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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 
1. Celem Systemu weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez 

studentów, zwanego dalej Systemem, jest ujednolicenie sposobu weryfikacji 
osiąganych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych  

2. System służy do określenia, wdrożenia i utrzymania przejrzystości sposobów  
i procedur weryfikacji oraz sprawdzalności osiągania zamierzonych efektów 
uczenia się przez studenta na każdym etapie kształcenia. 

3. System jest jednym z elementów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia. 

4. Systemowi podlegają wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne bez 
względu na rodzaj zatrudnienia i formę zajęć, pracownicy administracyjni 
wydziałów oraz wszyscy studenci Uczelni realizujący studia pierwszego i drugiego 
stopnia oraz studia podyplomowe. 

Rozdział 2 

PROCEDURY WERYFIKACJI I OCENY OSIĄGANIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW 
UCZENIA SIĘ PRZEZ STUDENTÓW 

§2. 
1. Przedmiotem procedur weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się 

przez studentów jest przedstawienie obiektywnego, materialnego dowodu 
potwierdzającego, że założone i umieszczone w sylabusach efekty uczenia się 
zostały osiągnięte. 

2. Weryfikacja osiągania zamierzonych efektów uczenia się obejmuje następujące 
obszary: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.  

3. Weryfikacja osiągania zamierzonych efektów uczenia się jest prowadzona na 
wszystkich etapach kształcenia. 

4. Osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia 
efektów odbywa się przez: 
1) realizację zestawu modułów kształcenia tworzącego program studiów, 
2) zaliczenie danego modułu kształcenia przez studenta, która oznacza 

osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się związanych z tym modułem, przy 
czym wymaganie to jest spełnione dla każdego modułu kształcenia 
występującego w programie studiów, 

3) realizację programu kształcenia jako całości – przebywanie w środowisku 
akademickim, uczestniczenie w życiu Uczelni, przygotowanie do egzaminu 
dyplomowego, udział w kołach naukowych itp. prowadzące w szczególności 
do uzyskania określonych w programie kształcenia kompetencji społecznych, 

4) inspirowane przez Uczelnię użyteczne społecznie działania realizowane przez 
studenta poza Uczelnią. 

5. Prowadzenie weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się ma 
odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach (ocenach) studentów, a te w średniej 
arytmetycznej ocen uzyskanych w danym roku akademickim, jak również w całym 
okresie studiowania przez studenta. 



 

 

6. Szczegółowe (przedmiotowe) efekty uczenia się zapisywane są w sylabusach  
i odnoszą się do efektów kierunkowych wyróżnionych adekwatnymi symbolami.  

7. Specjalista ds. programów kształcenia weryfikuje składane przez nauczycieli 
sylabusy pod względem kierunkowych efektów uczenia się i sposobów ich 
weryfikacji, z uwzględnieniem zróżnicowania i adekwatności poszczególnych 
sposobów weryfikowania efektów uczenia się w odniesieniu do wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych oraz ich zgodności z matrycą efektów 
uczenia się. 

8. Weryfikacja osiągania zamierzonych efektów uczenia się obejmuje następujące 
rodzaje zajęć: 
1) wykłady, 
2) ćwiczenia, 
3) seminaria, 
4) projekty i laboratoria, 
5) zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli i studentów, których dokładne 

wyszczególnienie reguluje odrębne zarządzenie, 
6) zajęcia terenowe. 

9. Po zakończeniu danego roku akademickiego analiza osiągnięcia zamierzonych 
efektów uczenia się jest jednym z głównych zagadnień poruszanych na 
posiedzeniu komisji ds. jakości kształcenia oraz naradzie metodycznej z udziałem 
nauczycieli akademickich. 

§3. 
 W Uczelni obowiązują procedury weryfikacji osiągania zamierzonych efektów 

uczenia się przez studentów dotyczące: 
1) przeprowadzania zaliczeń i egzaminów,  
2) form i warunków dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia, 
3) studenckich praktyk zawodowych, 
4) pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 

§4. 
1. Procedura dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów obejmuje określenie  

w sylabusie do każdego przedmiotu szczegółowych warunków  
i sposobów weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez 
studenta, poprzez wskazanie: 
1) poszczególnych składowych oceny końcowej (etapów realizacji zamierzonych 

efektów uczenia się), 
2) formy przeprowadzania zaliczeń i egzaminów (ustna lub pisemna), 
3) nakładu pracy przeciętnego studenta potrzebnego do osiągnięcia założonych 

efektów uczenia się,  
4) zakresu materiału koniecznego do opanowania na poszczególne oceny 

(dostateczną, dostateczną plus, dobrą plus, bardzo dobrą, celującą). 
2. W procedurze dotyczącej zaliczeń i egzaminów następuje weryfikacja każdej 

składowej oceny końcowej (każdego z wyróżnionych sposobów weryfikacji 
efektów uczenia się), określonej w sylabusach do realizowanego przedmiotu. Jeśli 
ocena końcowa zgodnie z sylabusem wynika wyłącznie z jednej, pisemnej formy 
weryfikacji efektów uczenia się, a ocena końcowa wpisana do protokołu różni się 
od oceny pracy etapowej, obowiązkowe jest pisemne wyjaśnienie rozbieżności 
dokonane przez nauczyciela akademickiego na pracy etapowej.  

3. W systemie oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych stosuje 
się następujące sposoby weryfikacji efektów uczenia się:  



 

 

1) sposoby weryfikacji wiedzy: kolokwia, egzaminy/zaliczenie pisemne, 
egzaminy/zaliczenie ustne, testy pisemne, przygotowanie prezentacji 
multimedialnej, wypracowania pisemnego itp., 

2) sposoby weryfikacji umiejętności: projekt, ćwiczenia laboratoryjne, prezentacja 
ustna, przygotowanie prezentacji multimedialnej, wypracowania pisemnego, 
rozwiązywanie zadań, praca w terenie, dyskusje i debaty, rzadziej egzamin 
pisemny lub ustny, 

3) sposoby weryfikacji kompetencji społecznych: dyskusje i debaty, 
prezentowane postawy. 

4. Do składowych ocen uzyskiwanych w trakcie zaliczeń i egzaminów można 
zaliczyć:  
1) w odniesieniu do przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną: obecność 

na zajęciach, aktywność, rozliczenie się studenta z materiału realizowanego  
w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, uzyskanie 
pozytywnej oceny z kolokwium kończącego przedmiot itp., 

2) w odniesieniu do przedmiotów kończących się egzaminem: uzyskanie 
pozytywnej oceny z części ćwiczeniowej realizowanego przedmiotu, obecność 
na zajęciach, rozliczenie się studenta z materiału realizowanego w ramach 
zajęć bez bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej 
oceny z pracy śródsemestralnej itp. 

5. Wyniki (oceny) przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów podaje się do 
wiadomości studentów zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie studiów.  

6. Oceny uzyskane w wyniku przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów zostają 
wpisane przez nauczyciela do protokołu końcowego zaliczenia 
przedmiotu/systemu USOS oraz karty okresowych osiągnięć studenta (KOSS). 

7. Każdy nauczyciel jest oceniany pod względem efektywności kształcenia na 
podstawie sprawozdania dotyczącego ocen wystawianych studentom  
z poszczególnych przedmiotów w terminach zasadniczych oraz poprawkowych 
sesji egzaminacyjnych. 

8. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7, stanowi odrębne zarządzenie. 
9. Złożone sprawozdania określone w ust. 7 są przedmiotem analizy odpowiedniego 

dziekana wydziału, który po zakończonym semestrze przeprowadza rozmowy  
z nauczycielami osiągającymi zbyt niską efektywność kształcenia w celu 
wskazania im istniejących problemów i rozwiązań w tym zakresie. 

10. Wyniki analizy określonej w ust. 9 wraz z wnioskami i ewentualnymi 
propozycjami działań naprawczych są przedstawiane właściwemu prorektorowi w 
terminie do dnia 30 września.  

11. Osiągnięcie wysokiej efektywności kształcenia przez danego nauczyciela jest 
jednym z czynników branych pod uwagę podczas wskazywania nauczycieli do 
wyróżnień za działalność dydaktyczną.  

12. Materialnym dowodem weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia 
się przez studenta są składane przez nauczycieli prace pisemne studentów (w 
przypadku zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w formie pisemnej) lub 
zagadnienia do egzaminu (w przypadku zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych 
w formie ustnej). 

13. Każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do złożenia w ciągu 7 dni od 
daty zakończenia zajęć sprawozdania z ich realizacji obejmującego informację 
dotyczącą liczby zaplanowanych i przeprowadzonych zajęć z poszczególnych 
przedmiotów oraz uwag i wniosków dotyczących jakości kształcenia w Uczelni,  



 

 

w tym programu kształcenia, efektów uczenia się i ich weryfikacji oraz grup 
studenckich. 

14. Osobami odpowiedzialnymi za właściwy przebieg procedury dotyczącej 
weryfikacji osiąganych przez studentów efektów uczenia się są: 
1) prorektor w odniesieniu do nadzoru nad jej realizacją, 
2) prodziekan ds. jakości kształcenia podstawowej jednostki organizacyjnej  

w odniesieniu do:  

− koordynowania i organizowania działań z nią związanych,  

− odbioru i archiwizowania sylabusów do zajęć,  

− odbioru i archiwizowania prac zaliczeniowych bądź egzaminacyjnych 
oraz zagadnień do zaliczeń lub egzaminów,  

− sprawdzania zgodności składanej dokumentacji dydaktycznej (prac 
zaliczeniowych, prac egzaminacyjnych, zagadnień do egzaminu ustnego, 
projektów, prezentacji, list obecności na zajęciach, dokumentacji 
potwierdzającej aktywność studentów itd.) z  określonymi  
w sylabusie sposobami weryfikacji efektów uczenia się.  

− sprawdzania, czy ocena wpisana w protokole 
zaliczeniowym/egzaminacyjnym odpowiada ocenie/ocenom 
odnoszącej/odnoszącym się do poszczególnych sposobów weryfikacji 
efektów uczenia się wskazanych w sylabusie,   

− wskazywania, dokumentowania i stosowania w praktyce przez 
nauczycieli akademickich jednoznacznych merytorycznie kryteriów ocen 
odnoszących się do poszczególnych sposobów weryfikacji efektów 
uczenia się wskazanych w sylabusie, 

3) pracownicy administracyjni podstawowej jednostki organizacyjnej w odniesieniu 
do: wydawania i odbioru protokołów końcowego zaliczenia 
przedmiotu/sprawdzenia wprowadzenia wystawionych ocen przez nauczycieli 
do systemu USOS i kart okresowych osiągnięć studenta (KOSS), 

4) nauczyciele w odniesieniu do: opracowania sylabusa (dotyczy kierowników 
przedmiotu), poinformowania studentów na pierwszych zajęciach z każdego 
przedmiotu o szczegółowych warunkach weryfikacji założonych efektów 
kształcenia; przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w wyznaczonych 
terminach, podania do wiadomości studentów wyników zaliczeń i egzaminów, 
wypełnienia protokołów końcowego zaliczenia przedmiotu/wprowadzenia 
wystawionych ocen do systemu USOS, dokonania wpisów ocen do kart 
okresowych osiągnięć studenta (KOSS) oraz zdania wyróżnionej dokumentacji 
dydaktycznej do zajęć właściwemu prodziekanowi,  

5) studenci w odniesieniu do: udziału w zajęciach i przygotowania do zajęć, 
stawienia się na egzaminy i zaliczenia w wyznaczonych terminach, odbioru  
i zdania w dziekanacie kart okresowych osiągnięć studenta (KOSS). 

§5. 
1. Procedura dotycząca form i warunków dopuszczenia do zaliczenia lub egzaminu 

obejmuje następujące formy wymagań nauczycieli niezbędne do przystąpienia 
studentów do egzaminu lub zaliczenia: 
1) prace kolokwialne,  
2) prace śródsemestralne, 
3) projekty indywidualne i zespołowe, 
4) prezentacje multimedialne, 
5) referaty, 



 

 

6) inne. 

2. W sylabusie do każdego przedmiotu zawarte są szczegółowe warunki  
i sposoby weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez studenta 
poprzez wskazanie: 

1) form wymagań nauczycieli wobec studentów wskazanych ust. 1 pkt. 1-6, 
2) ustnej bądź pisemnej formy wymagań wskazanych ust. 1 pkt. 1-6, 
3) nakładu pracy przeciętnego studenta potrzebnego do osiągnięcia założonych 

efektów uczenia się,  
4) zakresu materiału koniecznego do opanowania na poszczególne oceny. 

3. Decyzję o zastosowaniu poszczególnych form wymagań wobec studentów 
odnoszących się do warunków dopuszczenia ich do egzaminu bądź zaliczenia 
podejmuje nauczyciel prowadzący przedmiot. 

4. W przypadku przedmiotu kończącego się egzaminem pisemnym nauczyciele 
zobowiązani są do złożenia pisemnych prac stanowiących materialny dowód 
weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez studenta. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za właściwy przebieg procedury dotyczącej form  
i warunków dopuszczenia do zaliczenia lub egzaminu są: 

1) prorektor w odniesieniu do nadzoru nad jej realizacją, 
2) prodziekan ds. jakości kształcenia podstawowej jednostki organizacyjnej  

w odniesieniu do: koordynowania i organizowania działań z nią związanych 
oraz odbioru i archiwizowania prac kolokwialnych,  

3) nauczyciele w odniesieniu do: poinformowania studentów na pierwszych 
zajęciach z każdego przedmiotu o szczegółowych warunkach weryfikacji 
założonych efektów uczenia się, przeprowadzania przewidzianych kolokwiów 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w sylabusie, podania wytycznych do 
przygotowania prac śródsemestralnych, projektów indywidualnych  
i grupowych, prezentacji multimedialnych, referatów lub innych form wymagań 
dotyczących danego przedmiotu, sprawdzenia ich oraz podania do wiadomości 
studentów ich wyników, 

4) studenci w odniesieniu do: przygotowania się do przewidzianych kolokwiów  
i stawienia się na nie w wyznaczonych terminach oraz zdania przewidzianych 
prac śródsemestralnych, projektów indywidualnych i grupowych, prezentacji 
multimedialnych, referatów lub innych form wymagań nauczyciela danego 
przedmiotu.  

 
 


