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Wytyczne do przygotowania 

sylabusa
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Wzór sylabusa polskojęzycznego i angielskojęzycznego

Formatowanie dokumentu

kolor czcionki - czarny

czcionka dedykowana: Calibri Light 10 /11pkt

ustawienie interlinii 1,0

wyrównanie tekstu do lewej strony (opisy)

dane liczbowe/symbole w oknach tabeli – wyśrodkowane

wypunktowanie z automatycznych ustawień komputera

tematów zajęć

literatury

inne wymagane treści 
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Kierunki regulowane



4

Kierunki nieregulowane

Dietetyka

Zdrowie Publiczne

Organizacja kształcenia oparta na 

Rozporządzenie

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie studiów oraz przepisach 

wewnętrznych uczelni

Grupy zajęć, przedmioty

Kierunek Lekarski

Kod grupy
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Grupy zajęć, przedmioty

Kierunek Położnictwo

Nazwa grupy

Szczegółowe efekty uczenia się
 wiedza W

umiejętności U



6

Kompetencje społeczne

Ogólne efekty uczenia się → sylwetka absolwenta

2021/2022

2021/2022 – 2026/2027

Anatomia

Anatomy
A

Nauki

morfologiczne

Wydział Lekarski

Lekarski

2021/2023

2021/2024

2021/2026

2021/2027

Każdy sylabus zawiera nazwę przedmiotu w języku polskim i angielskim; 

angielskie nazwy przedmiotów przygotowuje do wglądu dziekanat - nie należy 

tłumaczyć samodzielni (ujednolicenie nazewnictwa)
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 jeden sylabus w przypadku takiego samego planu studiów

 dwa oddzielne sylabusy w przypadku różnych planów studiów      

np. liczba semestrów

I

 jeden sylabus w 

przypadku przedmiotów 

realizowanych w tym 

samym roku 

akademickim

 dwa sylabusy, gdy 

przedmiot jest 

kontynuowany w 

kolejnym roku 

akademickim

Przedmiot realizowany  dwa semestry w tym 

samym roku akademickim

P
rz

y
k

ła
d

2021/2022
2021/2027

Anatomia

Anatomy
A

Nauki

morfologiczne

Wydział Lekarski
Lekarski

I
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Przedmiot kontynuowany w kolejnym roku 

akademickim

P
rz

y
k

ła
d

2021/2022
2021/2027

Anatomia

Anatomy A
Nauki

morfologiczne

Wydział Lekarski
Lekarski

I

Przedmiot kontynuowany w kolejnym roku 

akademickim

P
rz

y
k

ła
d

2022/2023
2021/2027

Anatomia

Anatomy A
Nauki

morfologiczne

Wydział Lekarski
Lekarski

II
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Przedmiot realizowany  dwa semestry w tym 

samym roku akademickim

P
rz

y
k

ła
d

2021/2022
2021/2027

Anatomia

Anatomy
A

Nauki

morfologiczne

Wydział Lekarski
Lekarski

I

Informacja 

zawarta w planie 

studiów
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English Division

Obowiązujący w danym 

cyklu kształcenia plan 

studiów można pozyskać   w 

jednym ze wskazanych 

poniżej miejsc:

 dziekanat 

 strona internetowa 

wydziału – np. zakładka 

DYDAKTYKA

 Uchwała Senatu
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Zakład Anatomii
Prawidłowej

Zakład Anatomii
Prawidłowej

35

35

70

25

25

50

forma realizowana tylko na 

WNoZ – nie utożsamiać z 

nakładem pracy studenta

K
sz

ta
łc
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n

ie
 z

 w
y

k
o

rz
y

st
a

n
ie

m
 m

e
to
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 t
e
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W
e
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e

x
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B
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B
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e
B

u
tt
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n
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M

S
 T

e
a

m
s

Formy zajęć oraz 

godziny przypisane 

do przedmiotu

plan studiów na 

obowiązujący cykl 

kształcenia 

Liczbę godzin należy wpisać 

czcionką 10 pkt i w wyrównaniu 

tekstu do środka

Zakład Anatomii
Prawidłowej

w przypadku wykorzystania 

platformy e-learningu

SK - należy wpisać w 

wierszu – kształcenie 

bezpośrednie
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Jeżeli w trakcie roku akademickiego, z uzasadnionych 

przyczyn nastąpi zmiana sposobu realizacji wybranej formy 

zajęć (bezpośrednie/zdalne), należy przygotować i dołączyć 

do wcześniej przygotowanego sylabusa aneks z tabelą 

wskazującą na liczbę  godzin i formy realizowanych dla 

danego przedmiotu zajęć

Department of 
Anatomy

35
25

Anatomy A MORPHOLOGICAL

SCIENCES

Faculty of Medicine / Faculty of Dentistry
medicine / dentistry

Tłumaczenia grup będą podane przez Wydziały, tak 

aby wszystkie jednostki stosowały tę samą 

nomenklaturę

Proszę nie wpisywać w miejscu Wydział i kierunek  -

English Divisionx

x

x

I x
x

x Angielskie nazwy jednostek 

reguluje Zarządzenie nr 101/XV 

R/2020 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu z dnia 

27 maja 2020 r. w sprawie 

ustalenia nazw anglojęzycznych 

jednostek wydziałowych i 

ogólnouczelnianych

2021/2022-2026/2027
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Należy wskazać cele kształcenia w odniesieniu do wszystkich dedykowanych 

danemu przedmiotowi grup efektów uczenia się: wiedzy i  umiejętności. 

Należy przyjąć formę z wykorzystaniem czasowników operacyjnych wskazujących na 

czynności dające się sprawdzić i ocenić

Przykład

wyposażenie studenta w wiedzę i 

umiejętności….

nabycie umiejętności badania….

W związku z tym, że standardy kształcenia kompetencje społeczne ujmują w grupie 

efektów ogólnych, które stanowią sylwetkę absolwenta, należy w oparciu o wskazane 

w tym miejscu kompetencje, opracować cel kształcenia dla danego przedmiotu

Ogólne efekty 

uczenia się w 

grupie 

kompetencji 

społecznych
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Te treści informacyjne należy 

usunąć.

Wpisujemy pełne brzmienie 

efektu uczenia się ze standardu 

kształcenia (kierunki regulowane) 

lub opisu efektów uczenia się 

(kierunki nieregulowane)

Kierunek 

Lekarski

Kierunek 

Pielęgniarstwo
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Nie wolno

zmieniać treści efektu 

skracać treść efektu

Efekty uczenia się przydzielone do 

danego przedmiotu znajdują się 

w matrycy pokrycia efektów 

uczenia się dla danego kierunku, 

stopnia i cyklu kształcenia

Matryce pokrycia efektów 

uczenia się dla obowiązującego 

cyklu kształcenia można 

pozyskać   w jednym ze 

wskazanych poniżej miejsc:

dziekanat 

 strona internetowa wydziału 

– np. zakładka DYDAKTYKA
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Przykładowa matryca pokrycia efektów uczenia się

Nie wolno

 samodzielnie dobierać efektów uczenia się do 

przedmiotu

przypisać do przedmiotu efektu z innej grupy 

niż ta, do której jest przypisany, zgodnie ze 

standardem kształcenia, przedmiot

Przykład

Przedmiot Anatomia jest przypisany do grupy A
Realizacja przedmiotu oparta jest tylko na efektach uczenia się A.W. i A.U.

np. A.W1., A.W2., A.U4., A.U5. …..

Błędem jest przypisane np. efektu uczenia się np. C.W26. w zakresie wiedzy:

absolwent zna i rozumie nazewnictwo patomorfologiczne, zakładając, że

jest to element przydatny do realizacji treści w ramach Anatomii
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 efekty uczenia się 

zgodne z matrycą 

pokrycia efektów

 pełne brzmienie 

efektów uczenia się 

zgodne ze 

standardem/opisem 

efektów uczenia się

 formatowanie zgodne  

z wytycznymi

 forma zajęć zgodna z 

planem studiów

 forma zajęć 

umożliwiająca 

realizację efektów 

uczenia się

! należy unikać przypisania 

praktycznej formie zajęć (np. CN) 

efektów w zakresie wiedzy, którą 

student pozyskuje na WY; ta 

forma dedykowana jest 

kształtowaniu umiejętności w 

oparciu o posiadaną już wiedzę

! należy unikać przypisania 

teoretycznej  formie zajęć (np. 

WY) efektów w zakresie 

umiejętności, których student nie 

ma możliwości kształtowania 

podczas WY
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! w przypadku efektów uczenia się dotyczących wiedzy wykorzystujemy formy zajęć, podczas których 

realizacja tych efektów jest priorytetowa

! WY  i SK to podstawowe dedykowane w tym względzie formy zajęć

! należy przyjąć, że SE również spełni to kryterium, jednak warto pamiętać, że SE  jest formą aktywizacji 

studentów, nie tylko w prezentacji wiedzy ale również analiz i wnioskowania itp.. co może być 

wskazane do realizacji w ramach efektu kształtującego umiejętności - możliwa inna forma zajęć np. CA

! w uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja podczas tej formy zajęć (SE)  efektów z grupy 

umiejętności

! powyższa uwaga dotyczy również SK

 należy dobrać metody 

umożliwiające weryfikację 

efektów uczenia się

! metody weryfikacji efektów 

uczenia się są rekomendowane 

przez standard kształcenia dla 

danego kierunku

! powinny być wystandaryzowane i 

umożliwiać weryfikację efektów 

uczenia się

! błędem jest przypisanie jako 

metodę weryfikacji – egzamin 

ustny lub testowy, w przypadku 

efektów kształtujących 

umiejętności praktyczne

! dopuszczalne jest wykorzystanie 

innych (poza rekomendowanymi 

przez standard), w tym własnego 

autorstwa z zastrzeżeniem, ze 

powinny być wystandaryzowane
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Położnictwo

Fizjoterapia
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Położnictwo

Fizjoterapia
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! w przypadku wpisania 

kompetencji społecznych 

w poniższą tabelę należy 

pamiętać o przypisaniu im 

metody weryfikacji

! metoda weryfikacji 

powinna być (zalecane) 

wystandaryzowana

! zastosowana do oceny 

każdego studenta w danej 

grupie studenckiej 

! obiektywizm i jednolity 

system oceniania przez 

wszystkich nauczycieli

K
o

m
p

e
te

n
cj

e
 s

p
o

łe
cz

n
e

 ?

Wpisanie w tym miejscu 

kompetencji społecznych, 

które stanowią opis sylwetki 

absolwenta,  z grupy efektów 

ogólnych jest uwarunkowane 

decyzją wydziału 

 w punktach 1,2,3,4 należy 

wpisać liczbę godzin zgodną 

z planem studiów

 jeżeli plan studiów nie 

uwzględnia pracy własnej 

studenta należy wpisać 

liczbę godzin wyliczoną 

zgodnie z rekomendacją 

dziekanatu danego 

wydziału

! praca własna studenta nie jest to samokształcenie 

kierowane

! obejmuje godziny, które naliczane są ponad 

przynależne dla danego kierunku minimum godzin 

określone w standardzie

pkt. 4 Samokształcenie kierowane dotyczy WNoZ
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godziny z 

planu studiów

godziny zgodne z 

rekomendacją 

dziekanatu 

 tematyka zajęć w oparciu o efekty uczenia się

 dotyczy każdej z realizowanych w ramach 

przedmiotów formy zajęć zarówno form 

teoretycznych jak i praktycznych 

 informacje jakie treści/umiejętności są 

realizowane na  zajęciach

 rekomendowane jest podział na semestry w 

przypadku przedmiotów realizowanych przez cały 

rok akademicki

 tematyka zajęć powinna realizować pełny wymiar 

założonych  w efektach uczenia się 

treści/umiejętności dla danego przedmiotu

 dopuszcza się realizacje treści tzw. uzupełniających 

z zastrzeżeniem pełnej realizacji treści założonych 

standardem i brakiem tych treści podczas realizacji 

innych przedmiotów

! nie należy realizować i/lub powielać treści 

przypisanych standardem do innych grup i/lub 

przedmiotów
Rekomendowane jest aby wskazać treści z podziałem na 

poszczególne zajęcia/ grupy zajęć bez konieczności wskazania 

kolejności ich realizacji

Wypunktowania z 

automatycznych ustawień 

komputera NUMERACJA
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 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

 dane autora,

 tytuł, 

 wydawnictwo/  

czasopismo,

 miejsce i rok 

wydania (ostanie 

wydanie)

pozycje poszerzające wiedzę 

poza założone efekty kształcenia

! należy rekomendować 

literaturę aktualną i 

powszechnie dostępną        

! w przypadku pozycji z 

kolejnymi wydaniami należy 

wpisać ostatnie wydanie
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W przypadku, gdy przygotowanie do egzaminu 

państwowego wymaga wykorzystania większej liczby 

pozycji dopuszcza się taką możliwość

np. WL i WLS - literatury może być więcej;

jest to jest uwarunkowane literaturą wskazaną do 

egzaminu LEK i LDEK

Biblioteka na podstawie 

sylabusów

 przygotowuje 

zestawienie dostępnej 

rekomendowanej 

literatury

 dokonuje zakupu 

pożądanych pozycji

! zgłoszenie jak najwcześniej  do biblioteki, przed opracowaniem sylabusa,

zapotrzebowania na zakup literatury

! zgłoszenie przed rozpoczęciem roku akademickiego – realizacja zakupu     do 

4. miesięcy

! zgłoszenie zakupu najnowszych, aktualnych pozycji
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 należy określić jakie przedmioty/treści/umiejętności 

stanowią podstawę do realizacji treści założonych w 

przedmiocie, dla którego przygotowany jest ten sylabus

 warunki muszą być możliwe do spełnienia i  w oparciu o 

obowiązujący dla danego cyklu plan studiów

np. zaliczenie przedmiotu: 

Anatomia, Fizjologia, Genetyka, 

Badanie fizykalne, Promocja 

zdrowia, Farmakologia

np. wymagane 

treści/umiejętności …

Przedmioty rygorowe przedmioty, w przypadku których brak 

zaliczenia uniemożliwia warunkowy wpis na semestr/rok; nie 

powinny być wskazywane jako warunek wstępny w kolejnym 

semestrze/roku po realizacji tych przedmiotów
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Forma zaliczenia 

przedmiotu jest wskazana 

w planie studiów

Należy wziąć pod uwagę w zaliczeniu przedmiotu 

weryfikację wszystkich założonych form kształcenia 

i związanych z nimi efektów uczenia się

 należy określić kryteria zaliczenia poszczególnych form zajęć

! z rozwagą należy wpisywać formy zaleczenia w części macierzy, ponieważ w tym  miejscu należy 

szczegółowo określić zasady takiego zaliczenia – WSZYSTKICH wskazanych form zajęć

 w sylabusie należy wskazać konieczność zaliczenie poszczególnych form zajęć ze wskazaniem kryteriów 

oraz określić kryteria końcowe dla zaliczenia przedmiotu

 jeżeli zaliczenie przedmiotu oparte jest na kilku formach ich szczegółowe zasady mogą być wskazane w 

regulaminie przedmiotu

 w przypadku zajęć teoretycznych przygotowując np. 

test MCQ można zastosować go w egzaminie/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 ustną należy oceniać ze wskazaniem 

kryteriów oceny lub zaliczenia bez oceny 

(przygotowany zestaw/y pytań do losowania)

 ocena umiejętności praktycznych mini-cex, OSCE 

OSLER i inne wystandaryzowane kryteria oceny 

wskazujące kiedy umiejętność jest zaliczona, a 

kiedy nie

 dotyczy to przedmiotów, w których zawarte są 

jedynie efekty dotyczące umiejętności

 w przypadku przedmiotów z efektami dotyczącymi 

wiedzy i umiejętności szczegółowe kryteria 

zaliczenia poszczególnych form należy 

dostosować do obu grup efektów uczenia się

 należy rozważyć ewentualność przeprowadzenia w 

ramach danego przedmiotu egzaminu, który umożliwi 

weryfikacje efektów dotyczących wiedzy i 

umiejętności (egzamin teoretyczny i praktyczny)

 można również dokonać oceny umiejętności 

praktycznych podczas zajęć

 ocena taka jest tożsama z egzaminem praktycznym i 

stanowi składowa oceny końcowej przedmiotu

 należy unikać zaliczenia przedmiotu, który poza 

pozyskaniem wiedzy kształtuje umiejętności 

praktycznie jedynie za pomocą egzaminu 

testowego lub ustnego

 taka forma może stanowić składową oceny, gdzie 

egzamin jest rozumiany jako egzamin teoretyczny 

i praktyczny
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 wszystkie formy oceny powinny być 

wystandaryzowane pozwalające na 

obiektywna ocenę poziomu wiedzy lub 

umiejętności

 należy unikać określeń: student opanował 

wiedzę/umiejętności w stopniu bardzo 

dobrym.

 w tym przypadku należy określić co rozumiane 

jest jako „bardzo dobre” itd.

 wszyscy nauczyciele realizujący dany przedmiot 

dokonują weryfikacji efektów uczenia się z 

wykorzystaniem tych samych, wskazanych w 

sylabusie narzędzi

 nie wolno zmieniać, w trakcie realizacji zajęć i na 

ich zakończenie zasad zaliczenia przedmiotu

W sylabusie pozostawiamy tylko te tabele, które są wykorzystane do 

określenia kryteriów zaliczenia, pozostałe można usunąć

W każdym sylabusie w części dotyczącej zaliczenia przedmiotu 

należy umieścić informację:

Egzamin*/zaliczenie na ocenę*/zaliczenie* odbywa się w 

bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.                                       

W uzasadnionych przypadkach decyzją Rektora może odbyć się 

w formie zdalnej.

* pozostawić właściwe, pozostałe należy usunąć
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Przykłady dla egzaminów 

teoretycznych

Dotyczy nauczycieli w grupie 

badawczo-dydaktycznej

np.

lekarz, położna fizjoterapeuta, 

pielęgniarka ……

oraz specjalizacja
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 sylabusy należy przygotować, zgodnie z procedurą planowania dydaktyki do 30 czerwca w 

roku akademickim poprzedzającym rok akademicki obowiązywania sylabusa  i złożyć w 

dziekanacie kierunkowym

 pracownik dziekanatu kieruje sylabusy dla danego kierunku do zespołu 

programowego/rady programowej w celu ich weryfikacji

 zatwierdzone sylabusy są podpisywane przez dziekana wydziału i sporządzana jest wersja 

elektroniczna dokumentu na stronę wydziału

czytelny podpis

lub

pieczątka z podpisem

Dziękujemy za uwagę
dr n. med. Monika Przestrzelska, prof. uczelni

dr Magdalena Kübler


