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ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 19/2012-2016 

z dnia 3 grudnia 2013 r. 

 

Na podstawie §14, §15, §16, §17 Regulaminu Studiów Wyższych  

w Politechnice Wrocławskiej obowiązującego od roku akademickiego 

2012/13, wprowadzam na okres kadencji   

 
PROCEDURĘ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 
Cel procedury: Określenie zasad sprawdzania założonych efektów 
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
studentów 

  
Definicje ocen: 
Ocena formująca, która służy bezpośrednio procesowi kształcenia i jest 
dokonywana w jego trakcie, np.: krótki sprawdzian, w którym studenci sami 

się oceniają, na podstawie dyskusji z nauczycielem na temat prawidłowych  
i błędnych odpowiedzi/rozwiązań. 

Ocenę podsumowującą, która ma miejsce zazwyczaj na końcu procesu 
kształcenia (przedmiotu/modułu) i służy ocenie tego, jakie efekty kształcenia 
student osiągnął i w jakim stopniu. Ocena podsumowująca może nie 

sprawdzać wszystkich zdefiniowanych efektów kształcenia, ale ich wybrany 
zakres.  

 

PROCEDURA 
1. Sposób sprawdzania efektów przedmiotowych dla danego 

przedmiotu/kursu/grupy kursów należy podać w Karcie 

Przedmiotu/Kursu (sylabus). 

2. Przy sprawdzaniu efektów przedmiotowych należy przestrzegać zasad 

podanych w Regulaminie Studiów Wyższych w Politechnice 

Wrocławskiej. 

3. Sposób sprawdzania kierunkowych efektów kształcenia na egzaminie 

dyplomowym opisuje Procedura Egzaminu Dyplomowego. 

4. Oceny jakości prac dyplomowych i ich odpowiedniości w odniesieniu  

do celów programu kształcenia i zamierzonych efektów kształcenia, 

dokonuje Komisja Egzaminu Dyplomowego w czasie egzaminu 
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dyplomowego (na podstawie zreferowania pracy i weryfikacji 

manuskryptu pracy znajdującego się w dokumentach studenta 

podczas egzaminu dyplomowego). Komisja albo Opiekun mogą zgłosić 

pracę dyplomową do organizowanych konkursów na najlepsze prace 

dyplomowe. 

5. Przewodniczący Komisji ds. dyplomowania przedstawiają corocznie 

Dziekanowi wnioski z analizy statystyki ocen egzaminacyjnych, 

zaliczeniowych i zalecenia odnośnie programu kształcenia. 

6. Konwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, który powinien 

zbierać się co najmniej raz w roku, dokonuje tzw. oceny interesariuszy 

zewnętrznych, co jest odnotowywane w protokołach z posiedzeń).  

7. Prodziekan ds. ogólnych dokonuje analizy zatrudnienia absolwentów 

poszczególnych kierunków studiów na rynku pracy na podstawie 

raportów dostarczanych przez Uczelniane Biuro Karier. 

 

 

            

      DZIEKAN 

         Dr hab. Marian Hotloś, prof. nadzw. 

 


