Zarządzenie nr 64
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 10.02.2022 r.
w sprawie: opisu przedmiotów w Uniwersytecie Łódzkim (sylabus) oraz weryfikacji efektów
uczenia się i zadań koordynatora przedmiotu
Na podstawie: § 25 ust. 2 pkt. 11 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ z dnia
27 maja 2019 r. (ze zm.) w zw. z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. W Uniwersytecie Łódzkim obowiązuje jednorodny w zakresie konstrukcji schemat opisu
przedmiotu (sylabus przedmiotu).
2. Podstawą konstrukcji przedmiotów wskazanych w programie studiów dla określonego
kierunku, poziomu i profilu są przedmiotowe efekty uczenia się, wynikające z wybranych
kierunkowych i specjalnościowych efektów uczenia się i stanowiące ich uszczegółowienie.
3. Program studiów powinien wykazywać związek między kierunkowymi efektami uczenia się
a przedmiotami, w ramach których są realizowane elementy tych efektów. Zaliczenie
wszystkich wskazanych w programie studiów przedmiotów zapewnić powinno osiągnięcie
wszystkich kierunkowych efektów uczenia się.
4. Kierunkowe efekty uczenia się mogą być przez studentów osiągane w szczególności
poprzez:
1) realizację zajęć dydaktycznych objętych planem studiów;
2) realizację praktyk;
3) proces dyplomowania;
4) pracę samodzielną;
5) aktywność na platformie zdalnego nauczania (e-learning);
6) udział w zajęciach fakultatywnych organizowanych przez Uniwersytet Łódzki lub inne
jednostki naukowe i dydaktyczne;
7) pracę w kołach naukowych;
8) udział w pracach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych uczelni;
9) wolontariat.
5. Opisu przedmiotu dokonuje się w odniesieniu do założonych efektów uczenia się,
wskazujących na wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne, którymi
studenci będą w stanie wykazać się po ukończeniu studiów.
6. Opis przedmiotu (sylabus) jest integralną częścią programu studiów.

§2
1. Opis przedmiotu obejmuje:
1) nazwę przedmiotu;
2) liczbę godzin poszczególnych form zajęć przedmiotu;
3) formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie, zaliczenie na ocenę);
4) formę prowadzenia zajęć (stacjonarna, zdalna, hybrydowa);
5) język wykładowy;
6) punkty ECTS;
7) skrócony opis, stanowiący przybliżenie celów przedmiotu;
8) wymagania wstępne, stanowiące określenie wiedzy i umiejętności, jakie musi posiadać
student zapisujący się na dany przedmiot;
9) przedmiotowe efekty uczenia się określające jaką wiedzę, umiejętności i/lub
kompetencje będzie posiadał każdy student uzyskujący punkty ECTS z danego
przedmiotu wraz ze wskazaniem realizowanych w ramach przedmiotu kierunkowych
oraz ewentualnie specjalnościowych efektów uczenia się (kody efektów, do których
przyporządkowany został przedmiot w macierzy kompetencji zawartej w programie
studiów);
10) treści kształcenia, określone w punktach lub jednolitym tekstem – razem albo osobno
dla poszczególnych zajęć objętych przedmiotem;
11) metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się
z uwzględnieniem wszystkich form zajęć;
12) sposoby i kryteria oceniania sformułowane precyzyjnie i jednoznacznie (warunki
zaliczenia);
13) metody, narzędzia i środki dydaktyczne stosowane do realizacji zajęć;
14) literaturę (optymalnie 2-8 pozycji);
15) nazwisko koordynatora przedmiotu;
16) wykaz osób prowadzących zajęcia;
17) informacje dodatkowe związane np. z uszczegółowieniem opisu w zależności od grup
studenckich, do których przedmiot jest kierowany.
2. W programach studiów, ustalanych przez Senat UŁ, zawarte są opisy wszystkich
przedmiotów objętych planem studiów w zakresie wskazanym w § 2 pkt 1-9; dane
określone w § 2 pkt 15 i 16 wprowadzane są do USOS, a dane określone w § 2 pkt 10-14
i 17 wprowadzane są przez koordynatorów wyłącznie do USOSweb.
3. Ujednolicony dla całego UŁ sposób kodowania przedmiotów w USOSweb określa odrębne
zarządzenie Rektora UŁ.
§3
1. Opis przedmiotu powinien zostać wprowadzony dla danego cyklu dydaktycznego do
elektronicznego systemu uczelnianego USOSweb nie później niż 1 miesiąc przed
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rozpoczęciem roku akademickiego, w którym uruchamiany jest dany cykl dydaktyczny
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Koordynatorzy przedmiotów zobowiązani są aktualizować opisy w zakresie, o którym
mowa w § 2 pkt 10-14 i 17, najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku
akademickiego, w którym uruchamiany jest przedmiot.
3. Opis przedmiotu jest opracowywany w języku polskim i języku angielskim. W przypadku
filologii obcych lub kierunku w innym języku obcym niż angielski, drugim językiem opisów
może być język właściwy dla tych filologii lub tego kierunku.
§4
1. Każdy przedmiot o unikatowym kodzie ma przydzielonego koordynatora przedmiotu,
odpowiedzialnego za opis przedmiotu, jego aktualizację i wprowadzanie do systemu.
Ustalenie koordynatora przedmiotu dokonywane jest z uwzględnieniem następujących
zasad:
1) w przypadku, gdy zajęcia z określonego przedmiotu prowadzone są przez jednego
nauczyciela akademickiego, nauczyciel ten pełni funkcję koordynatora przedmiotu;
2) w przypadku, gdy wśród form, w jakich prowadzony jest określony przedmiot, znajduje
się wykład prowadzony przez jednego nauczyciela akademickiego, nauczyciel ten pełni
funkcję koordynatora przedmiotu;
3) w pozostałych przypadkach ustalenia koordynatora przedmiotu dokonuje Dziekan.
Listy koordynatorów przedmiotów dziekani przekazują na adres: helpdesk@uni.lodz.pl
lub osobom odpowiedzialnym za obsługę USOSweba na Wydziale najpóźniej na
3 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym uruchamiany jest
przedmiot;
4) lista koordynatorów sporządzona w pliku Excel powinna wskazywać na dane dotyczące
przedmiotu (nazwa i kod przedmiotu) oraz dane dotyczące koordynatora (imię
i nazwisko, kod pracownika).
2. Do zadań koordynatora należy w szczególności aktualizacja opisu przedmiotu – zgodnie z § 3
ust. 2 niniejszego zarządzenia oraz:
1) nadzorowanie procesu kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się w ramach
wszystkich form zajęć będących składowymi przedmiotu;
2) przeprowadzanie ewaluacji efektów uczenia się opisanych w wymaganiach wstępnych;
3) przekazywanie do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia ogólnych wniosków
wynikających z weryfikacji efektów uczenia się, istotnych dla doskonalenia procesu
kształcenia i weryfikacji efektów uczenia się w przyszłości.
§5
Traci moc zarządzenie nr 11 Rektora UŁ z dnia 14.11.2013 r. w sprawie: opisu przedmiotów
w Uniwersytecie Łódzkim oraz zarządzenie nr 129 Rektora UŁ z dnia 2.07.2013 r. w sprawie:
weryfikacji i dokumentowania efektów kształcenia.
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§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska
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