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Nowe podejście do programów 
studiów i przedmiotów   

 
jako konsekwencja  

USTAWY 
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym 
 
 
  
 

Możliwośd uzyskania do 500 tys zł dotacji  
dla każdego z WYDZIAŁÓW,  

które będą wyłonione w konkursie  
wdrożenia systemów poprawy jakości 

kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji.  
 

*Rozporządzenie ws. sposobu podziału i trybu przekazywania 
podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadao projakościowych 
z budżetu paostwa (projekt – 2.08.2011)] 
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Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
 

efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą 

się; 
 

kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, 

 świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez 

 uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych 

 efektów kształcenia; 
 

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez 

określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim 

systemie szkolnictwa wyższego; 

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Art. 9: 

   ... 

   Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze  
  rozporządzenia warunki, jakie musi spełniać program kształcenia   
  uwzględniając: 

   a)  zakładane efekty kształcenia, 

   b)  opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów 

    z punktami ECTS przypisanymi do poszczególnych modułów, 

   c)  sposób weryfikacji efektów; 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Art. 11: 

 „ ...Uchwała senatu uczelni określa efekty kształcenia, do których 

 są dostosowane plany studiów i programy kształcenia,  

 odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia. 
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  Art. 48a: 

    1. ...  

    2.  ... 

    3.  Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje oceny jakości 

kształcenia na kierunkach  studiów (ocena programowa),  

 mając na uwadze efekty kształcenia odpowiadające  

 Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształceni i 

kierunków studiów oraz spełniania warunków niezbędnych do prowadzenia 

studiów określonych w  przepisach wydanych na podstawie art. 9... 

 

 

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

  Istotą zmiany jest przeniesienie uwagi 

z  „procesu kształcenia”    na   „efekty kształcenia”.  

 

Przygotowując zajęcia odpowiadamy na pytanie: 

  

 

 

Istota nowego podejścia do kształcenia 

Czego będę uczył  

(zgodnie ze standardami) 

Czego będę uczył i czego nauczę  

(wypełniając ramy kwalifikacji)  
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7 Politechnika Łódzka 

Istota nowego podejścia do kształcenia 

Uczyłem 
mojego 

psa 
gwizdad 

Nie widzę, 
żeby umiał 
gwizdad… 

Powiedziałem, 
że go uczyłem 
gwizdad a nie, 

że on  umie 
gwizdad 

Proces 

kształcenia 

Program 

studiów 

Istota nowego podejścia do kształcenia 

Standardy 

kształcenia 

Program 

studiów 

Proces 

kształcenia 

Efekty 

kształcenia 

Planowane 

efekty 

kształcenia 

„Obszarowe” 

Ramy 

Kwalifikacji 

Zapotrzebowanie 

rynku 

Weryfikacja 

efektów 

kształcenia 
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Krajowe Ramy Kwalifikacji 

Krajowe Ramy Kwalifikacji  

to zbiór efektów kształcenia  

pogrupowanych ze względu na kwalifikacje. 

W Polsce zostało określonych 8 poziomów KRK:  

1- świadectwo szkoły podstawowej,  

… 

6 – dyplom licencjata/inżyniera, 

7 – dyplom magistra, 

8 – dyplom doktora.  

Obszarowe Ramy Kwalifikacji dla S.W.   

Efekty kształcenia w 

obszarze studiów 

 humanistycznych 

Efekty kształcenia w 

obszarze studiów 

społecznych 

 

Efekty kształcenia 

w obszarze studiów 

medycznych 

Efekty kształcenia w 

obszarze studiów 

rolniczych … 

Informatyka 

Efekty kształcenia w 

obszarze studiów 

technicznych 

Efekty kształcenia w 

obszarze studiów 

ścisłych 

Efekty kształcenia w 

obszarze studiów 

przyrodniczych 
Matematyka 

Informatyka 

Efekty kształcenia 

inżynierskiego 
Efekty kształcenia 

w obszarze kultury 

fizycznej 
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Ramy Kwalifikacji dla obszaru nauk ścisłych 

Przykładowe efekty kształcenia kierunku 
MATEMATYKA 
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Przykładowe efekty kształcenia kierunku 
MATEMATYKA 

Projektowanie programów studiów: na bazie efektów 

kształcenia 

1)    Są definiowane na różnych poziomach kształcenia (z coraz większym stopniem 
 szczegółowości). Są podstawą opisu: 

 KRK, „obszarowych” RK (domena ministerstwa) 

 kierunku studiów  

Efekty kształcenia - uwagi ogólne 

Np. po ukooczeniu kierunku matematyka  

student posługuje się  terminologią specjalistyczną … 

Np. po ukooczeniu modułu „Bankowośd” 

student używa terminologii bankowej, … 

Np. po ukooczeniu przedmiotu „Prawo bankowe” 

student wykorzystuje przepisy prawa bankowego, … 

Np. po czterogodzinnych zajęciach …  

student analizuje umowy zawierane przez klientów z 
bankami, … 

  modułów (tj. grup przedmiotów mających spójne efekty kształcenia) 

  przedmiotów 

  pojedynczych zajęd 
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Projektowanie programów studiów: na bazie efektów 

kształcenia 

2) EK muszą byd osiągalne przez przeciętnego studenta (najsłabszego z zaliczeniem); 

3) EK musza byd mierzalne/obserwowalne – możliwe do oceny; 

4) EK muszą byd prosto, jasno sformułowane (za pomocą czasowników w str. czynnej); 

 

Efekty kształcenia - uwagi ogólne 

analizuje, cytuje, definiuje, interpretuje, korzysta, modyfikuje, 
odtwarza, opisuje, opracowuje, organizuje, planuje, porównuje, 
relacjonuje, rozróżnia, rozwiązuje, stosuje, streszcza, tłumaczy, 
tworzy, porządkuje, uogólnia, wdraża, weryfikuje, wskazuje, 
wymienia, wyznacza, znajduje, … 

 

wyznacza, prezentuje, posiada postawę …, przestrzega, ma 
świadomośd …, posiada umiejętnośd (pracy w zespole, …), …  

5) EK można podzielid na dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

6) EK muszą byd identyczne dla studiów zaocznych i stacjonarnych 

Projektowanie programów studiów: na bazie efektów 

kształcenia 
Efekty kształcenia - uwagi ogólne 

Po zakooczeniu przedmiotu Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej  student 

• zna podstawowe pojęcia i twierdzenia rachunku różniczkowego funkcji jednej z. 

• analizuje własności funkcji na podstawie badania jej pierwszej i drugiej 
pochodnej. 

• interpretuje geometrycznie wyniki badania wykresu funkcji przy wykorzystaniu 
 pojęcia granicy, ciągłości i pochodnych funkcji 

Po zakooczeniu przedmiotu Rachunek prawdopodobieostwa i statystyka  student 

• opisuje podstawowe typy rozkładów zmiennej losowej  

• szacuje nieznane parametry na podstawie wyników próby losowej … 

Po zakooczeniu przedmiotu Wstęp do aplikacji J2EE student 

• określa pojęcie aplikacji internetowej 

• stosuje główne elementy protokołu HTTP i dokumentów HTML  

• wykorzystuje bazy danych w aplikacjach  …. 

Po zakooczeniu przedmiotu Równania różniczkowe zwyczajne student 

• zna podstawowe pojęcia i twierdzenia dotyczące równao różniczkowych 
zwyczajnych, 

• interpretuje równania różniczkowe zwyczajne w języku geometrycznym, stosując 
pojęcie pola wektorowego 

• potrafi podad praktyczne przykłady zastosowao równao różniczkowych 
zwyczajnych … 
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Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) postanawia 
się, co następuje: 

 

 1 

W Uniwersytecie Łódzkim  obowiązuje  jednorodny w zakresie konstrukcji 
schemat opisu przedmiotu (sylabusa przedmiotu).   

 2 

 Opis przedmiotu poza informacjami wynikającymi z planu studiów, takich jak 
nazwa przedmiotu, liczba godzin, typ zajęd, forma zaliczenia powinien 
obejmowad:    

 

  

ZARZĄDZENIE nr 66 
REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 
w sprawie opisu przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim 

1. Skrócony opis,  
2. Wymagania wstępne,  
3. Efekty kształcenia,  
4. Treści kształcenia,  
5. Sposoby i kryteria oceniania  
6. Metody kształcenia  
7. Literaturę  
8. Informacje dodatkowe 

 
 

 3 

1. Opis przedmiotu jest wprowadzany do elektronicznego systemu 
USOSweb.  

2. Opis przedmiotu jest opracowywany w języku polskim i języku 
angielskim.  

 4 

1. Za opisy przedmiotów,  ich aktualizację i wprowadzanie do systemu 
USOSweb odpowiedzialni są koordynatorzy przedmiotów.  

2. …  

…  6 

 Centrum Obsługi Studenta UŁ zamieszcza na stronach internetowych UŁ 
instrukcję edycji opisów przedmiotów w systemie USOSweb … 

 

ZARZĄDZENIE  
REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO 
w sprawie opisu przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim 
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Instrukcja edycji opisów przedmiotów w systemie USOSweb UŁ 
 

********* 

********* 

 

Instrukcja edycji opisów przedmiotów w systemie USOSweb UŁ 
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Instrukcja edycji opisów przedmiotów w systemie USOSweb UŁ 
 

 

Instrukcja edycji opisów przedmiotów w systemie USOSweb UŁ 
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Instrukcja edycji opisów przedmiotów w systemie USOSweb UŁ 
 

 

Instrukcja edycji opisów przedmiotów w systemie USOSweb UŁ 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Informacje 
ogólne o 
przedmiocie w 
cyklu zajęd 

Informacje o 
wykładzie 

Informacje 
ogólne o 
dwiczeniach 

Informacje o 
dwiczeniach w 
grupie 1 

Informacje 
ogólne o 
przedmiocie 

34 
35 
36 
37 
38 

Informacje ogólne 
o przedmiocie 

Informacje ogólne 
o przedmiocie w 
cyklu zajęd 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

 

Edycja opisów przedmiotów w systemie USOSweb na UW i UŁ 
 

2. Wymagania wstępne  

 W polu „Wymagania wstępne” należy sprecyzować jaką wiedzę i 

umiejętności musi posiadać student zapisujący się na dany przedmiot. Nie 

jest wskazane podawanie listy przedmiotów poprzedzających, ponieważ jest 

to również informacja dla studentów przyjezdnych.  

1. Skrócony opis (jest przekopiowany w USOSie):  

 W polu „Skrócony opis” należy opisać krótko cele przedmiotu. Jeżeli w 

istniejącym „skróconym opisie” są już inne elementy (np. wymagania 

wstępne) należy je przenieść do odpowiedniego pola poniżej.   

  
Celem przedmiotu Algebra liniowa 2 jest 
zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami 
dotyczącymi przekształceo liniowych i afinicznych, … 

Wymagania wstępne:  Algebra liniowa 1    

 

Praktyczne uwagi dla koordynatorów przedmiotów 

Wymagania wstępne:  działania na liczbach 
zespolonych, stosowanie rachunku wektorowego i 
macierzowego,  
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3.  Efekty kształcenia  

 W polu ”Efekty kształcenia” przy definiowaniu efektów (optymalnie 5-10) należy:  

a) definiować EK na poziomie osiągalnym dla najsłabszego „trójkowego” 
studenta;  

b) definiować EK dla całego przedmiotu, bez rozdziału na  formy zajęć;  

c) definiować identyczne EK na studiach zaocznych i stacjonarnych;  

d) pamiętać, że EK muszą być możliwe do zaobserwowania, zmierzenia i oceny; 

e) upewnić się, że EK przedmiotu odnoszą się do ogólnych EK programu studiów;   

f) rozpoczynać opis każdego EK czasownikiem w stronie czynnej, np.: 

 analizuje, cytuje, definiuje, interpretuje, korzysta, modyfikuje, odtwarza, opisuje, opracowuje, 
organizuje, planuje, porównuje, relacjonuje, rozróżnia, rozwiązuje, stosuje, streszcza, 
tłumaczy, tworzy, porządkuje, uogólnia, wdraża, weryfikuje, wskazuje, wymienia, wyznacza, 
znajduje, … 

 wyznacza, prezentuje, posiada postawę …, przestrzega, ma świadomośd …, posiada 
umiejętnośd (pracy w zespole, …), …  

 

WYMAGANIA INNYCH PRZEDMIOTÓW 

ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU 

PROGRAMOWE RAMY KWALIFIKACJI 

 

Praktyczne uwagi dla koordynatorów przedmiotów 

NP. Po zakooczonym kursie student: 

1. formułuje podstawowe pojęcia i twierdzenia dotyczące przekształceo 
liniowych … 

2. rozróżnia typy przekształceo liniowych, 

3. wyznacza macierze przekształceo liniowych w różnych bazach,  

4. stosuje twierdzenia o zmianie bazy, rzędzie i …  

5. Metody i kryteria oceniania  

W polu „Metody i kryteria oceniania” należy określić sposób weryfikacji i 

oceniania wymienionych efektów kształcenia z uwzględnieniem wszystkich 

form zajęć. Informacje podane w tym polu powinny być precyzyjne i 

jednoznaczne. Należy określić czym jest ostatecznie ocena z przedmiotu 

 

 

4. Treści kształcenia (są przekopiowana w USOSie z Opisu ogólnego):  

W polu „Treści kształcenia” zagadnienia można wypisać w podpunktach lub 

litym tekstem. Nie ma znaczenia, czy treści dla poszczególnych form zajęć 

(wykłady, ćwiczenia…) będą określane osobno czy razem.  

NP.  

Na ocenę z dwiczeo składają się: ocena za aktywnośd  oraz  ocena z dwóch  
 kolokwiów sprawdzających efekty kształcenia z zakresu umiejętności.   

Na ocenę z wykładu składają się: ocena z dwiczeo  (60%), test teoretyczny (40%) 
 – sprawdzający efekty kształcenia z zakresu wiedzy.  
Ocena koocowa przedmiotu jest oceną z wykładu.   

 

Praktyczne uwagi dla koordynatorów przedmiotów 
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6.  Metody kształcenia  

W polu „Metody kształcenia” należy wpisać informacje o metodach 

nauczania stosowanych przez prowadzącego podczas zajęć, zwracając 

szczególną uwagę na metody aktywizujące studenta, zaś w mniejszym 

stopniu niż dotychczas – na metodę podawczą (frontalną), która 

angażuje wyłącznie wykładowcę.  

7.  Literatura (jest przekopiowana w USOSie):  

W polu „Literatura” należy wpisać pozycje literatury w podpunktach 

(optymalnie 2-8 pozycji literatury podstawowej). Dodatkowo może być 

podana literatura uzupełniająca. Wskazywana jest literatura, która 

pozwoli uzupełnić wiedzę w zakresie określonych efektów kształcenia. 

8.  Informacje dodatkowe  

W polu „Informacje dodatkowe” można uzupełnić opis o takie 

informacje, jak: praktyki zawodowe, zalecenia fakultatywne lub inne 

ważne informacje dla opisu.   

 

 

 

Praktyczne uwagi dla koordynatorów przedmiotów 

Projektowanie programów studiów: na bazie efektów 

kształcenia 
Podsumowanie 

 

3. Strona internetowa 

 Wszelkie informacje, zarządzenia, instrukcje i wzory opisów można znaleźć 

na stronie http://sylabusy.uni.lodz.pl   i   http://sylabusy.math.uni.lodz.pl 

 

1. Sylabusy przedmiotów  

 Do 10 stycznia 2012 roku uzupełniamy w USOSie opisy wszystkich 

przedmiotów które koordynujemy w bieżącym semestrze wg nowego 

wzorca – w języku polskim i angielskim.  

 Systematycznie weryfikujemy opisy przedmiotów 

2. Prace licencjackie 

 Do 10 grudnia podajemy pomysły, sugestie co można uznać za pracę 

licencjacką na adres sylabusy@uni.lodz.pl 

 

http://sylabusy.uni.lodz.pl/
http://sylabusy.math.uni.lodz.pl/
http://sylabusy.uni.lodz.pl/
mailto:sylabusy@uni.lodz.pl


2011-12-15 

16 

Dziękujemy za uwagę. 

Czy dla WMiI UŁ? 


