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ZARZĄDZENIE Nr 26/2012 

REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA 

W WARSZAWIE 

z dnia 28.09.2012 r. 

 

w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez 

studentów 

 

 

Działając na podstawie §20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie 

oraz w zgodzie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 

2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1445 ze zm.), zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. Efekty kształcenia osiągane indywidualnie przez studentów w toku studiów poddawane są 

regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji ich osiągnięcia dostosowane są do rodzaju efektów 

kształcenia.  

2. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest poinformować studenta, jakiego rodzaju wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne nabędzie w ramach przedmiotu oraz w jaki sposób będą 

one weryfikowane, zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Przedmiotu. 

3. W Kartach Przedmiotów wprowadza się rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami 

weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia.  

4. Forma zaliczenia przedmiotów rozumiana jest, jako zaliczenie i/lub egzamin, i jest podana 

dla każdego przedmiotu zarówno w Karcie Przedmiotu, jak i w Planie Studiów.  

5. Sposoby weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia dotyczą narzędzi stosowanych 

do przeprowadzenia weryfikacji. Przypisanie danej formie realizacji przedmiotu konkretnego 

typu efektów kształcenia jest ściśle związane z możliwością i sposobem weryfikacji osiągnięcia 

danego efektu. 

6. Narzędzia weryfikacji efektów kształcenia zostały przedstawione w Kartach Przedmiotów. 

7. Dopuszcza się następujące narzędzia weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia: 

a) sprawdzian ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych, 

b) sprawdzian pisemny, polegający na rozwiązaniu zadań problemowych, 

c) sprawdzian testowy otwarty, 

d) sprawdzian testowy zamknięty (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), 

e) indywidualne i zespołowe prace np. prezentacje, projekty, 

f) indywidualne i zespołowe zadania praktyczne, 

g) sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, 

h) aktywny udział w zajęciach, dyskusji. 

8. Dla wszystkich efektów kształcenia dopuszcza się możliwość weryfikacji ich osiągnięcia 

za pomocą więcej niż jednego narzędzia. 

9. Narzędzia weryfikacji muszą być tak skonstruowane, aby otrzymanie przez studenta oceny 

dostatecznej oznaczało, że osiągnął wszystkie zamierzone efekty kształcenia dla przedmiotu, 

w danym semestrze, na poziomie co najmniej minimalnym. 

 



2 

 

 

§ 2 

1. Nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot objęty programem kształcenia zobowiązany jest 

do dokumentowania osiągniętych przez studenta efektów kształcenia.  

2. Osiągnięcia studenta podlegają ewaluacji zgodnie ze skalą ocen przedstawioną w §17 ust. 1 

Regulaminu studiów WSEiZ w Warszawie. 

3. Oceny wpisywane są przez nauczycieli do indeksów, protokołów 

zaliczeniowych/egzaminacyjnych oraz kart okresowych osiągnięć studenta.  

4. Karty okresowych osiągnięć studenta przechowywane są w teczkach akt osobowych studenta, 

a po ukończeniu studiów w archiwum Uczelni przez 50 lat, zgodnie z §4 pkt. 2 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 w sprawie dokumentacji przebiegu 

studiów. 

5. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia przekazuje, w terminie przewidzianym w organizacji 

roku akademickiego, protokoły zaliczeniowe/egzaminacyjne, które są przechowywane 

przez właściwą jednostkę Uczelni zajmującą się obsługą toku studiów – Dziekanat. 

6. Pisemne prace studentów przechowywane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia przez rok 

po zakończeniu roku akademickiego, w którym zostały przygotowane. Po tym okresie nauczyciel 

akademicki dostarcza do Dziekanatu po dwa egzemplarze pracy ocenionej bardzo dobrze, 

dobrze, dostatecznie i niedostatecznie. Prace te przechowywane są w Dziekanacie przez trzy 

lata.  

7. W przypadku ustnej weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia przez studentów, nauczyciel 

akademicki składa w Dziekanacie, najpóźniej miesiąc od zakończenia sesji egzaminacyjnej, 

zestaw pytań, które były podstawą weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia. 

8. W przypadku prac o dużych gabarytach (np. projekty, makiety, plansze) wymagane jest złożenie 

ich w formie cyfrowej np.: na płycie CD.  

9. Przechowywana dokumentacja weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia, 

powinna służyć właściwym jednostkom do kompleksowej analizy osiągnięć studentów, która 

jest elementem Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

 

§ 3 

1. Dziekan wydziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum 

kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada radzie wydziału na koniec roku 

akademickiego, raport dotyczący oceny efektów kształcenia osiąganych przez studentów 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

2. Analizy sposobu weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia dokonują także Wydziałowe 

Komisje ds. Jakości Kształcenia poprzez coroczną analizę wystawianych ocen, wielkości 

i przyczyn odsiewu oraz analizę wyników egzaminów dyplomowych.  

3. Wyniki analizy, o której mowa w ust. 2, przedstawiane są Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości 

Kształcenia.  

4. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia po zakończeniu roku akademickiego przedstawia 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Rektorowi i Prezydentowi Uczelni, wyniki weryfikacji 

w zbiorczym raporcie. 

5. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia na podstawie raportu Pełnomocnika ds. Jakości 

Kształcenia formułuje ewentualne zalecenia i sugestie dla Dziekana oraz rady wydziału. 
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6. W procesie analizy uczestniczą przedstawiciele studentów, którzy w sposób bezpośredni 

lub pośredni (np. za pośrednictwem Samorządu Studentów WSEiZ) wyrażają opinie o osiąganiu 

zakładanych efektów kształcenia. 

7. Raporty Dziekana i Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, a także opinie i sugestie 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz studentów służą doskonaleniu programów 

kształcenia poszczególnych kierunków i stopni studiów. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Rektor 

 
 
        doc. dr Monika Madej 

 


