
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 

Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

z dnia 10 maja 2019 roku 

 

w sprawie zasad weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceny  

                  efektów uczenia się w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 

 

Na podstawie § 2 Uchwały Nr 347 Senatu WSZŚ w Tucholi z dnia 26.04.2019r. w sprawie 

uchwalenia Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły 

Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Zaliczenie ćwiczeń z określonego  przedmiotu lub egzamin z danego przedmiotu musi 

weryfikować poziom osiąganych przez studentów efektów uczenia się, ustalonych                        

do realizacji w trakcie toku  studiów i przypisanych do danego przedmiotu..     

2.Przedmiotowe efekty uczenia się muszą zapewnić realizację kierunkowych efektów             

uczenia się. 

3. Kierunkowe efekty uczenia się z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne zatwierdza Senat WSZŚ w Tucholi. 

4. Karta przedmiotu zgodnie z uchwalonymi przez Senat kierunkowymi efektami uczenia się 

definiuje przedmiotowe efekty uczenia się oraz określa sposoby weryfikacji osiągania przez 

studentów przedmiotowych efektów uczenia się. Wzór karty przedmiotu określa Załącznik               

nr 1 do Zarządzenia. 

 5. Sposób zaliczania zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych lub zajęć terenowych z danego 

przedmiotu winien być identyczny dla wszystkich studentów danego rocznika. 

6. W przypadku prowadzenia zaliczenia lub egzaminu w formie ustnej należy sporządzić 

indywidualną kartę oceny, w której zawarte powinny być następujące informacje: 

- nazwisko i imię studenta, 

- numer albumu, 

- treść zadanych pytań (wskazanie przedmiotowych efektów uczenia się, które weryfikuje 

dane pytanie), 



 

 

- ocena w punktach każdego pytania, 

- ostateczna ocena z zaliczenia lub z egzaminu. 

 

§ 2 

1. Dziekan zobowiązany jest do przedłożenia rektorowi Wyższej Szkoły Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi na koniec roku akademickiego, po zasięgnięciu opinii 

przedstawicieli nauczycieli akademickich danego kierunku studiów, oceny efektów uczenia 

się na każdym kierunku prowadzonym w WSZŚ w Tucholi. Wyniki tej oceny stanowią 

podstawę doskonalenia jakości kształcenia. 

2. Ocena efektów uczenia się obejmuje, w szczególności: 

a) analizę stopnia realizacji celów kształcenia i osiągania przez studentów założonych 

efektów uczenia się dla programu studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia,                          

a w tym: 

 analizę stosowanych sposobów i form weryfikowania efektów uczenia się                                   

oraz adekwatności tych form do zakładanych efektów uczenia się, 

 ocenę jakości prac dyplomowych i adekwatności wymagań stawianych pracom 

dyplomowym do celów programu studiów i zakładanych efektów uczenia się, 

 ocenę jakości praktyk oraz analizę zakładanych i uzyskanych w ich wyniku efektów 

uczenia się, 

 analizę wyników nauczania, 

 analizę wyników egzaminów dyplomowych, 

 analizę poprawności przypisania punktów ECTS do modułów kształcenia. 

b) analizę ocen zajęć dydaktycznych dokonywanych przez studentów na zakończenie 

każdego cyklu zajęć dydaktycznych; 

c) analizę użyteczności efektów uczenia się dla programu studiów o określonym poziomie                      

i profilu kształcenia (zakładanych i uzyskanych), a w tym: 

 ocenę wykorzystania wyników monitorowania losów absolwentów w definiowaniu 

efektów uczenia się, 

 ocenę zaangażowania przedstawicieli pracodawców w tworzenie programu studiów, 

sprawdzanie i ocenę uzyskanych efektów oraz doskonalenie programu studiów, 

 analizę zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy; 

d) ocenę infrastruktury dydaktycznej, w tym dostępu do literatury zalecanej w ramach 

kształcenia na kierunku studiów; 



 

 

e) ocenę sposobu informowania studentów i innych zainteresowanych (kandydatów, 

pracodawców) oraz rzetelności i aktualności informacji o efektach dla programu studiów 

oraz metodach sprawdzania i oceny efektów. 

3. Dziekan może powołać Zespół dla każdego kierunku studiów prowadzonego na WSZŚ                      

w Tucholi, w celu przeprowadzenia oceny efektów uczenia się. W skład Zespołu powinni 

wejść przedstawiciele nauczycieli akademickich reprezentujący dany kierunek studiów, 

przedstawiciele studentów, delegowani przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego oraz 

przedstawiciele pracodawców wskazani przez Radę Konsultacyjno – Programową                             

dla kierunku studiów. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się dziekanowi. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 

 

 

                                                                                                       Rektor 

                                                           Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem  

                                                                                    w Tucholi 

 

                                                                          dr Krzysztof Kannenberg 

 

 

 

 

  


