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Zarządzenie nr 60/11/15 
 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 26 marca 2013 r. 

 

w sprawie: wdrożenia procedury „Zasady weryfikacji zakładanych efektów kształcenia” 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie 

 

Na podstawie art. 8.1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Uchwały Senatu PWSZ w Sulechowie nr 35/11/15 

w sprawie Wewnętrznego systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia zarządza 

się co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się procedurę „Zasady weryfikacji zakładanych efektów kształcenia” 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie”, która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zasady stanowią narzędzie do oceny jakości procesu dydaktycznego. 

§ 3 

Zarządzenie zastępuje Uchwałę Senatu PWSZ w Sulechowie nr 25/03/07 z dnia 04-03-2004 r. 

w sprawie szczegółowego systemu oceny jakości kształcenia w PWSZ w Sulechowie 

w części dotyczącej procesu weryfikacji celów kształcenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Rektor 

 
dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw. 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 60/11/15 z dnia 26 marca 2013 r. 

 

 

 

 

PROCEDURA  

 
ZASADY WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA  
 

W 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 

W SULECHOWIE 

 

 
 

Cel procedury: Ujednolicenie sposobu weryfikowania efektów 

kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych zgodnie z § 11 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 5 października 2011 r. w sprawie prowadzenia 

studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

Dokument ważny od: . 

Zastępuje dokument/ty: Uchwała Senatu PWSZ w Sulechowie nr 25/03/07 

z dnia 04-03-2004 r 

Przynależność 

dokumentu: 
WSZiDJK 

Opracowanie 

dokumentu: 
Uczelniana Komisja ds. WSZiDJK 

Weryfikacja 

dokumentu Prorektor ds. studenckich 
 

Zatwierdzenie 

dokumentu: 
Rektor 
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1. Przedmiot i zakres procedury 

Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji efektów kształcenia 

osiąganych przez studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie 

a tym samym potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały 

spełnione wyspecyfikowane w sylabusach wymagania.  

Zakres procedury dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 

dydaktyczne bez względu na rodzaj zatrudnienia i formę zajęć, pracowników 

administracyjnych (dziekanat) oraz wszystkich studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sulechowie, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/13 

i w latach następnych.  

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów: wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne. 

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 

 poprzez zaliczanie wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów; 

 weryfikacja efektów kształcenia uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych; 

 weryfikacja założonych w programie kształcenia efektów kształcenia w trakcie 

seminarium dyplomowego i przygotowania do pracy dyplomowej oraz w trakcie 

egzaminu dyplomowego, 

 weryfikacja efektów kształcenia w trakcie badania losów zawodowych 

absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.  

Szczegółowe efekty kształcenia zapisywane są w sylabusach.  

Matryca kierunkowych efektów kształcenia wskazuje, które efekty są realizowane 

w ramach wybranych przedmiotów/modułów.  

2. Sposoby weryfikowania efektów kształcenia 

1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia założonych w poszczególnych modułach 

określone są w sylabusach zatwierdzonych wraz z planami studiów przez Senat 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Zaleca się stosowanie 

poniższego ramowego systemu oceny studentów: 

a) przedmioty kończące się egzaminem – egzamin może mieć formę pisemną lub 

ustną. O formie egzaminu oraz sposobie zaliczenia prowadzący ma obowiązek 

poinformować studentów w trakcie pierwszych zajęć z przedmiotu. W przypadku 

egzaminu ustnego, w celu jego obiektywizacji, preferuje się procedurę wyboru 

pytania w drodze losowania. Dokumentem z przeprowadzonego egzaminu ustnego 
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jest protokół, na którym wpisywane są pytania wraz z przygotowanym przez 

studenta planem odpowiedzi. W przypadku egzaminu pisemnego prowadzący ma 

obowiązek przedstawić do wglądu studentowi ocenioną pracę. Zarówno prace 

pisemne jak i dokumentacja z egzaminu ustnego podlegają archiwizacji przez okres 

nie krótszy niż rok po zakończeniu cyklu kształcenia. Do uzyskania oceny 

pozytywnej koniecznym jest aby student: 

 znał i rozumiał wiedzę zawartą w literaturze podstawowej (podana w sylabusie),  

 opanował przynajmniej w stopniu dostatecznym wszystkie umiejętności 

przewidziane programem przedmiotu,  

 wykazał dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania otaczających 

zjawisk, z którymi jako absolwent będzie miał styczność w praktycznej 

działalności, 

 wykazał dostateczną umiejętność w formułowaniu logicznych sądów na podstawie 

informacji pochodzących z różnych źródeł (literatury, z wyników ćwiczeń, itp.), 

 w przypadku przedmiotów, w ramach których oprócz wykładu prowadzone są 

ćwiczenia, projekty, laboratoria (i inne formy zajęć określone w planie studiów) 

przed przystąpieniem do egzaminu student musi uzyskać zaliczenie tych form 

zajęć. Sposób uwzględniania ocen uzyskanych z zaliczeń cząstkowych w ocenie 

końcowej z przedmiotu określa osoba odpowiedzialna za przedmiot i podaje w 

sylabusie przedmiotu.  

b) wymagania dotyczące zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem: 

 podstawą zaliczenia może być praca pisemna (np. test, projekt, referat, itp.) lub 

zaliczenie ustne. W przypadku zaliczenia ustnego, w celu jego obiektywizacji, 

preferuje się procedurę wyboru pytania w drodze losowania. Dokumentem 

z przeprowadzonego zaliczenia jest protokół, na którym wpisywane są pytania 

wraz z przygotowanym przez studenta planem odpowiedzi. 

 w przypadku jeżeli z danego przedmiotu odbywają się ćwiczenia i wykłady 

(bez egzaminu) o sposobie uwzględniania ocen cząstkowych uzyskanych 

w ocenie końcowej z przedmiotu określa osoba odpowiedzialna za przedmiot 

i podaje w sylabusie przedmiotu. 

2. Kryteria ilościowe stosowane przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych. 

Kryteria te określa prowadzący (odpowiedzialny za przedmiot) i przedstawia studentom 

w trakcie pierwszych zajęć. Zaleca się przypisywanie punktów za prace pisemne (testy, 

projekty, referaty itp.), odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach. Elementy składowe 
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mogą mieć różną wartość w zależności od ich stopnia trudności i złożoności. Przy 

ocenie końcowej zaleca się stosowanie wartości:  

Ocena uzyskany % sumy punktów oceniających 

stopień wymaganej wiedzy/umiejętności 

Niedostateczny (2,0) <50% 

dostateczny (3,0) 50%÷59% 

dostateczny (3,5) 60%÷69% 

dobry (4,0) 70%÷79% 

dobry plus (4,5) 80%÷89% 

bardzo dobry (5,0) 90%÷100% 

 

3. Źródła weryfikacji efektów kształcenia: 

 Nauczyciele akademiccy, 

 obrona pracy dyplomowej (szczególnie publiczna), 

 opinie opiekunów praktyk,  

 ankieta ewaluacyjna przedstawiona w załączniku 1.1., 

 wyniki z badania losów zawodowych absolwentów uzyskane z ankiet absolwentów. 

3. Archiwizacja prac studenckich dokumentujących osiągnięcie założonych efektów 

kształcenia 

Dokumentacja (prace zaliczeniowe, projekty, oraz inne materiały) potwierdzająca zdobycie 

przez studenta założonych w programie efektów kształcenia są archiwizowane przez okres 

nie krótszy niż rok po zakończeniu cyklu kształcenia w celu dokonywania cyklicznych 

przeglądów.  

4. Odpowiedzialność 

Odpowiedzialny Zadanie termin realizacji 

Nauczyciel 

akademicki 

1. Przekazanie szczegółowej informacji 

o warunkach i wymogach sprawdzania 

założonych efektów kształcenia 

Pierwsze zajęcia 

z przedmiotu 

2. Bieżąca analiza osiąganych efektów 

kształcenia, (w czasie i po zakończeniu 

przedmiotu) 

Cały semestr + sesja 

egzaminacyjna 

3. Przeprowadzanie egzaminów, wypełnianie 

protokołów 
Sesja egzaminacyjna 

4. Zapoznanie z wynikami ankiet 

i przygotowanie propozycji korekt 

Początek i koniec 

semestru 

5. Przechowywanie przez okres trzech lat w 

formie papierowej lub elektronicznej 

Kolejny rok akademicki 

następujący po minionym 
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wykazu pytań, tematów, prac studenckich i 

innych dokumentujących osiągnięcie 

określonych efektów kształcenia w tym 

kompetencji społecznych.  

Prorektor ds. 

studenckich 

6. Nadzór na wszystkimi pracownikami 

uczelni, którzy biorą bezpośredni udział w 

czynnościach objętych zasadami 

określonymi w niniejszej procedurze.  

Cały rok akademicki 

7. Powołanie kierunkowych zespołów ds. 

kierunkowych efektów kształcenia  

Do 15 września każdego 

roku akademickiego 

8. Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem 

Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

Do 15 września każdego 

roku akademickiego 

9. Przygotowanie informacji na Senat 
Do 15 września każdego 

roku akademickiego 

Senat 

10. Analiza sprawozdania z opisów 

przedmiotów pod kątem ich zgodności z 

wymaganiami KRK ze szczególnym 

uwzględnieniem weryfikacji zakładanych 

efektów kształcenia 

Przed rozpoczęciem 

nowego roku 

akademickiego 

11. Analiza rocznego sprawozdania 

sporządzonego przez Uczelnianą Komisję 

ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia 

Do 25 września każdego 

roku akademickiego 

5. Publikacja informacji 

Strona internetowa Uczelni, gablota Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. W formie papierowej opisy efektów kształcenia dostępne są w sekretariatach 

instytutów.  
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Załącznik nr 1.1. 

Ankieta ewaluacyjna 

Opinia studentów na temat efektów kształcenia dla danego przedmiotu/modułu 

 
Szanowni Państwo, Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. 

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa opinii na temat efektów kształcenia. Ankieta ma 

charakter poufny, a wyniki będą wykorzystywane do analizy i podnoszenia jakości kształcenia w 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 

Rok akademicki, w którym realizowany był przedmiot:  .............................................  

Data przeprowadzenia ankiety: ...................................................................................  

Kierunek  ...............................................  Przedmiot ..........................................  

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: ......................................................................  

Forma studiów: stacjonarne niestacjonarne* Semestr: Zimowy / letni* 
*Niewłaściwe skreślić 

Część A 

Proszę zaznaczyć, dla każdego z pytań, jedną odpowiedź zgodną z Pani/Pana opinią: 
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Czy przedstawione zostały Pani(u) wszystkie efekty 

kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych? 

     

Czy nauczyciel akademicki poinformował Panią(a) gdzie 

można dodatkowo zapoznać się z efektami zdefiniowanymi 

dla przedmiotu? 

     

Czy nauczyciel akademicki przedstawił Pani(u) metody 

weryfikacji efektów kształcenia (egzamin, zaliczenie, praca 

pisemna, prezentacja, itd.)? 

     

Czy efekty kształcenia dla tego przedmiotu są Pani(a) 

zdaniem  sformułowane w sposób zrozumiały? 

     

Czy Pani(a) zdaniem liczba zdefiniowanych efektów dla 

przedmiotu jest wystarczająca? 

     

Czy Pani(a) zdaniem treści programowe przedmiotu 

pozwoliły na osiągnięcie wszystkich założonych efektów 

kształcenia? 

     

Część B 

Ocena rzeczywistego nakładu pracy studenta przeznaczonego na uzyskanie pozytywnego 

wyniku z przedmiotu (w celu weryfikacji przypisanych do przedmiotu punktów ECTS) 

Proszę określić całkowity nakład czasu pracy własnej związany z przedmiotem (nauka 

w domu, czas spędzony w czytelni itp.). W przypadku przedmiotu składającego się z różnych 

form zajęć proszę podać sumaryczny nakład pracy dla wszystkich form zajęć. 

 

Średnia, tygodniowa liczba godzin przeznaczona na naukę przedmiotu 

w domu  

 

Średnia, tygodniowa liczba godzin przeznaczona na pogłębienie zagadnień z przedmiotu w 

czytelni itp. 

 

Orientacyjna liczba godzin poświęconych na przygotowanie do egzaminu/zaliczenia przedmiotu  

 


