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Informacje wstępne
• System SylabUZ służy do jednolitego w skali całej Uczelni wprowadzania oraz publikowania
oferty dydaktycznej Wydziałów (w sensie prowadzonych przez nie kierunków) dla każdego
„cyklu rekrutacyjnego”.
• Przykład sylabusa: Kierunek Informatyka, semestr rozpoczęcia: zima 2016/2017.
• Uwaga: w systemie Dziekanat sylabus jest czasami nazywany planem studiów.

• Z systemu SylabUZ można korzystać w trzech trybach:
• Dostęp anonimowy (dla wszystkich). Służy on jedynie przeglądaniu wyżej wspomnianej oferty
dydaktycznej Uczelni.
• Dostęp dla zalogowanego opiekuna kierunku.
• Służy on m.in. przydzielaniu dydaktykom zadań opisu danego przedmiotu (przedmiotów), zatwierdzaniu gotowych
opisów oraz na końcu publikowaniu gotowych sylabusów, co sprowadza się do tego, że stają się one widoczne dla
każdego użytkownika Internetu.

• Dostęp dla zalogowanego dydaktyka, który został wyznaczony do przygotowania opisu danego
przedmiotu.
• Służy on do wypełnienia treścią opisu przedmiotu wg. przygotowanego wzorca oraz przekazania opisu do
akceptacji opiekunowi kierunku.

• System SylabUZ umożliwia również prezentowanie oferty tzw. „przedmiotów do wyboru z
oferty ogólnouczelnianej”.
• Opisy przedmiotów w ramach tej oferty przygotowywane są przez Dział Kształcenia na podstawie
informacji przesyłanych bezpośrednio z Wydziałów i nie wymagają ingerencji pracowników, tak jak w
przypadku opisu przedmiotów „zwykłych”.
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Informacje wstępne
• Zgodnie z przyjętymi na UZ zasadami, sylabusy kierunków prowadzonych w trybach dziennym i
zaocznym są takie same. Różnią się one jedynie liczbą zaplanowanych na każdy przedmiot
godzin.
• Opisując więc dany sylabus, np. „ Kierunek Informatyka, semestr rozpoczęcia zima 2015/2016”, robimy
to tylko raz. Jedyny element różnicujący ten sylabus dla trybu dziennego i zaocznego to tzw.
„Obciążenie pracą studenta”, w którym należy (jest na to przygotowane stosowne miejsce) oddzielnie
wpisać stosowne liczby godzin.

• Efekty obszarowe, kierunkowe, przedmiotowe.
• W systemie SylabUZ wprowadzono już odpowiednie dla każdego kierunku tzw. efekty kierunkowe oraz
powiązano je z odpowiednimi efektami obszarowymi. Użytkownicy (osoby opisujące przedmioty)
wprowadzają jedynie stosowne do opisywanego przedmioty efekty przedmiotowe wraz metodami ich
weryfikacji i formami zajęć służącymi tej weryfikacji
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Plany studiów i opiekunowie kierunków
•

Aby możliwe było rozpoczęcie wypełniania sylabusów konieczne jest stworzenie w systemie
Dziekanat tzw. planów studiów. Są one podstawową strukturą danych, które w jednym
miejscu grupują wszystkie przedmioty + ich zakres godzinowy dla danego kierunku w danym
cyklu rekrutacyjnym.
•
•

•

Warunkiem koniecznym jest również zdefiniowanie w systemie opiekunów kierunków.
•

•

Plany Studiów wpisywane są w dziekanatach poszczególnych Wydziałów.
Po oznaczeniu ich trybem „gotowy do opisu sylabusowego”, wyznaczeni przez opiekuna kierunku
pracownicy mogą przystąpić do ich wypełniania.
Opiekunów kierunków wpisuje do systemu Dział Kształcenia na podstawie informacji otrzymanych z
poszczególnych Wydziałów.

Na następnych stronach, jedynie w celach ilustracyjnych, pokazano poprawnie wprowadzony
do systemu plan studiów w trybie „gotowy do opisu sylabusowego”.
•

Przykład dotyczy kierunku „Informatyka, semestr rozpoczęcia zima 2015/2016”.
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Plany studiów i opiekunowie kierunków

Wzór sylabusa – po jego zaznaczeniu
sylabus może być użyty (np. w
następnym roku) jako wzorzec, z
którego zostaną skopiowane
wszystkie opisy przedmiotów do
sylabusa obowiązującego w
następnym cyklu rekrutacyjnym.

Gotowy do opisu sylabusowego –
wskaźnik ustawiany w dziakanacie
wskazujący na gotowość do
rozpoczęcia wypełniania planu
studiów w systemie SylabUZ.

Sylabus oparty o ten plan studiów
obowiązuje dla studentów, którzy
zaczynają studia w semestrze „zima
2015/2016”.

Opiekun kierunku, po zalogowaniu
się w systemie, może zacząć
przypisywać pracowników do zadania
opisania konkretnego / konkretnych
przedmiotów.
Dydaktyk, po zalogowaniu się w
systemie, może rozpocząć opisywanie
swoich przedmiotów.

UWAGA: do sylabusów można używać tylko planów zdefiniowanych dla systemu studiów „stacjonarne”. Jedyny
wyjątek to plany dla studiów podyplomowych.
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Plany studiów i opiekunowie kierunków

Przycisk dostępny tylko dla planów
oznaczonych jako „ gotowy do opisu
sylabusowego / wzór sylabusa” (patrz
poprzednia strona)

Lista przedmiotów w danym planie
studiów z rozbiciem na semestry i
formy zajęć (wykład, ćwiczenia, itp.).

Liczba godzin każdego
przedmiotu dla studiów
dziennych (L. godz.) i
zaocznych (L. godz. N).
6

Plany studiów i opiekunowie kierunków

Ten sam co na poprzedniej stronie plan studiów, ale z pominięciem form
przedmiotów.
Dla uproszczenia plan zawiera jedynie przedmioty dla dwóch semestrów.
W rzeczywistości plany studiów muszą być rozpisane na wszystkie
semestry danego kierunku studiów, w danym cyklu rekrutacyjnym.
Plan ten będzie używany na dalszych stronach instrukcji jako ilustracja
omawianych elementów systemu SylabUZ.
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Logowanie
•

System SylabUZ dostępny jest na stronie http://sylabUZ.uz.zgora.pl
•

Logujemy się identyfikatorem widocznym pod kodem kreskowym karty używanej do pobierania
kluczy na portierniach.
•
•
•

•

Alternatywnie można użyć wewnętrznego (krótszego) identyfikatora: id kadra (dostępnego w systemie
Dziekanat).
Hasła do sytemu rozesłane zostały na Wydziały i tam są do pobrania dla osób, które do tej pory nigdy nie
logowały się do modułu PracNet.
Zmiana hasła możliwa jest na Wydziale u osoby zajmującej się wydziałowym „modułem kadrowym” systemu
Dziekanat.

UWAGA: login / hasło do systemu SylabUZ są takie same jak login / hasło używane do logowania się
do modułu PracNet (http://pracownik.uz.zgora.pl).
•

Hasło można również zresetować na głównej stronie modułu PracNet (przycisk „Resetuj hasło”). Hasło zostanie
wysłane na adres e-mailowy pracownika wpisany w systemie Dziekanat (do ew. sprawdzenia na Wydziale).
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Tryb opiekuna kierunku
•

Pozycje menu zalogowanego opiekuna kierunku

Te pozycje menu widzi jedynie
opiekun kierunku.

Tą pozycję widzi zarówno opiekun kierunku jak i zalogowana
osoba, której zlecono opisanie jakiegoś przedmiotu.
Jednak tylko opiekun kierunku ma możliwość opisywania
DOWOLNEGO przedmiotu danego planu studiów. Opcja ta
jest użyteczna w różnych awaryjnych sytuacjach, w których
np. szybko trzeba wprowadzić jakąś zmianę a kontakt z
osoba odpowiedzialną za opis przedmiotu jest niemożliwy.
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Tryb opiekuna kierunku
•

Przydzielanie osób do opisu przedmiotów.
•
•
•

Wybierz pozycję menu „Przyporządkowanie odpowiedzialnych za opis do przedmiotów”. Pojawią się
przygotowane do opisu sylabusowego plany studiów na kierunku, którego jesteś opiekunem.
Po wybraniu planu studiów masz możliwość wskazania JEDNEJ osoby wyznaczonej do opisu danego
przedmiotu.
Osoba ta (po zapisaniu zmian – patrz zrzut ekranu na następnej stronie) otrzyma stosowne powiadomienie
pocztą email. UWAGA! Aby list do osoby został dostarczony, osoba ta MUSI mieć wpisany w systemie Dziekanat
(moduł kadry) POPRAWNY adres email.
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Tryb opiekuna kierunku
•

Przydzielanie osób do opisu przedmiotów.
•

Domyślnie system pobiera listę wszystkich pracowników UZ dla każdego przedmiotu oddzielnie (po kliknięciu w
pole wyboru osoby). Możliwe jest skorzystanie z pełnej listy pracowników UZ od razu dla wszystkich
przedmiotów (przycisk „wczytaj wszystkie kontrolki (może trochę potrwać”) – liczyć należy się wtedy z nieco
wolniejszym działaniem systemu ze względu na dużą ilość koniecznych do wysłania do przeglądarki danych.

Wskazano już odpowiedzialne
za opis osoby dla dwóch
przedmiotów.

Lista wszystkich przedmiotów (tylko część widoczna
na zrzucie ekranu) danego planu studiów.
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Tryb opiekuna kierunku
•

Kopiowanie planów.
•
•
•

Opcja w praktyce będzie użyteczna w kolejnych cyklach tworzenia (modyfikowania) sylabusów dla kolejnych
cykli dydaktycznych.
Umożliwia ona skopiowanie zwartości opis danego planu studiów przygotowanego dla cyklu dydaktycznego A ,
na kolejny cykl dydaktyczny B.
W ten sposób możliwe jest proste tworzenie planu studiów dla kolejnych roczników studentów w przypadku
wprowadzania do nich jedynie niewielkich zmian.

Źródłem dla nowego planu studiów może być
jedynie już opublikowany (czyli w pewnym sensie
zamknięty na zmiany) inny plan studiów.
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Tryb opiekuna kierunku
•

Publikowanie planów.
•

•

Gdy opiekun kierunku uzna, że plan studiów jest już merytorycznie poprawnie opisany, może go opublikować.
Staje się on wtedy widoczny dla każdego (anonimowego) użytkownika, który wejdzie na główną stronę systemu
http://sylabUZ.uz.zgora.pl.
Publikować można plany z nieopisanymi jeszcze przedmiotami (użytkownicy anonimowi przy takim przedmiocie
zobaczą informację, że przedmiot nie został jeszcze opisany). Nie jest to jednak zalecane i wydaj się, że
publikowanie takich niekompletnych planów powinno być zawsze uzgadniane z Działem Kształcenia.

Tylko jeden przedmiot został na razie
opisany w panie studiów.
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Tryb opiekuna kierunku
•

Publikowanie planów.
•
•
•

Opiekun kierunku może wejść do każdego planu swojego kierunku (opublikowanego lub nie) i zobaczyć, które
przedmioty są jeszcze nieopisane (wykrzyknik na czerwonym tle).
Ma również możliwość (z racji roli bycia opiekunem kierunku) edytowania opisu dowolnego przedmiotu
(niebieska ikona ołówka).
Przedmioty już opisane (lub w trakcie opisywania przez wyznaczona osobę) oznaczone są ikoną niebieskiej lupy.

Informacja, że plan studiów nie jest
jeszcze opublikowany.
Wszystkie widoczne przedmioty
nieopisane. Opiekun kierunku może
je edytować.

Ten przedmiot jest już opisany (lub w
trakcie opisywania).
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Tryb opiekuna kierunku
•

Zatwierdzanie opisów wykonanych przez wyznaczone osoby.
•
•

Z racji pełnienia roli opiekuna kierunku możliwe jest (niejako przy okazji) edytowanie dowolnego opisu.
Możemy mieć do czynienia z trzema sytuacjami – patrz zrzut ekranu poniżej oraz ich rozwinięcia na następnych
stronach.

Przedmioty gotowe do opisu przez
wyznaczone osoby. Porównaj też uwagę
na stronie 19.
Przedmioty opisane i przekazane do
opiekuna do zatwierdzenia.

Przedmioty zatwierdzone przez opiekuna. Zatwierdzenie jest jednoznaczne z ich opublikowaniem (czyli opisy
stają się widoczne przez anonimowego użytkownika).
Z tego powodu nie ma możliwości cofnięcia tej operacji. Opiekun kierunku (ale już tylko on!) może edytować
opis przedmiotu. Nie może już jednak wycofać przedmiotu do opisu do osoby wyznaczonej.
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Tryb opiekuna kierunku
•

Zatwierdzanie opisów wykonanych przez wyznaczone osoby.

Fragment listy przedmiotów
planu studiów. Możliwość
edycji opisu każdego
przedmiotu (z racji pełnienia
roli opiekuna kierunku).

W tym miejscu można również
wskazać osoby wyznaczone do
opisania danego przedmiotu.
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Tryb opiekuna kierunku
•

Zatwierdzanie opisów wykonanych przez wyznaczone osoby.

Możliwość trwałego zatwierdzenia (i tym samym
opublikowania) opisu przedmiotu.
Lub (na tym etapie to jeszcze możliwe) cofnięcia
opisu do opisującego wraz z ew. komentarzem.
Lub … samodzielne wprowadzenie ew. poprawek.
UWAGA: gdy edycji opisu dokonuje opiekun kierunku, opis zostaje od razu zatwierdzony i opublikowany. Pominięty jest status
„przekazany do zatwierdzenia”. W przypadku opiekuna kierunku jest to oczywiste.
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Tryb opiekuna kierunku
•

Zatwierdzanie opisów wykonanych przez wyznaczone osoby.

Opis przedmiotu zatwierdzony i opublikowany.
Opiekun kierunku może jednak wprowadzać ew.
poprawki do opisu – na swoją, opiekuna kierunku,
odpowiedzialność.
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Tryb opiekuna kierunku
•

Ponaglenia.

Dowolny tekst wpisany przez opiekuna
kierunku.
UWAGA: z uwagi na dużą ilość wiadomości
email wysyłanych z systemu SylabUZ,
faktyczna wysyłka nastąpi po 24h od
naciśnięcia przycisku „Wyślij”.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Tryb pracy systemu dla NIE-opiekuna kierunku jest ograniczony jedynie do:
•
•
•

Edycji opisu przedmiotu (przedmiotów), przydzielonych przez opiekuna kierunku.
Przekazywania gotowego opisu / opisów do zatwierdzenia przez opiekuna kierunku.
Na następnej stronie pokazano rozwinięte pozycje z poniższego zrzutu ekranu.

Lista przedmiotów zleconych do opisu.
Gotowe opisy wysłane do zatwierdzenia do opiekuna kierunku.
Opisy zatwierdzone. Brak możliwości edycji. Dostęp tylko do
podglądu opisu.

UWAGA: w zależności od tego czy edycja opisu jeszcze się nie rozpoczęła
czy opisujący już dokonał jakiejś edycji, status „gotowy do opisu” może
brzmieć „ w trakcie opisywania”
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Statusy opisu przedmiotów

Lista przedmiotów zleconych do opisu.

Gotowe opisy wysłane do zatwierdzenia do opiekuna kierunku.

Opisy zatwierdzone. Brak możliwości edycji. Dostęp tylko do
podglądu opisu.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•
•

Edycja opisu danego przedmiotu sprowadza się do prostego wypełniania przygotowanych miejsc
będących elementami całościowego opisu (sylabusa) przedmiotu.
Część elementów widocznych na stronie to nieedytowalne elementy, czyli wynikające z opisu planu
studiów przygotowanych na poszczególnych Wydziałach.
•

•

Opisy przedmiotów można kopiować pomiędzy różnymi planami
•

•

Te elementy to np. liczby godzin, semestr rozpoczęcia, formy zajęć itp.
Z zastrzeżeniami jak na kolejnych stronach instrukcji

Na kolejnych stronach pokazano wszystkie elementy systemu związane z opisem jednego,
konkretnego przedmiotu.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Metryka przedmiotu.

Wewnętrzny w systemie
Dziekanat kod przedmiotu.

Wszystkie dane z planu studiów
wprowadzanego w Dziekanacie
Wydziału.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Metryka przedmiotu.
•

Kopiowanie opisu przedmiotu

Możliwość skopiowania pełnego opisu
przedmiotu z innego (opisanego wcześniej)
przedmiotu.
UWAGA: kopiować treści można tylko z
przedmiotu wysłanego opiekunowi kierunku do
zatwierdzenia (oraz, co oczywiste, z przedmiotu
już zatwierdzonego przez opiekuna kierunku).
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Metryka przedmiotu.

Wprowadza opisujący przedmiot. W
większości przypadków będzie to ta
sama osoba, jednak system
umożliwia podanie dowolnej innej
osoby.

Wszystkie dane z planu studiów
wprowadzanego w Dziekanacie
Wydziału.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Tekstowe pola do edycji.

Przycisk do indywidualnego zapisu wprowadzonej
treści każdego elementu edycyjnego opisu
przedmiotu.

Prosty edytor WWW
ograniczony do jedynie
podstawowych elementów.

Pojawia się po wprowadzeniu jakiejkolwiek
zmiany w polu edycyjnym.

Plus analogicznie inne nie pokazane:
•
•
•
•
•
•

Zakres tematyczny
Metody kształcenia
Warunki zaliczenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Efekty przedmiotowe.
Można wprowadzić
dowolną liczbę tzw.
efektów przedmiotowych.

Kojarzenie efektów
przedmiotowych z dostępnymi (są
już wprowadzone do systemu)
efektami kierunkowymi.

Podgląd w efekty obszarowe
skojarzone z efektami
kierunkowymi.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Obciążenie pracą studenta.

System „pilnuje” aby dane były
poprawnie wprowadzone. Na dole
widoczne komunikaty ostrzegawcze.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Obciążenie pracą studenta.

Wszystkie wprowadzone dane są
poprawne. Na dole nie pojawiają się
komunikaty ostrzegawcze.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Zatwierdzanie gotowego opisu.

Po zakończeniu opisu, wysyłanie do
akceptacji do opiekuna kierunku.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Stopka informacyjna.

Informacja kto i kiedy ostatni raz
zmodyfikował opis.
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Tryb opisującego przedmiot / przedmioty
•

Raport z godzin kontaktowych danego planu studiów.

Dostępne tylko dla zalogowanego
użytkownika.
Bardzo ułatwia kontrolę
wprowadzanych / wprowadzonych
danych w zakresie obciążenia pracą
studenta.
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Raport dla zalogowanych
•

Raport z godzin kontaktowych danego planu studiów.

Plik w formacie Excel.
Demonstracyjny plan studiów
rozpisany na jedynie dwa semestry.
Oczywiście w rzeczywistości
opisywane plany będą dłuższe – tyle
ile semestrów trwają studia na
danym kierunku.
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Raport dla zalogowanych
•

Macierz efektów kierunkowych
•

Raport pokazujący w czytelnej formie tzw. pokrycia efektów kierunkowych

Dostępne tylko dla
zalogowanego użytkownika.
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Raport dla zalogowanych
•

Macierz efektów kierunkowych
•

Raport pokazujący w czytelnej formie tzw. pokrycia efektów kierunkowych

Zdefiniowane efekty kierunkowe

Lista przedmiotów opisywanego
planu studiów

Przykład pokrycia dwóch
efektów kierunkowych
przedmiotem „Podstawy
systemów dyskretnych”
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Wersja dwujęzyczna
•

Dla porządku wspominamy, ze system sylabUZ został przygotowany z dwujęzycznym
interfejsem
•
•

UWAGA: wersje PL/ENG interfejsu nie maja nic wspólnego z ew. przygotowaniem i opisaniem
sylabusów dla studiów prowadzonych w języku angielskim (lub jakimkolwiek innym niepolskim).
Autorzy systemu dołożyli starań aby tłumaczenia były możliwie jak najlepsze. Prosimy o zgłaszanie
ew. uwag w przypadku natrafienia na nieprecyzyjne / błędne /niepoprawne tłumaczenia.
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