
Szanowni Państwo, 

Co to jest Karta Kierunku? 

Chcielibyśmy Państwu przedstawić Kartę Kierunku, czyli dokumentację toku 

studiów. Karta kierunku jest katalogiem dokumentacji studiów wszystkich 

Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Zawiera szczegółowe informacje o planach 

studiów: formach zaliczenia, formach zajęć, ilości godzin zajęć, opisy 

przedmiotów (modułów), punkty ECTS, efekty uczenia się, sylabusy (po 

zalogowaniu się do usosweb). 

Jak znaleźć Kartę Kierunku w Internecie? 

Pierwszy sposób 

Aby wejść na stronę Karty kierunku, możemy wpisać w  przeglądarkę „karta 

kierunku UŚ” wybieramy z listy odpowiedni link. Na stronie 

(https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-dydaktyczne/karta-kierunku/) wchodzimy 

w Karta Kierunku i Informator ECTS. Wybieramy np. Wydział Humanistyczny, 

następnie interesujący nas kierunek np. filologia romańska. 

Drugi sposób 

Można także wejść na stronę Wydziału Humanistycznego, wybrać kierunek i na 

konkretnym kierunku wybrać zakładkę „Karta Kierunku i Informator ECTS” na 

stronie. Od razu pokazują się kierunki całego Wydziału Humanistycznego, gdzie 

trzeba wybrać swój kierunek np. właśnie filologia romańska. 

Trzeci sposób 

Wchodzimy na stronę Kierunku Filologia Romańska w zakładkę „Egzaminy i 

zaliczenia (tzw. rygory)” w odpowiedni rok, gdzie są umieszczone linki 

przekierowujące do planów studiów konkretnych specjalności w danym roku 

akademickim. 

Jak korzystać z Karty Kierunku? 

 

Kierunki możemy wybrać z listy podzielonej na studia pierwszego i 

drugiego stopnia. 

Wybierając np. filologię romańską na pierwszym stopniu poprzez 

naciśnięcie haczyka w odpowiednim roku akademickim, który oznacza rok, 

w którym student zaczął studiować. Na przykład jeśli jest na drugim roku, 

to wybiera haczyk przy roku akademickim 2020/2021 mimo, że aktualny 

rok akademicki to 2021/2022. 

 

  

https://us.edu.pl/pracownik/sprawy-dydaktyczne/karta-kierunku/


Po wybraniu roku akademickiego na danej filologii widzimy Informacje 

ogólne. Z Lewej strony mamy indeks z informacjami, jakie znajdują się w 

Karcie Kierunku: informacje szczegółowe, informacje o specjalnościach, 

kierunkowe efekty uczenia się, plany studiów, wymogi kierunkowe, 

Indywidualne Studia Międzyobszarowe , załączniki. Klikając w każdą 

zakładkę, rozwijają się odpowiednie informacje. 

 

 

  

 



Klikając w plan studiów, rozwija się lista specjalności Kierunku. Klikając w 

odpowiedną specjalność, widzimy plan studiów zawierający informacje o 

przedmiotach rozmieszczonych w poszczególnych semestrach, ilość godzin zajęć, 

formy zaliczenia zajęć oraz punkty ECTS. W załącznikach na dole listy po lewej 

stronie znajdują się dokumenty w PDF. 

  

  



Klikając w poszczególny przedmiot, widzimy po lewej stronie indeks z 

informacjami dotyczącymi przedmiotu: Informacje ogólne, kierunkowe efekty 

uczenia tylko dotyczące tego przedmiotu, sposoby weryfikacji, rodzaje 

prowadzonych zajęć na tym przedmiocie, sylabusy (można zobaczyć po 

zalogowaniu się do usosweb). 

 

 

  



Klikając w sylabusy, widzimy właściwe kody z usosweb dla przedmiotów wraz z 

kodem i rokiem akademickim, na które Państwo rejestrują się podczas 

rejestracji. Możemy zobaczyć sylabus odpowiedni do naszego roku 

akademickiego. Klikamy w kod przedmiotu i przechodzimy na stronę usosweb, a 

po zalogowaniu możemy zobaczyć sylabus. 

 

Musimy się zalogować. Wybieramy ikonkę drukuj sylabus.  

 

  



Pokaże się okno, gdzie wybieramy interesujący nas cykl dydaktyczny. 

Następnie klikamy pobierz i możemy pobrać na komputer sylabus w formie PDF. 

 

 

  



Jeśli w indeksie nie ma zakładki „Sylabus”, znaczy to, że jeszcze ten przedmiot 

nie jest umieszczony na żadnym semestrze w Usos.  

  

Obecnie, przedmioty do wyboru są zapisane w Karcie Kierunku na dwa sposoby 

Pierwszy sposób: 

Przedmiot do wyboru z zestawu VIII:Wiedza o akwizycji i nauce języków lub 

Gramatyka i stylistyka języka polskiego – tu widzimy od razu jakie to są 

przedmioty 

Drugi sposób:  

Klikamy w „i” – czyli informację o przedmiocie do wyboru – i rozwija się lista tych 

przedmiotów. Wtedy możemy kliknąć przedmiot, aby przejść do jego szczegółów. 

 

Informacja dla Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych: 

Klikając na zakładkę „Indywidualne Studia Międzyobszarowe”, rozwija się lista 

specjalności z filologii romańskiej z wymogami dla studenta ISM. Kody 

przedmiotów nie są tymi samymi co w usosweb. Aby je poznać, trzeba kliknąć w 

Brak 

Sylabusów 
 

https://informator.us.edu.pl/moduly/99044/1
https://informator.us.edu.pl/moduly/99044/1


sylabusy i tam są podane odpowiednie kody do rejestracji w danym roku 

akademickim. 

 

 


