
 

 

 

PROCEDURA OCENY OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW 
UCZENIA  SIĘ 

1. Cel i zakres procedury 
 

Celem procedury jest określenie zasad systemu weryfikacji zakładanych efektów 
uczenia się osiąganych przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych na wszystkich etapach kształcenia. Procedura obejmuje swym 
zakresem studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe. 
 
2. Podstawa prawna procedury 

Regulacje zewnętrzne 

 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., 
 Uchwała Nr 36/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie struktury Jednolitego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 
Politechnice Koszalińskiej, 

 Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopad 2018 r. w sprawie charakterystyk 
drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie poziomy 6–8 
Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym systemie Kwalifikacji (Dz. U.  
z 2016, poz. 64), 

 Obwieszczenie MNiSW z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie studiów, 
 
3. Opis realizacji procedury 

3.1 Ocena realizacji założonych efektów uczenia się na zajęciach 

Sposoby weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się określone są w Kartach Kursu. 
Ocenę realizacji założonych efektów uczenia się na zajęciach w zakresie: kompletności 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się, adekwatności założonych metod 
dydaktycznych do rzeczywistych możliwości osiągnięcia i weryfikacji założonych 
efektów oraz zgodności punktów ECTS z rzeczywistym nakładem pracy studenta 
niezbędnym do osiągnięcia wszystkich założonych efektów uczenia się dokonuje 
nauczyciel akademicki realizujący zajęcia (Załącznik 1).  
 
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w procesie dydaktycznym pracownik 
przesyła za pośrednictwem Prodziekana ds. Kształcenia do Rady Programowej kierunku 
propozycję usprawnień w tym zakresie.  
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3.2 Weryfikacja realizacji założonych efektów uczenia się na zajęciach oraz 

propozycje usprawnień procesu dydaktycznego 

Weryfikacja osiągniętych przez studentów efektów uczenia się na zajęciach 
przeprowadza: 

 Rada Programowa dla studiów I i II stopnia, 
 Kierownik Studiów Podyplomowych dla studiów podyplomowych. 

 
Weryfikacja dokonywana jest na podstawie analizy: kart kursów, wyników zaliczeń 
semestralnych studentów ze szczególnym uwzględnieniem kursów egzaminacyjnych, 
wyników ankietyzacji kursów, wyników przeglądu prac dyplomowych na 
poszczególnych kierunkach, wyników realizacji praktyk studenckich. Szczegółowej 
weryfikacji kursów dokonuje się z uwzględnieniem form, metod oraz 
udokumentowanych wyników zaliczania zajęć. 
 
Weryfikacja osiąganych przez studentów efektów uczenia się dokonywana jest  
w układzie semestralnym. 
 
3.3. Realizacja działań związanych z doskonaleniem procesu dydaktycznego  
 
W celu weryfikacji poprawności procesu dydaktycznego Rady Programowe kierunków 
dokonuje corocznej analizy prac dyplomowych (na studiach I i II stopnia oraz studiach 
podyplomowych). 
 
Wnioski z realizacji założonych efektów uczenia się są przedstawione i dyskutowane na 
posiedzeniach Rady Wydziału.  
 
4. Dokumenty i formularze 

 
 Załącznik 1 - Wzór karty oceny osiągnięć założonych efektów 

https://repo.wilsig.tu.koszalin.pl/2021/karta_oceny_zalozonych_efektow.docx

