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System Sylabus KRK  
Jest zaawansowanym technologicznie narzędziem, wspomagającym działania wyższych uczelni związane 

z wdrażaniem ich autonomii programowej. Opracowany został zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o 

Szkolnictwie Wyższym i Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego. 

Oferowany produkt bazuje na nowoczesnych i rozwiniętych technologiach informacyjnych, co umożliwia 

współpracę trzech grup interesariuszy: uczelni wyższych, studentów i podmiotów gospodarczych, na 

rzecz nowoczesnego kształcenia wysokiej jakości, zgodnego z potrzebami rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System zapewnia: 
 Spójność opisu i prezentacji planów studiów z ramami zestandaryzowanych efektów 

obszarowych; 

 Elastyczność  w kształtowaniu przez każdą uczelnię własnych planów studiów zgodnie  

z oczekiwaniami rynku pracy; 

 Możliwość rozwoju specjalizacji na miarę potrzeb i gospodarki i aspiracji studentów; 

 Modularność opisu planów i programów nauczania; 

 Swobodę kreowania nowych kierunków studiów i specjalności; 

 Adaptowalność planów studiów i programów ich realizacji do zmieniających się potrzeb rynku 

pracy; 

 Możliwość porównania kompetencji absolwentów uzyskiwanych na różnych uczelniach;  

 Możliwość prezentacji realizowanych programów z różnym poziomem szczegółowości, w 

zależności od potrzeb i oczekiwań odbiorców. 

System sylabus KRK to narzędzie niezbędne w działaniach organizacyjnych wyższych uczelni, jest 

szczególnie przydatny prorektorom ds. dydaktyki, dziekanom, komisjom ds. zapewnienia jakości 

kształcenia, kierownikom katedr i wszystkim pracownikom uczelni odpowiedzialnym za tworzenie  

i doskonalenie programów studiów.  

Sylabus KRK  

Użytkownicy systemu 

UCZELNIE WYŻSZE 

STUDENCI 

Biznes i podmioty 

gospodarcze 
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Ogólna logika działania systemu 
związana jest z utworzeniem spójnej bazy danych, zawierającej pełny opis programów kształcenia na 

uczelni z podziałem na roczniki, wydziały, kierunki studiów, specjalności i stopnie kształcenia. Tworzenie 

bazy to proces iteracyjny, z roku na rok plany studiów i sylabusy mogą być doskonalone. 

 

 

Główne zalety systemu to: 
 Standaryzacja opisu treści kształcenia dla wszystkich przedmiotów i kierunków studiów; 

 Wspomaganie procesu tworzenia i doskonalenia programów kształcenia;  

 Możliwość współpracy wielu autorów za pośrednictwem sieci Internet; 

 Kompleksowe udokumentowanie wszystkich aspektów realizacji programów kształcenia; 

 Tworzenie spójnego archiwum programów kształcenia na wszystkich stopniach i formach 

studiów; 

 Możliwość szybkiej aktualizacji programów i treści kształcenia; 

 Możliwość swobodnego przeglądania zgromadzonych danych dla dowolnego kierunku i rocznika 

studiów; 

 Łatwość udostępniania opisów treści kształcenia studentom 

 Możliwość współpracy środowiska akademickiego ze specjalistami z praktyki gospodarczej. 

 

System jest nowoczesnym narzędziem technologicznym, zapewniającym bieżącą współpracę dużych 

zespołów autorskich nad opracowaniem i doskonaleniem programów studiów i sylabusów. Każdy z 

autorów może pracować z dowolnego sprzętu i miejsca dysponującego dostępem do Internetu, może 

pracować o dowolnej, dogodnej dla siebie chwili (365 dni/24 godz).  
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Podstawowe moduły systemu 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efekty 
kierunkowe 

SYLABUS 

PLAN 

STUDIÓW 

Efekty 
obszarowe 

Weryfikacja 
spójności 
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Kluczowe funkcje systemu 

1. Zarządzanie efektami (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) 

 

Program nadzoruje spójność  osiąganych efektów (w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne) na wszystkich poziomach szczegółowości od efektów obszarowych poprzez efekty 

kierunkowe, aż do efektów przedmiotu osiąganych poprzez realizację tematów zajęć lub pracy własnej, 

dla każdego przedmiotu (lub modułu), kierunku studiów i specjalności. 

Określanie celów i efektów realizacji przedmiotu, a następnie odnoszenie ich do efektów kierunkowych 

odbywa się w sposób bardzo przejrzysty i zapewnia możliwość pełnego opisania kompetencji studentów 

uzyskiwanych poprzez realizację danego przedmiotu. 

 

Przypisanie celów oraz efektów do poszczególnych tematów zajęć oraz do tematów pracy własnej 

studentów pozwala analizować treści przekazywane studentom oraz wymagany od nich nakład pracy. 

Szczegółowość opisu treści przedmiotu ustala autor sylabusu, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 

uczelni. 

 

We wszystkich etapach pracy z systemem użytkownicy mają do dyspozycji funkcję pomocy 

kontekstowej, w której mogą znaleźć wskazówki jak należy opracować dany fragment sylabusa lub na co 

należy zwrócić uwagę w danym fragmencie.  

Efekty obszarowe Efekty kierunkowe Efekty przedmiotu 
Tematy zajęć i 
tematy pracy 

własnej 
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2. Weryfikacja efektów (matryca kompetencji) 

Jednym z ważniejszych instrumentów doskonalenia programów studiów jest budowanie matrycy 

kompetencji, wskazującej czy wszystkie przewidziane efekty kierunkowe będą osiągane przez realizację 

przedmiotów przewidzianych w ramach planu studiów. A także pozwalającej stwierdzić jaki nacisk 

położono na osiąganie poszczególnych efektów. Jeśli dysponujemy tylko tradycyjną dokumentacją 

analiza taka jest bardzo, trudna zważywszy, że plan studiów zawiera kilkadziesiąt przedmiotów (średnio 

40-60), a każdy z przedmiotów opisany jest kilkunastoma efektami. W systemie e-sylabus KRK analiza 

taka jest w pełni zautomatyzowana – program oblicza liczbę odwołań do każdego efektu kierunkowego 

przez wszystkie przedmioty danego kierunku studiów i/lub specjalności i wskazuje efekty zaplanowane 

lecz nie osiągane w ramach żadnego z przedmiotów. Funkcja ta ma fundamentalne znaczenie dla działań 

związanych z podnoszeniem jakości programów kształcenia i integrowania efektów kształcenia z 

potrzebami rynku pracy.  

 

3. Zarządzenie kierunkami, rocznikami i stopniami studiów 

 

System pozwala gromadzić dokumentację związaną z programami studiów w podziale na roczniki, 

wydziały, kierunki i stopnie studiów. W ramach kierunków studiów można także określić dowolną liczbę 

specjalności. System dokumentuje zarówno ścieżkę obowiązkową, jak i dostępne studentom przedmioty 

do wyboru. 

Opracowane za pomocą systemu plany studiów i sylabusy mogą być drukowane i /lub zapisywane w 

formatach .pdf, .doc, .xls, pozwala to uzyskać dokumentację o oczekiwanej przez Uczelnię postaci 

wizualnej.  
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4. Wspomaganie tworzenia i edycji sylabusów 

Program wspomaga prawidłowe obliczanie godzin zajęć, godzin pracy własnej,  sprawdza poprawność 

odwołania przedmiotu do efektów kierunkowych w poszczególnych blokach zajęć i pracy własnej, 

oblicza punkty ECTS, sprawdza poprawność wypełnienia sylabusu przez autora, przed zakończeniem 

edycji. 

 

 

W trakcie edycji sylabusu umieszczone w systemie macierze kontrolne pomagają autorowi sprawdzić 

poprawność odwołania treści przedmiotu do założonych przez niego celów i efektów. 
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5. Wspomaganie współpracy miedzy opiekunem kierunku lub specjalności 

a autorami sylabusów 

W systemie przyjęto następujący model współpracy między autorami sylabusów i opiekunem kierunku: 

 

 

 

Każdy sylabus może mieć w systemie 

odpowiedni stan  

(w edycji – wskaźnik czerwony, 

ukończony – wskaźnik żółty, 

zaakceptowany – wskaźnik zielony) 

 

 

Opracowane za pośrednictwem systemu programy i sylabusy mogą być udostępniane studentom i 

innym zainteresowanym za pośrednictwem uczelnianego serwisu internetowego oraz drukowane. 

2. Autor zgłasza 
sylabus, który uznał za 

zakończony 

3. Opiekun przegląda 
sylabus i akceptuje go lub 

odrzuca  (w przypadku 
odrzucenia wpisuje 
uwagi dla autora).  

4. System 
powiadamia 

autora o  decyzji 
opiekuna, autor 
ma dostęp do 

uwag opiekuna 

1. Autor pracuje 
nad sylabusem 

Tylko 

zaakceptowane 

sylabusy mogą 

być udostępniane 

studentom 
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Prototyp programu powstał w marcu 2012 roku  

na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu 

Obecnie obsługuje pracę 562 osób, związaną  

z opracowaniem 2171 kursów realizowanych  

na 25 kierunkach studiów 

6. Doskonalenie programów kształcenia 

 

 
 

System Slabus KRK zapewnia także możliwość systematycznego doskonalenia programów 

kształcenia przy współpracy ze specjalistami z praktyki gospodarczej. 

 

Więcej informacji o systemie Sylabus KRK można 

znaleźć na stronie WWW: 

e-sylabus.pl  

 

Właścicielem licencji sytemu jest:  

ICT4edu Spółka z o.o.  

kontakt e-mail: biuro@ict4edu.pl 
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