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Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia
na Wydziale Humanistycznym UKW

§1

PODST AWY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późno
zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie
warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596).

3. Zarządzenie Nr 55/2011/2012 Rektora UKW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia
Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu
tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia studiów doktoranckich projektowanych
zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowania
programów kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów doktoranckich do wyrnagań krajowych
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

4. Zarządzenie Nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia i
stosowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia.

5. Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji jakości kształcenia

6. Uchwały Senatu UKW nr 59/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Senatu
UK W nr 79/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów.

7. Uchwała Nr 80/2014/2015 Senatu UKW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

8. Uchwała Nr 12/2015/2016 Senatu UKW z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wytycznych rad
podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z
wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania
podstawowych zadań Uczelni od roku akademickiego 2016/2017

9. Uchwała Nr \23/2014/2015 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 20\5 r. w sprawie wprowadzenia
ogólnouczelnianej procedury monitowania karier zawodowych absolwentów UKW

10. Zarządzenie Nr \\4/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy
Studium Praktyk Zawodowych oraz wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych w UKW

§2

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

\. Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale
Humanistycznym zobowiązani są do:

a. opracowania i złożenia w sekretariacie jednostki prowadzącej kierunek studiów podpisanego
sylabusa modułu kształcenia, w którym określa się warunki i wymogi sprawdzania realizacji
założonych efektów kształcenia;

-



b. opublikowania sylabusa w systemie elektronicznym lub jego udostępniania studentom w innej
formie;

c. przekazania studentom podczas pierwszych zajęć informacji o warunkach i wymogach
sprawdzania realizacji efektów kształcenia, w oparciu o przygotowany sylabus modułu.

d. realizacji programu kształcenia niezbędnego do osiągnięcia przez studentów zamierzonych
efektów kształcenia, określonych w przygotowanych sylabusach modułów;

e. dokonywania analizy osiągniętych przez studentów efektów kształcenia w ramach
prowadzonego modułu kształcenia, zgodnie z przyjętymi przez nauczyciela akademickiego
sposobami zaliczania, oceniania i różnicowania ocen;

f. dokumentowania osiągnięć studentów oraz przechowywania tej dokumentacji zgodnie z
zapisami §3;

g. weryfikacj i real izacj i założonych efektów kształcenia, określonych w przygotowanych
sylabusach modułów zgodnie z §4 oraz Procedurą dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów
kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW;

h. przekazywania koordynatorowi modułu kształcenia w formie pisemnej informacji dotyczących
konieczności modyfikacji efektów kształcenia założonych dla prowadzonego modułu
kształcenia;

2. Koordynator modułu uzyskuje od poszczególnych prowadzących informacje na temat osiągniętych przez
studentów efektów kształcenia. Przeprowadzenie analizy tych informacji jest podstawą przygotowania
raportu (załącznik nr 1), przekazywanego Radzie Programowej kierunku studiów w przypadku
stwierdzen ia potrzeby modyfikacji efektów kształcen ia.

3. Opiekun praktyk w miejscu praktyk zobowiązany jest do przekazywania niezbędnej dokumentacji
opiekunowi praktyk wyznaczonemu w jednostce prowadzącej kierunek studiów.

4. Opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów zobowiązany jest do
weryfikacji poziomu osiągnięcia efektów kształcenia w trakcie odbywania praktyki przez studenta, na
podstawie dokumentacji potwierdzonej przez opiekunów w miejscu odbywania praktyk.

5. Opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów zobowiązany jest do
przygotowania raportu (załącznik nr 2), przekazywanego Radzie Programowej kierunku studiów w
przypadku stwierdzenia potrzeby modyfikacji efektów kształcenia.

6. Komisja egzaminacyjna zobowiązana jest do weryfikacji efektów kształcenia przypisanych do
seminarium dyplomowego i efektów weryfikowanych w czasie egzaminu dyplomowego oraz
przygotowania raportu (załącznik nr I), przekazywanego Radzie Programowej kierunku studiów w
przypadku stwierdzenia potrzeby modyfikacji efektów kształcenia.

7. Rada Instytutulzebran ie
programów kształcenia
podyplomowych.

pracowników Katedry wydziałowej zobowiązana jest do opiniowania
projektów efektów kształcenia dla studiów l, II i III stopnia oraz studiów

8. Instytut/Katedra wydziałowa zobowiązane są do opracowania i modyfikowania programów kształcenia
dla studiów podyplomowych, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Senatu UKW dla rad
podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów
podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń.



9. Dyrektor Instytutu/ Kierownik Katedry zobowiązany jest do przechowywania protokołów, list obecności
ze spotkań Rady Instytutu/Katedry, Rad Programowych w sprawach dotyczących jakości kształcenia.

10. Rada Programowa kierunku studiów zobowiązana jest do:

a. opracowania i modyfikowania programów kształcenia, w tym efektów kształcenia, dla studiów I,
II i !lI stopnia;

b. opracowania Regulaminu dyplomowania dla kierunków prowadzonych w danej jednostce
organizacyjnej i przedłożenia do akceptacji Radzie Wydziału;

c. przedkładania kierownikowi podstawowej jednostki organizacyjnej opmu w sprawie efektów
kształcenia na kierunku;

d. uwzględniania raportu z monitorowania karier zawodowych absolwentów przy modyfikowaniu
programów kształcenia danego kierunku;

e. przekazywania do Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia rocznego
sprawozdania z weryfikacji realizacji efektów kształcenia na prowadzonym kierunku studiów
(załącznik nr 3) z informacją o braku modyfikacji lub z propozycjami modyfikacji programu
kształcenia;

f. przekazywania Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia rocznego
sprawozdania z weryfikacj i założonych efektów kształcenia podczas praktyk studenckich
(załącznik nr 3) z informacją o braku modyfikacji lub z propozycjami modyfikacji programu
kształcenia;

g. dokumentowania i przechowywania informacji o wprowadzonych korektach w programach
kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia;

h. dokumentowania informacji i uwag przedstawionych podczas spotkań z interesariuszami
zewnętrznymi i wewnętrznymi dotyczących weryfikacji efektów kształcenia.

II. Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Jakości Kształcenia zobowiązana jest do:

a. opiniowania programów kształcenia, w tym zakładanych efektów kształcenia dla studiów I, II,
III stopnia oraz studiów podyplomowych;

b. opracowania raportu samooceny określającego dobre i słabe strony kształcenia na podstawie
analizy działań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia i przedłożenia go kierownikowi
podstawowej jednostki organizacyjnej;

c. opracowania sprawozdania rocznego z weryfikacji założonych efektów kształcenia dla
prowadzonych kierunków studiów oraz z weryfikacji założonych efektów kształcenia podczas
praktyk studenckich za dany rok akademicki;

d. dokumentowania i przechowywania informacji o wprowadzonych korektach w programach
kształcenia w kolejnych cyklach kształcenia w odniesieniu do zakładanych efektów kształcenia.

12. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia Wydziału Humanistycznego zobowiązany jest do:

a. opracowania w porozumieniu z Wydziałową Komisją ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
harmonogramu prac projakościowych na Wydziale Humanistycznym;



b. wykorzystania wyników raportu dotyczącego monitorowania karier zawodowych absolwentów
do poprawy jakości kształcenia i przekazania wyników Komisji ds. Studenckich i Jakości
Kształcenia oraz Radom Programowym;

c. nadzorowania prac dotyczących planowania zajęć dydaktycznych na WH, które szczegółowo
określa Zarzqdzenie Rektora UKW w sprawie organizacji procesu kształcenia;

d. dokumentowania i przechowywania sprawozdań z weryfikacji założonych efektów kształcenia w
jednostkach Wydziału Humanistycznego wraz ze sprawozdaniem z realizacji efektów
kształcenia podczas praktyk studenckich.

13. Dziekan Wydziału Humanistycznego zobowiązany jest do:

a. przedłożenia na koniec roku akademickiego radzie jednostki oceny efektów kształcenia, która
stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli
akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów;

b. przekazania Prorektorowi ds. Studenckich i Jakości Kształcenia protokołu z Rady Wydziału
poświęconej ocenie jakości kształcenia.

14. Rada Wydziału Humanistycznego zobowiązana jest do:

a. opiniowania projektów efektów kształcenia dla studiów I, II i III stopnia, uchwalania efektów
kształcenia dla studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, opiniowania
programu działań projakościowych, uchwalania programów kształcenia (plany i programy
studiów), zatwierdzania procedur dotyczących jakości kształcenia na Wydziale
Humanistycznym;

b. poświęcenia przynajmniej jednego posiedzenia doskonaleniu jakości kształcenia w jednostce,
każdego roku w oparciu o przedłożone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
sprawozdania z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

15. Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni:

a. opiniują i konsultują programy studiów i efekty kształcenia dla nowych kierunków studiów;

b. opiniują i konsultują ewentualne zmiany w programach studiów i efektach kształcenia
dotyczących oczekiwanych przez nich: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;

§3

METODY DOKUMENTOWANIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW
KSZT AŁCENIA, CZAS I FORMA PRZECHOWYW ANIA DOKUMENTACJI

l. Ustala się następujące metody dokumentowania realizacji założonych efektów kształcenia oraz formę
przechowywan ia dokumentacj i:

a. dla egzaminów i zaliczeń ustnych:

• nauczyciel akademicki przygotowuje i dokumentuje wykaz pytań, zagadnień form ustnych
egzaminu zgodnych z efektami kształcenia przewidzianymi dla danego modułu,

• nauczyciel akademicki przygotowuje dokumentuje zakres treści programowych
wymaganych do uzyskania oceny pozytywnej,



• wykazy pytań przechowuje się w formie papierowej lub elektronicznej,
• nauczyciel akademicki przygotowuje listę zawierającą imiona i nazwiska studentów, numery

pytańlzadań zadanych każdemu ze studentów (zgodne z wykazem) oraz inne informacje,
które egzaminujący uzna za ważne dla udokumentowania przebiegu egzaminu. Przy każdym
pytaniu powinna być zapisana odrębna ocena cząstkowa lub liczba przyznanych punktów, a
w protokole ocena końcowa, na którą złożyły się oceny cząstkowe/punkty.

• dokumentacja weryfikacji efektów kształcenia dla egzaminów i zaliczeń ustnych
przechowywana jest w formie papierowej lub elektronicznej.

b. dla egzaminów i zaliczeń pisemnych:

• nauczyciel akademicki przygotowuje i dokumentuje wzory testów/kolokwiów, form
pisemnych egzaminów i zaliczeń zgodnych z efektami kształcenia przewidzianymi dla
danego modułu i określa zakres treści programowych wymaganych na uzyskanie oceny
pozytywnej;

• nauczyciel akademicki przechowuje pojedyncze prace studentów (jeżeli są zrozrucowane
oceny) odpowiadające każdej ocenie, a w przypadku braku zróżnicowania ocen przechowuje
pełną reprezentację,

• nauczyciel akademicki przechowuje wzory testów/kolokwiów, form pisemnych egzaminów i
zaliczeń oraz prace studentów w formie papierowej lub elektronicznej.

c. dla innych form: wytworów studentów, zaliczeń praktycznych, projektów, prezentacji, innych prac
indywidualnych lub zespołowych studentów:

• nauczyciel akademicki przygotowuje zestaw czynności/pytańlzagadnień niezbędnych do
zaliczenia praktycznego (np. testu umiejętności ruchowych, przeprowadzenia lekcji itp.),
przygotowania projektu, prezentacji lub innej pracy studenta zgodnie z efektami założonymi
w sylabusie modułu kształcenia oraz kryteria oceniania,

• nauczyciel akademicki określa i dokumentuje zakres treści programowych wymaganych na
uzyskanie oceny pozytywnej;

• nauczyciel akademicki przechowuje wybrane pojedyncze prace studenta lub pojedyncze
karty oceny studenta (jeżeli są zróżnicowane oceny), a w przypadku braku zróżnicowania
ocen nauczyciel przechowuje całą reprezentację,

• dokumentację realizacji założonych efektów kształcenia przechowuje się w formie
papierowej lub elektronicznej.

c. dla praktyk studenckich:

• opiekun praktyk w miejscu ich odbywania dokonuje bieżącej analizy osiągniętych efektów
kształcenia w oparciu o podejmowane zadania w czasie trwania praktyk oraz ocenia i
potwierdza po odbytej praktyce realizację założonych efektów kształcenia w formie
opisowej (opin ia o praktyce i karta oceny studenta);

• opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów przygotowuje
sylabus wraz z wykazem efektów kształcenia przewidzianych do realizacji w ramach
praktyk studenckich;

• opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów przedstawia cel,
zakres, warunki, wymiar, terminy oraz efekty kształcenia realizowane w czasie praktyk;



• opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów ccema
potwierdza realizację efektów kształcenia w trakcie praktyki na podstawie dziennika
praktyk/teczki metodycznej oraz opinii o praktyce/karty oceny studenta;

• opiekun praktyk wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów składa
sprawozdania z praktyk wraz z dokumentacją praktyk Kierownikowi Studium Praktyk, w
terminie jednego miesiąca od ich zakończenia.

d. dla egzaminu dyplomowego:

• komisja egzaminacyjna weryfikuje poprzez pracę dyplomową oraz ustny egzamin
dyplomowy stopień osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia, które obejmują
umiejętność omówienia pracy dyplomowej (tematu, celów, hipotez, zakresu podmiotowego i
przedmiotowego, wykorzystanych źródeł informacji i metod badawczych, wniosków) oraz
odpowiedź na dwa pytania: jedno od promotora oraz jedno od recenzenta z zakresu
zagadnień określonych w Regulaminie dyplomowania Jednostki.

• komisja egzaminacyjna potwierdza osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia przez
wystawienie oceny na podstawie ostatecznego wyniku studiów obliczanego według wzoru
określonego w Regulaminie studiów.

• pracę dyplomową, protokół recenzje przechowuje SIę w formie zgodnej z
Rozporządzeniem MNiSW w teczce osobowej studenta.

§4

PROCEDURA WERYFIKOWANIA REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA, TRYB PRZEKAZYWANIA ORAZ CZAS I FORMA

PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

l. Ustala się następującą procedurę weryfikowania realizacji założonych efektów kształcenia oraz czas i
formę przechowywania dokumentacji:

a. dla koordynatorów modułów:

• koordynator modułu dokonuje analizy realizacji efektów kształcenia na podstawie informacji
od osób prowadzących poszczególne formy modułu kształcenia;

• w przypadku stwierdzenia potrzeby modyfikacji efektów kształcenia koordynator przekazuje
wniosek (załącznik l) Radzie Programowej właściwego kierunku studiów;

• brak złożenia wniosku jest jednoznaczny ze stwierdzeniem prawidłowej realizacji
wszystkich założonych efektów kształcenia oraz złożeniem niezmienionej wersji sylabusa
modułu kształcenia na kolejny cykl kształcenia.

b. dla opiekunów praktyk studenckich:

• w przypadku stwierdzenia potrzeby modyfikacji efektów kształcenia opiekun praktyk
wyznaczony w jednostce prowadzącej kierunek studiów przygotowuje i przekazuje Radzie
Programowej właściwego kierunku studiów wniosek w tej sprawie (załącznik 2);

• brak złożenia wniosku jest jednoznaczny ze stwierdzeniem prawidłowej realizacji
wszystkich założonych efektów kształcenia oraz złożeniem niezmienionej wersji sylabusa
praktyk na kolejny cykl kształcenia.



c. dla egzaminów dyplomowych:

• promotorzy seminariów oraz członkowie komisji egzarrunow dyplomowych dokonują
analizy realizacji efektów kształcenia przypisanych do seminarium dyplomowego oraz
weryfikowanych w czasie egzaminu dyplomowego i w przypadku stwierdzenia potrzeby ich
modyfikacji wnioskują o zmianę we wniosku, który przedkładają Radzie Programowej
kierunku (załącznik nr I),

• brak wnioskowania o zmianę efektów kształcenia jest jednoznaczny ze stwierdzeniem
prawidłowej realizacji wszystkich założonych efektów kształcenia oraz złożeniem
niezmienionego zestawu efektów kształcenia dla egzaminu dyplomowego/magisterskiego na
kolejny cykl kształcenia.

d. dla Rad Programowych kierunków studiów:

• Rada Programowa kierunku studiów przygotowuje raport zbiorczy dotyczący konieczności
modyfikacji efektów kształcenia (załącznik nr 3) na podstawie wniosków przekazywanych
przez koordynatorów modułów kształcenia wraz z ewentualnymi modyfikacjami efektów
kształcenia dla egzaminów dyplomowych/magisterskich oraz opiekunów praktyk
wyznaczonych w jednostce prowadzącej kierunek studiów. W uzasadnionych przypadkach
Rada Programowa może w raporcie zbiorczym wnioskować o zmianę kierunkowych
efektów kształcenia;

• Rada Programowa kierunku studiów przygotowuje raport zbiorczy (załącznik nr 3)
również w przypadku braku konieczności modyfikacji efektów kształcenia,

• zbiorczy raport Rady Programowej kierunku studiów przekazywany jest do Wydziałowej
Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia.

e. dla Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia:

• Wydziałowa Komisja ds. Studenckich i Jakości Kształcenia przekazuje Dziekanowi WH
sprawozdanie z realizacji założonych efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków
studiów za dany rok akademicki;

• przechowuje w formie papierowej pełną dokumentację w postaci sprawozdania.

§5

RAMOWY SYSTEM OCENY STUDENTÓW

1. Wymagania dotyczące form zajęć dydaktycznych kończących się egzaminem:

• egzamin może mieć formę pisemną lub ustną,
• sposób zaliczenia lub formę egzaminu ustalają indywidualnie wykładowcy,
• o wybranej formie egzaminu prowadzący wykłady ma obowiązek poinformowania studentów w

trakcie pierwszych zajęć,
• w przypadku egzaminu pisemnego, egzaminator powmien przedstawić ocenioną pracę

egzaminowanemu najego życzenie w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu.

Dla uzyskania oceny pozytywnej student powinien:

• przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć całą wiedzę zawartą w literaturze podstawowej,
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podaną w sylabusie modułu oraz przekazanej przez prowadzących zajęcia, lub w innej formie
dostępnej w wyniku aktywnych form zajęć,

• przynajmniej dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem modułu,
ćwiczone na zajęciach,

• wykazać przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania otaczających zjawisk,
zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności,

• w przypadku modułów, w ramach których oprócz wykładu prowadzone były ćwiczenia - przed
przystąpieniem do egzaminu uzyskać zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem
koniecznym przystąpienia do egzaminu z modułu, w ramach którego prowadzone były ćwiczenia.

2. Wymagania dotyczące zaliczenia obowiązkowych form zajęć dydaktycznych kończących się egzaminem:

Zaliczenie zajęć z modułu kończącego się egzaminem powinno nastąpić, jeśli student:
• uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. poznał

i zrozum iał wiedzę zawartą w zadanej literaturze,
• należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty itp.

przewidziane programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami - z
zachowaniem warunków zasad ochrony własności intelektualnej,

• sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego zajęcia.

3. Wymagania dotyczące zaliczenia form zajęć dydaktycznych, które nie kończą się egzaminem:

• podstawą zaliczenia modułu może być pisemna praca kontrolna (np. test, projekt, referat itp.)
lub zaliczenie ustne,

• jeżeli z danego modułu odbywają się ćwiczenia i wykłady, to ocenia się je oddzielnie.

4. Kryteria ilościowe przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych:

• prowadzący zajęcia wystawia oceny według przyjętej przez niego skali i przedstawia ją
studentom na pierwszych zajęciach, określając sumę (pulę) punktów do zdobycia w czasie
trwania zajęć i/lub na egzaminie,

• punkty mogą być przyznawane za prace pisemne (testy, projekty, obliczenia, referaty itp.),
odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach itd.,

• poszczególne elementy składowe oceny mogą mieć różną wartość, w zależności od stopnia
ich trudności i złożoności.

5. Oceny

Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przy
egzaminach i zaliczeniach stosuje się następujące oceny:

- bardzo dobry 5,0
- dobry plus 4,5
- dobry 4,0
- dostateczny plus 3,5
- dostateczny 3,0
- niedostateczny 2,0

Warunki przystąpienia do zaliczeń egzaminów uregulowane zostały w Regulaminie Studiów
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.



6. Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych

Egzamin dyplomowy powinien wykazać, że student:
• posiada ogólną wiedzę z modułów kierunkowych oraz szczegółową w zakresie wybranej

specjalności:
- odpowiada na pytania wykazując się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi
nabytymi w toku studiów,
- potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z obszaru tematycznego
pracy dyplomowej, posługując się przy tym wiadomościami z literatury modułu, jak i sądami
własnymi,

• samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach,
• prowadzi wywód logicznie, posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem.

Egzamin dyplomowy składa się z następujących elementów:
• omówienie pracy dyplomowej: tematu, celów, hipotez, zakresu podmiotowego i przedmiotowego,

wykorzystanych źródeł informacji i metod pomiaru, wyników, wniosków,
• odpowiedzi na pytania promotora i recenzenta z zakresu zagadnień określonych w Regulaminie

dyplomowania dla jednostki prowadzącej kierunek.

Szczegółowe warunki przygotowywania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
uregulowane zostały w Zasadach przygotowywania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów
dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW z dnia 21 lutego 2017 r.

Terminy przekazywania dokumentacji oraz przechowywania dokumentacji realizacji efektów kształcenia na
Wydziale Humanistycznym zostały określone w Procedurze dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów
kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW (Zał. nr 4).

Członkowie Rady Wydziału Humanistycznego zatwierdzili Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji
efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKWwraz z załącznikami na posiedzeniu w dniu 21
lutego 2017 r.



Zalqcznik nr I
do Zasad dokumentacji i weryfikacji

realizacji efektów kształcenia
na Wydziale Humanistycznym UKW

z dnia 21 lutego 2017 r.

RAPORT KOORDYNATORA MODUŁU/KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO
Z REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu nazwa modułu zgodna z programem kształcenia

Wydział pełna nazwa wydziału prowadzqcego kierunek

Instytut/Katedra pełna nazwa instytutu bezpośrednio odpowiedzialnego za kierunek

Kierunek np. historia, filologia

Specjalność/specjalizacja nazwa zgodna z programem kształcenia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

Profil: ogolnoakademicki/praktyczny

Forma studiów stacjonarne/niestacjonarne

Rok/semestr l, 11, 111 I, 2, 3, 4 , 5, 6

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię
i nazwisko prowadzącego moduł kształcenia
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię
i nazwisko koordynatora modułu kształcenia

PROPONOWANE MODYFIKACJE OPISU MODUŁU

wyszczególnienie stan obecny proponowana zmiana

Efekty kształcenia:

UZASADNIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN:

data podpis koordynatora modułu /
przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego
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Załqcznik nr 2
do Zasad dokumentacji iweryfikacji

realizacji efektów kształcenia
na Wydziale Humanistycznym UKW

z dnia 2 I lutego 2017r.

RAPORT OPIEKUNA PRAKTYK STUDENCKICH
WYZNACZONEGO W JEDNOSTCE PROWADZĄCEJ KIERUNEK STUDIÓW

Z REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu nazwa modułu zgodna z programem kształcenia

Wydział pełna nazwa wydziału prowadzącego kierunek

InstytutlKatedra pełna nazwa instytutu bezpośrednio odpowiedziałnego za kierunek

Kierunek np. historia,filologia

Specjalność/specjalizacja nazwa zgodna programem kształcenia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

Profil: ogółnoakademicki/praktyczny

Forma studiów stacjonarne/niestacjonarne

Rok/semestr 1, 11, III I, 2, 3, 4, 5, 6

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię
i nazwisko prowadzącego praktyki studenckie
Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię
i nazwisko koordynatora prowadzącego praktyki
studenckie

PROPONOWANE MODYFIKACJE OPISU MODUŁU
wyszczególnienie stan obecny proponowana zmiana

Efekty kształcenia

UZASADNIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN:

data podpis opiekuna praktyk
z ramienia uczelni



Zalqcznik nr 3
do Zasad dokumentacji iweryfikacji

realizacji efektów kształcenia
na Wydziale Humanistycznym UKW

z dnia 2/ lutego 20/7 r.

RAPORT RADY PROGRAMOWEJ
Z REALIZACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Rok akademicki .

Kierunek studiów .

Rok studiów i poziom kształcenia .

Forma studiów .

Jednostka prowadząca kierunek studiów .

Na podstawie analizy raportów koordynatorów modułów i raportów opiekunów praktyk studenckich, Rada
Programowa':
D nie wnosi o modyfikację w matrycy efektów kształcenia dla kierunku.
D wnosi o zatwierdzenie następujących zmian w matrycy efektów kształcenia dla

poszczególnych modułów:

Odniesienia do kierunkowych efektów kształcenia

Nazwa modułu

stan obecny proponowana zmiana

UZASADNIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN:

data podpis przewodniczącego Rady Programowej

I zaznaczyć wlaściwe
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Załqcznik nr 4
do Zasad dokumentacji i weryfikacji

realizacji efektów kształcenia
na Wydziale Humanistycznym UKW

z dnia 2/ lutego 20/7 r.

Procedura realizacji
Zasad dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia

na Wydziale Humanistycznym UKW

podstawy prawne

podmiot
odpowiedzialny zadania terminy

l. każdego roku poswięca przynajmniej jedno swoje posiedzenie
doskonaleniu jakości kształcenia W jednostce w oparciu o przedłożone
przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej sprawozdania do końca lipca
z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia;

l. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późno zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków

prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596).
3. Zarządzenie Nr 55/2011/2012 Rektora UKW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych

Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz
dokumentacji programów kształcenia studiów doktoranckich projektowanych zgodnie z wymaganiami
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowania programów kształcenia dla
obecnie prowadzonych studiów doktoranckich do wyrnagań krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wyższego.

4. Zarządzenie Nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia i
stosowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia.

5. Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji jakości kształcenia

6. Uchwały Senatu UKW nr 59/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Senatu UKW nr
79/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów.

7. Uchwała Nr 80/2014/2015 Senatu UKW z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

8. Uchwała Nr 12/2015/2016 Senatu UKW z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wytycznych rad
podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wyrnogarru
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych
zadań Uczelni od roku akademickiego 2016/2017

9. Uchwała Nr 123/2014/2015 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawre wprowadzenia
ogólnouczelnianej procedury monitowania karier zawodowych absolwentów UKW

10. Zarządzenie Nr 114/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy
Studium Praktyk Zawodowych oraz wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych w UKW

Rada

(
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Wydziału 2. opnuuje projekt opisu efektów kształcenia dla studiów l, II i III
stopnia, uchwala opis efektów kształcenia dla studiów
podyplomowych, kursów i szkoleń, na bieżąco

3. opiruuje program działań projakościowych, uchwala programy
kształcen ia (plany I programy studiów), zatwierdza procedury
dotyczące jakości kształcenia na Wydziale.

L przedkłada na koniec roku akademickiego Radzie WH ocenę efektów
kształcen ia, która stanowi podstawę doskonalenia programu do 30

Dziekan kształcenia, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich września
zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów,

2. przekazuje Prorektorowi ds. Studenckich I Jakości Kształcenia
protokół z Rady Wydziału poświęconej ocenie jakości kształcenia,

do 15 sierpnia

3. wykorzystuje wyniki raportu dot. monitorowania karier zawodowych
absolwentów do poprawy jakości kształcenia, przekazuje wyniki nie rzadziej

Komisji ds. Studenckich Jakości Kształcen ia Radom
niż raz na trzy

I oraz lata
Programowym.

L opiniuje programy kształcenia, w tym opisy efektów kształcenia dla
studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych, na bieżąco

Komisja ds. 2. opracowuje raport samooceny określający dobre I słabe strony
Studenckich i kształcenia na podstawie analizy działań dotyczących zapewnienia

do 30 czerwca
Jakości jakości kształcenia I przedkłada go kierownikowi podstawowej
Kształcenia jednostki organizacyjnej,
WH 3. opracowuje sprawozdanie z weryfikacj i założonych efektów

kształcenia dla prowadzonych kierunków studiów oraz z weryfikacji do 15
założonych efektów kształcenia podczas praktyk studenckich za dany września
rok akademicki,

4. dokumentuje informacje o wprowadzonych korektach w programach minimalnie
kształcenia w kolejnych cyklach kształcenia w odniesieniu do trzy cykle
zakładanych efektów kształcenia kształcenia

l. opracowuje w porozumieniu z Komisją ds. Studenckich i Jakości do 15
Kształcenia harmonogram prac projakościowych w jednostce, września

Prodziekan ds. 2. dokumentuje sprawozdania z weryfikacji założonych efektów
Jakości kształcenia w jednostkach oraz sprawozdania z weryfikacji założonych rok czasu od
Kształcenia efektów kształcenia podczas praktyk formie

. .
lub spotkania- w papierowej

WH elektronicznej,
3. wykorzystuje wyniki raportu dotyczącego rnon itorowan ia karier

zawodowych absolwentów do poprawy jakości kształcen ia i
nie rzadziej

przekazuje wyniki Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia oraz
niż raz na 3

lata
Radom Programowym,

4. nadzoruje pracę wydziałowego koordynatora ds. planowania zajęć
dydaktycznych lub inn~j osoby powołanej aktualnie do wykonywania na bieżąco
zadań związanych z planowaniem zajęć dydaktycznych na WH,

5. przechowuje sprawozdania weryfikacji założonych efektów
przez jeden

z cykl
kształcenia w jednostkach oraz sprawozdania z weryfikacji założonych kształcenia i
efektów kształcenia podczas praktyk studenckich za dany rok kolejny rok
akademicki - w formie papierowej. akademicki
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Rada l. oprruuje programy kształcenia dla studiów I, II I III stopnia oraz
Instytutu/ studiów podyplomowych,

na bieżąco

zebranie
pracowników 2. opiniuje, opracowuje i modyfikuje projekty opisu efektów kształcenia

na bieżąco
Katedry WH dla studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych

Dyrektor l. dokumentuje notatki, listy obecności ze spotkań w sprawie
Instytutu przekazania informacji o weryfikacji założonych efektów kształcenia -

rok czasu od

Kierownik! w formie papierowej lub elektronicznej.
spotkania

KatedryWH

l. opracowuje i modyfikuje program kształcenia dla studiów I, II i III
stopnia,

na bieżąco

na tydzień
przed

czerwcowym
posiedzeniem

2. przedkłada kierownikowi podstawowej jednostki organ izacyj nej RadyRada
Programowa

opinie w sprawie efektów kształcenia na kierunku, Wydziału
przez jeden

Kierunku
3. przechowuje wszystkie informacje o wprowadzonych korektach w cykl

programach kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia, kształcenia iw
formie papierowej lub elektronicznej,

kolejny rok
akademicki

4. uwzględnia rap 011 z monitorowania karier zawodowych absolwentów nie rzadziej

przy modyfikowaniu programów kształcenia danego kierunku,
niż raz na 3

lata
5. przekazuje sprawozdanie roczne z weryfikacji założonych efektów

kształcenia na kierunku Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia,
uwzględnia analizę dotyczącą weryfikacj i efektów kształcenia do do 15 lipca
modyfikacji programu kształcenia danego kierunku (za dany rok
akademicki),

6. przekazuje sprawozdanie roczne z weryfikacji założonych efektów
kształcen ia podczas praktyk studenckich Kom isj i ds. Studenckich i do 15 lipca
Jakości Kształcenia (za dany rok akademicki),

7. dokumentuje zebrane informacje i uwagi przedstawione podczas w czasie

spotkań z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi dotyczące
trwania roku
akademickieg

weryfikacj i efektów kształcenia. o

l. dokonuje analizy realizacji efektów kształcenia na podstawie

Koordynator informacji od osób prowadzących poszczególne formy modułu,
na bieżąco

modułu 2. organizuje spotkania z prowadzącymi moduł celem uzyskania
informacj i na temat osiągniętych efektów kształcenia,

na bieżąco

3. przekazuje Radzie Programowej Kierunku studiów raport na temat najpóźniej 2

osiągniętych przez studentów efektów kształcenia. tygodnie po
zakończeniu

semestru

I
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Nauczyciele
akademicy

Opiekun
kierunkowy
praktyk

l. opracowują sylabus modułu, w którym określają warunki i wymogi
sprawdzania założonych efektów kształcenia,

2. składają podpisany sylabus w wersji papierowej w sekretariacie
jednostki oraz publikują sylabus w wersji elektronicznej,

najpóźniej
dwa tygodnie

przed
rozpoczęciem

roku
akademickieg

o

na pierwszych
zajęciach

rok czasu od
zaliczenia

rok czasu od
zaliczenia

na bieżąco

dwa tygodnie
przed

rozpoczęciem
praktyki

przed praktyką
3. dokonuje bieżącej analizy osiąganych efektów kształcenia w oparciu

o podejmowane zadania w czasie trwania praktyki,
w trakcie
praktyki

4. potwierdza realizację założonych efektów kształcenia w formie
opisowej (opinia o praktyce i karta oceny studenta),

po praktyce

5. ocerua realizację efektów kształcenia w trakcie praktyki na
podstawie dziennika praktyk/teczki metodycznej oraz opmu o
praktyce/kartę oceny studenta,

6. przekazuje Radzie Programowej Kierunku raport po zweryfikowaniu
osiągnięć efektów przez studenta na podstawie oceny dokumentacji

3. przekazują studentom informacje o warunkach I wymogach
sprawdzania efektów kształcenia w oparciu o sylabus modułu,

4. przygotowują i dokumentują (w formie papierowej lub elektronicznej)
wykaz pytań, zagadnień form ustnych egzaminu zgodnych z efektami
kształcenia przewidzianymi dla danego modułu, zakres treści
programowych wymaganych na uzyskanie danej oceny, listę
zawierającą IlTI10na I nazwiska studentów, numery pytańlzadań
zadanych każdemu ze studentów (zgodne z wykazem) oraz inne
informacje, które egzaminujący uzna za ważne dla udokumentowania
przebiegu egzarnmu. Przy każdym pytaniu powinna być zapisana
odrębna ocena cząstkowa lub liczba przyznanych punktów, a w
protokole ocena końcowa, na którą złożyły SIę oceny
cząstkowe/punkty.

5. przygotowują zgodnie z efektami kształcenia przewidzianymi dla
danego modułu i dokumentują (w formie papierowej lub
elektronicznej) wzory testów/kolokwiów, innych wytworów
studentów, form pisemnych i ustnych egzaminów, zaliczeń, zestawy
czynności/pytańlzagadnień niezbędnych do zaliczenia praktycznego,

6. określają zakres treści programowych wymaganych na uzyskanie
oceny pozytywnej,

7. przechowują pojedyncze prace studentów (jeżeli są zróżnicowane
oceny) odpowiadające każdej ocerue, a w przypadku braku
zróżnicowania ocen przechowują pełną reprezentację,

8. przekazują koordynatorowi modułu kształcenia w fonnie pisemnej
lub ustnej informację dotyczącą realizacji efektów kształcenia
założonych dla prowadzonego modułu kształcenia.

l. przygotowuje sylabus wraz z wykazem efektów kształcenia
przewidzianych do realizacji w ramach praktyk studenckich,

2. przedstawia cel, zakres, warunki, wymiar, terminy oraz efekty
kształcenia realizowane w czasie praktyk,

po praktyce

najpóźniej 4
tygodnie po (
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praktyki i opinii przedłożonej przez studenta, zaliczeniu
praktyk

7. dokumentuje (w formie papierowej lub elektronicznej) dzienniki
praktyk, teczki metodyczne, pojedyncze prace studentów rok czasu od
odpowiadające każdej ocenie, które osiągnął student wykonując dane zaliczenia
zadania,

8. przechowuje (w formie
. .

lub elektronicznej)papierowej optrue o
praktyce oraz pojedyncze prace studentów lub pojedyncze karty rok czasu od
oceny studenta odpowiadające każdej ocenie, które osiągnął student zaliczenia
wykonując dane zadania.

I. dokonuje bieżącej analizy osiąganych efektów kształcenia w oparciu
o podejmowane zadania w czasie trwania praktyk oraz ocenia w

. ..
efektów studenta na bieżącoopmn poziom osiągmęcra przez w oparciu o

Opiekun zadania podejmowane w trakcie praktyki oraz przedłożoną

praktyk w dokumentację,

miejscu 2. potwierdza realizację założonych efektów kształcen ia w formie
praktyk opisowej (opinia o praktyce i karta oceny studenta) oraz weryfikuje

. ..
efektów studenta podstawie dokumentacji

po praktyce
osrągmęcre przez na
praktyki i opinii przedłożonej przez studenta.

I. weryfikuje poprzez pracę dyplomową oraz ustny egzamin dyplomowy
Komisja stopień osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia przewidzianych
Egzamina- dla semmanum dyplomowego oraz weryfikowanych w czasie
cyjna egzaminu dyplomowego,

2. potwierdza
. ..

studenta efektów kształcenia po cykluosiągruęcie przez przez
wystawienie oceny na podstawie ostatecznego wyniku studiów studiów

obliczanego według wzoru określonego w Regulaminie studiów.
3. przekazuje do dziekanatu do przechowywania w teczce osobowej

studenta (wg Rozporządzeń MNiSW) dokumentację realizacji efektów
kształcenia wraz z pracą dyplomową, protokołami i recenzjami.

przed
powołaniem

Interesariusze
l. opirnują i konsultują programy studiów I efekty kształcenia dla kierunku

zewnętrzni nowych kierunków studiów, studiów

i wewnętrzni przed
2. opuuują I konsultują ewentualne zmiany w programach studiów i rozpoczęciem

efektach kształcenia dotyczących oczekiwanych przez nich: wiedzy, kolejnego
umiejętności i kompetencji społecznych, cyklu

kształcenia

Prodziekan ds. J
Wydziału H
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