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PROCES KSZTAŁCENIA
1. Uczelnia realizuje proces kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, oraz Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. wydanego na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4
ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z
późn. zm.).

2. Proces Kształcenia realizowany przez Uczelnię, jest oparty na standardzie kształcenia
przygotowującym do wykonywania zawodu: nauczyciela, określonym w § 1 ust.1) - załączniku
nr 1 do przedmiotowego Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019r.

3. Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela
praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego.

4. Kształcenie przygotowujące w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach do wykonywania zawodu
nauczyciela jest prowadzone na studiach licencjackich, niestacjonarnych, kierunku
PEDAGOGIKA, profilu Praktycznym których program określa efekty uczenia się, o których
mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018
r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019r. poz. 534 i 1287), z uwzględnieniem uniwersalnych
charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie, charakterystyk drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej
ustawy i efektów uczenia się określonych w standardzie.

5. Studia, są prowadzone w oparciu o Program studiów, który określa efekty uczenia się
obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio
podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w
zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.

ZAJĘCIA I GRUPY ZAJĘĆ (moduły)
1. Proces kształcenia jest realizowany w postaci zajęć przygotowujących do wykonywania

zawodu nauczyciela.

2. Program studiów obejmuje zajęcia lub grupy zajęć kształtujące umiejętności praktyczne,
którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS
koniecznej do ukończenia studiów.

3. Przedmioty/Moduł Ogólny kształtujące umiejętności ogólne

4. Przedmioty/Moduł kształtujący umiejętności praktyczne

5. Przedmioty/Moduł przedmiotów do wyboru

6. Kształcenie w Uczelni obejmuje przygotowanie:

9.1. Merytoryczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć –
grupa zajęć A1;

9.2. Psychologiczno-pedagogiczne – grupa zajęć B;

9.3. Dydaktyczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu – grupa zajęć C;

9.4. Dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć –
grupa zajęć D.
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10. W ramach grupy zajęć B dwie trzecie godzin zajęć jest realizowanych w formie wykładów i
ćwiczeń. Pozostałe godziny zajęć są zintegrowane z realizacją praktyk zawodowych.

11. W ramach grupy zajęć D uwzględnia się specyfikę danego przedmiotu lub rodzaju zajęć.

12. Celem praktyk zawodowych w grupie zajęć D jest zdobywanie doświadczenia związanego z
pracą dydaktyczno-wychowawczą i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki
szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

13. Praktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i
ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach
systemu oświaty udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

14. W grupie zajęć B liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 25% sumy
liczby punktów ECTS określonej dla tych grup zajęć. Praktyki zawodowe nie mogą być
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

15. Program studiów umożliwia studentom wybór zajęć w grupie zajęć A, którym przypisano
punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5% liczby punktów ECTS koniecznej do
ukończenia studiów.

16. Pełny opis Procesu kształcenia określa dodatkowo:

16.1. Cele kształcenia.

16.2. Treści kształcenia.

16.3. Metody kształcenia

1. Metody oceny – weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się (osiągnięcia zakładanych
efektów uczenia się).

TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. Treści kształcenia realizowane w Uczelni, mieszczą się w obszarze nauk społecznych teorii i

praktyki funkcjonowania, środowisk wychowawczych, systemów i instytucji oświatowych,
opiekuńczych, ich roli i wartości w rozwoju człowieka oraz w obszarze nauk humanistycznych
teorię i praktykę wychowania, nauczania i uczenia się.

2. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów/modułów
przewidzianych planem studiów. Okresy weryfikacji efektów uczenia się (sesje egzaminacyjne)
wyznaczane są w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i trwają od 14 do 21 dni.

3. Na studiach zwraca się szczególną uwagę na indywidualny rozwój studenta, co przejawia się: -
zabezpieczeniem w przedmiotach/modułach i sylabusach odpowiedniej liczby godzin na
samodzielną pracę studenta, - umożliwieniem studentom aktywnego, naukowego i
praktycznego uczestnictwa i prac w ramach organizacji studenckich, kół naukowych,
prowadzeniem działalności społecznej na rzecz środowiska lokalnego i uczelnianego
(wolontariaty w instytucjach oświatowo-wychowawczych, jako wartościowe uzupełnienie
programu praktyk).

4. Funkcjonujący w Uczelni system zarządzania jakością kształcenia, w ramach uczelnianego
systemu zapewnienia jakości kształcenia, realizuje systematyczne przeglądy planów studiów i
programów kształcenia w celu maksymalnego uwzględnienia:

I.4.1. Zmiany prawa.
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I.4.2. Specyfiki kierunku.

I.4.3. Potrzeb otoczenia wewnętrznego.

I.4.4. Potrzeb otoczenia zewnętrznego.

5. Wspomniane przystosowanie programów ma na celu nadążanie za oczekiwaniami i
zainteresowaniami studentów, a nade wszystko za ciągle zmieniającymi się potrzebami na
rynku pracy. Zmiany planów studiów i programów kształcenia są konsultowane również ze
społecznością studencką oraz Nauczycielami Akademickimi.

METODY KSZTAŁCENIA
1. Dobór metod nauczania jest zależny od wielu czynników, np. od:

1.2. Specyfiki przedmiotu (konkretnych jednostek lekcyjnych) wyrażonej między innymi w

1.3. Celach i treściach kształcenia,

1.4. Dotychczasowego poziomu wiedzy studentów i ich wieku,

1.5. Wyposażenia pracowni w środki dydaktyczne,

1.6. Stworzenia studentom warunków samokształcenia,

1.7. Indywidualnych predyspozycji Nauczyciela akademickiego.

2. Metody podające:

2.1. Wykład informacyjny,

2.2. Opowiadanie,

2.3. Opis,

2.4. Prelekcja,

2.5. Anegdota,

2.6. Odczyt,

2.7. Objaśnienie lub wyjaśnienie;

3. Metody problemowe:

3.1. Wykład problemowy,

3.2. Wykład konwersatoryjny,

3.3. Klasyczna metoda problemowa,

4. Metody aktywizujące:

4.1. Metoda przypadków.

4.2. Metoda sytuacyjna,

4.3. Inscenizacja.

5. Gry dydaktyczne:

5.1. Symulacyjne

5.2. Decyzyjne

5.3. Psychologiczne

5.4. Seminarium
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5.5. Dyskusja dydaktyczna:

5.5.1. Związana z wykładem

5.5.2. Okrągłego stołu

5.5.3. Wielokrotna mutacja „A” i „B”

5.5.4. Burza mózgów czyli sesja odroczonego wartościowania lub giełda pomysłów

5.5.5. Panelowa

6. Metody programowane:

6.1. Z użyciem komputera

6.2. Z użyciem maszyny dydaktycznej

6.3. Z użyciem podręcznika programowanego

7. Metody eksponujące:

7.1. Pokaz łączony z przeżyciem,

7.2. Film,

7.3. Sztuka teatralna,

7.4. Ekspozycja

8. Metody praktyczne:

8.1. Pokaz z objaśnieniem,

8.2. Pokaz z instruktażem,

8.3. Ćwiczenia przedmiotowe,

9. Metoda projektów,

10. Metoda przewodniego tekstu.

11. Każda z wyróżnionych grup metod nauczania może spełniać następujące funkcje dydaktyczne:

11.1. Służyć zaznajamianiu Studentów z nowym materiałem;

11.2. Zapewniać utrwalanie zdobytej przez studentów wiedzy;

11.3. Ułatwiać kontrolę i ocenę stopnia opanowania tej wiedzy.

12. Metody kształcenia w Uczelni, ostatecznie zostają określone przez Nauczycieli Akademickich w
Kartach Przedmiotów (sylabusach). Ich dobór zależy od nauczyciela akademickiego
prowadzącego zajęcia.

13. Proces kontroli i weryfikacja metod kształcenia jest analogiczny jak proces określania
Przedmiotowych efektów uczenia się/kształcenia.

14. Każdy nauczyciel akademicki może skorzystać z wzorcowych metod kształcenia, które określa
załącznik do Uczelnianego Systemu Ustalania Wartości Punktów ECTS.

METODY OCENY – WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
(osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

1. Uczelnia realizuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia się z zastosowania
zróżnicowanych form sprawdzania, adekwatnych do kategorii wiedzy, umiejętności albo
kompetencji społecznych, których dotyczą te efekty.
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2. Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy są weryfikowane za pomocą egzaminów
pisemnych w formie zadań otwartych lub zamkniętych lub egzaminów ustnych, a także w
oparciu o analizę opracowanych konspektów i obserwację ich praktycznej realizacji.

3. Egzamin pisemny lub ustny jest ukierunkowany na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyższym
niż sama znajomość zagadnień i nie ogranicza się do znajomości faktów.

4. Egzamin pisemny lub ustny w szczególności służy sprawdzeniu poziomu zrozumienia
zagadnienia, umiejętności analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów.

5. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności jest realizowana w
Uczelni, przy bezpośredniej obserwacji studenta w czasie wykonywania działań właściwych dla
danego zadania zawodowego (dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego).

6. Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się zdobywanych, zarówno z udziałem jak i bez
udziału nauczycieli akademickich, odbywa się za pomocą:

6.1. Prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, projektowych, prezentacji,

6.2. Procesu dyplomowania (pracy licencjackiej/dyplomowej i egzaminu
licencjackiego/dyplomowego),

6.3. Odbywanej praktyki/stażu,

6.4. Ankiet przeprowadzanych wśród absolwentów na temat zdobytych kompetencji w
ramach danego kierunku studiów,

6.5. Udziału i wygłaszania referatów w ramach naukowych konferencji studenckich,

6.6. Innych form przewidzianych w ramach poszczególnych programów studiów w danej
specjalności.

OPIS SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
1. Pisemne prace egzaminacyjne, zaliczeniowe oraz projektowe

2. Na początku roku akademickiego Studenci zapoznawani są z wymaganiami, jakie należy
spełnić w celu zaliczenia przedmiotu. Jednocześnie informowani są o sposobie i procedurze
przeprowadzania egzaminów, zaliczeń i przygotowywania prac projektowych (informacje
dotyczące m.in. formy, założeń i objętości pracy). Studentom wyjaśniane są kryteria oceny
formułującej i podsumowującej dostosowane do poszczególnych form weryfikacji.

3. System oceny osiągnięć studenta tworzą:

3.1. Ocena jakościowa (opisowa), określająca poziom osiągnięcia szczegółowych efektów
uczenia się, wyrażona w każdej z sylabusach - Kartach przedmiotów programowych (w
tym języka obcego).

3.2. Ocena ilościowa, traktowana jako średnia arytmetyczna ocen za wskazane dla
przedmiotów szczegółowe efekty uczenia się. Ocena ilościowa obejmuje:

3.2.1. Stosowaną skalę ocen:

Poziom osiągnięcia EK

*opis przyjęty wg Definicji EU

Ocena
słownie
(skrót)

Wartość
liczbowa

Znaczeni
e

Wybitne osiągnięcia i wyniki (100% efektów uczenia
się przewidzianych dla przedmiotu programowego/
programu kształcenia, osiągniętych na najwyższym

Celujący
(cel.) 6.0 Zalicza



6

poziomie, inne osiągnięcia wykraczające poza
założone efekty)

Bardzo wysokie osiągnięcia – średnia arytmetyczna
z ocen poszczególnych efektów uczenia się dla
przedmiotu kształcenia równa 5,0 *wybitne
osiągnięcia – wyniki z dopuszczeniem jedynie
drugorzędnych błędów

Bardzo
dobry
(bdb,)

5.0 Zalicza

Wysokie osiągnięcia - średnia arytmetyczna z ocen
poszczególnych efektów uczenia się dla przedmiotu
kształcenia waha się od 4,9 do 4,5 * powyżej
średniego standardu – z pewnymi błędami

Dobry plus
(db. plus) 4.5 Zalicza

Wyżej niż przeciętne osiągnięcia- średnia
arytmetyczna z ocen poszczególnych efektów
uczenia się dla przedmiotu kształcenia waha się od
4,4 do 4,0 * generalnie solidna praca z zauważalnymi
Błędami

Dobry
(db.) 4.0 Zalicza

Zadowalające osiągnięcia- średnia arytmetyczna z
ocen poszczególnych efektów uczenia się dla
przedmiotu kształcenia waha się od 3,4 do 3,0
*praca spełnia minimalne kryteria

Dostateczny
(dst.) 3.0 Zalicza

Niedostateczne osiągnięcia- średnia arytmetyczna z
ocen poszczególnych efektów uczenia się dla
przedmiotu kształcenia wynosi poniżej 3,0 * praca
nie spełnia minimalnych kryteriów – punkty będzie
można przyznać, gdy student powtórzy całość
materiału

Niedostatecz
ny

(nast.)
2.0 Nie

zalicza

1 Zaznaczyć należy, że najwyższej w skali oceny nie opisuje się w kartach przedmiotów

2 W przypadku przenoszenia osiągnięć studenta do systemu kształcenia formalnego wybranego kraju UE, wartość literowa powinna odpowiadać systemowi

oceniania efektów uczenia się w tym kraju- powyżej przyjęto dla oznaczeń literowych ECTS Grading Scale

3.2.2. Opis ocen w ww. Skali

3.2.3. Metodę ustalania oceny na zakończenie studiów

3.3. Metody końcowej walidacji i oceny efektów uczenia się wymienia się, Regulaminie
Studiów.

3.4. Monitorowanie osiągania efektów uczenia się

OCENIANIE - KRYTERIA OCENIANIA ORAZ METODY I FORMY ZALICZENIA
1. W Uczelni obowiązuje semestralny system oceniania studentów, szczegółowo określony w

Załączniku do Regulaminu Studiów.

2. Oceniane są również praktyki zawodowe, które Studenci odbywają w trakcie studiów.

3. Ocenianie obejmuje: metody zaliczenia przedmiotu, formy zaliczenia przedmiotu, oraz kryteria
oceny i wynik oceniania.
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4. Podstawą oceny wystawianej przez Dziekana lub upoważnionego przez niego Kierownika
Praktyk zawodowych, są dokumenty określone szczegółowo w Regulaminie Praktyk
Zawodowych.

5. Za dobór i organizację metod oceniania, oraz form zaliczenia przedmiotu w tym przebieg
egzaminów i zaliczeń w ramach sesji egzaminacyjnej odpowiadają Nauczyciele Akademiccy
prowadzący zajęcia i przeprowadzający egzamin lub zaliczenie.

6. Prowadzący zajęcia z danego przedmiotu, w uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu,
zobowiązany jest do określenia metod i form zaliczenia przedmiotu, oraz kryteriów oceny, i
wyniku oceniania.

7. Metoda i forma zaliczenia przedmiotu jest dostosowana do specyfiki danego przedmiotu, w tym
do rodzaju założonych w kartach przedmiotów (sylabusach) celów i efektów kształcenia.

8. Metoda i forma zaliczenia przedmiotu, oraz kryteria oceny, są określone w karcie przedmiotu
(sylabusie).

9. O sposobie zaliczenia przedmiotu nauczyciele akademiccy decydują indywidualnie.

10. Metody formy i kryteria oceny są:

10.1. Kompleksowe, to znaczy zapewniają ocenę wszystkich efektów kształcenia zakładanych
dla danego przedmiotu.

10.2. Specyficzne, to znaczy są dostosowane do rodzaju i zakresu poszczególnych efektów.

11. Wymagania egzaminacyjne i zaliczeniowe z poszczególnych przedmiotów/modułów określone
są poprzez efekty przedmiotowe/modułowe, przedstawione w sylabusie.

12. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się/kształcenia, szczegółowo określone są w sylabusach
obowiązujących w Uczelni

13. Dopuszczalne w Uczelni metody zaliczenia to:

13.1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

13.2. Śród semestralne pisemne testy kontrolne.

13.3. Śród semestralne ustne kolokwia.

13.4. Końcowe zaliczenie pisemne.

13.5. Końcowe zaliczenie ustne.

13.6. Egzamin pisemny.

13.7. Egzamin ustny.

13.8. Praca semestralna.

13.9. Praca roczna.

14. Dopuszczalne w Uczelni formy zaliczenia przedmiotu lub dowolnego rodzaju zajęć (wykłady,
ćwiczenia, warsztaty) to:

14.1. Zaliczenie bieżących, prawie zawsze zapowiedzianych sprawdzianów, zwanych na
studiach kolokwiami, a potocznie kolosami.

14.2. Wykonanie określonej liczby zadań podczas całego semestru.

14.3. Wykonywanie bieżących zadań domowych.

14.4. Wykonanie jednego dużego projektu końcowego.

14.5. Wykonanie zadania grupowego.
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14.6. Przygotowanie i zaprezentowanie własnego wykładu (seminarium).

14.7. Obecność na zajęciach, (nie może być jedynym kryterium zaliczenia przedmiotu).

14.8. Mix powyższych.

15. Przeprowadzający egzamin lub zaliczenie sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją zasad
oceniania oraz nad dokumentacją wyników procesu oceniania studentów i słuchaczy studiów
podyplomowych w zakresie jej zgodności z niniejszą procedurą oraz przepisami zawartymi w
aktach uczelnianych. Są oni w szczególności odpowiedzialni za aktualność i kompletność
gromadzonych danych.

KRYTERIA OCENIANIA
1. Ocenianie jest ustosunkowaniem się wykładowcy do osiągnięć studentów lub słuchaczy studiów

podyplomowych, czego wyrazem może być uwaga słowna, komentarz, symbol lub ocena.

2. Wydział Pedagogiczny Uczelni, nie stosuje obowiązkowych progów oceny pozytywnych
osiągnięć studentów w toku zaliczania poszczególnych przedmiotów, pozostawiając
autonomiczną decyzję w tym względzie poszczególnym Nauczycielom Akademickim (szczegóły
te są zawarte w sylabusie).

3. Ocenianie – pomiar - osiągnięć studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, jest w Uczelni
jednostopniowy – zakłada, że zadania reprezentujące wybrany zakres treści kształcenia traktuje
się równorzędnie, a problemem pozostaje tylko norma ilościowa, to jest liczba zadań, które
trzeba rozwiązać, aby można było uznać ten zakres za zaliczony (opanowany) lub niezaliczony
(nieopanowany).

4. Pomiar wielostopniowy, który zakłada wyodrębnienie warstw treści kształcenia odpowiadających
ustopniowanym wymaganiom.

5. Do oceniania pracy Studenta przyjmuje się następujące kryteria:

Egzamin pisemny (3 pytania otwarte - opisowe o charakterze problemowym), odpowiedź
oceniana będzie pod kątem merytorycznym, zgodności z definicją akademicką, właściwym
doborem argumentacji, podaniem autorów definicji, oraz dokonania próby własnej interpretacji
podanych definicji/faktów.

ocena ndst. Odpowiedź merytorycznie niezgodna z definicją akademicką.

ocena dst;

Poprawna odpowiedź merytorycznie zgodna z definicją
akademicką właściwym doborem argumentacji, podaniem
autorów definicji, oraz dokonaniem próby własnej interpretacji
podanych definicji/faktów na jedno pytanie, spośród trzech.

ocena dst. plus

Poprawna odpowiedź merytorycznie zgodna z definicją
akademicką właściwym doborem argumentacji, podaniem
autorów definicji, oraz dokonaniem próby własnej interpretacji
podanych definicji/faktów na więcej niż jedno pytanie,
spośród trzech, ale nie więcej niż dwa pytania

ocena db;

Poprawna odpowiedź merytorycznie zgodna z definicją
akademicką właściwym doborem argumentacji, podaniem
autorów definicji, oraz dokonaniem próby własnej interpretacji
podanych definicji/faktów na dwa pytania, spośród trzech.
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ocena db. plus

Poprawna odpowiedź merytorycznie zgodna z definicją
akademicką właściwym doborem argumentacji, podaniem
autorów definicji, oraz dokonaniem próby własnej interpretacji
podanych definicji/faktów na więcej niż dwa pytania, spośród
trzech, ale mniej niż trzy pytania.

ocena bdb;

Poprawna odpowiedź merytorycznie zgodna z definicją
akademicką właściwym doborem argumentacji, podaniem
autorów definicji, oraz dokonaniem próby własnej interpretacji
podanych definicji/faktów na trzy pytania, spośród trzech.

Egzamin pisemny w formie testu sprawdzającego jednokrotnego wyboru (pytań zamkniętych.)

Wypowiedź oceniana będzie pod kątem trafności wyboru jednej poprawnej odpowiedzi, spośród
czterech do wyboru.

ocena ndst. Poprawna odpowiedź na poniżej 30% pytań

ocena dst; Poprawna odpowiedź na minimum 31% do 40% pytań.

ocena dst. plus Poprawna odpowiedź na minimum 41% do 50% pytań.

ocena db; Poprawna odpowiedź na minimum 51% do 60% pytań.

ocena db. plus Poprawna odpowiedź na minimum 61% do 80% pytań.

ocena bdb; Poprawna odpowiedź na 81% pytań i więcej

Egzamin ustny (trzy pytania)

Wypowiedź oceniana jest pod kątem merytoryczności wypowiedzi i doboru argumentacji przy
wyborze podejścia do zagadnienia.

W przypadku egzaminu ustnego, w celu jego obiektywizacji, student:

1. Otrzymuje przygotowane dla niego pytania/zadania w wersji pisemnej na kartce.

2. Zapisuje przeznaczone dla niego pytania/zadania, jeżeli podane są w wersji ustnej.

ocena ndst. Odpowiedź merytorycznie niezgodna z definicją akademicką.

ocena dst;

Poprawna odpowiedź, merytorycznie zgodna z definicją
akademicką, właściwym doborem argumentacji, ale własnym
językiem bez powoływania się na autorów poglądów.
Wypowiedź studenta wymaga odpowiedzi na pytania
pomocniczo-naprowadzające.

ocena dst. plus

Poprawna odpowiedź, merytorycznie zgodna z definicją
akademicką, właściwym doborem argumentacji, ale własnym
językiem bez powoływania się na autorów poglądów.
Wypowiedź studenta nie wymaga zadawania pytań
pomocniczo-naprowadzających.

ocena db;
Poprawna odpowiedź, merytorycznie zgodna z definicją
akademicką, właściwym doborem argumentacji, z
poszerzeniem informacji o podanie autora/autorów definicji

ocena db. plus Poprawna odpowiedź, merytorycznie zgodna z definicją
akademicką, właściwym doborem argumentacji, z
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poszerzeniem informacji o podanie autora/autorów definicji w
zakresie większym niż jest określony w Karcie Przedmiotu
(sylabusie)

ocena bdb;

Poprawna odpowiedź, merytorycznie zgodna z definicją
akademicką, właściwym doborem argumentacji, podaniem
autorów definicji, w zakresie większym niż jest określony w
Karcie Przedmiotu (sylabusie) oraz dokonaniem próby
własnej interpretacji podanych definicji/faktów.

Ocena
Uzyskany % sumy punktów oceniających stopień wymaganej
wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Niedostateczny (2) ≤30

Dostateczny (3) 30-40

Dostateczny plus (3+) 41-50

Dobry (4 ) 51-60

Dobry plus (4+) 61-80

Bardzo dobry (5) 81-100

WYMAGANIA STOSOWANE W PRZYPADKU PRZEDMIOTÓW KOŃCZĄCYCH
SIĘ EGZAMINEM
1. Egzamin może mieć formę pisemną bądź ustną.

2. Decyzję o formie egzaminu podejmuje Nauczyciel Akademicki prowadzący zajęcia.

3. W trakcie pierwszych zajęć z danego przedmiotu student ma prawo być poinformowanym o
formie egzaminu.

4. Na egzaminatorze spoczywa obowiązek archiwizacji prac egzaminacyjnych zgodnie z
obowiązującą procedurą.

5. Student ma prawo do zapoznania się ze swoją pisemną pracą egzaminacyjną i protokołem
egzaminu ustnego.

6. W celu uzyskania oceny pozytywnej student powinien:

6.1. Przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć całą wiedzę zawartą w literaturze
podstawowej, podaną w sylabusie modułu, zdobytą w trakcie wszystkich form zajęć oraz
poprzez pracę własną studenta.

6.2. Przynajmniej dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem
przedmiotu/modułu, kształtowane na zajęciach.

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

6.4. W stopniu przynajmniej dostatecznym umieć formułować logiczne sądy na podstawie
informacji pochodzących z różnych pozycji literatury, z wyników ćwiczeń, itp.

7. W przypadku przedmiotów/modułów podzielonych na bloki treściowe prowadzone przez
różnych nauczycieli, warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest uzyskanie oceny
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pozytywnej ze wszystkich bloków treściowych.

8. W przypadku przedmiotów/modułów, w ramach których, oprócz wykładu, prowadzone były inne
formy zajęć – przed przystąpieniem do egzaminu student powinien uzyskać zaliczenie z tych
zajęć.

9. Sposób uwzględniania ocen z zaliczeń cząstkowych, w ocenie końcowej z przedmiotu/modułu,
określają Nauczyciele Akademiccy odpowiedzialne za prowadzenie zajęć z przedmiotu/modułu.

10. Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych z przedmiotu/modułu kończącego się egzaminem powinno
nastąpić, jeśli student:

10.1. Uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. Poznał i
zrozumiał wiedzę zawartą w zadanej literaturze.

10.2. 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.

10.3. Sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego zajęcia
ćwiczeniowe.

11. Egzamin końcowy przedmiotu/modułu zawiera treści wykładów i pozostałych form zajęć.

WYMAGANIA STOSOWANE W PRZYPADKU PRZEDMIOTÓW KTÓRE NIE
KOŃCZĄ SIĘ ZALICZENIEM
1. Podstawą zaliczenia przedmiotu/modułu może być realizacja bieżących zadań wynikających z

założonego programu, pisemne prace kontrolne (np. testy, projekty, referaty itp.) lub zaliczenia
ustne.

2. Jeżeli w danym przedmiocie/module realizowane są różne formy zajęć np. wykłady i
konwersatoria, to ocenę końcową wystawia się oddzielnie dla każdej z nich.

3. Elementy składowe oceny końcowej mogą mieć różną wartość w zależności od ich stopnia
trudności i złożoności.

4. Aby uzyskać zaliczenie, student powinien:

4.1. Sprostać minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego zajęcia
Nauczyciela Akademickiego.

4.2. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach, angażując się we wszelkie formy i metody pracy
przewidziane w programie zajęć.

4.3. Systematycznie uczęszczać na zajęcia, będąc do nich merytorycznie przygotowanym.

4.4. Postępować zgodnie z zasadami ochrony własności intelektualnej.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW I ZALICZEŃ
1. Oceny wszystkich zaliczeń końcowych i egzaminów są wpisywane do Elektronicznego

Programu Zarządzania Uczelnią, Kart okresowych osiągnięć Studenta i Protokołów, które po
podpisaniu przekazywane są do Dziekanatu Wydziału.

2. Protokoły z egzaminów zarówno w sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, jak i poprawkowej,
przekazywane są bezpośrednio po podaniu wyników studentom.

3. Protokoły z ocenami z przedmiotów niekończących się egzaminem przekazywane są najpóźniej
ostatniego dnia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, a w przypadku gdy studenci uzyskali zgodę
na zaliczanie przedmiotu w sesji poprawkowej – najpóźniej ostatniego dnia sesji poprawkowej.

4. Wyniki egzaminów i zaliczeń są wstępnie analizowane przez Nauczycieli Akademickich
prowadzących poszczególne zajęcia, Koordynatorów poszczególnych przedmiotów/modułów,
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oraz Dziekana Wydziału.

5. W przypadku egzaminów, z których wyniki znacząco odbiegają od standardowego rozkładu
ocen, Dziekan wraz z Koordynatorem przedmiotu/modułu dokonują analizy sytuacji w celu
wskazania przyczyn niewłaściwego stanu rzeczy i możliwych środków jego poprawy.

6. O efektywnym kształceniu możemy powiedzieć wtedy, gdy studenci lub słuchacze studiów
podyplomowych wykazują wzrost lub utrzymują na wysokim poziomie chęci (motywację) do
nauki, zarówno pod kierunkiem Nauczyciela Akademickiego jak i samodzielnej oraz zauważany
wzrost kompetencji studentów.

7. Analiza Koordynatorów – Opiekunów Przedmiotu, oraz Dziekana Wydziału, jest podstawą
weryfikacji osiągania zakładanych efektów przedmiotowych/modułowych oraz treści zajęć i
metod ich realizacji przez Uczelniany Zespół Zarządzania Jakością Kształcenia.

ZASADY WYSTAWIENIA OCENY KOŃCOWEJ
1. W Uczelni przyjmuje się model czterostopniowej skali ocen, który obejmuje następujące

warstwy treści kształcenia:

1.1. Treść nieznaczna N – na ocenę niedostateczną.

1.2. Treść konieczna K – wymagana na ocenę dostateczną.

1.3. Treść rozszerzająca R – dodatkowo wymagana na ocenę dobrą.

1.4. Treść dopełniająca D – dodatkowo wymagana na ocenę bardzo dobrą.

2. Tryb postępowania w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej określa Regulamin Studiów.

3. Po egzaminie licencjackim/dyplomowym komisja ustala ostateczny wynik studiów, tj. ustala
ocenę wpisywaną do dyplomu, która zawiera: średnią ocen z egzaminów i zaliczeń z
przedmiotów ujętych w planie studiów; ocenę pracy dyplomowej; ocenę z egzaminu
dyplomowego, według zasady:

3.1. 0,5 x średnia ocen z całości studiów;

3.2. 0,25 x średnia ocen z pracy dyplomowej (średnia ocen z obu recenzji).

3.3. 0,25 x średnia ocena z egzaminu dyplomowego.

4. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczna ocenę wyrównaną do pełnej wg.
zasady:

4.1. do 3,50 - dostateczna (3),

4.2. od 3,51 do 4,50 - dobra (4).

4.3. powyżej 4,50 - bardzo dobra (5).

5. W przypadku, gdy średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów
kończących się zaliczeniem na ocenę będzie niższa lub równa 3,00 komisja nie może wpisać
oceny końcowej na dyplom ukończenia studiów wyższej niż dostateczny.

ANALIZA, OCENA I DOSKONALENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W
PROGRAMACH KSZTAŁCENIA
Funkcjonowanie w Uczelni, Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, przewiduje
odpowiednie formy weryfikowania wszystkich efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych. Realizacja tego celu zakłada Wykorzystanie Wewnętrznego Zespołu
Zarządzania Jakością Kształcenia z zastosowaniem odpowiednich procedur przewidzianych w
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Regulaminie Zarządzania Jakością Kształcenia, oraz wdrażaniem tzw. „dobrych praktyk” w zakresie
podnoszenia jakości kształcenia.


