W dolnej części dokonać wskazania, jakie szczegółowe efekty uczenia się weryfikuje
dana metoda, poprzez dokonanie zaznaczenia w kolumnie Zaznacz przy odpowiednich
efektach.
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Kod (wewnętrzny) nadany zostanie automatycznie przez system. Pozostałe pola
pominąć.

Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz. W celu dodania kolejnej pozycji ponownie
nacisnąć przycisk Nowy.
Czynności powtarzać aż do wprowadzenia wszystkich pozycji.
Po zakończeniu wprowadzania kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.
Uzupełnienie Działu Jakości Kształcenia – słownik metod weryfikacji efektów uczenia
się
W polu Opis metody wyświetlają się podpowiedzi. Należy je zmodyfikować w zależności od
potrzeb
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6 Warunki zaliczenia
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Warunki zaliczenia.

Zostanie wyświetlona zakładka z dotychczas zarejestrowanymi danymi (dla nowego
sylabusa na początku brak danych).
Uzupełnić pole:
■ Warunki uzyskania zaliczenia
W polu:
■ Zasady wyliczania oceny z przedmiotu (opis)
wprowadzić dowolną treść – np. znak kropki lub n/d – pole jest w systemie
obowiązkowe, jednak w PWSZ Tarnów nie będzie wykorzystywane – nie jest przekazywane
wydruk sylabusa.
Pozostałe pola pominąć.

Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz. Kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.

7 Treści programowe (skrócony opis)
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Treści programowe (skrócony opis).
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Zostanie wyświetlona zakładka z dotychczas zarejestrowanymi danymi – w języku
polskim (dla nowego sylabusa na początku brak danych).

Nacisnąć przycisk Nowy i uzupełnić pola:
■ Opis
Skrócony opis w języku polskim – wspólny dla całego przedmiotu
■ Opis – angielski
Skrócony opis w języku angielskim – wspólny dla całego przedmiotu
Kod (wewnętrzny) nadany zostanie automatycznie przez system.

Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz.
Po zakończeniu wprowadzania kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.

8 Treści programowe (pełny opis)
Na zakładce Sylabus w kontekście każdej formy przedmiotu kliknąć przycisk Treści
programowe (pełny opis).
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Zostanie wyświetlona zakładka z dotychczas zarejestrowanymi danymi (dla nowego
sylabusa na początku brak danych).

Nacisnąć przycisk Nowa i uzupełnić pola:
■ Nazwa
Wprowadzić pełną treść programową
■ Nr realizacji
Wprowadzić numer kolejny, unikalny w ramach przedmiotu – system stosownymi
komunikatami ostrzeże, gdy wpisany numer będzie już użyty w ramach treści programowych
na przedmiocie. Należy wówczas spróbować numer kolejny.
■ Liczba godzin
W przypadku wpisywania wszystkich treści tylko do jednej pozycji, należy wpisać liczbę
godzin jaka jest przypisana do formy przedmiotu dla danego semestru
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W przypadku szczegółowego rozpisywania treści – należy szczegółowo również
rozpisać godziny, przy czym suma godzin ze wszystkich pozycji powinna być równa liczbie
godzin przewidzianych dla formy przedmiotu na danym semestrze.
Kod (wewnętrzny) nadany zostanie automatycznie przez system. Pozostałe pola
pominąć.

Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz. W przypadku szczegółowego rozpisywania
pozycji – w celu dodania kolejnej pozycji ponownie nacisnąć przycisk Nowy.
Czynności powtarzać aż do wprowadzenia wszystkich pozycji.
Po zakończeniu wprowadzania kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.

9 Literatura
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Literatura.

Zostanie wyświetlona zakładka z dotychczas zarejestrowanymi danymi (dla nowego
sylabusa na początku brak danych).
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■
■
■
■
■

Nacisnąć przycisk Nowy i uzupełnić pola:
Kategoria
Wybór: podstawowa, uzupełniająca
Autor
Wprowadzać w konwencji: Nazwisko Imię
Tytuł
Miejsce wydania
Rok wydania

Jeżeli są znane uzupełnić również pozostałe pola:
Wydawnictwo
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego - DOI
Opis
Pole może być użyte do zapisu dodatkowej informacji np. gdy dana pozycja dot. tylko
wybranych treści programowych czy specjalności
■
■
■

Kod (wewnętrzny) nadany zostanie automatycznie przez system. Pozostałe pola
pominąć.
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Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz. W celu dodania kolejnej pozycji ponownie
nacisnąć przycisk Nowy.
Czynności powtarzać aż do wprowadzenia wszystkich pozycji.
Po zakończeniu wprowadzania kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.

10 Dyscyplina
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Dyscyplina.

Uzupełnić pole:
■ Dyscyplina
Przypisać przedmiot do dyscypliny. Lista wyboru zawiera tylko dyscypliny powiązane z
kierunkiem, realizowanym przez dany program studiów.

Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz.
Po zakończeniu wprowadzania kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.

11 Wskaźniki
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Wskaźniki.

Zostanie wyświetlona zakładka z informacjami, czy dany przedmiot wpisuje się do
wskaźników w obrębie programu kształcenia. Przypisanie do wskaźnika polega na
zaznaczeniu checkboxa w kolumnie Zaznacz przy odpowiedniej pozycji.
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Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz. Po zakończeniu wprowadzania nacisnąć przycisk
Zamknij okno w celu powrotu na zakładkę Sylabus.

12 Aktualizacja liczby godzin praktycznych na
formach zajęć
Na zakładce Sylabus dla każdej formy zajęć w ramach danego semestru uwidocznione
są liczby godzin, przewidziane w projekcie harmonogramu realizacji planu studiów:
■ liczba godzin (łącznie), w tym:
■ liczba godzin praktycznych
Wykładowca może skorygować liczbę godzin praktycznych, poprzez wprowadzenie
zaktualizowanej wartości w kolumnie Liczba godz. prak., a następnie zapisanie zmian,
poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz liczbę godz. prak.

13 Nakłady pracy studenta
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Metody dydaktyczne.
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Zostanie wyświetlona zakładka z tabelą przypisanych nakładów pracy studenta.
Pierwsza pozycja:
■ Udział w zajęciach
jest automatycznie wyliczana jako suma godzin przypisanych do zaplanowanych form
realizacji przedmiotu (wykłady, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, itd).
Dla pozostałych pozycje należy uzupełnić nakłady pracy w godzinach oraz wskazać ile
z godzin ma charakter praktyczny:
■ Bezpośredni kontakt z nauczycielem – konsultacje z prowadzącym
■ Bezpośredni kontakt z nauczycielem – udział w egzaminie
■ Bezpośredni kontakt z nauczycielem – inne
■ Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć
■ Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu
■ Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp
■ Inne
Zmiany zapisać przyciskiem Zapisz nakłady, wtedy następuje też aktualizacja
podsumowania godzin.

Po zakończeniu wprowadzania kliknąć w zakładkę Sylabus w celu dostępu do
przycisków uzupełniania kolejnych danych.

14 Sprawdzenie poprawności
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Sprawdź poprawność.

Sprawdzanie poprawności weryfikuje czy nie występują błędy w sylabusie – techniczne
(czyli niezgodności liczbowe), nie weryfikuje merytorycznych aspektów.
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Wynik weryfikacji pojawi się w nowym oknie.

15 Wydruk sylabusa
Na zakładce Sylabus kliknąć przycisk Wydruki.

Przycisk uruchamia formularz z dostępną w danym kontekście listą wydruków.

Aby wydrukować sylabus należy kliknąć w nazwę wydruku. Przy wydruku należy
wybierać opcję Wydruk roboczy.
Opcja Rejestruj powoduje automatyczne zarejestrowanie wydruku w bazie danych dla
celów kompletacji dokumentacji – korzystać z niego powinien Kierownik jednostki
organizacyjnej na późniejszym etapie weryfikacji sylabusa.
W obu wariantach treść wydruku jest identyczna.

Wydruk sylabusa w formacie PDF, otworzy się w osobnym oknie.
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16 Zatwierdzenie sylabusa przez Koordynatora
Aby zatwierdzić sylabus należy na zakładce Sylabus wybrać poziom akceptacji
Akceptacja wykładowcy i kliknąć przycisk Zmień poziom akceptacji. W tym momencie
sylabus przestanie być dostępnym dla edycji przez Koordynatora - Wykładowcę.

W przypadku, gdy wartości liczbowe godzin nie współgrają z przypisanymi punktami
ECTS, lub nie zostały dokonane odpowiednie powiązania – system nie pozwoli zmienić
statusu sylabusa, o czym powiadomi odpowiednim komunikatem w kolorze czerwonym.
Przykład:
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