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Wytyczne do pracy w systemie 

I. Wskazówki techniczne 

1. Informacje o programie studiów na danym kierunku studiów zamieszczane są odrębnie dla 

każdego poziomu, profilu i formy studiów. 

 

2. Zakładka KARTA PROGRAMU 

 

➢ Pole Nazwa polska programu − należy wpisać nazwę kierunku, stopień studiów, profil 

oraz skrót wydziału (np. Architektura, I st., p.o., WA; Inżynieria Materiałowa, II st., 

p.o., WIM); 

➢ należy wprowadzić kod ISCED; 

➢ Pole Przyzna kwalifikacja (pole obowiązkowe) – możliwości wyboru: licencjat, 

inżynier, inżynier architekt, magister, magister inżynier, magister inżynier architekt. Nie 

należy wybierać innych dostępnych na liście; 

➢ Zakładka Dziedziny i dyscypliny - uzupełnić zgodnie z odpowiednią uchwałą Senatu 

PW. 

3. Zakładka PLANY MODELOWE 

➢ Dodawanie przedmiotu PRACA DYPLOMOWA należy: 

- wybrać formę zajęć: „Projekt” w wymiarze 0 godz., 

- w polu Inne aktywności kontaktowe można wybrać „Konsultacje”,  

- pola Treści kształcenia nie wypełniamy. 

➢ Przedmiot PRAKTYKI – wybieramy formę zajęć „praktyki”. 

➢ Zabronione znaki w kodzie przedmiotu to: |  ,  &   %   ;   spacja 

4. Zakładka KARTA FORMY PROGRAMU   

➢ Pole Nazwa polska programu z formą studiów− należy wpisać nazwę kierunku, stopień 

studiów, profil, skrót wydziału oraz formę studiów i język prowadzenia studiów (np. 

Architektura, I st., p.o., WA, stac., j. ang.; Inżynieria Materiałowa, II st., p.o., WIM, 

niestac., j. pol.); 

 

 KARTA FORMY PROGRAMU  CYKLE  KARTA CYKLU PROGRAMU 

➢ Pole cykl otwarcia – cykl pierwszej rekrutacji z „Wykazu nadawanych tytułów 

zawodowych”, 

➢ W tym miejscu dodajemy również programy anglojęzyczne  

 KARTA FORMY PROGRAMU  CYKLE  KARTA CYKLU 

PROGRAMUWYMAGANIA  

➢ Wymagania należy dodać poprzez przycisk „Utwórz” – nie wprowadzamy wskaźników 

poprzez przycisk „Dodaj” 

➢ W kolumnie Wartość oczekiwana - należy wpisać minimalną oczekiwaną wartość (np. 

minimalną liczbę godzin/pkt ECTS z matematyki i fizyki, języków obcych) – 

wskazówki na końcu dokumentu. 

➢ WSK_ECTS_PRAKTYCZNY – dotyczy wyłącznie profilu praktycznego 

➢ ECTS_DZ_NAUK – dotyczy wyłącznie profilu ogólnoakademickiego 
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5. Nazwa przedmiotu w sylabusie zaciąga się z Karty przedmiotu z pola Nazwa przedmiotu w 

języku polskim (pole obowiązkowe) oraz Nazwa przedmiotu w języku angielskim (pole 

obowiązkowe w przypadku przedmiotów prowadzonych w jęz. angielskim). 

6. Przedmiot pobrany z USOS wymaga uzupełnienia o zakładki występujące w Katalogu 

Studiów w systemie ePW Asystent. 

7. Aktualizacja przedmiotów w zakresie, który nie podlega zmianom zatwierdzanym przez 

Senat, powinna się odbywać w Katalogu Studiów w systemie ePW Asystent. 

8. W celu uzyskania wersji anglojęzycznej sylabusa/oferty programowej należy uzupełnić 

wszystkie pola/opisy w języku angielskim 

9. Przedmiotowe efekty uczenia się dla języka obcego na studiach I stopnia należy wpisać z 

uchwały nr 58/L/2020 Senatu PW z dnia 25.11.2020 r.;  

10. Przedmiotowe efekty uczenia się dla języka obcego na studiach II stopnia: 

−   zajęcia prowadzone przez SJO - należy wpisać efekty uczenia się z ww. uchwały 

− przedmiot w języku angielskim – należy wpisać efekty przedmiotowe plus językowe 

z ww. uchwały 
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II. Informacje dot. karty przedmiotu (sylabus): 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu <kod np. 0000-E1000-ISP-0255>  

Nazwa przedmiotu <nazwa przedmiotu w języku polskim>* 

Wersja przedmiotu < wersja przedmiotu>  

Poziom kształcenia <stopień studiów> 

Forma i tryb prowadzenia studiów <forma studiów> 

Profil studiów <profil kształcenia> 

Kierunek studiów <kierunek>  

Specjalność <nazwa specjalności>  

Jednostka prowadząca <jedn. org. biorca> 

Jednostka realizująca <jedn. org. dawca>  

Blok przedmiotów <nd> 

Grupy przedmiotów <grupa przedmiotu>  

Status przedmiotu <status przedmiotu> 

Język prowadzenia zajęć <język prowadzenia zajęć> * 

Kod etapu studiów <etap studiów> 

Liczba punków ECTS <liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu - zgodna z liczbą 

godzin wynikającą z bilansu nakładu pracy studenta> 

 

Cześć I 

01. Efekty uczenia się i sposób prowadzenia zajęć 

Cel przedmiotu <opis (cel przedmiotu): opisy zakładanej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, jakie student powinien nabyć po zaliczeniu 

tego przedmiotu> * 

Efekty uczenia się oraz sposób ich weryfikacji i 

oceny 

patrz tabela „Efekty uczenia się” 

 

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze <formy zajęć i ich wymiar w semestrze> 

 

02. Bilans ECTS  

Liczba punktów ECTS liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotu - zgodna z liczbą 

godzin wynikającą z bilansu nakładu pracy studenta> 

Rozliczenie godzinowo – punktowe przedmiotu Godziny ECTS 

Liczba godzin i ECTS pracy studenta: <uwaga: punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta 

obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego 

indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami> 
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Godziny i ECTS za zajęcia związane  

z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich 

<nakład pracy studenta 

związany z zajęciami 

wymagającymi 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

lub innej osoby prowadzącej 

zajęcia> 

<nakład pracy studenta związany z 

zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego lub innej osoby 

prowadzącej zajęcia> 

Godziny i ECTS związane z pracą własną 

studenta 

<nakład pracy własnej 

studenta – inne aktywności> 

<nakład pracy własnej studenta – inne 

aktywności> 

Razem   

Liczba godzin związanych  

z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich: 

 

Godziny związane z udziałem w zajęciach: <godziny wynikające z planu studiów> 

Inne godziny kontaktowe: <inne godziny kontaktowe> 

Razem:   

Liczba godzin związanych z pracą własną 

studenta: 

 

Godziny przeznaczone na pracę własną studenta: <godziny przeznaczone na pracę własną studenta> 

Tabela: Efekty uczenia się  

Wiedza  

Kod efektu <kod przedmiotowego efektu uczenia się> 

Opis < treść efektu>* 

Powiązane kierunkowe efekty uczenia się <odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się> 

Metody weryfikacji <metoda weryfikacji wraz z odpowiednią formy zajęć>* 

Umiejętności  

Kod efektu <kod przedmiotowego efektu uczenia się> 

Opis < treść efektu>* 

Powiązane kierunkowe efekty uczenia się <odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się> 

Metody weryfikacji <metoda weryfikacji wraz z odpowiednią formy zajęć>* 

Kompetencje społeczne  

Kod efektu <kod przedmiotowego efektu uczenia się> 

Opis < treść efektu>* 

Powiązane kierunkowe efekty uczenia się <odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się> 

Metody weryfikacji <metoda weryfikacji wraz z odpowiednią formy zajęć>* 

 

Część II 

 

03. Rok i semestr studiów 
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Rok  <określić rok> 

Semestr <określić semestr> 

 

04. Kierownik przedmiotu i osoby prowadzące zajęcia 

Kierownik przedmiotu 

 

05. Treści kształcenia  

<forma zajęć> <podać treści kształcenia z podziałem na formy zajęć>* 

 

06. Metody i techniki kształcenia  

<forma zajęć> <podać metody i techniki kształcenia z podziałem na formy zajęć>* 

07. Kryteria zaliczania  

<forma zajęć> <wpisać: zgodnie z regulaminem przedmiotu>* 

08. Wymagania wstępne <wymagania wstępne i dodatkowe – uzupełniamy tylko jeśli występują 

wymagania wstępne, jeśli nie wpisujemy nd>* 

 

08. Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej  

Literatura podstawowa < literatura dostępna w bibliotece PW>* 

Literatura uzupełniająca < literatura dostępna w bibliotece PW>* 

 

09. Inne informacje  

Inne informacje < dodatkowe informacje>* 

*w celu otrzymania wersji sylabusa w języku angielskim pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić w programie 

również w okienkach przeznaczonych dla języka angielskiego 
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III. Opisy konfiguracji dla bloków obieralnych 

 

1. dowolne punkty i suma godzin – opcja zalecana – dla bloku obieralnego grupującego 

przedmioty o różnych liczbach punktów ECTS i różnych formach zajęć  

o różnych godzinach (system w tym przypadku do wskaźników programowych policzy punkty 

i godziny podane w konfiguracji bloku) 

Uwagi:  

− przy definiowaniu konfiguracji bloku nie uwzględniamy pracy własnej studenta 

− przy definiowaniu konfiguracji bloku nie uwzględniamy innych form aktywności 

kontaktowej 

 

2. równe punkty i godziny – dla bloku obieralnego grupującego przedmioty  

o takiej samej liczbie punktów ECTS, takich samych formach zajęć i takich samych formach 

aktywności kontaktowych o takich samych godzinach (system do liczenia wskaźników 

programowych policzy punkty ECTS, godziny form zajęć i godziny form aktywności z 

losowo wybranego przedmiotu z bloku obieralnego)  

Uwagi:  

− działa tylko wtedy, gdy z puli wybiera się jeden przedmiot 

− warunek konieczny - odzwierciedlenie przedmiotu 1 do 1 – w zakresie liczby ECTS, liczby 

godzin form zajęć oraz liczby godzin form aktywności kontaktowej 

 

3. dowolne punkty, równe godziny – dla bloku obieralnego grupującego przedmioty  

o różnych liczbach ECTS, ale takich samych formach zajęć i takich samych formach 

aktywności kontaktowych o takich samych godzinach (system policzy do wskaźników 

programowych ECTS podane przez nas w konfiguracji bloku a godziny form zajęć   

i godziny form aktywności przyjmie z dowolnie wybranego przedmiotu z bloku) 

Uwagi:  

− działa tylko wtedy, gdy z puli wybiera się jeden przedmiot 

− warunek konieczny - odzwierciedlenie przedmiotu 1 do 1 – w zakresie liczby godzin  

form zajęć oraz liczby godzin form aktywności kontaktowej 

 

4. dowolne godziny, równe punkty – dla bloku obieralnego grupującego przedmioty  

o formach zajęć istniejących w definicji bloku ale różnych godzinach i takich samych 

punktach ECTS (system do wskaźników programowych policzy godziny podane w 

konfiguracji bloku obieralnego, a ECTS policzy z dowolnego przedmiotu z bloku)  

Uwagi:  

− działa tylko wtedy, gdy z puli wybiera się jeden przedmiot 

− warunek konieczny - odzwierciedlenie przedmiotu 1 do 1 – w zakresie punktów ECTS 

− przy definiowaniu konfiguracji bloku nie uwzględniamy pracy własnej studenta 

− przy definiowaniu konfiguracji bloku nie uwzględniamy innych form aktywności 

kontaktowej 

 

5. dowolne punkty i godziny – dla bloku obieralnego grupującego przedmioty dla bloku 

obieralnego grupującego przedmioty o formach zajęć istniejących w definicji bloku ale 

różnych godzinach i różnych punktach ECTS (system policzy do wskaźników programowych 

ECTS i godziny podane przez nas w konfiguracji bloku)  
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Uwagi:  

− działa tylko wtedy, gdy z puli wybiera się jeden przedmiot 

− przy definiowaniu konfiguracji bloku nie uwzględniamy pracy własnej studenta 

− przy definiowaniu konfiguracji bloku nie uwzględniamy innych form aktywności 

kontaktowej 

Uwaga: przy blokach obieralnych w polu „Opis” wpisujemy informację dla studenta, co musi 

zrobić, żeby zaliczyć semestr, np. „proszę wybrać przedmioty za 5 ECTS” albo 

„proszę wybrać jeden przedmiot z …”;   

IV. Wytyczne do wskaźników programowych 

1. Prawidłowe wyliczenie wskaźników programowych jest uzależnione od prawidłowego 

wypełnienia zakładek dotyczących każdego przedmiotu a w szczególności zakładek: 

punkty, formy zajęć, inne aktywności, bilans ECTS. Niezbędne jest wygenerowanie  

i zapisanie bilansu ECTS dla każdego przedmiotu i osiągnięcie prawidłowej liczby 

ECTS i godzin dla przedmiotu. 

 

2. Wskaźniki programowe zaprogramowane w systemie pełnią funkcję  pomocniczą, nie 

mają charakteru ostatecznego wyliczenia i mogą podlegać ręcznym korektom. 

3. Program nie weryfikuje pełnego pokrycia treści kierunkowych efektów uczenia się 

przez treści przedmiotowych efektów uczenia się oraz pełnego pokrycia treści 

charakterystyk uczenia się przez treści kierunkowych efektów uczenia – zamieszczona 

w programie matryca weryfikuje tylko „przypisanie/zagospodarowanie” wszystkich 

kodów. 

4. Wskaźniki programowe zaprojektowane w systemie muszą zostać uzupełnione o 

wskazane w załączniku do Uchwały Senatu PW nr 58/L/2020 z dnia 25/11/2020 w 

sprawie ustalania programów studiów w Politechnice Warszawskiej a nie nieujęte w 

systemie: 

− procentowy udział liczby punktów ECTS w liczbie punktów ECTS koniecznej do 

ukończenia studiów ze wskazaniem dyscypliny wiodącej 

− liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

5. Przy definiowaniu konfiguracji bloków nr: 1, 4, 5: 

− dowolne punkty i suma godzin 
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− dowolne godziny, równe punkty 

− dowolne punkty i godziny 

nie należy uwzględniać innych form aktywności kontaktowej, jeżeli w przypadku 

przedmiotów obieralnych objętych ww. konfiguracjami bloków obieralnych 

występują inne formy aktywności kontaktowej wówczas należy je uwzględnić 

dodając „ręcznie’ do wskaźnika WSK_ECTS_KONTAKT 
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6. Dotyczy profilu praktycznego: 

 

− przyjęte zajęcia praktyczne do wyliczenia wskaźnika programowego: Łączna liczba 

punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach przedmiotów/zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne to: Ćwiczenia, Laboratorium, Praca 

przejściowa, Praktyka, Projekt, Seminaria dyplomowe, Seminarium, Zajęcia 

komputerowe, Zajęcia zintegrowane. 

 

− jeżeli w bloku obieralnym objętym konfiguracją bloku nr 2 dowolne punkty i suma 

godzin występują zajęcia o charakterze praktycznym należy je wówczas doliczyć 

„ręcznie” do wskaźnika programowego: Łączna liczba punktów ECTS, którą student 

musi uzyskać w ramach przedmiotów/zajęć kształtujących umiejętności praktyczne) – 

(niewskazane jest korzystanie z oznacznika systemowego, gdyż konfiguracja bloku 

obieralnego może obejmować również zajęcia o charakterze niepraktycznym). 
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V. Wskazówki do wartości oczekiwanych do wymagań programowych 

 

1 GODZ_RAZEM_KONT_PLAN   

2 WSK_ECTS_KONTAKT  studia stacjonarne -  co 

najmniej połowa punktów ECTS 

objętych programem studiów jest 

uzyskiwana w ramach zajęć z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących 

zajęcia i studentów; 

studia niestacjonarne - mniej 

niż połowa punktów ECTS 

objętych programem studiów 

może być uzyskiwana z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących 

zajęcia i studentów. 

3 ECTS_RAZEM (suma punktów)  Warunkiem ukończenia studiów i 

uzyskania dyplomu ukończenia 

studiów jest: 

1) uzyskanie efektów uczenia się 

określonych w programie 

studiów, którym przypisano co 

najmniej: 

a) 180 punktów ECTS - w 

przypadku studiów pierwszego 

stopnia, 

b) 90 punktów ECTS - w 

przypadku studiów drugiego 

stopnia, 

c) 300 punktów ECTS - w 

przypadku jednolitych studiów 

magisterskich trwających 9 albo 

10 semestrów, 

d) 360 punktów ECTS - w 

przypadku jednolitych studiów 

magisterskich trwających 11 albo 

12 semestrów; 

 

4 ECTS_WYBÓR (suma punktów)  (w wymiarze nie mniejszym niż 

30% liczby punktów ECTS 

koniecznych do ukończenia 

studiów na danym poziomie): 

5 WSK_ECTS_PRAKTYCZNY (obl.z godzin)  profil praktyczny: (w wymiarze 

większym niż 50% liczby punktów 

ECTS koniecznych do ukończenia 

studiów na danym poziomie): 

6 ECTS_DZ_NAUK (suma punktów)  profil ogónoakademicki: (w 

wymiarze większym niż 50% liczby 

punktów ECTS wymaganej do 

ukończenia studiów na danym 

poziomie) 

7 ECTS_MAT (suma punktów)  zgodnie z Uchwałą nr 58/L/2020 z 

dnia 25/11/2020 w sprawie 

ustalania programów studiów w 

Politechnice Warszawskiej  z 

późn. zm. 

8 GODZ_MAT (suma godzin)  zgodnie z Uchwałą nr 58/L/2020 z 

dnia 25/11/2020 w sprawie 
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ustalania programów studiów w 

Politechnice Warszawskiej  z 

późn. zm. 

9 ECTS_FIZ (suma punktów)  zgodnie z Uchwałą nr 58/L/2020 z 

dnia 25/11/2020 w sprawie 

ustalania programów studiów w 

Politechnice Warszawskiej  z 

późn. zm. 

10 GODZ_FIZ (suma godzin)  zgodnie z Uchwałą nr 58/L/2020 z 

dnia 25/11/2020 w sprawie 

ustalania programów studiów w 

Politechnice Warszawskiej  z 

późn. zm. 

11 ECTS_HUM_SPOL (suma punktów)  zgodnie z Uchwałą nr 58/L/2020 z 

dnia 25/11/2020 w sprawie 

ustalania programów studiów w 

Politechnice Warszawskiej  z 

późn. zm. 

12 ECTS_JEZ_OBCY (suma punktów)  zgodnie z Uchwałą nr 58/L/2020 z 

dnia 25/11/2020 w sprawie 

ustalania programów studiów w 

Politechnice Warszawskiej  z 

późn. zm. 

13 GODZ_JEZ_OBCY (suma godzin)  zgodnie z Uchwałą nr 58/L/2020 z 

dnia 25/11/2020 w sprawie 

ustalania programów studiów w 

Politechnice Warszawskiej  z 

późn. zm. 

14 ECTS_PRACA_DYPL (suma punktów zgodnie z Uchwałą nr 58/L/2020 z 

dnia 25/11/2020 w sprawie 

ustalania programów studiów w 

Politechnice Warszawskiej  z 

późn. zm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


