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Zadania  

koordynatorów przedmiotów i 

prowadzących zajęcia 

 
 
 
 
 

ocena 
wyróżniająca  

wydawana na 8 lat  

PolKA 
ocena programowa - to ocena jakości kształcenia na konkretnym 
kierunku i poziomie.  

ocena instytucjonalna – to ocena jakości kształcenia oferowanego przez 
cały wydział.  Ocenie podlegają  sposób zarządzania jednostką, polityka 
kadrowa, lokalowa i logistyczna, badania naukowe, system jakości 
kształcenia, studia doktoranckie i podyplomowe.   

ocena  
pozytywna  

wydawana na 6 lat  

ocena  
warunkowa  

ocena  
negatywna  
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Dokumenty konieczne do wypełnienia  
 

1. Bilans nakładu pracy studenta – uzasadnienie punktacji ECTS.  

2. Zgodności dyscypliny  przedmiotu z dyscypliną publikacji – 

 uzasadnienie, że nauczyciel może prowadzić dane zajęcia.   

3. Związek między przedmiotowymi a kierunkowymi E.K. – 

 uzasadnienie, że przedmiotowe E.K. są realizowane w 

 ramach przedmiotowych E.K.  

4. Sylabusy przedmiotów – obowiązek każdego koordynatora na 

 tydzień przed zajęciami.  

A. zajęcia opisane planem studiów (wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria, itd.) 

B. czas pracy wymagający obecności nauczyciela, 

nie objęty planem (egzaminy, konsultacje,  

kolokwia poprawkowe, itd) 

C. czas pracy samodzielnej o charakterze 

teoretycznym nie wymagającej obecności 

nauczyciela (np. przygotowanie do egzaminu), 

D. czas pracy samodzielnej o charakterze 

praktycznym nie wymagającej obecności 

nauczyciela (np. arkusze zadań, przygotowanie do 

kolokwiów, kartkówek, projekty, itp). 

1. Bilans nakładu pracy studenta – uzasadnienie punktacji ECTS 

1pECTS = 25 godzin pracy studenta obejmującej: 

Na studiach 

stacjonarnych 

co najmniej 

50% godzin 
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A. zajęcia opisane planem studiów (wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria, itd.) 

B. czas pracy wymagający obecności nauczyciela, 

nie objęty planem (egzaminy, konsultacje,  

kolokwia poprawkowe, itd) 

C. czas pracy samodzielnej o charakterze 

teoretycznym nie wymagającej obecności 

nauczyciela (np. przygotowanie do egzaminu), 

D. czas pracy samodzielnej o charakterze 

praktycznym nie wymagającej obecności 

nauczyciela (np. arkusze zadań, przygotowanie do 

kolokwiów, kartkówek, projekty, itp). 

np. Przedmiot X – 6pECTS  ≡ 150 godzin pracy studenta 

30 – wykład 

30 – konw. 

 

12   

 

 

30 

 

 

40 

 
142 godz.  

5,7pECTS 

1. Bilans nakładu pracy studenta – uzasadnienie punktacji ECTS 
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Przybliżenie 

ECTS: 

 

suma 

godz./25  

ECTS 

ZLI  
Algebra z teorią 

liczb  
16 16   11 40 55 5,52 6 

DLI  
Algebra z teorią 

liczb  
28 28   11 35 42 5,76 6 

DUM  
Algebra z teorią 

liczb  
   42 7 15 30 3,48 3 

B można zwiększać 

Sumę C i D można zmniejszać W przypadku studiów dziennych: 

8 60 
5,6 

12 

35 10 

40 
5,72 

1. Bilans nakładu pracy studenta – uzasadnienie punktacji ECTS 
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2. Zgodność dyscypliny  przedmiotu z dyscypliną publikacji 

Dyscyplina 

MATEMATYKA 
Dyscyplina 

INFORMATYKA 

Dziedziny matematyki (MSC2000 lub PTM) 
 

68-xx - Informatyka matematyczna, teoria obliczeń,      

         algorytmy, teoria złożoności  

03-Dx- Teoria obliczeń i teoria rekursji, Maszyny Turinga… 

 

Obszar  nauk  ścisłych  

Dziedzina nauk 

fizycznych 
Dziedzina nauk 

matematycznych 

Dziedzina nauk 

chemicznych 

Dokumenty konieczne do wypełnienia  
 

1. Bilans nakładu pracy studenta – uzasadnienie punktacji ECTS.  

2. Zgodności dyscypliny  przedmiotu z dyscypliną publikacji – 

 uzasadnienie, że nauczyciel może prowadzić dane zajęcia.   

3. Związek między przedmiotowymi a kierunkowymi E.K. – 

 uzasadnienie, że kierunkowe E.K. są realizowane w 

 ramach przedmiotowych E.K.  

4. Sylabusy przedmiotów – obowiązek każdego koordynatora na 

 tydzień przed zajęciami.  
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3. Związek między przedmiotowymi a kierunkowymi E.K.  

EK 

kierunku matematyka 
(WIEDZA) Student: 

M-1A_W01 

ma ogólną wiedzę w zakresie 
podstawowych działów 
matematyki  

M-1A_W02 

rozumie rolę i znaczenie 
dowodu w matematyce, a 
także pojęcie istotności założeń 

M-1A_W05 

zna wybrane pojęcia i metody 
logiki matematycznej, teorii 
mnogości i matematyki 
dyskretnej 

M-1A_W06 

zna podstawy rachunku 
różniczkowego i całkowego 
funkcji jednej i wielu 
zmiennych,  

EK 

przedmiotu  AM 

Po zakończonym kursie student: 

1.   opisuje podstawowe funkcje 
występujące w analizie  
 
 
2.   bada przebieg zmienności 
funkcji  
 
 
3.   przeprowadza proste dowody 
metodą indukcji, dedukcji i     …… 
przez zaprzeczenie 

 

 

Efekty 

kształcenia: 

Po zakończonym kursie student: 
 

1)  opisuje podstawowe funkcje występujące w     

……analizie  

 
 

 

2)  bada przebieg zmienności funkcji  

 

 

 

3)  przeprowadza proste dowody metodą indukcji, 

……dedukcji i przez zaprzeczenie.  
 

 

(M-1A_W01,   M-1A_U06), W 

(M-1A_W01,   M-1A_U09,   M-1A_U11) K,  

(M-1A_W01,   M-1A_W02) W, K,  

3. Związek między przedmiotowymi a kierunkowymi E.K.  
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   Analiza mat.   Analiza mat.  

   Efekty kształcenia  kierunku matematyka W K 
WIEDZA Student:     

M-1A_W01 
ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych 

działów matematyki  

 +  + 

M-1A_W02 

rozumie rolę i znaczenie dowodu w 

matematyce, a także pojęcie istotności 

założeń 

+ + 

M-1A_W05 

zna wybrane pojęcia i metody logiki 

matematycznej, teorii mnogości i 

matematyki dyskretnej 

    

M-1A_W06 
zna podstawy rachunku różniczkowego i 

całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych,  

+ + 

1,   3 2 

3 

2 

3 

- 5 ,   5 - 9 

3. Związek między przedmiotowymi a kierunkowymi E.K.  

  Efekty kształcenia  kierunku matematyka  Analiza mat.   Analiza mat.  

    W K 
WIEDZA Student:     

M-1A_W01 
ma ogólną wiedzę w zakresie podstawowych 

działów matematyki  

 +  + 

M-1A_W02 

rozumie rolę i znaczenie dowodu w 

matematyce, a także pojęcie istotności 

założeń 

+ + 

M-1A_W05 

zna wybrane pojęcia i metody logiki 

matematycznej, teorii mnogości i 

matematyki dyskretnej 

    

M-1A_W06 
zna podstawy rachunku różniczkowego i 

całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych 

+ + 

1.1, 1.3-

1.5 

2.1 – 2.4 

1.2, 1.5 -1.9 

2.4 – 2.9 

1.3 

2.1 1.2 

3. Związek między przedmiotowymi a kierunkowymi E.K.  
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Kierunkowe i specjalnościowe EK W K L 

wiedza Zna … 

Cytuje … 

Przytacza … 

Rozumie … 

umiejętności Rozwiązuje … 

Bada … 

Analizuje … 

Posługuje sie 

Wykorzystuje … 

kompetencje sp. Potrafi pracować w grupie … 

Ma krytyczne podejście … 

Rozumie potrzebę dalszego kształcenia … 

3. Związek między przedmiotowymi a kierunkowymi E.K.  

Dokumenty konieczne do wypełnienia  
 

1. Bilans nakładu pracy studenta – uzasadnienie punktacji ECTS.  

2. Zgodności dyscypliny  przedmiotu z dyscypliną publikacji – 

 uzasadnienie, że nauczyciel może prowadzić dane zajęcia.   

3. Związek między przedmiotowymi a kierunkowymi E.K. – 

 uzasadnienie, że przedmiotowe E.K. są realizowane w 

 ramach przedmiotowych E.K.  

4. Sylabusy przedmiotów – obowiązek każdego koordynatora na 

 tydzień przed zajęciami.  
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Sylabusy 
Najczęstsze błędy w polu E.K. 

 

1. Za szczegółowe   

2. Za ogólnikowe   

Efekty 

kształcenia: 
 1) Odtwarza dowody twierdzeń 1.1, 1.4, 2.7, 2.8, 3... 

Efekty 

kształcenia: 
 2) Zna dowody podstawowych twierdzeń.  

Może tak: 

Efekty 

kształcenia: 

 3) Formułuje wraz z dowodami twierdzenia dotyczące   

własności języków regularnych i bezkontekstowych.  

Sylabusy 
Najczęstsze błędy w polu E.K. 

 

3. „Za dużo efektów w jednym efekcie”   

2. Za ogólnikowe   

Efekty 

kształcenia: 

1) Cytuje definicje, wymienia własności oraz ilustruje 

podstawowe pojęcia dotyczące X, zna i stosuje odpowiednie 

twierdzenia do rozwiązywania problemu X i interpretuje 

otrzymane rozwiązanie.  

2) Zna twierdzenia dotyczące Y i umie je wykorzystać do 

badania problemu Y.  

3) Wymienia kryteria dotyczące Z i potrafi zastosować 

określone kryterium do analizy zagadnienia Z. 

Może tak: 

Efekty 

kształcenia: 

1) Umie rozwiązać i zinterpretować rozwiązanie problemu X,  

2) Bada problem Y korzystając z odpowiednich twierdzeń.  

3) Analizuje zagadnienie Z na podstawie określonych kryteriów. 
 

4) Przytacza podstawowe pojęcia (wraz z przykładami) i 

twierdzenia dotyczące zagadnień X, Y i Z. 
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Sylabusy 
Najczęstsze błędy w polu E.K. 

 

4. Brak efektów kształcenia obejmujących kompetencje społeczne   

Może tak: 

Efekty 

kształcenia: 

 umie pracować w zespole;  

 

 ma krytyczne podejście do otrzymywanych 

informacji.  

 

 potrafi formułować opinie na temat …. 

 

 umie pracować systematycznie nad projektami, 

które mają długofalowy charakter. 

Sylabusy 
Najczęstsze błędy w polu E.K. 

 

5. E.K.  zbyt wygórowane  

 – należy pamiętać, że efekty kształcenia mają być 

 osiągalne przez trójkowego studenta i że my musimy 

 uzasadnić, że student otrzymujący zaliczenie je osiągnął.  
 

6. Za dużo/ za mało EK 

  – optymalnie 5-15 (muszą być wszystkie sprawdzone)   
 

7. Różne EK na studiach stacjonarnych i zaocznych 

  –  musza być takie same, różnice mogą być w treściach, 

 literaturze, weryfikacji, …   
 

8. Złe tłumaczenia  

– W tłumaczeniu na jęz. angielski dla ujednolicenia formy 

zaczynamy opis EK od sformułowania:  

On completion of the course, students … 
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Sylabusy 
Błędy w innych polach 

 

9.   Literatura 

 W polu literatura, gdy jest bardzo dużo pozycji należy 

 koniecznie wyodrębnić literaturę podstawową (do 6 poz.) 

 i upewnić się, że jest dostępna w bibliotece 
  

10. Treści kształcenia - opis nie powinien być krótszy niż opis EK 
  

11. Wymagania wstępne  

 opis powinien być słowny - językiem EK, a nie kodów   
 

12. Uzupełnione są złe pola 
 

13. Nie są uzupełnione ostatnie cykle – 2012/13 

  –  obowiązkiem każdego koordynatora jest uzupełnienie 

 opisu  na tydzień przed uruchomieniem zajęć 

 

14. Braki opisów w jęz. angielskim 

Efekty 
kształcenia 

Po zakończonym kursie student: 
e1. przytacza pojęcia i twierdzenia dotyczące układów logicznych i kodowania      

informacji wraz z przykładami   
e2. dokonuje konwersji w ramach dowolnych pozycyjnych systemów 

liczbowych 
e3. poprawnie stosuje jednostki informacji  
e4. optymalizuje funkcje boolowskie 
e5. opracowuje w grupie zadania algorytmiczne wykorzystujące różne      

podprogramy 

Sposoby i 
kryteria 

oceniani: 

Poszczególne efekty kształcenia są weryfikowane w ramach: 
kolokwium (e2,4), kartkówek (e3), pracy podczas zajęć (e5) i egzaminu 
pisemnego (e1,2).  
Na ocenę z ćwiczeń składają się aktywność (30%) i ocena z kontrolnych prac 
pisemnych (70%) – kolokwium i 2 kartkówek sprawdzających EK w zakresie 
umiejętności (e2-e5).  
Na ocenę z wykładu składa się ocena z egzaminu pisemnego w formie testu 
otwartego sprawdzającego EK w zakresie wiedzy i umiejętności (e1-2).  
Na ocenę z przedmiotu składają się o. z ćwiczeń (50%) i o. z egzaminu (50%) 

Sylabusy 
Weryfikacja EK 
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Sylabusy 
Strona, gdzie można znaleźć wszystko o sylabusach 

 

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

  

 

ZADANIA 
koordynatorów 

1.  Sprawdzić/poprawić bilans nakładu pracy 

studenta    

2.  Zbadać zgodności dyscypliny  

 przedmiotu z dyscypliną publikacji.   

3.  Określić związek między przedmiotowymi a 

 kierunkowymi E.K.  

4.  Uzupełnić / poprawić sylabusy przedmiotów.  

Do końca maja 

Do 9 czerwca 

http://sylabusy.math.uni.lodz.pl/
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ZADANIA 
koordynatorzy 

KOORDYNATORZY  PRZEDMIOTÓW 

SĄ ODPOWIEDZIALNI  

ZA SYLABUS PRZEDMIOTU  

ORAZ ZA NADZÓR  

NAD  REALIZACJĄ  I  WERYFIKACJĄ E.K. 

  

 

 

 

ZADANIA 
prowadzących zajęcia 

5. Zadania dotyczące weryfikacji i dokumentacji EK 

 

A. przechowywanie dokumentów potwierdzających 

weryfikację przez okres 3 lat  

 

B. weryfikowanie EK,  

 Zmiana podejścia do oceny – dochodzi warunek konieczny – 

sprawdzenie  czy EK są osiągnięte przez studenta.  

-  np. wskazanie studentowi grupy zadań koniecznych do 

zrobienia – zadania takie można formułować z 

podpunktami, sprawdzającymi ten sam EK ale o różnym 

stopniu trudności 

-  np. robienie kartkówek sprawdzających wybraną grupę EK  

- np. poprzedzanie egzaminów ustnych testem pisemnym.  
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 EK:  student działa na macierzach, charakteryzuje je liczbowo.  
 

Kartkówka:  
Dane są macierze A, B, C, D 
1) Wykonaj działania: A+BT, A-3B,  
2) Oblicz iloczyn B·C, CT B 
2)  Oblicz wyznaczniki macierzy A, D 
3)  Wyznacz rząd macierzy D, C  

  

 

 

 

ZADANIA 
prowadzących zajęcia 

EK: student definiuje podstawowe pojęcia teorii grup, pierścieni i ciał,  
 

Zdefiniuj pojęcia : 
a) Grupy cyklicznej 
b) Pierścienia całkowitego 
c) Izomorfizmu ciał 

Student musi poprawnie 

zdefiniować przynajmniej 2 

pojęcia 

Student musi zaliczyć 60% 

albo 

Student musi zrobić po 

jednym podpunkcie z 

każdego zadania 

  

 

 

 

ZADANIA 
prowadzących zajęcia 

Planując realizację przedmiotu określimy, które efekty będziemy 
sprawdzać na ćwiczeniach (podczas kolokwiów, projektów, pracy 

bieżącej, itp.), a które podczas egzaminu. Zaplanujmy formę egzaminu. 
Pamiętajmy o kompetencjach.   

 
Upewnijmy się, czy planowane metody weryfikacji rzeczywiście 
sprawdzają założone efekty kształcenia, szczególnie te dotyczące 

umiejętności.  
 

Ważne jest, żebyśmy wpisując trójkę byli przekonani, że nie tylko 
uczyliśmy, ale że student umie.  Nie musimy mieć potwierdzenia 

pisemnego. To czy student osiągnął dane umiejętności, kompetencje, 
możemy sprawdzić podczas pracy bieżącej na zajęciach.  
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ZADANIA  
prowadzących zajęcia 

6. Informowanie studentów: 

 

A. o sylabusach i roli EK,  

  

B. o ankietach, m.in. o ankietach oceniających przedmioty 

   

 

 ANKIETY OCENIAJĄCE PRZEDMIOTY 

BĘDĄ PRZEDŁUŻONE DO KOŃCA  MAJA,  

prosimy o poinformowanie studentów o tych ankietach.  

Uczyłem 
mojego 

psa 
gwizdać 

Nie widzę, 
żeby umiał 

gwizdać 

Powiedziałem, 
że go uczyłem 

gwizdać a nie, że 
on  umie 
gwizdać 

30 Politechnika Łódzka 

Podsumowanie 


