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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SYLABUSA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 

do zajęć realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMW 
 
 

1. W roku akademickim 2014/2015 obowiązuje wzór sylabusa, który znajduje się na stronie 
internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu w dziale „Informacje dla nauczycieli -> Instrukcje, 
procedury, druki”. Wzór ten zgodny jest z Uchwałą nr 1138 Senatu AM we Wrocławiu z 
dnia 24.04.2012r., poszerzony o wytyczne zespołu ekspertów powołanych do oceny 
aktualności treści programów nauczania i ich przydatności praktycznej na rynku pracy. 

2. Sylabus wypełnia się w formie elektronicznej czcionką Calibri lub Arial wielkości 12 pkt. 
3. Nie wolno zmieniać szerokości pól przeznaczonych do wpisów, w razie potrzeby 

zmieszczenia większej ilości tekstu można zmieniać wysokość poszczególnych pól. 
4. Należy zwracać szczególną uwagę na nowe pozycje form kształcenia. Są one zgodne z 

Uchwałą nr 1408 Senatu UMW z dnia 28.05.2014r.  w sprawie zasad ustalania liczebności 
grup studenckich oraz podgrup studenckich na poszczególnych formach zajęć 
dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015. Przy ustalaniu liczebności grup na 
zajęciach należy opierać się na ww. uchwale. 

5. Cele kształcenia muszą być opisane w sposób zwięzły i osiągalny, zgodny z 
możliwościami ich uzyskania podczas realizowanych zajęć. Cele nie mogą być ani zbyt 
ogólne ani zbyt szczegółowe.  

6. Efekty kształcenia muszą być bezwzględnie opisane czasownikami akcji, tj. „umie”, 
„zna”, „potrafi”, „definiuje”, „rozumie”, „wykazuje postawę”, itp.  

7. Metody weryfikacji zamierzonych efektów musza być ściśle związane z tymi efektami, 
tzn. należy zwracać uwagę aby efektów dotyczących postaw społecznych studenta czy 
umiejętności praktycznych nie oceniać za pomocą testu czy egzaminu teoretycznego.  

8. Numer efektu kształcenia przedmiotowego oznacza się od 01, poprzez 02, 03, dalej, w 
zależności od liczby efektów zaproponowanych przez prowadzącego. Należy zwrócić 
uwagę aby liczba efektów przedmiotowych była osiągalna i możliwa do uzyskania. 

9. Numer efektu kształcenia kierunkowego musi być zgodny z rozporządzeniem MNiSW 
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-
dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa z dnia 9 maja 2012 r. (w 
przypadku kierunków regulowanych) lub kierunkowych efektów kształcenia przyjętych 
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przez Senat UMW na pozostałych kierunkach studiów (dietetyka, ratownictwo medyczne, 
fizjoterapia, zdrowie publiczne, kierunki studiów podyplomowych). UWAGA! Zestaw 
efektów kierunkowych należy dobrać do przedmiotów w taki sposób, aby wszystkie 
efekty przewidziane dla danego kierunku zostały w toku wszystkich lat studiów 
wykorzystane. Absolwent musi być wyposażony we wszystkie efekty, przewidziane 
odpowiednimi przepisami. W tym celu zaleca się opracowywanie podziału tych efektów 
na poszczególne przedmioty w zespołach nauczycieli odpowiedzialnych za kierunek. 

10. Treści poszczególnych wykładów, seminariów, ćwiczeń i innych zajęć powinny być 
podane w sposób zwięzły.  Treści przekazywane studentom muszą być ściśle związane z 
efektami kształcenia jakie mają być uzyskane przez studenta, a także muszą być stale 
uaktualniane przez nauczycieli akademickich w oparciu o najnowsze doniesienia 
naukowe, dostępne standardy postępowania i wiedzy fachowej. Treści nieaktualne, 
przeterminowane, niepoparte aktualnie obowiązującą wiedzą nie mogą być podawane 
studentom. Liczbę poszczególnych zajęć należy dostosować do projektowanej liczby 
spotkań ze studentami. 

11. Literatura podstawowa jest przeznaczona dla wszystkich studentów studiujących dany 
przedmiot. Powinni oni znaleźć w niej większość treści omawianych na zajęciach, 
powinna być osiągalna dla studentów w obiegu księgarskim lub bibliotecznym, powinna 
być nie starsza niż 5 letnia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
literaturę starszą, o ile wiedza w niej zawarta nie zmieniła się od chwili wydania). Liczba 
pozycji literaturowych nie powinna przekraczać 3.  

12. Literatura uzupełniająca przeznaczona jest być dla studentów, którzy chcą poszerzyć 
swoją wiedzę w zakresie przedmiotu, powinna zawierać informacje dodatkowe 
przeznaczone dla osób, które chcą samodzielnie studiować zagadnienia o których mowa 
na zajęciach. Literatura uzupełniająca nie powinna być źródłem pytań zaliczeniowych 
(egzaminacyjnych), chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone przez prowadzącego 
zaliczenie (egzamin). 

13. Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych muszą być możliwe do spełnienia w 
warunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu. W razie zgłoszenia zapotrzebowania na sprzęt lub 
urządzenia niedostępne na co dzień, prowadzący zajęcia winien wcześniej uzgodnić to z 
koordynatorem przedmiotu lub kierownikiem Zakładu, w celu określenia możliwości 
prowadzenia zajęć poza Wydziałem (np. w przedsiębiorstwie, szpitalu, innym miejscu 
niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów).  
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14. Warunki wstępne dotyczą wymagań jakie stawia nauczyciel przedmiotu studentom 
przed rozpoczęciem zajęć. Chodzi np. o spełnienie określonych wymagań dotyczących 
kompetencji (np. na przedmiocie klinicznym student posiada kompetencje zdobyte w 
pracowniach umiejętności praktycznych, albo na przedmiocie będącym kontynuacją 
innego student zna, rozumie zagadnienia będące przedmiotem poprzednich zajęć), lub 
też ukończenie innego przedmiotu (dawniej tzw. przedmioty rygorowe – choć taka 
nazwa już nie funkcjonuje). W przypadku studentów I roku, dla których przedmioty są 
pierwszym kontaktem z daną problematyką zaleca się aby warunkiem wstępnym było 
uzyskanie wiedzy w zakresie nauk podstawowych uzyskanych w kształceniu w szkole 
średniej lub samo zakwalifikowanie na I rok studiów na określonym kierunku.  

15. Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu bezwzględnie nie mogą opierać się o 
obecność studenta na zajęciach. Obecność na zajęciach regulowana jest odrębnymi 
przepisami Regulaminu Studiów, wobec tego nie wolno tego kryterium wpisywać do 
sylabusa. Metody uzyskiwania zaliczenia należy dostosować do założonych efektów. 
Można zaplanować zaliczenie wieloetapowe, tzn. oparte o obserwację zachowania 
studenta wobec pacjentów, kolegów (wówczas można weryfikować efekty społeczne), 
test sprawdzający wiedzę, sprawdzian umiejętności praktycznych. Do każdej z 
zaplanowanych form sprawdzenia należy przygotować dokumentację i kryteria oceny, 
aby po zakończeniu przedmiotu móc wskazać na jakim etapie, kiedy i w jaki sposób 
oceniono konkretnego studenta.  

16. Kryteria oceny dotyczą oceny końcowej przedmiotu w przypadku gdy przedmiot kończy 
się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę.  W razie gdy przedmiot kończy się zaliczeniem 
na „zal”, wówczas należy wpisać w pierwszym wierszu „przedmiot kończy się 
zaliczeniem”. W innych przypadkach należy wskazać możliwie ogólnie jakie wymagania 
stawiane są studentowi na poszczególna ocenę. Należy zwracać uwagę aby różnice 
pomiędzy poszczególnymi ocenami były wyraźne. Im wyraźniej prowadzący zajęcia 
wskaże kryteria oceny, tym łatwiej będzie mu udowodnić że dokonał sprawiedliwej 
oceny. 

17. Tytuł (stopień) naukowy lub zawodowy, dziedzina naukowa, nazwisko i imię 
nauczyciela prowadzącego wraz z wykonywanym zawodem i formą prowadzonych 
zajęć. W tym miejscu należy podać wszystkie dane dotyczące prowadzących zajęcia, ze 
wskazaniem jaki zawód wykonuje nauczyciel (lekarz, pielęgniarka / pielęgniarz, położna / 
położny, prawnik, socjolog, psycholog, ekonomista, itp.) w celu umożliwienia dokonania 
oceny czy osoba prowadząca zajęcia jest upoważniona do prowadzenia tych zajęć. 



 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

 
    

ul. Kazimierza Bartla 5, 51-618 Wrocław 
T: +48 71 784 18 05 +48 71 341 95 33  F: +48 71 343 20 86  wnoz@umed.wroc.pl  www.umed.wroc.pl 

 

4 

Istniejące przepisy wyraźnie wskazują jakie zajęcia na kierunkach pielęgniarstwo i 
położnictwo może prowadzić lekarz, podobnie przedstawiciele innych zawodów. Aby 
umożliwić ocenę zewnętrznych instytucji akredytujących (np. PAKA, KRASZPiP i inne) 
należy wskazać wykonywany zawód prowadzącego i formę zajęć jaką prowadzi (wykład, 
seminarium, zajęcia kliniczne lub inne).  

18. Podpis autora sylabusa oraz kierownika Zakładu jest wymagany ponieważ stanowi 
podstawę dla późniejszego egzekwowania treści programowych podawanych 
studentom. Nauczyciel akademicki jest odpowiedzialny za prowadzenie zajęć ściśle z 
treścią opracowanego sylabusa, zaś kierownik Zakładu jest odpowiedzialny za to, aby 
treści zapisane w sylabusie były zgodne z aktualną wiedzą, spójne z innymi przedmiotami 
w ramach kierunku. 

 
 
Wypełnione sylabusy przedmiotowe za cały rok akademicki 2014/2015 muszą być 
przekazane do Sekcji Nauki Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu najpóźniej do dnia 
rozpoczęcia zajęć akademickich, czyli do dnia 1.10.2014r.  
Sylabusy niekompletne lub niepoprawnie wypełnione będą zwracane  ich Autorom celem 
niezwłocznej korekty.  


