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WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

z siedzibą w Poznaniu 
 

 
 

 

 

 

SYLABUS PRZEDMIOTU 

Nazwa przedmiotu:  

Kod przedmiotu:  

Osoba odpowiedzialna 
za przedmiot: 

 

Osoby prowadzące 
zajęcia: 

 

Wydział:  

Kierunek:  

Poziom kształcenia:  

Specjalność:  

Semestr realizacji 
przedmiotu: 

 

Przedmioty 
wprowadzające: 

 

 

Wymagania wstępne: 
 

 

Liczba godzin  
zajęć dydaktycznych 

Rodzaje / forma zajęć 

Stacjonarne  Niestacjonarne 
BK 

N Σ 

BK 

N Σ 

semestr nr ... 
W 

C  
K W 

C 
K 

S T S T 

            
Oznaczenie rodzaju zajęć:  
BK - zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem, N - zajęcia realizowane bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela 
ze studentem 

Oznaczenie form zajęć:  
W - wykład, C - ćwiczenia praktyczne (S - realizowane w sali, T – z możliwością realizacji poza salą, w miejscach służących nabywaniu 
umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych), K- egzaminy, instruktaże, konsultacje, narady, seminaria, zaliczenia, itp. 

 

Efekty uczenia się: 

Symbol 

(odniesienie 

do) 

EPK/EKK/ESK1 

Sposób weryfikacji efektów 
uczenia się 

(forma zaliczeń) 

Wiedza2:   

1    

                                                           
1 EPK/EKK/ESK – efekty podstawowe uczenia się/efekty kierunkowe uczenia się /efekty specjalnościowe uczenia się 

(w zależności od semestru, na którym prowadzony jest przedmiot) 
2 W odniesieniu do praktyk zawodowych w sylabusie nie ujmuje się efektów uczenia się z zakresu wiedzy. 

 

A K C E P T U J Ę 
DZIEKAN 

 
 

……………..……………………… 
 (pieczęć data i podpis) 
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2    

3    

4    

Umiejętności:   

1    

2    

3    

Kompetencje społeczne:   

1    

2    

Metody 
dydaktyczne: 

 

 

 

 

Treści kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć) 

Liczba 
godzin 

S N 

Wykłady: 

1 
Wykład 1. Temat. 
Zagadnienia: 

  

2 
Wykład 2: Temat. 
Zagadnienia: 

  

3 
Wykład 3: Temat. 
Zagadnienia: 

  

… …   

RAZEM   

Ćwiczenia praktyczne: 

Ćwiczenia realizowane w sali (C/S): 

1 
Ćwiczenie 1. Temat. 
Zagadnienia: 

  

2 
Ćwiczenie 2. Temat. 
Zagadnienia: 

  

3 
Ćwiczenie 3. Temat. 
Zagadnienia: 

  

… …   

Ćwiczenia realizowane w terenie (C/T)3 

Opis zajęć realizowanych w terenie: 
Miejsce odbywania się zajęć w terenie: 
Warunki zaliczenia:  

  

RAZEM   

Opis godzin zajęć w formie: konsultacje, instruktarze, narady, seminaria, egzaminy, zaliczenia 

 

 

 

 

 

  

Opis godzin zajęć w formie praktycznej bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem  

Forma kształcenia (np. projekt, e-learning, badania terenowe): 

Liczba godzin: przynajmniej 60% godzin zajęć realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

Założenia: 

  

                                                           
3 Należy je uwzględnić w przypadku, gdy plan studiów uwzględnia zajęcia realizowane w terenie. 
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Warunki zaliczenia: 

 

Forma zaliczenia przedmiotu: 
(egzamin (ustny/pisemny)/zaliczenie 
z oceną)4 

 
 

 

Potwierdzanie poziomu osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się (warunki zaliczenia) 

Egzamin (wykład) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się5 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)6 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 
3,5; 3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

Wiedza: 

1    

2    

3    

Umiejętności: 

1    

2    

3    

Kompetencje: 

1    

2    

3    

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia) 

Nr 
efektu 
uczenia 
się7 

Sposób 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(forma zaliczeń)8 

Kryteria oceny osiągnięcia danego efektu 
uczenia się (tj. określenie wymagań na 
poszczególne oceny (6,0; 5,0; 4,5; 4,0; 
3,5; 3,0; 2,0)  

Forma dokumentu do 
złożenia w dziekanacie 
Wydziału 

                                                           
4 W odniesieniu do formy egzaminu należy precyzyjnie określić jego formę, tj. ustny czy pisemny. 
5 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
6 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

egzaminu. 
7 Nr efektu uczenia się odnosi się do efektów uczenia się wyszczególnionych w tabeli z efektami uczenia się na s. 1-2. 
8 Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia osiągnięcia żadnego efektu. Jest warunkiem przystąpienia do 

zaliczenia ćwiczeń. 
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Wiedza: 

1    

2    

3    

Umiejętności: 

1    

2    

3    

Kompetencje społeczne: 

1    

2    

3    

Literatura: 

Podstawowa (dostępna w bibliotece WSB/bibliotece wydziału): 

1. Modrzewski W. (red.): Holistyczne problemy wychowania. Kraków 2010 

Uzupełniająca: 

1.  

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta:  
Obciążenie studenta [liczba godzin] 

S N 

udział w wykładach   

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w 
sali (S) 

  

udział w ćwiczeniach praktycznych realizowanych w 
terenie (T) 

  

realizacja zajęć praktycznych w ramach godzin zajęć 

bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze 

studentem9 (przynajmniej 60% godzin zajęć 

realizowanych bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem) 

  

samodzielne studiowanie (przygotowanie do zajęć, 
egzaminów, zaliczeń itp.) w ramach godzin bez 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem 
(do 40% godzin zajęć realizowanych bez 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem) 

  

konsultacje, instruktaże, narady, seminaria, 
egzaminy, zaliczenia 

  

                                                                                                                                                                                                                 
 

9 Suma godzin zajęć praktycznych realizowanych bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem oraz 

przeznaczonych na samodzielne studiowanie studenta powinna stanowić 100% wszystkich godzin bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem określonych w planach studiów. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta   

Punkty ECTS za przedmiot:   

Uwagi: 

 

       
 


