
 

 

Załącznik nr 2 

         do Uchwały nr 2775 

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 

z dnia 28 października 2020 r. 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

Tę część wypełnia koordynator przedmiotu 
(w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w 

jednostce) 

łącznie dla wszystkich form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). 
Część I nie dotyczy przedmiotów zmieniających się co roku. 

Nazwa przedmiotu:  

Nazwa w języku polskim: 
Nazwa w jęz. angielskim: 

Dane dotyczące przedmiotu: 

Jednostka oferująca przedmiot:  

Przedmiot dla jednostki:  
Cykl dydaktyczny:   
Koordynator przedmiotu cyklu:  

Domyślny typ protokołu: 

 

Język wykładowy:  

 

Strona WWW: Należy podać adres strony, w przypadku, gdy znajdują się na niej treści związane z przedmiotem 

 

Skrócony opis: 

 

Opis tj. profil studiów, forma studiów, rodzaj przedmiotu, dziedzina i dyscyplina nauki, rok studiów/semestr, wymagania wstępne, 

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć, metody dydaktyczne, punkty ECTS, bilans nakładu 

pracy studenta, wskaźniki ilościowe 

 

Literatura: Należy wskazać wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia przedmiotu. 

 

Efekty uczenia się: Należy wskazać kierunkowe efekty uczenia się zakładane do realizacji w ramach danego przedmiotu. 

 

Metody i kryteria oceniania: Należy wskazać formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie 

 

Koordynator przedmiotu:  

 
 data opracowania tytuł/stopień, imię i nazwisko 



 

 

  

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba prowadząca w danym roku zajęcia z 

przedmiotu, osobno dla różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń). 
Informacje o zajęciach w cyklu: 
(pola wypełnia osoba prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu osobno dla różnych form zajęć (np. wykładu i 

ćwiczeń) 

 wspólnych dla wszystkich grup danej formy zajęć) 

Wykład (liczba godzin) 

Literatura: Należy wskazać wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia zajęć. 

 

Efekty uczenia się wraz ze sposobem ich weryfikacji: 
Należy zdefiniować oczekiwane efekty uczenia się (dla formy zajęć – wybrać właściwe z części A) oraz podać metody 

sprawdzania, czy zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte. Przykładowe sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 

egzamin ustny lub pisemny; zaliczenie ustne lub pisemne; kolokwium; test kontrolny; projekty i ćwiczenia 

praktyczne/laboratoryjne; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; praca semestralna/roczna/dyplomowa; praktyki; ocena 

aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej. 

 

Zakres tematów: 
Należy podać opis treści przedmiotu (lista zagadnień, tematów, problemów z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 

naukowych w dziedzinie nauki związanej z tym przedmiotem). 

 

Metody dydaktyczne: (informacja na temat metod nauczania (np. konsultacje, warsztaty grupowe, projekty, prace 

terenowe itp.). 

 

Metody i kryteria oceniania: 
Należy określić zasady dopuszczenia do egzaminu, sposób i warunki zaliczenia zajęć, łącznie z określeniem zasad zaliczania 

nieobecności oraz określeniem liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu. 

 

Ćwiczenia (ilość godzin) 
Literatura: Należy wskazać wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia zajęć. 

 



 

 

Efekty uczenia się wraz ze sposobem ich weryfikacji: 
Należy zdefiniować oczekiwane efekty uczenia się (dla formy zajęć – wybrać właściwe z części A) oraz podać metody 

sprawdzania, czy zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte. Przykładowe sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 

egzamin ustny lub pisemny; zaliczenie ustne lub pisemne; kolokwium; test kontrolny; projekty i ćwiczenia 

praktyczne/laboratoryjne; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; praca semestralna/roczna/dyplomowa; praktyki; ocena 

aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej. 

 

Zakres tematów: 
Należy podać opis treści przedmiotu (lista zagadnień, tematów, problemów z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 

naukowych w dziedzinie nauki związanej z tym przedmiotem). 

 

Metody dydaktyczne: (informacja na temat metod nauczania (np. konsultacje, warsztaty grupowe, projekty, prace 

terenowe itp.). 

 

Metody i kryteria oceniania: 
Należy określić zasady dopuszczenia do egzaminu, sposób i warunki zaliczenia zajęć, łącznie z określeniem zasad zaliczania 

nieobecności oraz określeniem liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu. 

 

Laboratorium (liczba godzin) 

Literatura: Należy wskazać wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia zajęć. 

 

Efekty uczenia się wraz ze sposobem ich weryfikacji: 
Należy zdefiniować oczekiwane efekty uczenia się (dla formy zajęć – wybrać właściwe z części A) oraz podać metody 

sprawdzania, czy zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte. Przykładowe sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 

egzamin ustny lub pisemny; zaliczenie ustne lub pisemne; kolokwium; test kontrolny; projekty i ćwiczenia 

praktyczne/laboratoryjne; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; praca semestralna/roczna/dyplomowa; praktyki; ocena 

aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej. 

 

Zakres tematów: 
Należy podać opis treści przedmiotu (lista zagadnień, tematów, problemów z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć 

naukowych w dziedzinie nauki związanej z tym przedmiotem). 

 

Metody dydaktyczne: (informacja na temat metod nauczania (np. konsultacje, warsztaty grupowe, projekty, prace 

terenowe itp.). 

 

Metody i kryteria oceniania: 
Należy określić zasady dopuszczenia do egzaminu, sposób i warunki zaliczenia zajęć, łącznie z określeniem zasad zaliczania 

nieobecności oraz określeniem liczby godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu. 

 

Prowadzący: 

    

 
 data opracowania tytuł/stopień, imię i nazwisko 


