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Sylabus wypełniamy Czcionka dedykowana: Calibri Light 10 /11pkt; z ustawieniem interlinii 1,0; wyrównanie 
tekstu do lewej strony; wypunktowania automatycznych ustawień komputera: tematów zajęć, literatury 
i innych koniecznych treści  

Sylabus na rok akademicki: 2020/2021 
Cykl kształcenia: 2020-2023 studia I st. lub  2020-2022 II st. 

Opis przedmiotu kształcenia 

Nazwa 
modułu/przed
miotu 

np. Podstawy opieki położniczej 

Grupa szczegółowych efektów 
kształcenia 

Kod grupy np.  

C.W1., C.U1., 
K.1. 

Nazwa grupy 

Nauki w 
zakresie 
podstaw 

opieki 
położniczej 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek 
studiów 

np. Położnictwo 

Jednostka 
realizująca 
przedmiot 

np. Zakład Położnictwa Praktycznego 

Specjalność  

Poziom 
studiów 

jednolite magisterskie * 
I stopnia X    

II stopnia     

III stopnia     

podyplomowe  

Forma studiów X  stacjonarne       niestacjonarne 

Rok studiów  Semestr 
studiów: 

X zimowy 
X letni 

Typ 
przedmiotu 

X  obowiązkowy 

 ograniczonego wyboru 

  wolnego wyboru/ fakultatywny   

Rodzaj 
przedmiotu 

X  kierunkowy       podstawowy 

Język 
wykładowy 

X polski         angielski      inny 

* zaznaczyć odpowiednio, zamieniając    na X 

Liczba godzin 

Forma kształcenia 

Komentarz [MP1]: Kody przynależne 
grupie określonej Standardem kształcenia 
(kierunki regulowane) w  do której należy 
przedmiot w zgodzie z matrycą pokrycia 
efektów kształcenia. W przypadku 
kierunków nieregulowanych w zgodzie z 
opracowanymi grupami efektów uczenia 
się dla grup przedmiotów. 

Komentarz [MP2]: Nazwę grupy należy 
wpisać zgodnie ze wskazaniem Standardu 
kształcenia (kierunki regulowane), do 
której przypisany jest dany przedmiot. W 
przypadku kierunków nieregulowanych w 
zgodzie z wskazanymi nazwami w 
opracowanych grup przedmiotów. 

Komentarz [MP3]: W przypadku 
sylabusa obejmującego 2 lub więcej 
semestrów należy w macierzy efektów 
(poniżej) dokonać podziału efektów na 
poszczególne semestry. 

Komentarz [MP4]: Liczba godzin 
przypisana do danego przedmiotu w planie 
kształcenia dla danego cyklu kształcenia  z 
uwzględnieniem formy kształcenia 

Komentarz [MP5]: Liczbę godzin należy 
wpisać czcionką 10 pkt i w wyrównaniu 
tekstu do środka. 
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Semestr zimowy: 

Kształcenie 
bezpośrednie 
(kontaktowe) 

              

Kształcenie zdalne 
synchroniczne 

              

Kształcenie zdalne 
asynchroniczne 

              

Semestr letni: 

Kształcenie 
bezpośrednie 
(kontaktowe) 

              

Kształcenie zdalne 
synchroniczne 

              

Kształcenie zdalne 
asynchroniczne 

              

Razem w roku: 

Kształcenie 
bezpośrednie 
(kontaktowe) 

              

Kształcenie zdalne 
synchroniczne 

              

Kształcenie zdalne 
asynchroniczne 

              

Cele kształcenia: (max. 6 pozycji) 
np. 
C1.  Przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy 
C2.  Kształtowanie umiejętności ……. 
C3.  Kształtowanie postawy… 
 
 

Macierz efektów uczenia się dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji 
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć: 

Numer efektu 
uczenia się 
przedmiotowego 
 

Numer 
efektu 
uczenia się 
kierunkowe
go 

Student, który zaliczy moduł/przedmiot  
wie/umie/potrafi 

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 
zamierzonych 
efektów uczenia 
się (formujące i 
podsumowujące) 

Forma zajęć 
dydaktycznych 
 
** wpisz 
symbol 

Semestr zimowy  

Komentarz [MP6]: Cele kształcenia w 
odniesieniu do wszystkich dedykowanych 
danemu przedmiotowi grup efektów 
kształcenia: wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych. Należy przyjąć 
formę z wykorzystaniem czasowników 
operacyjnych wskazujących na czynności 
dające się sprawdzić i ocenić. 

Komentarz [MP7]: W przypadku 
realizacji części efektu uczenia się w danym 
przedmiocie i/lub  semestrze można 
zastosować wyróżnienie kolorem czcionki. 
Treści realizowane w kolejnym 
przedmiocie/ semestrze mogą być 
napisane np. czcionka szarą co wyróżnia te 
które są realizowane obecnie 
Np. zna zasady diagnozowania w 

pielęgniarstwie internistycznym, 

geriatrycznym, chirurgicznym, 

pediatrycznym, neurologicznym, 
psychiatrycznym, anestezjologicznym, 

położniczo-ginekologicznym i opiece 

paliatywnej 



 

(podział dla przedmiotów realizowanych np. na 2 semestrach)    czcionka 10 pkt. 

W 01 C.W1. Proszę sformułować ok. min 5- max 7 
efektów uczenia się - przykładowe 
czasowniki 
określające efekt uczenia się w 
zakresie wiedzy: opisuje, definiuje, 
objaśnia 
zna i rozumie status i istotę zawodu 
położnej, rolę zawodową położnej w 
ujęciu historycznym 
i współczesnym oraz uwarunkowania 
rozwoju zawodu położnej 

np. MCQ 
odpowiedź 

ustna… 
 

możliwe formy 
do weryfikacji 

wiedzy  

 

np. 
WY, SE, SA, 
EL 

U 01 C.U1. Proszę sformułować ok. min 5- 
max 7 efektów uczenia się - 
przykładowe czasowniki 
określające efekt uczenia się w 
zakresie umiejętności: stosuje, 
wykonuje, rozwiązuje 
potrafi posługiwać się właściwym 
nazewnictwem z zakresu opieki 
położniczej, 
neonatologicznej i ginekologicznej 
oraz interpretować podstawowe 
pojęcia z 
zakresu praktyki zawodowej położnej 

np. MINI-CEX, 

OSCE, realizacja 
zleconego 
zadania …. 
Możliwe formy 
do oceny 
umiejętności 
praktycznych 

np. 
SE, CA, CS, 
CK, CN, LE, 
PP, PZ 

K 01 K.1. Proszę sformułować ok.2-3 postawy - 
przykładowy czasownik określający 
efekt 
uczenia się w zakresie postaw: kreuje, 
chętnie uczestniczy, współpracuje w 
grupie, 
aktywnie uczestniczy 
dostrzegania i rozpoznawania 
własnych ograniczeń w zakresie 
wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych oraz 
dokonywania samooceny deficytów i 
potrzeb edukacyjnych 

np. 
Przedłużona 
obserwacja przez 
nauczyciela/opie
kuna 
Samoocena  
(w tym portfolio) 
Ocena 360° 

 

Semestr letni 
(podział dla przedmiotów realizowanych np. na 2 semestrach) 

     

** WY - wykład; SE - seminarium; CA - ćwiczenia audytoryjne; CN - ćwiczenia kierunkowe 
(niekliniczne); CK - ćwiczenia kliniczne; CL -ćwiczenia laboratoryjne; CM – ćwiczenia 
specjalistyczne (mgr); CS - ćwiczenia w warunkach symulowanych; LE - lektoraty; zajęcia 
praktyczne przy pacjencie - PP; WF - zajęcia wychowania fizycznego (obowiązkowe); PZ- praktyki 
zawodowe; SK – samokształcenie, EL- E-learning.  

Proszę ocenić w skali 1-5 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, 
umiejętności czy kształtowanie postaw: 
Wiedza: .… 
Umiejętności: …. 
Kompetencje społeczne: ….. 
 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS): 

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

Obciążenie studenta (h) 

Komentarz [MP8]: Kolejny numer w 
ramach danego przedmiotu 

Komentarz [MP9]: Uwaga! Te 
wskazówkę należy po zapoznaniu się 
„wyciąć”. W przypadku kierunków 
regulowanych efekty są sformułowane w 
Standardach kształcenia. Kierunki 
nieregulowane wpisują efekty 
przygotowane w ramach  

Komentarz [MP10]: W przypadku 
efektów uczenia się dotyczących wiedzy 
wykorzystujemy formy zajęć, podczas 
których realizacja tych efektów jest 
priorytetowa. WY  to podstawowa 
dedykowana w tym względzie form z 
uwzględnieniem e-learningu. Należy 
przyjąć, że SE, CA i CN w tym (e-learning do 
tej formy zajęć) w pewnym zakresie  w 
części spełni to kryterium, jednak należy 
pamiętać, że jest to forma aktywizacji 
studentów i nie może być wykorzystana 
jako jedynie do realizacji efektów 
dotyczących wiedzy w ramach danego 
przedmiotu. 

Komentarz [MP11]: Formy zajęć 
dedykowane do realizacji efektów uczenia 
się dotyczących umiejętności. Należy 
unikać przypisywania efektów dotyczących 
umiejętności do WY z uwagi na metody 
weryfikacji. Nie można wykluczyć znaczenia 
oceny wiedzy podczas oceny umiejętności, 
nie mniej jednak wiedza poprzedza 
kształtowanie umiejętności podczas innej 
formy zajęć. Wyjątkiem mogą być SE i w 
uzasadnionych przypadkach CA i CN. 

Komentarz [MP12]: Kompetencje 
społeczne dla kierunków regulowanych 
znajdują się w Standardzie kształcenia w 
części: Efekty uczenia się ogólne. Należy 
przyjąć symbol K i kolejny nr. Np. K.1., K.2. 
W przypadku kierunków nieregulowanych 
efekty opracowane dla danego kierunku 
przyjmując symbole jw. 

Komentarz [MP13]: Należy w ocenie 
wziąć pod uwagę jaka forma zajęć i 
przydział do niej efektów uczenia się 
dominuje w ramach przedmiotu. 

Komentarz [MP14]: Dane do 
pozyskania z planu kształcenia dla danego 
cyklu kształcenia 



 

1. Godziny kontaktowe:  

2. Godziny w kształceniu zdalnym (e-learning)  

3. Czas pracy własnej studenta (samokształcenie):  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta  

Punkty ECTS za moduł/przedmiot  

Uwagi  

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć z podziałem na formę zajęć 
dydaktycznych, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty uczenia się) 

Wykłady 
1. 
2. 
3. 
 

Seminaria 
1. 
2. 
3. 
 

Ćwiczenia 
1. 
2. 
3. 

Inne 
1. 
2. 
3. 
itd…. 
 

Literatura podstawowa: (wymienić wg istotności, nie więcej niż 3 pozycje) 
1. 
2. 
3. 
Literatura uzupełniająca i inne pomoce: (nie więcej niż 3 pozycje) 
1. 
2. 
3. 

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

Warunki wstępne: (minimalne warunki, jakie powinien student spełnić przed przystąpieniem do 
modułu/przedmiotu) 
 
 
 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: (określić formę, kryteria i warunki zaliczenia zajęć 
wchodzących w zakres  modułu/przedmiotu, zasady dopuszczenia do egzaminu końcowego 
teoretycznego i/lub praktycznego, jego formę oraz wymagania jakie student powinien spełnić by go 
zdać, a także kryteria na poszczególne oceny) UWAGA! Warunkiem zaliczenia przedmiotu nie 
może być obecność na zajęciach 
 
 

Komentarz [MP15]: Należy wpisać w 
oparciu o efekty uczenia się treści zajęć z 
uwzględnieniem liczby spotkań ze 
studentami w ramach danej formy 
kształcenia. Np. w przypadku 10 godzin  
wykładu przy podziale na 3 wykłady: 2x3h i 
1x4h należy wskazać w trzech punktach 
jakie treści będą realizowane w ramach 
danego wykładu. Dotyczy to każdej z 
realizowanych w ramach przedmiotów 
formy zajęć zarówno teoretycznych jak i 
praktycznych zwłaszcza SE, CA, CS, CN, LE.  
Student ma uzyskac informacje jakie 
treści/umiejętności sa realizowane na 
kolejnych zajęciach. Pozwoli to również na 
egzekwowanie uzupełnienia 
wiedzy/umiejętności w przypadku np. 
absencji na zajęciach. Wyjątkiem są PP i PZ, 
podczas których realizacja efektów uczenia 
się uzależniona jest od bieżącej sytuacji w 
placówce. 

Komentarz [MP16]: Literatura 
aktualna i pozwalająca pozyskać wiedzę do 
realizacji założonych efektów uczenia się. 
Możliwie dostępna w Bibliotece UM we 
Wrocławiu. W przypadku braku dostępu 
stacjonarnego lub on-line należy zgłosić 
zapotrzebowanie do zakupu 
/udostępnienia on-line. 
Format: 
1.dane autora, tytuł, 
wydawnictwo/czasopismo, rok wydania 
(możliwie najnowszy) 
2.dane autora, tytuł, 
wydawnictwo/czasopismo, rok wydania 
(możliwie najnowszy) 

Komentarz [MP17]: Pozycje 
poszerzające wiedzę poza założone efekty 
kształcenia 
Format jw. 

Komentarz [MP18]: Należy wskazać 
pomoce dydaktyczne pozwalające na 
realizację założonych efektów uczenia się. 

Komentarz [MP19]: W tym miejscu 
należy określić kryteria zaliczenia 
poszczególnych form zajęć. Należy z 
rozwaga wpisywać formy zaleczenia w 
części macierzy, ponieważ w tym  miejscu 
należy szczegółowo określić zasady takiego 
zaliczenia – WSZYSTKICH wskazanych! 
W przypadku zajęć teoretycznych 
przygotowując np. test MCQ można 
zastosować go w zaliczeniu na ocenę 
dokonując skalowania ocen. W przypadku 
zaliczenia bez oceny należy przyjąć próg 
zaliczenia w pkt. lub procentach (min. 60%) 
co wskazuje kiedy możliwe jest zaliczenie a 
kiedy nie.  
Odpowiedź ustana należy oceniać ze 
wskazaniem kryteriów oceny lub zaliczenia 
bez oceny. 
Ocena umiejętności praktycznych mini-ces, 
OSCE i inne sprecyzowane kryteria oceny 
wskazujące kiedy umiejętność jest a kiedy 
nie zaliczona. 
W sylabusie pozostawiamy tylko te tabele, 
które są wykorzystane do określenia 
kryteriów zaliczenia. Pozostałe należy 
wykasować. ...



 

Ocena: Kryteria zaliczenia przedmiotu na ocenę np. test MCQ 
Test  MCQ - 60 pytań  (1 werstraktor + 3 dystraktory) 

Bardzo dobra 
(5,0) 

60-58 poprawnych odpowiedzi 

Ponad dobra 
(4,5) 

57-54 poprawnych odpowiedzi 

Dobra (4,0) 53-51 poprawnych odpowiedzi 

Dość dobra 
(3,5) 

50-45 poprawnych odpowiedzi 

Dostateczna 
(3,0) 

44-39 poprawnych odpowiedzi 

 Kryteria zaliczenia przedmiotu na zaliczenie (bez oceny) 
Kryteria zaliczenia przedmiotu na ocenę np. test MCQ 

Test  MCQ - 60 pytań  (1 werstraktor + 3 dystraktory) 
Zaliczone ≥ 38 poprawnych odpowiedzi (≥60%) 

Nie zaliczone ≤  37 poprawnych odpowiedzi (< 60%) 

  

Ocena: Kryteria oceny z egzaminu 
Test  MCQ - 60 pytań  (1 werstraktor + 3 dystraktory) 

Bardzo dobra 
(5,0) 

60-58 poprawnych odpowiedzi 

Ponad dobra 
(4,5) 

57-54 poprawnych odpowiedzi 

Dobra (4,0) 53-51 poprawnych odpowiedzi 

Dość dobra 
(3,5) 

50-45 poprawnych odpowiedzi 

Dostateczna 
(3,0) 

44-39 poprawnych odpowiedzi 

 

Naz Nazwa jednostki prowadzącej 
przedmiot: 

 

Adres jednostki:  

Numer telefonu:  

E-mail:  

 

Naz Osoba odpowiedzialna za przedmiot 
(koordynator): 

 

Numer telefonu:  

E-mail:  

Wykaz osób prowadzących poszczególne zajęcia: 

Imię i nazwisko: 
Stopień / tytuł 
naukowy lub 
zawodowy: 

Dyscyplina 
naukowa: 

Wykonywany 
zawód: 

Forma 
prowadzenia 

zajęć: 

     



 

     

     

 

Data opracowania sylabusa Imię i nazwisko autora (autorów) sylabusa: 
 
………………………………………….. ……....................................................................  

 
Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia 

 
 

…....……………………………………………………………… 
 
Podpis Dziekana wydziału zlecającego przedmiot: 
 
 
 
………………………………………………………………………….. 

 

Prezentacja multimedialna – jest formą przygotowania się studenta do zajęć i nie powinna stanowić 
kryterium zaliczenia z uwagi na fakt, że odnosi się do jednego lub grupy studentów przygotowujących 
jednostkowe zagadnienie. Wytyczne przygotowania prezentacji powinny znaleźć 
się w regulaminie przedmiotu. 
 
Zlecenie wykonania zadania – należy określić szczegółowe kryteria kiedy zadanie jest a kiedy nie 
zaliczone 

 
 

SK – samokształcenie kierowane – to forma zajęć teoretycznych, w ramach której student zapoznaje się 
z wiedzą samodzielnie na podstawie wskazanych przez nauczyciela materiałów dydaktycznych 
(literatura, czasopisma itp…). Nie należy w ramach samokształcenia weryfikować efektów uczenia się w 
ramach umiejętności praktycznych (kierunkowych np. procedur umiejętności 
pielęgniaskich/położniczych jako jedyna forma ich zaliczenia) zwłaszcza na studiach I stopnia. Znajomość 
procedury nie jest jednoznaczna z pozyskaniem umiejętności jej wykonania. Forma oceny pozyskanej 
wiedzy może być oparta na podstawie testu, oceny przygotowanej pracy pisemnej, odpowiedzi ustnej. 
W każdym przypadku należy opracować kryteria zaleczenia. 

Np. dla kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo może być to opracowanie w oparciu o  proces 
pielęgnowania, który jest oceniony wg ustalonych kryteriów i omówiony przez studenta 

Przykład: 

Kryteria zaliczenia samokształcenia 

Składowe zaliczenia 
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Zbieranie danych:  dotyczące pacjenta i jego rodziny zgromadzono prawidłowo; 

wykorzystano możliwe źródła danych; uwzględniono rozpoznanie lekarskie, informacje 

odnośnie stanu ogólnego, położniczego i psychicznego oraz chorób współistniejących 

0 pkt 1pkt 2 pkt 

Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej (jako stwierdzenie) opartej na obecnie istniejących 

problemach lub potencjalnych zagrożeniach wynikających z procesu leczenia i 

0 pkt 1 pkt 2 pkt 



 

pielęgnowania z uwzględnieniem aktualnie głównych dolegliwości i chorób 

współistniejącymi, bieżących zaleceń lekarskich, aktualnych problemy społeczne i socjalne 

chorego 

Określenie celu opieki: wyraźny i jednoznaczny 0 pkt 1 pkt 2 pkt 

Ustalenie planu opieki: specyficzny dla założonego celu, realny w stosunku do możliwości 

podmiotu opieki i możliwości oddziału, wykorzystuje dostępne metody i środki 
0 pkt 1 pkt 2 pkt 

Uzasadnienie podjętych działań: w oparciu o plan opieki z wykorzystaniem Evidence Best 
Practice  

0 pkt 1 pkt 2 pkt 

Działania edukacyjne realizowane wobec pacjentki: w zakresie wiedzy i umiejętności 
zgodne ze stanem obecnym i prognoza na przyszłość 

0 pkt 1 pkt 
2 pkt 

Omówienie przygotowanej analizy przypadku z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjentki 0 pkt 1 pkt 4 pkt  

 • ≥ 10  zaliczone   •  ≤ 9  niezaliczone 

  

Przykład: 

 

 

Opracowanie wskazanego zagadnienia np. 

 wskazanie wymagań merytorycznych np: analiza zagadnienia w oparciu o literaturę, analiza 
przypadku, opis sytuacji klinicznej/przypadku w ujęciu wieloaspektowym,  

 określenie struktury pracy 

 minimalnej liczby stron/znaków 

 podsumowanie/wnioskownie (w uzasadnionych przypadkach) 

 wskazanie literatury  

Zaliczenie Samokształcenia opartego na przygotowaniu opracowania pisemnego (zgodnie z wytycznymi) 
poza  oceną/zaliczeniem kryteriów redakcyjnych powinno być oparta na weryfikacji bezpośrednim 
wiedzy w omówieniu pracy (kryteria) lub włączeniu tych treści do egzaminu końcowego teoretycznego.  

Studenci na danym roku otrzymują pełny katalog tematyki do wglądu z możliwością wyboru zgodnie ze 
wskazaniem koordynatora przedmiotu. Przygotowując zadania dla studentów należy wziąć pod uwagę 
jakie efekty uczenia się będą w ramach ich realizacji pozyskane w odniesieniu do wszystkich studentów 
w danej grupie. Student ma zaliczyć wszystkie efekty uczenia się w ramach danego przedmiotu/modułu.  

 

Kryteria zaliczenia kompetencji społecznych mogą stanowić element kryteriów zaliczenia innych efektów 
jeżeli są w nich wskazania w tym względzie. 


