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kategorie

Podstawa prawna

przedmiot  i zakres 

procedury

dokument ważny od

zastępuje dokument

opracowanie dokumentu

weryfikacja dokumentu

zatwierdzenie dokumentu

odpowiedzialny

koordynator przedmiotu

Rada Programowa Kierunku

Opiekun praktyk w miejscu 

odbywania praktyk

Opiekun praktyk z ramienia 

Uniwersytetu

Komisja Egzaminacyjna

metody weryfikowania, 

sposoby dokumentowania, 

czas, miejsce, forma 

przechowywania osoba 

odpowiedzialna za 

przechowywane 

dokumenty

metody weryfikowania sposób dokumentowania czas i forma przechowywania osoba 

odpowiedzialna

egzaminy/zaliczenia ustne wykaz pytań z form ustnych zaliczeń wraz z przyporządkowaniem pytań do określonego 

efektu kształcenia, opis zakresu treści programowych wymaganych na uzyskanie danej 

oceny

rok czasu od zaliczenia, forma 

papierowa lub elektroniczna

nauczyciel 

akademicki

Biuro ds. Jakości Kształcenia

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia

zadania

zadania

nauczyciele akademicy

realizacja treści kształcenia niezbędnych dla uzyskania przez studentów zamierzonych efektów kształcenia

weryfikacja zamierzonych efektów kształcenia

dokumentowanie osiągnięć  studentów oraz przechowywanie dokumentacji

poinformowanie ustne koordynatora przedmiotu/modułu  o dokonanej analizie osiągniętych przez studentów efektów kształcenia podczas danego przedmiotu/modułu

 zorganizowanie spotkania z osobami prowadzącymi przedmiot/moduł celem zebrania informacji na temat osiągniętych przez studentów efektów kształcenia podczas danego 

przedmiotu/modułu. Sporządza notatkę którą przekazuję w formie pisemnej  Radzie Programowej Kierunku

przekazuje sprawozdanie roczne z weryfikacji efektów kształcenia na kierunku Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, uwzględnia analizę dotyczącą weryfikacji efektów 

kształcenia do modyfikacji programu kształcenia

weryfikacja poziomu osiągnięcia efektów kształcenia przez studenta w trakcie praktyki którą zamieszcza w opinii o praktyce studenta

weryfikacja poziomu osiągnięcia efektów kształcenia przez studenta w trakcie praktyki

weryfikacja zamierzonych efektów kształcenia poprzez prace dyplomową oraz zakres zagadnień z toku studiów opracowany przez Instytut

 Ogólnouczelniana procedura weryfikacji efektów kształcenia
treści

przedmiotem procedury jest proces weryfikacji osiągania efektów kształcenia dla studiów I, II, III stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych. Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie 

obszarów: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Weryfikacja efektów kształcenia przeprowadzana jest: 1. w ramach poszczególnych modułów, 2.w trakcie praktyk , 3.w trakcie seminarium dyplomowego i 

przygotowania do pracy dyplomowej oraz w trakcie egzaminu dyplomowego, 4.w trakcie monitorowania karier zawodowych absolwentów



informacje o wprowadzonych korektach w programach kształcenia w kolejnych cyklach kształcenia w 

odniesieniu do zakładanych efektów kształcenia

minimalnie przez trzy cykle 

kształcenia

Komisja ds. 

Dydaktyki i Jakości 

kształcenia

notatka, lista obecności ze spotkania w sprawie przekazania informacji o weryfikacji założonych efektów 

kształcenia

rok czasu od spotkania , forma 

papierowa lub elektroniczna

kierownik jednostki

sprawozdania 1. sprawozdania z weryfikacji założonych efektów kształcenia w jednostkach, 2. 

sprawozdania z weryfikacji założonych efektów kształcenia podczas praktyk

rok czasu od spotkania, forma 

papierowa lub elektroniczna

kierownik 

podstawowej 

jednostki 

organizacyjnej 

opinie o praktykach powinny zawierać wyszczególnienie efektów kształcenia oraz poziom osiągnięcia,  które ma 

osiągnąć student w czasie praktyki

 do końca studiów Studium Praktyk 

Zawodowych

dokumentacja praktyk (dzienniki praktyk, teczki metodyczne) pojedyncze prace studentów odpowiadające każdej ocenie, które osiągnął student 

wykonując dane zadania. Ocena powinna uwzględniać wyszczególnienie poszczególnych 

efektów kształcenia

rok czasu od zaliczenia, forma 

papierowa lub elektroniczna

Opiekun praktyk z 

ramienia 

Uniwersytetu

Rozporządzenie MNiSW z 

dn. 14 września 2011 w 

srawie dokumentacji 

przebiegu studiów. Dz.U 

nr 201, poz. 1188

wytwory studentów, projekty pisemne, inne indywidualne prace, 

prezentacje studenta.

wybrane 1. pojedyncze prace studenta  (jeżeli są zróżnicowane oceny) wraz  z 

przyporządkowaniem pytań do określonego efektu kształcenia oraz z opisem kryteriów 

oceniania. W przypadku braku zróżnicowania ocen -wszystkie prace. 2. opisem prezentacji 

wraz z przyporządkowaniem pytań (czynności)  do określonego efektu kształcenia oraz 

opisem kryteriów oceniania

rok czasu od zaliczenia, forma 

papierowa lub elektroniczna

nauczyciel akademicki

metody weryfikowania, 

sposoby dokumentowania, 

czas, miejsce, forma 

przechowywania osoba 

odpowiedzialna za 

przechowywane 

dokumenty

egzaminy/zaliczenia pisemne matryce testów/kolokwiów pisemnych wraz z przyporządkowaniem pytań do określonego 

efektu kształcenia oraz z opisem w jakim stopniu efekty zostały osiągnięte. Pojedyncze 

prace studentów (jeżeli są zróżnicowane oceny)  odpowiadające każdej cenie. W przypadku 

braku zróżnicowania ocen przechowujemy pełną reprezentację

rok czasu od zaliczenia, forma 

papierowa lub elektroniczna

nauczyciel 

akademicki

egzamin dyplomowy praca dyplomowa, protokół, recenzje według Rozporzadzeń MNiSW


