
 

M O N I T O R  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 

Poz. 6 

ZARZĄDZENIE NR 2 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
z dnia 13 stycznia 2015 r. 

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim 
Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi 

Studiów (USOS) i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu Transferu 
i Akumulacji Punktów (ECTS) 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt.18c i 18n ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w celu ujednolicenia zasad opisu przedmiotów 
realizowanych w ramach programów kształcenia na kierunkach studiów 
prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski zarządza się, co następuje: 

§ 1 
W zarządzeniu nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 

2010 r. w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów 
zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) i zgodnym ze 
standardami Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) (tekst 
jednolity: Monitor UW z 2010 r. Nr 5, poz. 103) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 
Postanowienia ogólne 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 
1) przedmiot – formalnie wyodrębniony, opisany w kategoriach efektów kształcenia 

składnik procesu kształcenia; 
2) sylabus przedmiotu – opis treści merytorycznych, efektów kształcenia oraz 

sposobu realizacji przedmiotu i metod prowadzenia związanych z nim zajęć, 
wykaz literatury stanowiącej podstawę programu, opis wymagań związanych 
z uczestnictwem w zajęciach oraz zasad zaliczania zajęć i przedmiotu, w tym 
metody i kryteria oceny; 

3) ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – system transferu 
akumulacji punktów służący do oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności oraz do potwierdzania realizacji kolejnych etapów kształcenia. 
ECTS opisuje nakład pracy studenta, wymagany przy realizacji programu 
nauczania, powiązany z efektami kształcenia.”; 
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2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 
Przedmioty 

Przedmiot znajdujący się w ofercie dydaktycznej jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu Warszawskiego ma stały zestaw atrybutów, do których należą:  
1) unikatowy kod przedmiotu;  
2) jednoznaczna nazwa przedmiotu;  
3) sposób zaliczania przedmiotu (egzamin, zaliczenie na ocenę lub zaliczenie);  
4) punkty ECTS, które student otrzymuje po zaliczeniu przedmiotu. Zaliczenie 

przedmiotu następuje zgodnie ze sposobem zaliczania oraz metodami 
i kryteriami oceniania osiągniętych efektów kształcenia.”; 

 
3) w § 3 skreśla się ust. 2a; 
4) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 
Koordynator przedmiotu 

1. Jeśli przedmiot realizowany jest tylko w jednej formie zajęć, koordynator:  
1) odpowiada za ustalenia dotyczące efektów kształcenia zdefiniowanych dla 

przedmiotu oraz za ustalenia dotyczące skorelowanych z nimi metod i kryteriów 
oceniania;  

2) wypełnia tabelę A formularza opisu przedmiotu zawartego w załączniku nr 1 do 
zarządzenia;  

3) odpowiada za zgodność zapisów, wprowadzonych do tabeli B formularza opisu 
przedmiotu zawartego w załączniku nr 1 do zarządzenia, z przyjętymi 
ustaleniami;  

4) odpowiada za realizację przyjętych ustaleń.  
2. Jeśli przedmiot realizowany jest w więcej niż jednej formie zajęć (składa się 

np. z wykładu i ćwiczeń), koordynator:  
1) odpowiada za ustalenia dotyczące efektów kształcenia zdefiniowanych dla 

przedmiotu jako całości oraz za ustalenia dotyczące skorelowanych z efektami 
kształcenia metod i kryteriów oceniania;  

2) odpowiada za ustalenia dotyczące efektów kształcenia zdefiniowanych dla 
poszczególnych form zajęć w ramach przedmiotu oraz za ustalenia dotyczące 
skorelowanych z efektami kształcenia metod i kryteriów oceniania;  

3) wypełnia tabelę A formularza opisu przedmiotu zawartego w załączniku nr 1 do 
zarządzenia;  

4) odpowiada za zgodność zapisów, wprowadzonych do tabeli  B formularza opisu 
przedmiotu zawartego w załączniku nr 1 do zarządzenia, z przyjętymi 
ustaleniami;  

5) odpowiada za realizację przyjętych ustaleń.  
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3. Ponadto koordynator:  
1) sprawdza, czy opis przedmiotu zamieszczony w USOS jest pełny i aktualny oraz 

czy zamieszczony został w USOS pełny i aktualny opis przedmiotu w języku 
angielskim;  

2) sprawdza i zatwierdza internetowe protokoły zaliczeniowe lub egzaminacyjne 
przedmiotu.”  

 
 
5) skreśla się § 5a; 
6) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

zarządzenia 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: Marcin Pałys 
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Załącznik  
do zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. 
w sprawie opisu przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym 

w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów i zgodnym ze standardami Europejskiego Systemu 
Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) 

 
„Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu 
przedmiotu w Uniwersyteckim Katalogu Przedmiotów zamieszczonym w Uniwersyteckim Systemie 

Obsługi Studiów i zgodnym ze standardami  
Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) 

 
Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) – dotyczy studiów I i II stopnia 

 
A. Informacje ogólne  

Nazwa pola Treść 
Nazwa przedmiotu  
Jednostka prowadząca  
Jednostka, dla której przedmiot 
jest oferowany 

 

Kod przedmiotu   
Kod ERASMUS 
 

 

Przyporządkowanie do grupy 
przedmiotów 

 

Cykl dydaktyczny, w którym 
przedmiot jest realizowany 

 

Skrócony opis przedmiotu  
Forma(y)/typ(y) zajęć  
Pełny opis przedmiotu  
Wymagania 
wstępne 

Wymagania 
formalne 

 

Założenia 
wstępne 

 

Efekty kształcenia  
Punkty ECTS  
Metody i kryteria oceniania  
Sposób zaliczenia  
Rodzaj przedmiotu  
Sposób realizacji przedmiotu  
Język wykładowy  
Literatura  
Praktyki zawodowe w ramach 
przedmiotu 

 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu 

 

Prowadzący zajęcia  
Uwagi  
 
B. Informacje szczegółowe  

Nazwa pola Treść 
Imię i nazwisko wykładowcy 
(prowadzącego zajęcia/grupę 
zajęciową)  

 

Stopień/tytuł naukowy  
Forma dydaktyczna zajęć  
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Efekty kształcenia zdefiniowane 
dla danej formy dydaktycznej 
zajęć w ramach przedmiotu 

 

Metody i kryteria oceniania dla 
danej formy dydaktycznej  zajęć w 
ramach przedmiotu* 

 

Sposób zaliczenia dla danej formy 
dydaktycznej zajęć w ramach 
przedmiotu  

 

Zakres tematów  
Metody dydaktyczne  
Literatura  
Limit miejsc w grupie  
Terminy odbywania zajęć  
Miejsce odbywania zajęć  
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