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1. CEL 

Celem procedury jest weryfikacja sylabusów przedmiotów realizowanych na kierunku 

lekarskim w języku polskim oraz w języku angielskim oraz weryfikacja zawartych w nich 

informacji pod kątem obowiązujących standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego 

Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Przedmiotem procedury jest ustalenie trybu i zasad systemu weryfikacji sylabusów 

przedmiotów realizowanych na kierunku lekarskim w języku polskim i języku angielskim 

Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. 

3. TERMINOLOGIA 

Sylabus przedmiotu – zwany dalej sylabusem, dokument zawierający opis programu nauki 

danego przedmiotu, realizowanego na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego Collegium 

Medicum UWM  

Jednostka naukowo-dydaktyczna – katedra Wydziału Lekarskiego lub inna jednostka 

realizująca zajęcia dydaktyczne dla kierunku lekarskiego i kierunku lekarskiego w języku 

angielskim. 

4. INFORMACJE OGÓLNE 

4.1 Sylabus powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi określonymi Zarządzeniem 

Nr 91 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 

2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) 

obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie. 

 

4.2 Sylabus przygotowywany jest w systemie elektronicznym SYLABUS UWM. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

5.1 Za przygotowanie sylabusa przedmiotu i jego zgodność pod względem formy i treści z 

obowiązującym wzorem (zgodnie z Zarządzeniem Nr 91 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku), odpowiedzialny jest koordynator 

danego przedmiotu, bądź wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki zaangażowany w 

proces dydaktyczny danego przedmiotu. 

5.2 Sylabusy wszystkich przedmiotów realizowanych w danym programie studiów 

(obejmującym przedmioty realizowane w trakcie 6 lat studiów), powinny być przygotowane 

najpóźniej do dn. 15 września danego roku. 
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5.3 Sylabus przedmiotu realizowanego na kierunku lekarskim w języku angielskim, 

przygotowywany jest w wersji anglojęzycznej w terminie j.w. 

5.4 Sylabusy udostępniane są na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego w zakładce 

„Kierunek Lekarski” -> „Sylabusy”. 

5.5. Sylabus przedmiotu podawany jest do wiadomości studentów podczas pierwszych zajęć 

z danego przedmiotu. 

5.6 Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia raz w semestrze kontroluje 

dostępność aktualnych sylabusów w zakładce „Sylabusy” na stronie internetowej Wydziału 

Lekarskiego. 

5.7 Prodziekan ds. studenckich i kształcenia powołuje i nadzoruje prace Zespołu ds. 

Monitoringu i Doskonalenia Sylabusów, odpowiedzialnego za weryfikację i analizę 

sylabusów przedmiotów realizowanych w danym programie studiów pod kątem zawartych 

treści, w tym realizowanych efektów uczenia się, zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontrola przeprowadzana jest  

przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia i obejmuje weryfikację sylabusów wszystkich 

przedmiotów realizowanych w danym programie studiów (w trakcie 6 lat nauki) zgodnie z 

Harmonogramem przedstawionym w Załączniku 1 niniejszej Procedury.  

Weryfikacji podlegają następujące elementy sylabusa: 

1. Angielska nazwa przedmiotu 

2. Liczba punktów ECTS 

3. Cykl dydaktyczny (zgodny z zatwierdzonym planem studiów)  

4. Treści merytoryczne wykładów/seminariów/ćwiczeń 

5. Opis celu kształcenia 

6. Formy i warunki zaliczenia 

7. Stosowane metody dydaktyczne 

8. Opis efektów uczenia się  w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

9. Poprawność symboli efektów uczenia się   

10. Przedmioty wprowadzające (sekwencyjność) 

11. Wymagania wstępne 

12. Nazwa/y jednostki/-ek realizującej/-ch przedmiot oraz imię i nazwisko koordynatora 

przedmiotu  

13. Aktualizacja literatury 

5.8 Po zakończonych pracach, Zespół ds. Monitoringu i Doskonalenia Sylabusów, 

przedstawia raport  (wzór - Załącznik 2) właściwemu prodziekanowi ds. studentów i 

kształcenia, a wszelkie stwierdzone niezgodności w treści sylabusa zgłaszane są 

koordynatorom poszczególnych przedmiotów oraz kierownikom poszczególnych jednostek 

naukowo-dydaktycznych (wzór formularza weryfikacji sylabusów – Załącznik 3). 

5.9 Koordynatorzy przedmiotów po otrzymaniu informacji, zobowiązani są do korekty 

sylabusów zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. Monitoringu i Doskonalenia Sylabusów. 

6. PODSTAWA PRAWNA 

6.1 Wewnętrzne Akty Prawne 
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ZARZĄDZENIE Nr 91 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 

16 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) 

obowiązującego dla studiów wyższych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

ZARZĄDZENIE  Nr 118/2019  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

UCHWAŁA nr 220/2019 Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 09.05.2019 w sprawie zatwierdzenia Procedury 

zarządzania stroną internetową Wydziału Lekarskiego oraz podstron jego jednostek naukowo-

dydaktycznych



Załącznik 1 do Procedury zasad i trybu weryfikacji sylabusów przedmiotów realizowanych na kierunku 

lekarskim oraz ich treści, będącej załącznikiem do Decyzji nr 20/2020 Dziekana Wydziału Lekarskiego 

Collegium Medicum UWM w Olsztynie z dnia 26.11.2020 

 

 

 

HARMONOGRAM WERYFIKACJI I ANALIZY SYLABUSÓW PRZEDMIOTÓW 

REALIZOWANYCH NA KIERUNKU LEKARSKIM  

I KIERUNKU LEKARSKIM W JĘZYKU ANGIELSKIM 

NA WYDZIALE LEKARSKIM COLLEGIUM MEDICUM 

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

 

L.p.  DZIAŁANIE TERMIN REALIZACJI 

1. Koordynator przedmiotu: 

 

przygotowanie sylabusa w aplikacji Sylabus UWM 

zgodnie z obowiązującym wzorem; 

 

do 15 września 

2. Zespół ds. Monitoringu i Doskonalenia 

Sylabusów: 

• weryfikacja i analiza dostępnych sylabusów 

przedmiotów realizowanych w danym 

programie studiów; 

• przygotowanie raportu z weryfikacji i analizy 

sylabusów przedmiotów realizowanych na 

kierunku lekarskim/ lekarskim w języku 

angielskim (Załącznik 2) i przedstawienie go 

Prodziekanowi ds. studenckich i kształcenia; 

• przekazanie Koordynatorom przedmiotów 

formularzy weryfikacji sylabusów 

przedmiotów realizowanych na kierunku 

lekarskim/ lekarskim w języku angielskim 

(Załącznik 3); 

 

do 25 września 

3. Koordynator przedmiotu: 

 

• korekta sylabusów zgodnie z zaleceniami 

Zespołu ds. Monitoringu i Doskonalenia 

Sylabusów; 

•  

do 31 września 

4. Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia: 

 

•   udostępnienie sylabusów w zakładce 

„Sylabusy” na stronie internetowej Wydziału 

Lekarskiego 

• przekazanie informacji Prodziekanowi ds. 

studenckich i kształcenia. 

• udostępnienie Sylabusów na stronie 

internetowej Wydziału w zakładce 

„Sylabusy” 

 

do 5 października 
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lekarskim oraz ich treści, będącej załącznikiem do Decyzji nr 20/2020 Dziekana Wydziału Lekarskiego 
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*niepotrzebne skreślić 

RAPORT Z WERYFIKACJI I ANALIZY SYLABUSÓW PRZEDMIOTÓW 

REALIZOWANYCH NA  

KIERUNKU LEKARSKIM/ LEKARSKIM W JĘZYKU ANGIELSKIM* 

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM  

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

 

Program studiów:   ……………………………………… 

Liczba przedmiotów:   ……………………………………… 

Liczba brakujących sylabusów:  ……………………………………… 

Liczba zweryfikowanych sylabusów: ……………………………………… 

Liczba sylabusów bez uwag:  ……………………………………… 

Liczba sylabusów z uwagami:  ……………………………………… 

Niewykorzystane efekty uczenia się:  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..…...………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……...……………………… 

Propozycje przedmiotów, w ramach których zostaną zrealizowane niewykorzystane 

efekty uczenia się: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………..…...………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……...…………………… 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

data i podpis  

Przewodniczącego  Zespołu ds. Monitoringu i Doskonalenia Sylabusów
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*niepotrzebne skreślić 

 

FORMULARZ WERYFIKACJI SYLABUSA PRZEDMIOTU REALIZOWANEGO  

NA KIERUNKU LEKARSKIM W JĘZYKU POLSKIM/ JĘZYKU ANGIELSKIM* 

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM  

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

 

Program studiów: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………. 

Przedmiot: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

Koordynator 

przedmiotu:……………………………………………………………………………………

………………………….. 

 

Element struktury sylabusa TAK 

TAK, 

ale 

wymaga 

korekty 

NIE UWAGI 

ANGIELSKA NAZWA PRZEDMIOTU 

 

    

LICZBA PUNKTÓW ECTS     

CYKL DYDAKTYCZNY (ZGODNY Z 

ZATWIERDZONYM PLANEM 

STUDIÓW) 

    

TREŚCI MERYTORYCZNE 

WYKŁADÓW/SEMINARIÓW/ĆWICZEŃ 

    

OPIS CELU KSZTAŁCENIA     

FORMY I WARUNKI ZALICZENIA     

STOSOWANE METODY 

DYDAKTYCZNE 

    

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  W 

ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

    

POPRAWNOŚĆ SYMBOLI EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ 

    

PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE 

(SEKWENCYJNOŚĆ) 

    

WYMAGANIA WSTĘPNE     

NAZWA/Y JEDNOSTKI/-EK 

REALIZUJĄCEJ/-CH PRZEDMIOT 

ORAZ IMIĘ I NAZWISKO 
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KOORDYNATORA PRZEDMIOTU 

 

AKTUALIZACJA LITERATURY     

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………...…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

data i podpis  

Przewodniczącego Zespołu ds. Monitoringu i Doskonalenia 

Sylabusów 


