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Poziom I 
 

PZ 3. Weryfikacja efektów uczenia się (program studiów) 

Termin realizacji zadania: 

• 10 marca, 

• 25 września. 

Załączniki: 

• Karta okresowych osiągnieć - Załącznik 4; 

• Protokół zaliczenia przedmiotu - Załącznik 5; 

• Metryczka weryfikacji efektów uczenia się - Załącznik 6; 

• Protokół egzaminu/zaliczenia ustnego - Załącznik 7; 

• Protokół analizy pisemnych prac egzaminacyjnych, zaliczeniowych lub 
z zakresu ZBUN - Załącznik 8; 

• Szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z osiągniętych przez studentów efektów 
uczenia się (dotyczy Wydziału Nauk o Zdrowiu) - Załącznik 9. 

 

1. Zakres procedury 
 

Przedmiotem procedury jest weryfikacja efektów uczenia się osiąganych przez studenta na wszystkich etapach kształcenia 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

Dokumentami potwierdzającymi weryfikację efektów uczenia się są: karta okresowych osiągnięć studenta (Załącznik 4) 

oraz protokół zaliczenia przedmiotu (Załącznik 5) wraz z metryczką weryfikacji efektów uczenia się (Załącznik 6). 

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się może odbywać się za pomocą następujących form: 

• egzaminy, kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, projekty i inne, wynikające z charakteru przedmiotu, 

zdefiniowane w opisie przedmiotu realizowane w formie pisemnej lub ustnej; 

• inne formy przewidziane w Regulaminie studiów i Wytycznych do tworzenia programu studiów; 

• egzamin dyplomowy; 

•  zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. 

 

2. Podmioty odpowiedzialne za wykonanie zadań objętych procedurą 
 

• rektor; 

• dziekan wydziału; 

• kierownik zakładu; 

• nauczyciele akademiccy; 

• Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia; 

• Zakładowa Komisja ds. Jakości Kształcenia; 

• Komisja programowo-dydaktyczna w Wydziale Nauk o Zdrowiu; 

• dziekanat wydziału. 

 
 
 
 
 



 

3. Opis postępowania w ramach procedury 
 

1) Karty okresowych osiągnięć studenta (Załącznik 4) generowane są w Systemie Obsługi Szkół Wyższych 

BAZUS. Procedurę rozpoczyna otwarcie sesji wraz z sesją poprawkową, następnie generowane są karty 

okresowych osiągnięć dla poszczególnych grup studentów oraz protokoły zaliczeń/ egzaminów 

poszczególnych przedmiotów (Załącznik 5). 

2) Wygenerowane protokoły zaliczeń/egzaminów wraz z metryczką weryfikacji efektów uczenia się 

z poszczególnych przedmiotów dostępne są na kontach wykładowców w Wirtualnej Uczelni. 

3) Ocenę weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poprzedza procedura analizowania opisów przedmiotów, 

w których formułowane są zakładane efekty uczenia się dla poszczególnych przedmiotów/modułów. 

Analiza opisów przedmiotów dotyczy w szczególności: mierzalności efektów uczenia się, sposobu 

formułowania wyrażeń opisujących efekty uczenia się, czytelności danych, szczególnie w odniesieniu do 

sposobów weryfikacji efektów uczenia się, oceny możliwości osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów 

uczenia się. 

4) Weryfikacja osiąganych efektów uczenia się dokonywana przez nauczycieli akademickich przebiega 

następująco: po zakończeniu realizacji przedmiotu lub przeprowadzeniu egzaminu wykładowca 

przygotowuje sprawozdanie z wykorzystaniem Metryczki weryfikacji efektów uczenia się (Załącznik 6), 

Szczegółowego zbiorczego sprawozdania z osiągniętych przez studentów efektów uczenia się - dotyczy 

Wydziału Nauk o Zdrowiu (Załącznik 9), Protokołu egzaminu/zaliczenia ustnego (Załącznik 7) zawartych 

w teczce przedmiotu, informujące o rozkładzie ocen uzyskanych przez studentów i określa, czy założone 

efekty uczenia się w ramach danego przedmiotu zostały osiągnięte. W przypadku rozbieżności wykładowca 

przedstawia propozycję korekty celów, efektów oraz metod kształcenia, a także sposobów weryfikacji 

zdobytych kompetencji w ramach danego przedmiotu. Sprawozdania (w teczce przedmiotu) z osiągniętych 

przez studentów efektów uczenia się w ramach poszczególnych przedmiotów wraz z ewentualnym planem 

naprawczym dostarczane są dziekanowi wydziału w terminie tygodnia od dnia zakończenia poprawkowej 

sesji egzaminacyjnej letniej i zimowej. 

5) Analiza jakości weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do pisemnych prac egzaminacyjnych 

i zaliczeniowych dotyczy w szczególności: zgodności zagadnień egzaminacyjnych i zaliczeniowych 

z zakładanymi efektami uczenia się, poziomu uzyskiwania przez studentów zakładanych efektów uczenia się, 

jakości weryfikacji efektów uczenia się wyrażanej poprzez oceny, adekwatności kryteriów oceny do 

zakładanych efektów uczenia się, adekwatności ocen do poziomu prezentowanego przez studentów. 

6) Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej letniej i zimowej Zakładowa Komisja ds. Jakości Kształcenia wybiera 

losowo z każdej formy zajęć dydaktycznych co najmniej 5% pisemnych prac zaliczeniowych lub 

egzaminacyjnych. Z przeglądu dokumentów sporządzany jest protokół (Załącznik 8). W razie stwierdzenia 

nieprawidłowości przy procesie weryfikacji efektów uczenia się ww. komisja w porozumieniu z dziekanem 

wydziału zwraca się do wykładowcy z informacją dotyczącą konieczności dokonania korekt w opisie 

zakładanych efektów uczenia się, metodach kształcenia oraz sposobach weryfikowania osiąganych efektów 

uczenia się. 

7) Procedurę weryfikacji i dokumentacji efektów uczenia się w ramach odbywanych praktyk określa regulamin 

praktyk zawodowych studentów. 

 
 



 

4. Dokumenty związane z procedurą 
 

• Regulamin studiów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku; 

• Regulamin praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku; 

• Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia. 

 


