
 
 

  

SYLABUS ORGANIZACYJNY KURSU E-LEARNING 
 

Moduł zerowy  

(zawierający podstawowe informacje o kursie – sylabus organizacyjny) 
 

 Krótkie wprowadzenie określające tematykę kursu oraz wstępne wymagania (jakie umiejętności 

i wiadomości powinna posiadać osoba przystępująca do kursu). 

 Test wstępny (opcjonalnie). 

 Zakres materiału (lista zagadnień omawianych podczas kursu). 

 Cele kursu (wymienione umiejętności, jakie opanuje uczestnik zajęć). 

 Zasady oceniania (opis stosowanych kryteriów oceniania w przypadku poszczególnych zadań, 

jak i kursu jako całości). 

 Harmonogram zajęć (ważne terminy związane z kursem, daty rozpoczęcia i zakończenia, 

terminy egzaminów itp.). 

 Informacje o prowadzącym, autorze kursu oraz zasady korzystania z umieszczonych w kursie 

materiałów (prawa autorskie). 

 Komunikacja i pomoc. Formy i zasady kontaktu z prowadzącym (terminy konsultacji oraz formy 

komunikacji, punkt ten definiuje obowiązki prowadzącego). 

 Informacje metodyczne,  jak prowadzić kurs (opcjonalnie, przydatne w sytuacji, gdy kilka osób 

prowadzi razem kurs, ukryty dla studentów). 

 Forum aktualności. Tylko prowadzący może umieszczać na nim wiadomości, służy do 

publikacji ogłoszeń związanych z zajęciami, jest to forma komunikacji prowadzący-uczeń ( 

publikujemy terminy, ważne wydarzenia, ogólne wyjaśnienia itp.). Obowiązuje dla wszystkich 

tematów w kursie. 

 Forum techniczne. Forum przeznaczone wyłącznie do wyjaśniania problemów związanych z 

funkcjonowaniem platformy (problemy z logowaniem, dostępem do materiałów itp.). 

Obowiązuje dla wszystkich tematów w kursie. 

 Czat. Przeznaczony do komunikacji pomiędzy uczestnikami zajęć. Nie archiwizujemy i nie 

oceniamy. 

 Słownik (opcjonalnie) zawiera podstawowe hasła i pojęcia z zakresu kursu. 

 Literatura (zakres pozycji książkowych, ale również wykaz stron internetowych związanych z 

kursem). 
 

Moduł 1 i następne… 

(struktura cykliczna dla wszystkich kolejnych modułów) 
 

 Tytuł modułu umieszczony w streszczeniu lub w etykiecie. 

 Krótkie streszczenie materiałów w formie strony WWW. 

 Forum pytania i wątpliwości. Forum występujące w każdym z tematów, pozwala na zadawanie 

pytań tylko do poszczególnych modułów (nie oceniamy). 

 Treść merytoryczna przydzielona do modułu w formie stron WWW, lekcji, plików z 

dokumentami itp. 

 Materiały dodatkowe (w tym np. linki do ciekawych stron WWW). 

 Przykłady i ćwiczenia praktyczne nawiązujące do przedstawionej teorii. 

 Podsumowanie modułu. 

 Test lub zadanie sprawdzające znajomość zagadnień z bieżącego modułu. 

 

Moduł ostatni  

(ukrywamy podczas trwania kursu) 
 

 Ankieta ewaluacyjna (opcjonalnie). 

 Test lub zadanie końcowe. 
 


