INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OPISU KURSU
Formularz opisu kursu = sylabus.
o formularz opisu kursu wypełniamy w formie elektronicznej, bezpośrednio wpisując dane do systemu
USOSweb.
Jak wypełniać formularz opisu kursu?
1. Wchodzimy do systemu USOSweb: https://usosweb.dak.uw.edu.pl
2. Klikamy na ikonkę DLA PRACOWNIKÓW (górny poziomy pasek)

3. Logujemy się (wpisujemy PESEL i hasło)

4. Po zalogowaniu z prawej strony widzimy szary pionowy pasek. Klikamy na EDYCJA PRZEDMIOTÓW

5. Po kliknięciu ukażą nam się przedmioty. Wybieramy przedmiot.

6. Klikamy na INFORMACJE O ZAJĘCIACH Z CYKLU

7. Klikamy na ZAJĘCIA LEKTORAT

8. Klikamy na INFORMACJE O GRUPIE

9. Ukaże nam się formularz z białymi polami, które powinniśmy uzupełnić.

10.

o Strona WWW – tego nie uzupełniamy (chyba, że mamy własną stronę)
o Literatura – wypełniamy tak jak w starym sylabusie, np. podręcznik wiodący, podręczniki
uzupełniające, słowniki, itd.
o Zakres tematów – tak jak w starym sylabusie wypisujemy tematy, np. Kraje i narodowości,
staramy się unikać formułowania tematów w postaci zagadnień gramatycznych.
o Metody dydaktyczne – jak w starym sylabusie, np. metoda eklektyczna, podejście zadaniowe,
techniki dydaktyczne: praca w parach, driling itd.
o Uwagi – prawdopodobnie w każdym formularzu ta rubryka jest już wypełniona, więc dodajemy
tylko informacje dotyczące efektów kształcenia wyróżniających nasz kurs.
UWAGA: przed dodaniem własnych efektów kształcenia, zapoznajemy się z efektami
znajdującymi się na stronie SzJO i NIE POWTARZAMY ich.
UWAGA: informacje po angielsku, które znajdują się w Uwagach kopiujemy do rubryki
obok.

UWAGA: Analogicznie wypełniamy wszystkie rubryki formularza po angielsku,
11. Klikamy na różową ikonkę ZAPISZ (na dole strony).

W ten sposób wypełniliśmy formularz opisu dla jednej grupy. Procedurę tę należy powtórzyć dla wszystkich
grup, które prowadzimy w tym semestrze, z tym, że jeżeli mamy kilka grup na tym samym poziomie i
planujemy je prowadzić wg. tego samego programu, możemy po prostu skopiować wszystkie dane z jednego
formularza do drugiego.
_______________________________________________________________
UWAGA: Możemy sprawdzić, w jakiej formie to, co napisaliśmy widzi student. Jak to zrobić:
1. Wchodzimy przez USOSweb, ale się nie logujemy https://usosweb.dak.uw.edu.pl/kontroler.php?
_action=actionx:news/default()
2. Klikamy na ikonkę KATALOG (górny poziomy pasek)
3. Ukaże nam się strona Katalog Publiczny. W wyszukiwarce PRZEDMIOTY (druga od góry)
wpisujemy np. język rosyjski A2 i klikamy SZUKAJ
4. System przeniesie nas na stronę gdzie oferowany jest ten przedmiot przez wszystkie jednostki UW.
Wybieramy swoją tj. Szkoła Języków Obcych Język rosyjski – poziom podstawowy i klikamy z
prawej strony na STRONA PRZEDMIOTU
5. System przeniesie nas na stronę przedmiotu. Na samym dole tej strony mamy część ZAJĘCIA Z
CYKLU „SEMESTR LETNI 2011/12”
6. Klikamy na drugą rubrykę WIĘCEJ INFORMACJI
7. System przeniesie nas na stronę Grupy zajęciowe.
8. Szukamy swojej grupy, klikamy w Szczegóły i widzimy, jak wygląda nasz przedmiot dla studenta.

W razie pytań proszę o kontakt: justynadeczewska@uw.edu.pl

