Załącznik do Decyzji nr 4/2013 Senatu UKSW
z dnia 31 stycznia 2013 r.

1

Kod przedmiotu

Kod (według USOS)

2

Nazwa przedmiotu

Nazwa przedmiotu

3

Jednostka

Jednostka oferująca przedmiot

4

Punkty ECTS

Liczba punktów ECTS
Punkty
przyporządkowuje
siĊ
wszystkim przedmiotom i praktykom,
zgodnie z zasadą, Īe 1 punkt ECTS
odpowiada 25-30 godz. pracy
przeciĊtnego
studenta.
Punkty
powinny uwzglĊdniaü takĪe czas
studenta poĞwiĊcony na wykonanie
takich
zadaĔ
jak
prace
semestralne/roczne/dyplomowe,proje
kty/üwiczenia
realizowane
w
laboratorium, prace terenowe itp.

5

JĊzyk wykładowy

JĊzyk, w jakim jest prowadzony
przedmiot

6

Poziom przedmiotu

WartoĞci do wyboru: podstawowy/
Ğrednio-zaawansowany/
zaawansowany

7

Symbol/Symbole efektów kształcenia

Symbole kierunkowych efektów
kształcenia okreĞlonych przez RadĊ
Wydziału

8

Efekty kształcenia i opis ECTS

Opis
zakładanych
efektów
kształcenia w obszarze wiedzy,
umiejĊtnoĞci
i
kompetencji
społecznych jakie student nabywa w
wyniku
zaliczenia
całego
przedmiotu (5-10 efektów kształ.).
W opisie ects naleĪy uzasadniü
liczbĊ przyznanych punktów za
zaliczenie przedmiotu, szacując
nakład pracy w godz. przeciĊtnego
studenta.

Informacje pobierane z USOS

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU
Informacje ogólne

9

Okres (Rok/Semestr studiów)

Ramy czasowe cyklu
dydaktycznego, w którym odbywa
siĊ przedmiot (aktualny cykl
dydaktyczny)

10

Typ zajĊü, liczba godzin

Formy zajĊü i liczba godzin
wykład/üwiczenia/seminarium/labor
atorium/konwersatorium

11

Koordynatorzy

ImiĊ

i

nazwisko

koordynatora

Informacje pobierane
z USOS

Informacje o zajĊciach w cyklu … (aktualny cykl dydaktyczny)

przedmiotu
12

Prowadzący grup

ImiĊ i nazwisko wykładowcy/ów

13

Typ protokołu

Zaliczenie/ zaliczenie na ocenĊ/
egzamin

14

Typ przedmiotu

WartoĞci do wyboru:
obowiązkowy/fakultatywny
ograniczonego wyboru/fakultatywny
dowolnego wyboru

15

Wymagania wstĊpne

Zakres wiadomoĞci/ umiejĊtnoĞci/
kompetencji, jakie powinien juĪ
posiadaü student przed
rozpoczĊciem nauki przedmiotu, a
takĪe specyfikacja innych
przedmiotów lub modułów, które
naleĪy zaliczyü wczeĞniej.

16

Typ zajĊü

Forma zajĊü
wykład/üwiczenia/seminarium/labor
atorium/konwersatorium

17

Liczba godzin

Liczba godzin zajĊü

18

Literatura

Spis zalecanych lektur
Wykaz lektur podstawowych i
uzupełniających oraz innych
materiałów zalecanych studentom
podejmującym naukĊ przedmiotu

19

Kryteria oceniania

OkreĞlenie poziomu osiągniĊcia (wg
skali ocen) załoĪonych dla
przedmiotu efektów kształcenia.
Opis składowych oceny koĔcowej.

20

Zakres tematów

TreĞci merytoryczne
Jasny i zwiĊzły opis treĞci
przedmiotu pozwalający okreĞliü
jego zakres tematyczny

Informacje pobierane z USOS

ZajĊcia: …
Informacje wspólne dla wszystkich grup
Na tym poziomie naleĪy wprowadzaü jedynie informacje wspólne dla wszystkich grup danej formy
zajĊü. Informacje o zajĊciach naleĪy uzupełniaü dla kaĪdej formy zajĊü oddzielnie.

Informacje o grupach
PoniĪsze pola naleĪy wypełniaü tylko wtedy, gdy ich treĞü bĊdzie róĪna od treĞci wpisanej w dziale
Informacje o zajĊciach.

ZajĊcia

Cykl dydaktyczny, Forma zajĊü, nr
grupy

22

Prowadzący

ImiĊ i nazwisko wykładowcy

23

Literatura

Spis zalecanych lektur
(uzupełnia siĊ o pozycje nie
wymienione w Informacji o
zajĊciach)

24

Zakres tematów

TreĞci merytoryczne
(uzupełnia siĊ o pozycje nie
wymienione w dziale Informacje o
zajĊciach)

25

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji
efektów kształcenia

Syntetycznie opisane stosowane
metody dydaktyczne i sposoby
weryfikacji załoĪonych efektów
kształcenia

Informacje pobierane z USOS

21

