Uchwala nr l94l
Senatu UniwersYtetu w Bia$mstoku
z dnia 28 wrze5nia 2016 r.
sprawie zmian w Uchwale nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
s dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych iednostek
organizacyjnych Ilniwersyletu okreilajqcych Tasady tworzenin program6w ksztalcenia dla
okreilonych kierunkdw, proJili i poziomdw ksztalcenia studitiw wy2szych
w

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r' Prawo o szkolnictvvie
wyzszym (t. j. Dz. IJ. z 2012 r., poz. 572 z poLn. zm.) Senat Uniwersytetu w Bialymstoku
uchwala, co nastgpuje:

$r

Wprowadza sig nastgpuj 4ce zmiany w Uchwale nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych (Jniwersylelu okreilajqcych zqsady tworzenia program6w ksztalcenia dla
okreilonych kierunkdw, profili i poziom6w l<sztalcenia studiow wy2szych z p62niejszymr
zmianami:

z

l) w $ 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Program studi6w na danym kierunku, poziomie i profilu ksztalcenia stanowi podstawg
do opracowania przez koordynatora przedmiotu i prowadz4cych zajgcia sylabusa
przedmiotu, w systemie USOSweb. Opracowany przez koordynatora przedmiotu
i prowadz4cych zajgcia sylabus skladany jest w jednostce prowadz4cej ksztalcenie na
danym kierunku. Wz6r sylabusa przedmiotu okrella Zal4cznik nr 5 do niniejszej
Uchwaly."

2)

Zal4czntk nr 5 do Uchwaly nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 17 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie okreSlone w Zal4czniku do niniejszej
Uchwaly.

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Sena
Dr

hab.

PrzewodniczqcY
Bialymstoku
wski,

prof' UwB

Zal4cznik do Uchwaly nr

l94l

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 28 wrze(nia 2016 r.

,,Zal4cznik nr 5 do Uchwaly Nr 1647
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia l7 grudnia 2014 r."

SYLABUS
A. Informacje og6lne
Tg czgSi wypelnia koordynator przedmiotu
(w porozumieniu ze wszystkimi prowadz4cymi dany przedmiot w jednostce)
l4cznie dla wszystkich form zajgi (np. wykladu i iwiczef).
CzgSi I nie dotyczy przedmiot6w zmieniajqcych sig co roku.
Nazwa przedmiotu:
Name (nanva przedmiotu w jgryku angielskim):
Jednostka oferujqca przedmiot:
Przedmiot dla jednostki:
Cykl dydaktyczny:
Koordynator przedmiotu cyklu:
Domy5lny tvp protokolu
Jezyk wykladowy

Strona WWW: nale2y podat adres strony, w przypadku, gdy znajdujq sie na niei tresci
zwiqzane z przedmiotem

Skr6conv opis:
ZtloLenia i cele przedmiotu nalei podat jasny i zwigzly opis celu i treici przedmiolu,
ponvalaiqcy olcreilit iego ramowy zakres temdtyczny.
Opis tj. profil studi6w, forma studi6w, rodzaj przedmiotu, dziedzina i dyscyplina nauki, rok
studi6w/semestr, wymagania wstgpne, liczba godzin zaj 96 dydakty cznych zpodnadcm na formy
prowadzenia zajgi, metody dydaktyczne, punkty ECTS, bilans nakladu pracy studenta,
wskazniki ilo3ciowe.
Nale2! opisat:
Profil studi6w (ogdlnoakademicki, praktyczny)
Forma studi6w (stacjonarne, niestacjonarne)
Rodzaj przedmiotu (status przedmiotu - obowiqzkowy/do wyboru (przypisat do konlcretnego
modulu, np.: M_l lub in.).
Dziedzina i dyscyplina nalki (nale2y podat dziedzing i dyscypling nauki, w kt6rq wpisujq sig
treic i pr o gr amowe prze dmiotu)
Rok studi6w/semestr ftoVsemeslr studi6w, na ktdrym dany przedmiot jest oferowany (jeili
przedmiot jest przypisony do roku lub semestru)
Wymagania wstgpne (tzw. sekwencyjny system zaig't i egzamin6w) (przedmioty
wprowadzajqce, hhrych wczeSniejsze zaliczenie jesl niezbgdne do realizowania treici danego
przedmiotu oraz - jeili to konieczne - zaleres wiadomoici/umiejQtnofui/kompetencji, jakie
powinien juz posiadat student przed rozpoczgciem nauki przedmiotu)

Liczba godzin zajg6 dydaktycznych z podzialem na formy prowadzenia zajg( (liczba
godzin zajgt dydaktycznych oraz wskazat formg/furmy prowatlzenia zajgt /np. wyklad,
twiczenia, laboratorium, konwersalorium/ z uwzglgdnieniem zajgt prowadzonych z
wykorzystaniem metod i technik lcsztalcenia na odlegloit)
Metody dydakty czne (informacja na temdt metod nauczania (np. konsullacje, warsztaty
grupovte, projekty, prace terenot4,e itp.).
Punkty ECTS (liczba punkt6w ECTS przypisana przedmiotowi).
Bilans nakladu pracy studenta (rodzaje akfunoici sludenta wraz z przypisanq im liczbq
godzin nakladu pracy studenta).
Wskafniki ilo5ciowe (naklad pracy sludenla zwiqzany z zajgciami wymagajqcymi
bezpoiredniego udzialu nauczyciela wyraiony liczbq godzin i punktdw ECTS oraz naklad pracy
sludenta zwiqzany z zajgciami
o charakterze praktvcznvm wvra2ony liczbq sodzin i punk6w ECTS).
Literatura: Nale2y wskazat wykaz lektur i innych material6w obowiqzujqcych do zaliczenia
orzedmiotu.

Efekty ksztalcenia:
Nale2y wskazai kierunkowe efekty ksztalcenia zakladane do realizacji w ramach danego
orzedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:
Nalezy wskazat formy zaliczenia przedmiotu: egzamin, zaliczenie.

Koordynator przedmiotu:
Data opracowania:
tylul/stopieh, imig i nazwisko

SYLABUS

B. Informacje szczeg6lowe
Tg czg66 wypelnia ka:Zda osoba prowadz4ca w danym roku zajgcia z przedmiotu,

osobno dla r62nych form zajgi (np. wykladu i 6wiczei).

oza
w
prowadzqca w danym roku zajecia z pnedmiotu
u4rpelnia
osoba
fPola
osobno dla 62nych form zajg6
wykladu
i
wsp6lnych dla wszystkich qrup danei formy zaiedl
6wiczefil
lnp.
Literatura
lektur i innych material6w obowiszuiscych do zaliczenia zaiet.
Efektv ksztalcenia wrrz ze sDosobem ich wervfikacii:
Nale2y zdefiniowat oczekiwane efekty lcztalcenia (dla formy zajgt - wybrat wlaiciwe z
czgici A) oraz podat metody sprawdzania, czy zakladane efekty ksztalcenia zostaly
osiqgnigte. Przykladowe sposoby weryfikacji efektiw ksztalcenia: egzamin ustny lub
pisemny; zqliczenie ustne lub pisemne; kololo,t,ium; lest kontrolny; projekty i twiczenia
praktyczne/laboratoryjne; esej/wypracowanie; referat; prezentacja; praca
semestralna/roczna/dyplomowa; praktyki; ocena aktywnoici w trakcie zajgt; ocena efekt6w
Nale2'y wskazai wykaz

pracy zespolowei.
Zakres temat6w:

Nalezy

podat opis treici przedmiolu (ista zagadnieit, temat6w, problemdw

z
uwzglgdnieniem najnowszych osiqgnigt naukowych w dziedzinie nauki zwiqzanej z tym
przedmiotem).

Metody dydaktyczne:
(lnformacja na temat metod nauczania (np. konsultacje, worszlaly grupowe, projekty,
prace terenov,e itp.).
Metody i krvteria oceniania:
Nalei olveilit zasady dopuszczenia do egzaminu, spos6b i warunki zaliczenia zajgt,
lqcznie z oltreileniem zasad zaliczania nieobecnoici oraz okreileniem liczby godzin
nieobecnoici bwalilikuiqcvch do niezaliczenia przedmiotu.

Prowadz4cy

Data oprocowania
tytul/stopieit, imig i narwisko

