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ZARZĄDZENIE Nr 3/2013 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 8 marca 2013r.  

 

w sprawie: sposobów weryfikacji i pomiaru zakładanych efektów kształcenia 
 

Na podstawie § 2 ust. 5 Uchwały nr 194 Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w 

Tucholi z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia 

 

 
zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ocena efektów kształcenia prowadzona jest na wszystkich etapach procesu kształcenia 

realizowanego w ramach prowadzonych kierunków studiów we wszystkich formach i 

rodzajach kształcenia poprzez analizę:  

a) efektów kształcenia uzyskanych w wyniku realizacji poszczególnych przedmiotów 

przewidzianych w planach studiów, 

b) efektów kształcenia uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych, 

c) założonych w programie kształcenia efektów kształcenia poprzez przygotowanie pracy 

dyplomowej, a także w trakcie egzaminu dyplomowego, 

d) efektów kształcenia w trakcie badania losów zawodowych absolwentów. 

2. Ocena efektów kształcenia obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i 

kompetencje społeczne). 

 

§ 2 

1.Ocena efektów kształcenia odbywa się na trzech poziomach: wykładowcy prowadzącego 

przedmiot, Dziekana Wydziału Inżynieryjnego oraz Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia. 

2. Każdy nauczyciel prowadzący przedmiot na wszystkich kierunkach, niezależnie od formy zajęć 

opracowuje sposób oceny osiągniętych przez studenta efektów kształcenia. Ostatecznie w 

dokumentacji przebiegu studiów nauczyciel akademicki stosuje skalę ocen, o której mowa w 

Regulaminie Studiów. 

3. Prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za realizację zajęć w sposób umożliwiający 

osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia.  

4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do indywidualnej weryfikacji osiągniętych przez studenta 

efektów kształcenia, zgodnie z metodami sprawdzenia efektu kształcenia zawartymi w karcie 

przedmiotu.  

5. Prowadzący zajęcia ma obowiązek archiwizować zapisy dokumentujące osiągnięcie efektów 

kształcenia, zgodnie z procedurą nr 14 Zasady archiwizacji prac studenckich. 
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6. Osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia jest niezbędne do zaliczenia 

przedmiotu.  

7. Prowadzący przedmiot nadzoruje weryfikację osiąganych efektów kształcenia we wszystkich 

formach i rodzajach zajęć realizowanych w ramach przedmiotu.  

8. Po zakończeniu ostatnich zajęć kończących zajęcia prowadzący zobowiązany jest przekazać do 

wiadomości studentów poprzez „Wirtualny Dziekanat” uzyskane przez nich oceny końcowe.  

9. Po zakończeniu każdego semestru w terminie do 30 kwietnia oraz 31 października prowadzący 

zajęcia składają w Dziekanacie Uczelni odpowiednią dokumentację dotyczącą przeprowadzonych 

egzaminów i zaliczeń przedmiotów. 

10. Jeśli prowadzący przedmiot uzna za konieczną modyfikację procesu kształcenia i/lub 

programu kształcenia przekazuje swoje sugestie Dziekanowi Wydziału Inżynieryjnego WSZŚ. 

11. Dziekan Wydziału Inżynieryjnego nadzoruje realizację i doskonalenie procesu kształcenia 

przez podległych mu pracowników w zakresie osiąganych efektów kształcenia i ich zgodności z 

zakładanymi efektami kształcenia.  

12. Dziekan Wydziału Inżynieryjnego nadzoruje zgodność tematów prac dyplomowych z 

kierunkowymi efektami kształcenia.  

13. Dziekan zwołuje posiedzenie Zespołu ds. Jakości Kształcenia w celu przeprowadzenia oceny 

poziomu osiąganych efektów kształcenia dotyczącej średniej ocen uzyskanych przez studentów z 

poszczególnych przedmiotów, średniej oceny dla poszczególnych lat i kierunków studiów. 

14. W każdym roku akademickim po jego zakończeniu Dziekan zwołuje posiedzenie Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia w celu przeprowadzenia oceny prac dyplomowych oraz przebiegu egzaminów 

inżynierskich. Celem tej oceny powinna być analiza treści prac pod względem zgodności ze 

studiowanym kierunkiem, analiza ocen recenzentów oraz promotorów prac inżynierskich, analiza 

wyników egzaminów dyplomowych, analiza poziomu osiągania ostatecznego wyniku studiów z 

podziałem na poszczególne kierunki. 

15. Dziekan Wydziału Inżynieryjnego opiniuje sugestie prowadzących przedmiot dotyczące 

doskonalenia procesu i/lub programu kształcenia oraz przekazuje je Uczelnianemu Zespołowi ds. 

Jakości Kształcenia. 

16.Wnioski wynikające z posiedzeń Zespołu ds. Jakości Kształcenia Dziekan powinien 

uwzględnić w bieżącej polityce kształcenia, a także w polityce kadrowej Wydziału. 

17. Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia po zakończeniu roku akademickiego dokonuje 

oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz formułuje wnioski doskonalące programy 

kształcenia wszystkich prowadzonych przez Wydział kierunków studiów we wszystkich formach 

i rodzajach kształcenia w oparciu o zbiorcze dane uzyskane w danym roku akademickim:  

a) sugestie prowadzących przedmioty dotyczące programów kształcenia, 

c) analizę statystyczną ocen uzyskanych przez studentów danego kierunku, roku i trybu studiów 

przygotowaną przez Dziekana Wydziału Inżynieryjnego. Pracownicy Dziekanatu niezwłocznie po 

skompletowaniu dokumentacji, o której mowa w ust. 10 przygotowują zbiorcze zestawienie 

wyników nauczania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i przekazują je Dziekanowi, 

b) informacje Akademickiego Biura Karier płynące z monitorowania karier zawodowych 

absolwentów,  

c) informacje płynące z opinii Samorządu Studenckiego opracowywane przez Akademickie Biuro 

Karier na podstawie ankietyzacji studentów, tj. ankiet „Badanie jakości procesu kształcenia”, 

„Badanie jakości pracy dziekanatu”, „Badanie wizerunku Uczelni”,  

d) analizę efektów kształcenia uzyskiwanych przez studentów w trakcie praktyk zawodowych 

(Załącznik nr 2), 
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e) weryfikację przez Dziekana prac dyplomowych i egzaminów inżynierskich (Załącznik nr 3),  

f) analizę przez Dziekana ocen nauczycieli akademickich i hospitacji zajęć (Załącznik nr 4). 

18. Komisja formułuje i przedkłada Dziekanowi plan doskonalenia programów kształcenia. 

19. Dziekan przedstawia plan doskonalenia programów kształcenia Radom Konsultacyjno-

Programowym, które decydują o jego ostatecznej postaci. Zmiany doskonalące program 

kształcenia na danym kierunku odbywają się zgodnie z właściwą uchwałą Senatu w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia.  

 

§ 3 

1. Zasady oceny studentów reguluje Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi, który opisuje szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotów 

kończących się egzaminem, zaliczenia ćwiczeń z przedmiotów kończących się egzaminem, 

zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem, a także kryteria ilościowe przy 

ocenie egzaminów i prac kontrolnych oraz stosowaną skalę ocen. 

2. Sposób weryfikacji efektów kształcenia założonych dla poszczególnych przedmiotów 

określony jest w karcie przedmiotu. Karta przedmiotu precyzje sposoby oceny efektów 

kształcenia. Nauczyciele akademiccy zobowiązani są do przestrzegania procedury nr 13 

Zasady weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia. 

3. Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej jest 

określony przez procedurę 06 Odbywania studenckich praktyk zawodowych. 

4. Procedura 07 Przebiegu egzaminu dyplomowego opisuje przebieg realizacji procesu 

dyplomowania, w tym: składania prac dyplomowych, przygotowywania recenzji prac 

dyplomowych, przebiegu egzaminu dyplomowego. 

5. Za ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia odpowiada powołany przez Rektora Zespół ds. 

Jakości Kształcenia. 

 

§ 4 

Wykaz efektów kształcenia jest upubliczniony na stronie internetowej Uczelni. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                    Rektor 

                                                                         Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem                                                                                                               

 

 

                                                                                      dr Krzysztof Kannenberg 
 

 

 


