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PCG Sylabusy 

ONLINE

• Intuicyjny i w pełni responsywny interfejs użytkownika

• Integracja z dowolnym system dziekanatowym i 
import danych

• Jedno źródło przechowywania dokumentacji oparte o 
relacyjną bazę danych

W pełni webowe, kompleksowe narządzie do zarządzania

sylabusami.

✓ Produkt zapewnia standaryzację procesu przygotowania

sylabusów.

✓ W systemie odbywa się proces przygotowania,

wypełniania oraz upublicznianie zatwierdzonych

sylabusów.

✓ System przeznaczony jest dla administracji, dydaktyków,

koordynatorów przedmiotów, studentów a także daje

możliwość upublicznienia sylabusów dla kandydatów.



Wydajne  zarządzanie  

ONLINE

• Przygotowanie planu studiów na potrzeby wypełnienia 
sylabusa

• Kierunkowe efekty uczenia się, charakterystyki czy dyscypliny 
ze wskazaniem dyscypliny wiodącej dostępne są w jednym 
intuicyjnym panelu 

• Opracowanie i kopiowanie matryc,  efektów kształcenia z 
poprzednich okresów

• Słowniki dynamiczne w tym możliwość integracji z wybranym 
systemem bibliotecznym

Narzędzie posiada raporty umożliwiające kontrolę na poziomie

kierunku i na poziomie matrycy zasilenia systemu o wymagane

dane do prawidłowego przygotowania sylabusów do wypełnienia.



Kreator do tworzenia szablonu sylabusa

ONLINE

• Przygotowanie szablonu sylabusa nie wymaga wiedzy 
technicznej ani wsparcia programisty

• System zachowuje historię szablonów. 

Na przykładzie wybranej sekcji Formy zajęć

dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS –

widzimy jak użytkownik ma możliwość aktywacji

bądź dezaktywacji sekcji, zmiany nagłówka oraz

dodania opisu (instrukcji), który będzie się wyświetlał

pracownikowi podczas wypełniania sylabusa.



Elastyczne tworzenie obiegu akceptacji 
sylabusa

ONLINE

• Elastyczne tworzenie obiegu akceptacji sylabusa

• Tworzenie oraz modyfikacja ścieżki akceptacji nie 
wymaga wiedzy technicznej ani wsparcia programisty

W systemie można zdefiniować ścieżkę akceptacji

sylabusa jaka obowiązuje na uczelni. Podczas

definiowania bazując na dostępnych rolach

decydujemy jaką „drogę” powinien przejść sylabus od

wypełnienia do zaakceptowania (upublicznienia dla

studentów i prowadzących )



Usprawniony proces wypełniania sylabusów 

ONLINE

• Mechanizmy usprawniające wypełnianie oraz akceptację 
sylabusa. 

• Zachowana pełna historia komentarzy podczas wypełniania i 
weryfikacji sylabusa

• Możliwości skopiowania sylabusa z poprzedniego cyklu

• Powiadomienia o zmianie statusu sylabusa

• Możliwość eksportu sylabusów do formatów PDF i DOC oraz 
podlinkowana sylabusów na stronach uczelni

Panel do zarzadzania sylabusami zapewnia sprawną i

szybka komunikację. Z panelu mamy możliwość szybkiego

sprawdzenia stanu wypełnienia sylabusów, wysłania np.

wiadomości do osób wypełniających, koordynatorów z

prośbą o wypełnienie sylabusa, naniesieniu poprawek itp. W

tym miejscu można także zapoznać się z pełną historią

komentarzy, uwag podczas wypełniania akceptacji sylabusa.

Pobrać i wydrukować sylabus do wybranego formatu (doc

lub pdf).
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