
ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 maja 2020 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania i 

dokumentowania programów studiów na określonym kierunku studiów 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich 

opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji,  
tworzonych i modyfikowanych od roku akademickiego 2019/2020 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 226), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 
sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 
6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218), zarządza się co następuje: 
 

§ 1. W Zasadach projektowania i dokumentowania programów studiów na 
określonym kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach 
magisterskich opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji, tworzonych i modyfikowanych od 
roku akademickiego 2019/2020, stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 158/2019 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 

 
1)   § 21 otrzymuje brzmienie: 

                                                          „§ 21 
Wzór Sylabusu przedmiotu/modułu zajęć dla programów studiów określa 
Załącznik Nr 4 do niniejszych Zasad.” 

 
2) Załącznik Nr 4 do Zasad otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do niniejszego 

zarządzenia.  

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw nauczania. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
  R E K T O R 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do zarządzenia Nr 65/2020 
z dnia 22 maja 2020 r. 
             
Załącznik Nr 4  
do Zasad   
                    

                               SYLABUS PRZEDMIOTU/MODUŁU ZAJĘĆ*   

1.   Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim oraz angielskim  

2.   Dyscyplina   

3.   Język wykładowy  

4.   Jednostka prowadząca przedmiot  

5.   Kod przedmiotu/modułu  

6.   Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub do wyboru)  

7.   Kierunek studiów (specjalność)*  

8.   Poziom studiów (I stopień*, II stopień*, jednolite studia magisterskie*)  

9.   Rok studiów (jeśli obowiązuje)  

10.   Semestr (zimowy lub letni)  

11.   Forma zajęć i liczba godzin (w tym liczba godzin zajęć online*)  

12.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych dla przedmiotu/modułu   

13.   Cele kształcenia dla przedmiotu  

14.   Treści programowe  
- realizowane w sposób tradycyjny (T)*  
- realizowane online (O)*  
Treści programowe realizowane online powinny być opatrzone numerami 
porządkowymi wg kolejnych godzin, kolejnych zajęć lub kolejnych bloków 
tematycznych, które zajęcia obejmują.  

15.   Zakładane efekty uczenia się   Symbole odpowiednich 
kierunkowych efektów 
uczenia się, np.: K_W01*, 
K_U05, K_K03  

16.   Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.)  

17.     Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się:  
np.  
- egzamin ustny lub pisemny (T)* i (O)*,  
- końcowa praca kontrolna (T)* i (O)*,  



- pisemna praca semestralna (indywidualna lub grupowa) (T)* i (O)*,  
- przygotowanie wystąpienia ustnego (indywidualnego lub grupowego) (T)* i 
(O)*,  
- przygotowanie i zrealizowanie projektu (indywidualnego lub grupowego) 
(T)* i (O)*,  
  

18.   Warunki i forma zaliczenia poszczególnych komponentów 
przedmiotu/modułu:  
np.   
 - ciągła kontrola obecności i postępów w zakresie tematyki zajęć (T)* i 
(O)*,   
 - praca kontrolna (końcowa) (T)* i (O)*,  
- pisemna praca semestralna (indywidualna lub grupowa) (T)* i (O)*,  
 - wystąpienie ustne (indywidualne lub grupowe) (T)* i (O)*,  
 - przygotowanie i zrealizowanie projektu (indywidualnego lub grupowego) 
(T)* i (O)*,  
 - napisanie raportu z zajęć (T)* i (O)*,  
 - egzamin (pisemny lub ustny) (T)* i (O)*.  

  
19.   Nakład pracy studenta  

forma realizacji zajęć przez studenta*  liczba godzin przeznaczona na 
zrealizowanie danego rodzaju 

zajęć  
zajęcia (wg planu studiów) z prowadzącym:  
- wykład*:  
- wykład online*:  
- ćwiczenia*:  
- ćwiczenia online*:  
- laboratorium*:  
- laboratorium online*:  
- inne:  

  

praca własna studenta (w tym udział w 
pracach grupowych) np.:  
- przygotowanie do zajęć:  
- czytanie wskazanej literatury:  
- przygotowanie prac/wystąpień/projektów:  
- napisanie raportu z zajęć:  
- przygotowanie do sprawdzianów i 
egzaminu:  

  

Łączna liczba godzin    
Liczba punktów ECTS (jeśli jest wymagana)    

(T) – realizowane w sposób tradycyjny  

(O) - realizowane online   

*niepotrzebne usunąć  

Tabelę należy wypełnić czcionką Verdana, wielkość min 9 max 10, interlinia 1;  

 

 


