
Strona 1 z 6 

Załącznik nr 1 
do zarządzenia rektora nr 095/06/2022 z dnia 09.06.2022 

 

1 

 

 
 

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA EWALUACJI PRAC 
ETAPOWYCH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POZNAŃ 
 

 
2022 

  



Strona 2 z 6 

Załącznik nr 1 
do zarządzenia rektora nr 095/06/2022 z dnia 09.06.2022 

 

2 

 

 
SPIS TREŚCI: 

 
Rozdział 1 

strona 

 
Postanowienia ogólne ….………………………………………………………… 

 
3 

 
Rozdział 2 

 

 
Ogólne zasady przeprowadzania ewaluacji prac etapowych…………......……… 

 
4 

  
Rozdział 3  
  
Zakres przeprowadzania ewaluacji prac etapowych……………………………… 5 
 
Rozdział 4 

 

 
Postanowienia końcowe………………………………………………………….. 

 
6 
 

 
ZAŁĄCZNIK  
Arkusz ewaluacji pracy etapowej………………………………………………..….. 7 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Strona 3 z 6 

Załącznik nr 1 
do zarządzenia rektora nr 095/06/2022 z dnia 09.06.2022 

 

3 

 

Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Procedura określa formę i zasady ewaluacji prac etapowych (zaliczeniowych  

i egzaminacyjnych) obejmujących zarówno prace śródsemestralne, jak i wieńczące 

dany semestr. 

2. Procedura jest jednym z elementów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia. 

3. Celem Procedury jest m. in. dostosowanie poziomu prac etapowych do wymogów 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz podniesienie ich jakości i ich ciągłe 

doskonalenie. 

4. Procedurze podlegają wszystkie prace etapowe (zaliczeniowe/egzaminacyjne/ 

śródsemestralne/wieńczące dany semestr), które stanowiły podstawę zaliczenia 

danego przedmiotu, a w tym również sprawozdania z zajęć terenowych. 

5. Procedura jest przeprowadzana na poziomie danego Wydziału i w odniesieniu do 

każdego kierunku studiów na każdym poziomie kształcenia. 

 

§ 2 

1. W przypadku wystawienia nauczycielowi akademickiemu/innej osobie prowadzącej 

zajęcia bardzo wysokiej oceny z przeprowadzonej ewaluacji dziekan wydziału za 

pośrednictwem prorektora ds. edukacji może wnioskować do rektora o wyróżnienie 

danego nauczyciela/innej osoby prowadzącej zajęcia z tego tytułu. 

2. W przypadku wystawienia nauczycielowi akademickiemu/innej osobie prowadzącej 

zajęcia negatywnej oceny z przeprowadzonej ewaluacji dziekan wydziału 

przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z danym nauczycielem w celu poprawienia 

jakości prowadzonych/zrecenzowanych prac etapowych i określenia przyczyn 

mogących wpłynąć negatywnie na ocenę danego nauczyciela. Jednocześnie  

w kolejnym roku przeprowadza się powtórną ewaluację prac etapowych danego 

nauczyciela akademickiego/innej osoby prowadzącej zajęcia w celu weryfikacji 

poprawy jakości prac etapowych. 

3. W przypadku wystawienia nauczycielowi akademickiemu/innej osobie prowadzącej 

zajęcia powtórnej negatywnej oceny z przeprowadzonej ewaluacji dziekan wydziału 

za pośrednictwem prorektora ds. edukacji może zawnioskować do rektora o zmianę 

warunków pracy dla danego nauczyciela. 
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Rozdział 2 
OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EWALUACJI PRAC ETAPOWYCH 

 
§ 3 

1. Prace etapowe każdego/ej nauczyciela akademickiego/innej osoby prowadzącej 
zajęcia powinny być ewaluowane przynajmniej raz na 4 lata.  

2. Ewaluacji podlegają losowo wybrane prace etapowe z dwóch przedmiotów 
prowadzonych przez danego nauczyciela akademickiego/inną osobę prowadzącą 
zajęcia. 

 
§ 4 

1. Na początku semestru zimowego dziekan wydziału, najpóźniej do 31 października 
opracowuje plan ewaluacji prac etapowych złożonych w minionym roku akademickim, 
który zawiera następujące informacje: 

1) nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy plan ewaluacji; 

2) kierunek i poziom kształcenia; 

3) imiona i nazwiska nauczycieli akademickich/innych osób prowadzących zajęcia, 
których prace zostaną poddane ewaluacji; 

4) nazwę przedmiotu; 

5) nazwę grupy dziekańskiej, której prace zostaną sprawdzone; 

6) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej ewaluację. 

2. Plan ewaluacji opracowany przez dziekana wydziału zostaje przedstawiony do 
akceptacji prorektora ds. edukacji. 

 
§ 5 

1. Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia ewaluacji prac etapowych jest prodziekan 
ds. jakości kształcenia w danym wydziale lub inna osoba wskazana przez dziekana 
wydziału. 

2. Przy wyznaczaniu osób do przeprowadzenia ewaluacji prac etapowych należy 
zwracać uwagę na następujące kwestie: 

1) posiadanie równorzędnego lub wyższego wykształcenia względem nauczyciela 
akademickiego/innej osoby prowadzącej zajęcia podlegającego/podlegającej  
ewaluacji; 

2) posiadanie wykształcenia lub zainteresowań badawczych z dziedziny naukowej 
adekwatnej do danego przedmiotu, z którego prace etapowe zostaną 
sprawdzone; 

3) posiadanie dorobku naukowego lub zawodowego z zakresu  danego przedmiotu,  
z którego prace etapowe zostaną sprawdzone. 

3. Osoba przeprowadzająca ewaluację prac etapowych wypełnia arkusz ewaluacji pracy 
etapowej stanowiący załącznik do niniejszej Procedury. 

4. Po zakończeniu semestru zimowego dziekan wydziału sporządza sprawozdanie  
z przeprowadzonych ewaluacji prac etapowych, przedstawia je na posiedzeniu 
wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia, po której formułuje wnioski  
i rekomendacje/zalecenia, przekazując je wraz ze sprawozdaniem do akceptacji 
prorektorowi ds. edukacji. 
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5. Informację o wynikach przeprowadzonej ewaluacji prac etapowych otrzymuje również 
oceniany/oceniana nauczyciel akademicki/inna osoba prowadząca zajęcia. 

Rozdział 3 
ZAKRES PRZEPROWADZANIA EWALUACJI PRAC ETAPOWYCH 

 
§ 6 

Zakres ewaluacji prac etapowych obejmuje weryfikację: 

1) ich zgodności ze sposobami weryfikacji efektów uczenia się wskazanymi w 
sylabusie przedmiotu; 

2) ogólnymi wymogami dotyczącymi prac etapowych;  

3) prawidłowości wystawienia oceny na podstawie przygotowanej pracy etapowej; 

4) dopełnienia pozostałych formalności związanych z wystawieniem oceny z danego 
przedmiotu (tj. złożenia listy obecności, kryteriów zaliczeń oraz protokołów ocen 
wystawionych studentom). 

§ 7 

W zakresie zgodności prac etapowych ze sposobami weryfikacji efektów uczenia się 
wskazanymi w sylabusie przedmiotu weryfikacji podlegają: 

1) zgodność formy zaliczenia z warunkami zaliczenia określonymi w sylabusie; 

2) stosowanie właściwych metod weryfikacji efektów uczenia się wskazanych w 
sylabusie (tj. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) z uwzględnieniem 
wszystkich form zajęć (tj. wykładów, ćwiczeń praktycznych realizowanych w sali 
oraz w terenie); 

3) zastosowanie wystarczającej liczby metod weryfikacji efektów uczenia się 
potrzebnej do osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia (tj. z zakresu wiedzy, 
umiejętności  
i kompetencji społecznych) z uwzględnieniem wszystkich form zajęć (tj. 
wykładów, ćwiczeń praktycznych realizowanych w sali oraz w terenie). 

 
§ 8 

W zakresie ogólnych wymogów dotyczących prac etapowych weryfikacji podlegają: 

1) adekwatność treści zawartych w pracach etapowych z przedmiotów kończących 
się egzaminem do zawartych w sylabusie efektów uczenia się i tematyki 
poszczególnych form zajęć, tj. wykładów (egzamin) oraz ćwiczeń praktycznych 
realizowanych w sali i terenie (zaliczenie z oceną); 

2) adekwatność treści zawartych w pracach etapowych z przedmiotów kończących 
się zaliczeniem z oceną do zawartych w sylabusie efektów uczenia się i tematyki 
wykładów oraz ćwiczeń praktycznych realizowanych w sali oraz terenie); 

3) poprawność merytoryczna, a w tym dostosowanie do poziomu i profilu 
praktycznego prowadzonego kształcenia; 

4) zwracanie uwagi przez prowadzącego na walory językowo-edytorskie (przy 
pracach etapowych innych niż w formie testowej itp.); 

5) umieszczanie w pracach bibliografii i przypisów świadczących o poszanowaniu 
praw autorskich (przy pracach etapowych innych niż w formie testowej itp.); 

6) zapewnienie optymalnej liczby osób pracujących w grupach (w przypadku 
grupowych prac etapowych); 

7) sumienność dokumentowania (np. kompletność, czytelne opisy składanej 
dokumentacji czy też listy obecności, aktywności studentów). 
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§ 9 

W zakresie prawidłowości wystawienia oceny na podstawie przygotowanej pracy 
etapowej weryfikacji podlegają: 

1) sformułowanie kryteriów oceniania; 

2) ocenienie pracy zgodnie ze sformułowanymi kryteriami; 

3) sformułowanie uzasadnienia oceny (przy pracach etapowych innych niż w formie 
testowej); 

4) sposób ocenienia pracy (tzn. czy oceny były sprawiedliwe, rzetelne i solidne); 

5) zróżnicowanie ocen wystawionych w ramach poszczególnych grup dziekańskich. 

 
§ 10 

W zakresie dopełnienia pozostałych formalności związanych z wystawieniem oceny  
z danego przedmiotu weryfikacji podlegają: 

1) złożenie listy obecności dotyczącej przedmiotu, z którego prace podlegają 
ewaluacji; 

2) złożenie listy aktywności (jeśli była wskazana w formach weryfikacji efektów 
uczenia się/warunkach zaliczenia); 

3) złożenie protokołów ocen wystawionych studentom dotyczących przedmiotu, z 
którego prace podlegają ewaluacji. 

 

Rozdział 4 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 11 

1. Procedura wchodzi w życie wraz z semestrem zimowym roku akademickiego 

2022/2023. 

2. Zmiany w procedurze mogą być dokonywane poprzez zarządzenie rektora. 

 
 

R E K T O R 
 

dr Andrzej ZDUNIAK 
 
 


