
        

 

 

 

PROCEDURA SYSTEMU ZAPWENIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

weryfikacja efektów 

kształcenia oraz okresowy 

przegląd programów  

nr WKPiI/P4/2014 Wydanie 2 

Z dnia: 5.04.2016 r. Ważny od: 1.05.2016 r. 

Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

CEL PROCEDURY 

 

Celem procedury jest określenie sposobu postępowania związanego z procesem weryfikacji 

efektów kształcenia osiąganych przez studentów i słuchaczy Wydziału Humanistyczno-

Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

ZAKRES PROCEDURY  

 

Procedura obejmuje studentów wszystkich kierunków i poziomów studiów oraz słuchaczy 

studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego; 

2. Prodziekan ds. Studenckich 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej 

4. Kierownik studiów podyplomowych 

5. Wydziałowa Komisji ds.  Jakości Kształcenia 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

 

1. Okresowa weryfikacja osiąganych efektów kształcenia założonych w programach 

kształcenia jest przeprowadzana na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i 

niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych. 

2. Każdy program oraz przedmiot/moduł na kierunku i studiach podyplomowych podlega 

okresowej weryfikacji efektów kształcenia przynajmniej raz na trzy lata, na podstawie 

przeglądu nie mniej niż 50% opisów modułów kształcenia (tzw. sylabusów). 

3. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyznacza zespoły, 

odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy i ocenę realizacji efektów kształcenia na 

kierunku po zakończonym cyklu kształcenia oraz na studiach podyplomowych po 

zakończeniu edycji. 

4. W pracach zespołów analizujących i oceniających realizację efektów kształcenia na 

danym kierunku studiów lub studiów podyplomowych uczestniczą interesariusze 
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zewnętrzni i wewnętrzni oraz przedstawiciele studentów danego kierunku/specjalności 

lub słuchacze studiów podyplomowych. 

5. Z przeprowadzonej weryfikacji (Załącznik 1) zespoły wyznaczone przez 

Przewodniczącego WKJK sporządzają protokół (Załącznik 2). Protokół zawiera:  

a) część informacyjną: imiona i nazwiska osób przeprowadzających weryfikację oraz 

zgromadzoną dokumentację, 

b) część analityczną oraz podsumowanie i wnioski (postulaty naprawcze). Protokół z 

analizy efektów kształcenia na kierunku jest podpisywany i przekazywany 

Przewodniczącemu WKJK wraz z całą dokumentacją. 

6. Wyznaczone przez Przewodniczącego zespoły dokonują weryfikacji efektów 

kształcenia w oparciu o dokumentację, na którą składają się: 

a) tabela kierunkowych efektów kształcenia, 

b) program studiów; 

c) opisy modułów realizowane w danym semestrze, 

d) wszelkie informacje uzyskane od osób prowadzących zajęcia na danym kierunku, 

np. protokoły z weryfikacji efektów kształcenia (Załącznik nr 2) i zgromadzonej 

dokumentacji (a także, o ile zachodzi taka potrzeba, prace studentów, za pomocą 

których prowadzący zajęcia weryfikowali zakładane efekty kształcenia dla 

przedmiotu i programu studiów).  

7. Kierownicy jednostek prowadzący kierunek/specjalność studiów raz w roku 

przekazują pełnomocnikowi informację na temat oceny efektów i programów 

kształcenia (Załącznik nr 3). 

8. Kierownicy studiów podyplomowych po zakończeniu edycji przekazują 

pełnomocnikowi informację na temat oceny efektów i programów kształcenia 

(Załącznik nr 3). 

Zespoły w analizie weryfikacji efektów kształcenia mogą wykorzystać wytyczne dotyczące 

analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu i programu kształcenia. 

9. Wytyczne dotyczące analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia dla 

przedmiotu/modułu i programu kształcenia: 

a) czy cele i efekty kształcenia założone do realizacji w programie przedmiotu/ 

modułu pokrywają się z efektami kształcenia dla kierunku? 

b) czy treści programowe, formy zajęć oraz metody dydaktyczne umożliwiają 

realizację zakładanych efektów dla programu przedmiotu/modułu i programu 

kształcenia dla kierunku? 

c) czy określono właściwe metody oraz sposoby weryfikacji ogólnych i 

szczegółowych efektów kształcenia dla programu przedmiotu/modułu i programu 

kształcenia dla kierunku oraz czy forma i warunki zaliczenia przedmiotu/modułu 

pozwalają na weryfikację efektów kształcenia? 

d) czy liczba godzin i przypisane punkty ECTS zajęciom z udziałem nauczyciela 

akademickiego i studentów-umożliwiają realizację zakładanych efektów 

kształcenia dla przedmiotu/modułu i programu studiów dla kierunku? 

e) czy zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoryjne, projektowe, 

warsztatowe i inne) oraz przypisana im liczba godzin, punkty ECTS oraz 

liczebność grupy umożliwiają realizację zakładanych efektów dla 

przedmiotu/modułu i programu kształcenia dla kierunku? 

f) czy i w jaki sposób gromadzona jest dokumentacja? 
g) czy i w jaki sposób zweryfikowano efekty kształcenia założone dla praktyk 

realizowanych na kierunku? 
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DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ  

 

Zarządzenie Nr 740/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie funkcjonowania Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Wzór weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia (Załącznik nr 1) 

2. Wzór oceny jakości kształcenia – wnioski oraz ewaluacja (Załącznik nr 2) 

3. Informacja na temat oceny efektów i programów kształcenia (Załącznik nr 3). 
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Załącznik nr 1 

 

WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NAZWA MODUŁU  

NAZWA 

PRZEDMIOTU 

 

KIERUNEK  

SPECJALNOŚĆ  

SPECJALIZACJA  

ROK (nabór)  SEMESTR  

POZIOM STUDIÓW  FORMA ZAJĘĆ  

ILOŚĆ GODZIN  ECTS  

PROWADZĄCY  

 

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

NUMER/ 

SYMBOL 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA 

PRZEDMIOTU 

ODNIESIENIE DO 

FORM ZAJĘĆ 
SPOSÓB OCENY 

WIEDZA 

    

UMIEJETNOŚCI 

    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

    

 

ANALIZA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA 

PRZEDMIOTU/MODUŁU i PROGRAMU KSZTAŁCENIA 

Czy cele i efekty kształcenia założone do realizacji w 

programie przedmiotu/ modułu pokrywają się z 

efektami kształcenia dla kierunku? 

 

Czy treści programowe, formy zajęć oraz metody 

dydaktyczne umożliwiają realizację zakładanych 

efektów dla programu przedmiotu/modułu i 

programu kształcenia dla kierunku? 

 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf


        

 

 
Czy określono właściwe metody oraz sposoby 

weryfikacji ogólnych i szczegółowych efektów 

kształcenia dla programu przedmiotu/modułu i 

programu kształcenia dla kierunku oraz czy forma i 

warunki zaliczenia przedmiotu/modułu pozwalają na 

weryfikację efektów kształcenia? 

 

Czy liczba godzin i przypisane punkty ECTS 

zajęciom z udziałem nauczyciela akademickiego i 

studentów-umożliwiają realizację zakładanych 

efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu i 

programu studiów dla kierunku? 

 

Czy zajęcia o charakterze praktycznym (w tym 

laboratoryjne, projektowe, warsztatowe i inne) oraz 

przypisana im liczba godzin, punkty ECTS oraz 

liczebność grupy umożliwiają realizację zakładanych 

efektów dla przedmiotu/modułu i programu 

kształcenia dla kierunku? 

 

Czy i w jaki sposób gromadzona jest dokumentacja?  

Czy i w jaki sposób zweryfikowano efekty 

kształcenia założone w programie praktyk dla 

kierunku? 

 

 

UWAGI i OCENA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA 

PRZEDMIOTU/MODUŁU i PROGRAMU KSZTAŁCENIA 

UWAGI DOTYCZĄCE WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

OCENA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 …… 

 …… 

 

 

Podpisy członków zespołu: 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 
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Załącznik nr 2 

PROTOKÓŁ 

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – WNIOSKI i EWALUACJA 

 

KIERUNEK  

SPECJALNOŚĆ  

SPECJALIZACJA  

PROGRAM DLA NABORU  

ILOŚĆ GODZIN  

w tym wykłady:  

w tym ćwiczenia  

ILOŚĆ pkt. ECTS  

DATA OCENY  

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU 

PRZEPROWADZAJĄCEGO 

OCENĘ 

1. … 

2. …. 

3. …. 

PRZEDSTAWIONA 

DOKUMENTACJA 

1. …. 

2. …. 

SPOSÓB GROMADZENIA 

DOKUMENTACJI 

1. …. 

2. …. 

INNE FORMY OCENY 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

(hospitacje, ankietyzacja) 

 

ANALIZA PRZEDŁOŻONEJ 

DOKUMENTACJI 

 

WNIOSKI 
1. ….. 

2. ….. 

EWALUACJA – 

PROPOZYCJE ZMIAN 

1. …. 

2. ….. 

 

Podpisy członków zespołu: 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 
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Załącznik nr 3 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

 

W odniesieniu do § 13 Uchwały Senatu ATH nr 944 w sprawie wprowadzenia 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-

Humanistycznej oraz § 8 ust. 2 Zarządzenia Rektora ATH nr 740 w sprawie 

funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia informuję 

Pełnomocnika Dziekana WHS ds. Jakości Kształcenia, że po roku akademickim 

….……/….…… przeprowadzono ewaluację efektów kształcenia i programów studiów 

na kierunku (w przypadku filologii – specjalności) …………………………………….. 

W wyniku przeprowadzonego badania1: 

 postanowiono wdrożyć następujące zmiany w efektach kształcenia2:  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 postanowiono wprowadzić następujące zmiany w programach i planach studiów3: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 nie stwierdzono potrzeby wprowadzania zmian w efektach kształcenia 

 nie stwierdzono potrzeby wprowadzania zmian w programach kształcenia 

 

 

..………………………………………………………………………………………. 

PIECZĘĆ I PODPIS KIEROWNIKA KATEDRY/KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

                                                 
1 Niewłaściwe proszę skreślić. 
2 Należy podać informację o tym, dla którego naboru będą wprowadzane zmiany. 
3 Należy podać informację o tym, dla którego naboru będą wprowadzane zmiany. 
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