
 

Zarządzenie Nr 10/2022 

Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 24 lutego 2022 r.  

 

w sprawie zasad przygotowania i publikowania kart opisu przedmiotu (sylabusa) 

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 1 lit. b w związku pkt 3 lit. c Statutu Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661), zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. 

1. Zarządzenie określa: 

1) zasady przygotowania kart opisu przedmiotów, zwanych dalej “sylabusami”, 

przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia; 

2) zasady publikowania sylabusów przez kierowników jednostek organizacyjnych 

prowadzących kształcenie studentów, doktorantów i uczestników studiów 

podyplomowych. 

2. Zobowiązuje się pracowników administracji jednostek organizacyjnych prowadzących 

kształcenie do bieżącego wpisywania do USOS danych o przedmiocie wg informacji 

zawartych we właściwej uchwale Senatu w sprawie ustalenia programu studiów  

na kierunku oraz o jego koordynatorze i prowadzących zajęcia. Zakres danych,  

o których mowa w zdaniu 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

1. Nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne mają obowiązek 

opracowania i wprowadzenia opisu prowadzonych przedmiotów do Uniwersyteckiego 

Systemu Obsługi Studiów (https://usosweb.uksw.edu.pl) najpóźniej do 14 dni przed 

rozpoczęciem zajęć. Sylabus musi spełniać wymagania jakościowe, o których mowa  

w ust. 2. 

2. W karcie opisu przedmiotu należy uwzględnić: 

1) podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu), w tym: 

a) w opisie przedmiotu należy podać cel przedmiotu logicznie powiązany  

z założonymi efektami uczenia się, 

b) dyscyplinę wiodącą, do której odnoszą się realizowane na zajęciach efekty 

uczenia się, 

c) zakres wstępnych wiadomości /umiejętności/kompetencji, jakie powinien 

mieć student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, 

d) opis zakładanych efektów uczenia się logicznie powiązanych z celem 

przedmiotu w wybranym zakresie wiedzy i/lub umiejętności i kompetencji 



społecznych, jakie student nabywa w wyniku zaliczenia całego przedmiotu  

(5-10 efektów),  

e) kryteria oceniania w odniesieniu do poziomu osiągniętego przez studenta 

efektu uczenia się lub zbioru efektów uczenia się w zakresie wiedzy i/lub 

umiejętności i kompetencji społecznych; 

2) informacje wspólne i szczegółowe dla grup o zajęciach w aktualnym cyklu 

dydaktycznym, w tym: 

a) opis nakładu pracy studenta wyrażony w ECTS; w opisie należy oszacować 

liczbę przyznanych ECTS za zaliczenie przedmiotu, opisując nakład pracy  

w godzinach dydaktycznych przeciętnego studenta przeznaczony na: 

− pracę w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, 

zaliczenie zajęć),  

− pracę własną (przygotowanie do zajęć, wykonanie takich zadań jak prace 

zaliczeniowe, semestralne/roczne/dyplomowe, projekty realizowane  

w laboratorium, prace terenowe, samokształcenie, itp.),  

b) wykaz lektur podstawowych (znajdujących się w bibliotece Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanego dalej „UKSW”, 

lub otwartym dostępie) i uzupełniających oraz innych materiałów zalecanych 

studentom podejmującym naukę przedmiotu. Liczba lektur podstawowych 

powinna uwzględniać nakład pracy studenta wyrażony w ECTS konieczny 

do zapoznania się z lekturą, 

c) zwięzły opis treści przedmiotu pozwalający określić jego zakres tematyczny 

w podziale na jednostki dydaktyczne, 

d) metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów uczenia się logicznie 

powiązane z założonymi efektami uczenia się dla przedmiotu, 

e) kryteria wyliczania wyniku oceny końcowej zajęć. 

3. W przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  

na odległość należy podać adres łącza internetowego (link do zajęć). 

4. Opisy przygotowuje się w języku polskim oraz w przypadku prowadzenia zajęć  

w języku obcym nowożytnym również z tłumaczeniem na ten język, przy czym nazwę 

przedmiotu wpisuje się w języku prowadzonych zajęć, z zastrzeżeniem ust. 5. W wersji 

angielskojęzycznej katalogu przedmiotów umieszcza się opisy w tłumaczeniu na język 

angielski. 

5. W przypadku prowadzenia zajęć w języku obcym nowożytnym przez osoby nieznające 

języka polskiego, dopuszcza się sporządzenie opisu przedmiotu tylko w języku 

prowadzenia zajęć.  

§ 3. 

1. Dziekani i kierownicy innych jednostek organizacyjnych prowadzących kształcenie 

mają obowiązek nadzoru nad kontrolą formalną i merytoryczną wprowadzanych 

sylabusów.  

2. Zasady kontroli, o której mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

 

 



§ 4. 

1. Wprowadzanie i publikowanie sylabusów w otwartym dostępie odbywa się w formie 

elektronicznej poprzez katalog przedmiotów w https://USOSweb.uksw.edu.pl. 

2. Pełną wersję sylabusa w wersji pdf mogą wygenerować jedynie osoby ze społeczności 

akademickiej UKSW. Konieczne jest uwierzytelnienie w systemie CAS. 

3. Objaśnienie wypełniania poszczególnych pól sylabusa określa załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 5. 

Traci moc Decyzja Nr 4/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa). 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      REKTOR  

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski  

 


