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1. CEL  

Celem procedury WSZJK-ZJK-GiGP-5 jest ujednolicenie sposobu weryfikowania 
efektów kształcenia osiąganych przez studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych na poziomie całego programu kształcenia, jak i jego części 
składowych (moduły kształcenia) na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i 
Budownictwa. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia 
dydaktyczne bez względu na rodzaj zatrudnienia i formę zajęć, pracowników 
Dziekanatu Wydziału oraz wszystkich studentów i doktorantów Wydziału. 
 
3. TERMINOLOGIA  
 

3.1. Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia – powołany decyzją 
Dziekana nauczyciel akademicki odpowiedzialny za jakość kształcenia na 
danym kierunku, zaliczony do minimum kadrowego lub nauczyciel, który 
może być zaliczony do minimum kadrowego. 

3.2. Koordynator Specjalności – nauczyciel akademicki odpowiedzialny za 
jakość kształcenia na danej specjalności, zaliczony do minimum kadrowego 
lub nauczyciel, który może być zaliczony do minimum kadrowego. 

3.3. Kierownik przedmiotu – nauczyciel akademicki odpowiedzialny za 
opracowywanie, realizację procesów kształcenia, aktualizację treści w 
zakresie przedmiotu nauczania, opracowanie sylabusa przedmiotu. 

3.4. Kierownik Zespołu Naukowo-Dydaktycznego – osoba kierująca grupą 
nauczycieli akademickich realizujących podobne zadania naukowe i 
dydaktyczne. 

3.5. Weryfikacja - potwierdzenie, przez przedstawienie dowodu 
obiektywnego, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania. 

3.6. Źródła i metody weryfikacji założonych efektów kształcenia ilustruje 
schemat 1. 

3.7. Sposób weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów 
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ilustruje poniższy 
schemat 2. 

3.8. Tok postępowania w ramach procedury weryfikowania efektów 
kształcenia dotyczący nauczyciela akademickiego, Kierownika Przedmiotu, 
Kierownika Zespołu Naukowo-Dydaktycznego i Koordynatora Specjalności 
przedstawia tabela 1. 

3.9. Tok postępowania w ramach procedury weryfikowania efektów 
kształcenia dotyczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 
Kształcenia i Rady Wydziału przedstawia tabela 2. 
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Schemat 1 
ŹRÓDŁA I METODY WERYFIKACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 
 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

ŹRÓDŁA WERYFIKACJI 

nauczyciele 
akademiccy 

studenci opiekunowie 
praktyk 

zawodowych 

absolwenci 

METODY WERYFIKACJI 

1. Analiza wytworów 
prac studentów w 
czasie trwania i po 
zakończeniu realizacji 
przedmiotu/modułu. 
2. Udział w badaniu z 
wykorzystaniem 
kwestionariusza 
ankiety, dotyczącym 
realizacji założonych 
efektów kształcenia  
3. Opis przedmiotu/ 
modułu zawierający 
metody oceny 
studenta i założone 
efekty kształcenia. 

1. Udział w badaniu 
z wykorzystaniem 
kwestionariusza 
ankiety, dotyczącym 
realizacji 
zamierzonych 
efektów 
kształcenia. 
2. Udział w kołach 
naukowych, 
konferencjach (inf. 
o wystąpieniach 
publicznych), 
konkursach, 
(informacje o 
zdobytych 
nagrodach 
i wyróżnieniach). 
3. Publiczna obrona 
pracy dyplomowej. 

Opinie opiekunów 
sprawujących pieczę 
nad studentami 
odbywającymi 
zawodowe praktyki 
studenckie, 
o wiedzy, 
umiejętnościach 
i kompetencjach 
społecznych jakie 
student posiada lub 
nabył podczas 
realizacji praktyki. 

Wnioski 
z badania losów 
absolwentów 
uzyskane z 
wykorzystaniem 
kwestionariusza 
ankiety. 
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Schemat 2 
SCHEMAT SPOSOBU WERYFIKOWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

OSIĄGANYCH PRZEZ STUDENTÓW W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI 
I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

PROCES REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ JEGO 
MONITORING 

PROCES WERYFIKACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Nauczyciel akademicki 

Czy udało się osiągnąć 
zamierzone 

efekty kształcenia? 

NIE 
akademi

cki 

TAK 
akademi

cki 
Rozpoznanie przyczyny (analiza 

własna i analiza wyników badania 
studentów z wykorzystaniem 

kwestionariusza ankiety) 

Korekta działań (przygotowanie 
propozycji zmiany efektów kształcenia 

w opisach przedmiotu/modułu) 

System doradczy (Dziekan, Rada 
Wydziału, Wydziałowa Komisja ds. 

Zapewniania Jakości Kształcenia, 
Koordynator Specjalności, Kierownik 
Zespołu Naukowo-Dydaktycznego, 

Kierownik przedmiotu) 
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Tabela 1 
TOK POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY WERYFIKOWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 
Zadanie 

[Procedura WSZJK/Dokument] 
Odpowiedzialny 

Termin 
wykonania 

Następstwo działania/Sposób wykorzystania 
informacji 

PRZEKAZANIE STUDENTOM 
SZCZEGÓŁOWEJ INFORMACJI O 
WARUNKACH I WYMOGACH 
SPRAWDZANIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA w oparciu o przygotowane 
przez nauczyciela akademickiego opisy 
przedmiotów/ modułów. 
[WSZJK-ZJK-GiGP-2] 
[WSZJK-PS-K-GiGP-2] 

Nauczyciel 
akademicki 

Pierwsze zajęcia 
z określonego 
przedmiotu w 
roku 
akademickim 

Zaznajomienie studentów z warunkami i 
wymogami weryfikacji założonych efektów 
kształcenia zgodnie z treścią sylabusa. 

BIEŻĄCA ANALIZA OSIĄGANYCH PRZEZ 
STUDENTÓW EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w 
oparciu o: 
1) wytwory prac studentów w czasie trwania i 
po zakończeniu realizacji przedmiotu/ modułu, 
[WSZJK-ZJK-GiGP-5] 
2) recenzję pracy dyplomowej oraz wyniki 
egzaminu dyplomowego, 
3) informacje uzyskane z samorządu 
studenckiego o działalności w kołach 
naukowych, udziale w konferencjach, 
konkursach i zdobytych nagrodach. 
[Informacja wynikająca z wniosków 
studentów] 

Nauczyciel 
akademicki 

1. Okres semestru 
zimowego i 
zimowej sesji 
egzaminacyjnej. 
2. Okres semestru 
letniego i letniej 
sesji 
egzaminacyjnej 

Uzyskanie wiedzy na temat osiągania przez 
studentów założonych efektów kształcenia w 
czasie trwania semestru, po jego zakończeniu 
oraz po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. 
Zgłoszenie do kierownika przedmiotu potrzeby 
dokonania zmian w sylabusie przedmiotu w 
zakresie efektów kształcenia oraz sposobie ich 
weryfikacji w kolejnym roku akademickim. 

PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW I 
ZALICZEŃ 
[Protokoły egzaminów i zaliczeń] 

Nauczyciel 
akademicki 

Zimowa i letnia 
sesja 
egzaminacyjna 

Przygotowanie do sesji egzaminacyjnej: 
1. Formułowanie pytań dotyczących 
poszczególnych założonych efektów kształcenia z 
uwzględnieniem zapisów w opisie 
przedmiotu/modułu. 
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2. Przypomnienie studentom szczegółowej 
informacji o warunkach i wymogach sprawdzania 
założonych efektów kształcenia. 
Przebieg sesji egzaminacyjnej: 
Bieżąca analiza osiąganych przez studentów 
efektów kształcenia w ramach zaliczeń i 
egzaminów i wykorzystanie tej analizy do 
weryfikacji założonych efektów kształcenia. 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
[Karta Weryfikacji Efektów Kształcenia] 

Kierownik przedmiotu  
W przypadku 
zmian 
wprowadzanych 
w efektach 
kształcenia lub 
sposobie ich 
weryfikacji po 
zakończeniu 
zimowej i letniej 
sesji 
egzaminacyjnej 

1) Kierownik przedmiotu, przygotowuje i 
podpisuje Kartę Weryfikacji Efektów Kształcenia 
w przypadku, gdy niezbędne jest wprowadzenie 
zmian w efektach kształcenia oraz przedstawia 
propozycje tych zmian przed ich wprowadzeniem 
w sylabusie przedmiotu.   

AKCEPTACJA WPROWADZENIA ZMIAN W 
EFEKTACH KSZTAŁCENIA 
[Karta Weryfikacji Efektów Kształcenia] 

Kierownik Zespołu 
Naukowo-
Dydaktycznego 

Po zakończeniu 
zimowej i letniej 
sesji 
egzaminacyjnej 

1) Kierownik Zespołu Naukowo-Dydaktycznego 
akceptują konieczność wprowadzenia zmian w 
efektach kształcenia. 
2) Propozycja zmian przekazywana jest do 
Koordynatora Specjalności. 
 

ZAPOZNANIE SIĘ Z: 
1) PROPOZYCJAMI WPROWADZENIA 
ZMIAN W EFEKTACH KSZTAŁCENIA, 
2) WYNIKAMI BADANIA STUDENTÓW 
przeprowadzonego przy wykorzystaniu 
kwestionariusza ankiety, dotyczącego realizacji 
zamierzonych efektów kształcenia. 

Koordynator 
Specjalności, 
Pełnomocnik Dziekana 
ds. jakości kształcenia 

Po zakończeniu 
zimowej i letniej 
sesji 
egzaminacyjnej 

Sporządzenie sprawozdania zawierającego 
propozycje nowych opisów 
przedmiotów/modułów wraz z metodami 
oceniania studenta i metodami weryfikacji 
zakładanych efektów kształcenia z 
uwzględnieniem: 
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Wyniki badania sporządzone, przeanalizowane 
i usystematyzowane przez Koordynatora 
Specjalności, zostaną przekazane 
Wydziałowemu Zespołowi ds. Zapewniania 
Jakości Kształcenia 

  

a) analizy wytworów prac studentów wraz z 
egzaminem dyplomowym, 
b) wyników badania ankietowego studentów, 
c) opinii opiekunów praktyk studenckich w 
miejscu odbywania studenckich praktyk 
zawodowych, 
d) informacji z samorządu studenckiego o 
działalności w kołach naukowych (inf. o 
wystąpieniach publicznych), udziale w 
konferencjach, konkursach, (informacje o 
zdobytych nagrodach i wyróżnieniach) 
uzyskanych przez studentów właściwego 
wydziału, 
e) wyników badania losów absolwentów. 

PRZECHOWYWANIE DO KOŃCA 
REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW PRZEZ 
STUDENTA W FORMIE PAPIEROWEJ, 
ELEKTRONICZNEJ LUB INNEJ, WYKAZU 
PYTAŃ I TEMATÓW ORAZ WYTWORÓW 
PRAC STUDENTÓW LUB INNYCH 
DOWODÓW NA OSIĄGNIECIE 
OKREŚLONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
LUB KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

Nauczyciel 
akademicki 

Kolejny rok 
akademicki 
następujący po 
minionym 

Udokumentowanie osiągnięcia przez studentów 
określonych efektów kształcenia lub kompetencji 
społecznych. 

SPORZĄDZANIE ROZKŁADU OCEN Z 
PRZEDMIOTÓW NA POTRZEBY 
WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Dziekanat Wydziału Semestr letni – 
rozkład dla 
semestru  
zimowego, 
semestr zimowy – 
dla letniego 

Eksport danych z systemu USOS oraz 
sporządzenie rozkładu ocen z poszczególnych 
przedmiotów  
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Tabela 2 
TOK POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY WERYFIKOWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DOTYCZĄCY 

WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I RADY WYDZIAŁU 
 

Zadanie 
[Procedura WSZJK/Dokument] 

Odpowiedzialny 
Termin 

wykonania 
Następstwo działania/Sposób wykorzystania 

informacji 

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPRAWOZDANIEM 
KOORDYNATORA 
SPECJALNOŚCI/PEŁNMOCNIKA DZIEKANA 
CELEM UWZGLĘDNIENIA ZMIAN W 
ROCZNYM RAPORCIE EWALUACJI JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA 

Wydziałowy 
Zespół ds. 
Zapewniania 
Jakości Kształcenia 

Przed 
rozpoczęciem 
kolejnego 
roku 
akademickiego 

Opracowanie i przekazanie Raportu Ewaluacji 
Jakości Kształcenia do Dziekana celem dokonania 
analizy i zatwierdzenia REJK przez Radę Wydziału. 
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4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 
4.1 Prowadzący zajęcia dydaktyczne (nauczyciele akademiccy) odpowiedzialni są 
za: 
- realizację treści kształcenia niezbędnych dla uzyskania przez studentów 
zamierzonych efektów kształcenia, 
- rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia (analiza 
własna i analiza wyników badania studentów z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety).  
4.2 Kierownik przedmiotu – odpowiada za: 
- rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia (analiza 
własna i analiza wyników badania studentów z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety), 
- wprowadzania do programów kształcenia zmian, w tym zmian proponowanych 
przez prowadzących zajęcia dydaktyczne  
4.3 Kierownik Zespołu Naukowo-Dydaktycznego – odpowiada za: 
- akceptację zmian proponowanych przez poszczególnych kierowników 
przedmiotów w procesie weryfikacji efektów kształcenia, 
- nadzór wprowadzania do programów kształcenia zmian proponowanych przez 
kierownika przedmiotu w procesie weryfikacji efektów kształcenia, 
4.4 Koordynator Specjalności sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem danej 
specjalności w zakresie: 
- nadzór wprowadzania do programów kształcenia zmian proponowanych przez 
prowadzących zajęcia dydaktyczne w procesie weryfikacji efektów kształcenia w 
zakresie harmonizacji procesów kształcenia na danym kierunku i specjalności. 
4.5 Dziekan i Prodziekani odpowiadają za nadzór nad nauczycielami 
akademickimi oraz pracownikami Dziekanatu, którzy będą brać bezpośredni udział 
w czynnościach weryfikacji efektów kształcenia oraz aktualizację efektów 
kształcenia. 
4.6 Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za 
analizy procesów weryfikacji założonych efektów kształcenia oraz przekazywanie 
sprawozdań dotyczących weryfikacji założonych efektów kształcenia Dziekanowi. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1 Procedurę i sposób potwierdzania efektów kształcenia w związku z realizacją 
prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych przedstawia schemat nr 3. 
Opis procedury i systemu oceny prac zaliczeniowych, projektowych, 
egzaminacyjnych przedstawia tabela nr 3. 
5.2 Procedurę i weryfikację efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyki 
przedstawia schemat nr 4. Opis procedury i weryfikacji efektów uzyskanych w 
wyniku odbycia praktyk przedstawia tabela nr 4. 
5.3 Procedurę i system sprawdzania końcowych efektów – procesu dyplomowania 
przedstawia schemat nr 5. Opis procedury i systemu sprawdzania końcowych 
efektów – procesu dyplomowania przedstawia tabela nr 5. 
5.4 Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i 
weryfikacji zakładanych efektów kształcenia przedstawia schemat nr 6. 
5.5 Proces weryfikacji efektów kształcenia odbywa się w każdym semestrze. 
Przedmioty całoroczne z egzaminem rozliczane są semestralnie zgodnie z przyjętymi 
efektami przedmiotowymi. Praktyki zawodowe rozliczane są zgodnie z planem 
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studiów. Praca i egzamin dyplomowy sprawdzają końcowe efekty kształcenia na 
zakończenie studiów. 
5.6 Wersja wydrukowana dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie zakładanych 
efektów kształcenia (Karta Weryfikacji Efektów Kształcenia, Karta Pracy 
Dyplomowej) z czytelnym podpisem prowadzącego zajęcia dydaktyczne 
archiwizowane są w sekretariacie Jednostki i udostępniana w miarę potrzeb 
stosownym podmiotom. 
5.7 Materiały i dokumenty potwierdzające realizację modułów kształcenia, 
weryfikację efektów kształcenia (sprawdziany, kolokwia, prace semestralne, prace 
pisemne, prace egzaminacyjne itp.) oraz dokumentujące kontrolę obecności na 
zajęciach obowiązkowych, będą przechowywane przez 
nauczycieli akademickich do końca realizacji programu studiów przez studenta. Po 
tym okresie mogą zostać zutylizowane. 
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Schemat 3 
PROCEDURA I SYSTEM OCENY PRAC ZALICZENIOWYCH, 

PROJEKTOWYCH, EGZAMINACYJNYCH  

Określenie kierunkowych efektów 
kształcenia 

Obszarowe efekty 
kształcenia 

Opis przedmiotu/modułu (sylabus) 

Przedmiotowe efekty kształcenia 

Wiedza 

Umiejętności 

Kompetencje 
społeczne 

Metody weryfikacji założonych efektów kształcenia 

E
g

za
m

in
 u

st
n

y
 

E
g

za
m

in
 p

is
em

n
y

 

K
o

lo
k

w
iu

m
 

P
ro

je
k

t 

S
p

ra
w

o
zd

an
ie

 

P
re

ze
n

ta
cj

a 

In
n

e 

Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia 

2 3 4 5 

Osiągnięcie przez studentów na 
danym poziomie kształcenia 

zakładanych efektów kształcenia 

Nie osiągnięcie przez 
studentów zakładanych 

efektów kształcenia 

Weryfikacja założonych przedmiotowych efektów kształcenia: 
Analiza ilościowa osiągniętych przez studentów ocen  

Analiza jakościowa (ankiety studenckie dotyczące zebrania opinii 
na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych) 

Nie ma potrzeby zmian w 
przedmiotowych efektach 

kształcenia 

Istnieje konieczność 
potrzeby zmian w 
przedmiotowych 

efektach kształcenia 

W
er

y
fi

k
ac

ja
 

Dokumentacja 
potwierdzająca 

osiągnięcie 
zakładanych 

efektów 
kształcenia wraz 

z wytworami 
prac studentów 
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Tabela 3 
OPIS PROCEDURY I SYSTEMU OCENY PRAC ZALICZENIOWYCH, 

PROJEKTOWYCH I EGZAMINACYJNYCH 
 

Zadanie Odpowiedzialny Termin wykonania 
Wynik, następstwo 

działań i sposób 
wykorzystania 

1. Przekazanie studentom 
szczegółowej informacji o 
warunkach i wymogach 
sprawdzania założonych 
efektów kształcenia w oparciu 
o przygotowane przez 
kierownika przedmiotu 
sylabusy 

Nauczyciel 
akademicki 

Pierwsze zajęcia 
z określonego 
przedmiotu/modułu 
w nowym roku 
akademickim 

Zaznajomienie 
studentów z warunkami 
i wymogami weryfikacji 
założonych efektów 
kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych 

2. Bieżąca analiza osiąganych 
przez studentów efektów 
kształcenia w oparciu o 
wytwory prac studentów w 
trakcie trwania przedmiotu/ 
modułu 

Nauczyciel 
akademicki 

Okres trwania 
semestru zimowego 
oraz letniego 

Uzyskanie wiedzy na 
temat osiągania przez 
studentów założonych 
efektów kształcenia w 
czasie trwania semestru i 
po jego zakończeniu 

3. Weryfikacja założonych 
efektów kształcenia poprzez 
zastosowanie wybranych form 
zaliczenia, tj.: egzamin ustny, 
egzamin pisemny, kolokwium, 
projekt, sprawozdanie, 
prezentacja i inne oraz 
następujących ocen: 2, 3, 4, 5 

Nauczyciel 
akademicki 

Okres trwania 
semestru zimowego 
oraz letniego 

Uzyskanie wiedzy na 
temat osiągniętych przez 
studentów założonych 
efektów kształcenia, tzn. 
czy student osiągnął 
zakładane efekty 
kształcenia, czy 
konieczna będzie 
potrzeba i ponowna 
weryfikacja w 
przedmiotowych 
efektach kształcenia 

4. Przeprowadzenie zaliczeń i 
egzaminów z przedmiotów w 
danym semestrze 

Nauczyciel 
akademicki 

Zimowa/letnia sesja 
egzaminacyjna 

Bieżąca analiza 
osiąganych przez 
studentów 
przedmiotowych 
efektów kształcenia 

5. Wypełnienie protokołów z 
zaliczeń i przeprowadzonych 
egzaminów  

Nauczyciel 
akademicki 

Koniec zimowej/ 
letniej sesji 
egzaminacyjnej 

1. Uzupełnienie 
protokołów z wszystkich 
prowadzonych przez 
danego nauczyciela 
akademickiego 
przedmiotów w 
systemie USOS. 
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Schemat 4 
PROCEDURA I WERYFIKACJA EFEKTÓW UZYSKANYCH W WYNIKU 

ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 
 
 

CELE, ZAKRES, 
WARUNKI 

I WYMIAR PRAKTYK 
(spotkania instruktażowe z 

opiekunem praktyk) 

Regulamin Studiów 
UWM w Olsztynie 

Uchwała nr 40 Rady 
WGiGP w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu 
Praktyk Zawodowych 

WYBÓR MIEJSCA 
ODBYWANIA 

PRAKTYKI 

OPIEKUN PRAKTYK 

DZIENNIK PRAKTYK Skierowanie na 
praktykę zawodową 

REALIZACJA 
PRAKTYKI 

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
DOTYCZĄCYCH PRAKTYK 

Dyrektor lub 
osoba 

upoważniona w 
miejscu 

odbywania 
praktyki 

Zaliczenie w 
Dzienniku 

Praktyk uzyskanych 
efektów 

w zakresie wiedzy 
i kompetencji 

dokonana przez 
Dyrektor lub osobę 

upoważnioną w 
miejscu odbywania 

praktyki 
 

Prawidłowo 
wypełniony 

Dziennik 
Praktyk 

z uwzględnieniem 
zawartych treści 

Ocena z zaliczenia ustnego 
dokonana na podstawie 
odpowiedzi na zadane 

pytania przez Opiekuna 
Praktyk z uwzględnieniem 

opinii zawartych 
w Dzienniku Praktyk. 

OCENA KOŃCOWA Z PRAKTYK 
Osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych efektów 

kształcenia w zakresie praktyk 

PODPISANIE 
POROZUMIENIA 
z wybraną przez 

studenta instytucją 

WARUNKI 
ZWOLNIENIA Z 

PRAKTYK 
(§ 3 ust. 3 Uchwała nr 40 
Rady WGiGP w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu 
Praktyk Zawodowych) 

Na podstawie złożonego 
przez studenta podania 

wraz z załącznikami 
Dziekan dokonuje (może 

zasięgnąć opinii 
Opiekuna Praktyk) 

weryfikacji zgodności 
wykonywanej pracy z 

kierunkiem kształcenia 

Dokumentacja 
potwierdzająca 

uzyskanie 
zakładanych efektów 
kształcenia z praktyk 

REJESTR 
POROZUMIEŃ 
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Tabela 4 
OPIS PROCEDURY I WERYFIKACJI EFEKTÓW UZYSKANYCH W WYNIKU 

ODBYCIA PRAKTYK  
 

Zadanie Odpowiedzialny 
Termin 

wykonania 

Wynik, następstwo 
działań i sposób 
wykorzystania 

1. Przedstawienie celu, 
zakresu, warunków oraz 
wymiar i termin praktyk 
zawodowych 

Opiekun Praktyk Przed 
rozpoczęciem 
praktyk 

Zapoznanie się z 
warunkami oraz zasadami 
panującymi w wybranych 
instytucjach 

2. Wybór miejsca odbywania 
praktyki 

Student/ 
Wydział 

Przed 
rozpoczęciem 
praktyk 

1. Podpisanie 
Porozumienia z wybraną 
instytucją 
2. Wydanie skierowania 
na praktykę zawodową 
3. Wydanie Dziennika 
Praktyk 

3. Realizacja praktyk Dyrektor lub 
osoba 
upoważniona w 
miejscu 
odbywania 
praktyki 

W czasie trwania 
praktyk 

Bieżąca analiza i 
weryfikacja efektów 
kształcenia dotyczących 
praktyk oraz kontrola 
jakości odbywania 
praktyk przez studentów 
poprzez rozmowy 
opiekunem praktyk lub 
dyrektorem/prezesem 
instytucji albo kontrola na 
miejscu 

4. Weryfikacja efektów 
kształcenia dotyczących 
praktyk (Dziennik Praktyk) 

Opiekun Praktyk Koniec praktyk 
oraz podczas 
zaliczenia praktyk 

1. Zaliczenie praktyk w 
Dzienniku Praktyk 
wpisana przez Dyrektora 
lub osobę upoważnioną w 
miejscu odbywania 
praktyki z uzyskanych 
efektów kształcenia. 
2. Ocena z zaliczenia 
ustnego dokonana na 
podstawie odpowiedzi na 
zadane pytania przez 
egzaminującego Opiekuna 
Praktyk. 
3. Prawidłowość 
wypełnionego Dziennika 
Praktyk oraz kontrola 
zawartych w nim treści. 

5. Ocena końcowa z praktyk Opiekun Praktyk Koniec praktyk Osiągnięcie przez 
studenta wszystkich 
założonych efektów 
kształcenia w zakresie 
praktyk 
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Schemat 5 
Procedura i system sprawdzania końcowych efektów kształcenia – procesu 

dyplomowania 

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO 
EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

Regulamin Studiów 
UWM w Olsztynie 

Terminowe 
złożenie 

w 
dziekanacie 

wymaganych 
dokumentów 

Uzyskanie 
zaliczenia 

z wszystkich 
przedmiotów 

i praktyk 
przewidzianych 

w programie 
kształcenia 

Uzyskanie 
pozytywnych 

ocen z 
wszystkich 
egzaminów 

przewidzianych 
w planie 
studiów 

Uzyskanie 
pozytywnych 

ocen z 
wszystkich 
egzaminów 

przewidzianych 
w planie 
studiów 

Uzyskanie oceny 
co najmniej 
dostatecznej 

z pracy 
dyplomowej 

uzyskanej w wyniku 
weryfikacji promotora 

i recenzenta 

Uzyskanie 
wymaganej 

liczby 
punktów 

ECTS 

OSIĄGNIĘCIE PRZEZ STUDENTA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

POWOŁANIE KOMISJI 
EGZAMINACYJNEJ 

(osoby odpowiedzialne za proces 
dyplomowania) 

Dziekan 
Wydziału 

Dokumentacja 
potwierdzająca 

uzyskanie 
zakładanych efektów 

kształcenia wraz z 
wytworami prac 

studentów P
rz

ew
o

d
n

ic
zą

cy
 

K
o

m
is

ji
 

P
ro

m
o

to
r 

R
ec

en
ze

n
t 

C
zł

o
n

ek
 K

o
m

is
ji

 

 

In
te

re
sa

ri
u

sz
y 

ze
w
n
ęt
rz
n
y*

 

 

USTNY EGZAMIN DYPLOMOWY 

Ocena z egzaminu dyplomowego uwzględniająca: 

sposób 
zreferowania 

i obronę pracy 
przez studenta 

odpowiedzi na pytania 
potwierdzające wiedzę, 

umiejętności i kompetencje 
społeczne nabyte w całym toku 

studiów 

Średnia 
arytmetyczna ocen 

z egzaminów 
i zaliczeń całego 

toku studiów 

 

Ocena pracy 
dyplomowej 

OSTATECZNY WYNIK STUDIÓW 
(osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia) 

   

* - udział na zaproszenie 
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Tabela 5 

OPIS PROCEDURY I SYSTEMU SPRAWDZANIA KOŃCOWYCH EFEKTÓW – 
PROCESU DYPLOMOWANIA  

 

Zadanie Odpowiedzialny 
Termin 

wykonania 

Wynik, następstwo 
działań i sposób 
wykorzystania 

1. Przedstawienie warunków 
dopuszczenia do egzaminu 
dyplomowego (regulamin 
studiów) 

Promotor 
wybrany przez 
studenta  

Na pierwszych 
zajęciach z 
seminarium 
dyplomowego / W 
trakcie pierwszego 
spotkania z 
dyplomantem 

Osiągnięcie przez 
studenta kierunkowych 
efektów kształcenia 

2. Bieżąca analiza osiąganych 
przez studentów efektów 
kształcenia  

Promotor Okres trwania 
semestru 
zimowego/ 
letniego 

Uzyskanie wiedzy na 
temat osiągania przez 
studentów założonych 
efektów kształcenia w 
czasie trwania semestru 
zimowego/letniego i po 
jego zakończeniu 

3. Powołanie Komisji 
Egzaminacyjnej 
odpowiedzialnej za 
przeprowadzenie procesu 
dyplomowania 

Dziekan 
Wydziału 

Przed planowaną 
obroną pracy 
dyplomowej 

Komisja Egzaminacyjna 
przeprowadza egzamin 
dyplomowy 

4. Forma i przebieg egzaminu 
dyplomowego 

Komisja 
Egzaminacyjna 

Po zakończeniu 
toku kształcenia, 
termin nie 
przekraczający 
dwóch miesięcy od 
złożenia pracy 
dyplomowej 

Średnia arytmetyczna 
ocen z egzaminów i 
zaliczeń całego toku 
studiów (60%), sposób 
zreferowania i obronę 
pracy przez studenta oraz 
odpowiedzi na pytania 
potwierdzające wiedzę, 
umiejętności i 
kompetencje społeczne 
nabyte a całym toku 
studiów (20%), jak 
również ocena pracy 
dyplomowej (20%) 

5. Ostateczny wynik studiów 
studenta 

Komisja 
Egzaminacyjna 
oraz Dziekan 
Wydziału 

Po obronie pracy 
dyplomowej 

Osiągnięcie przez 
studenta wszystkich 
założonych w programie 
kształcenia efektów 
kształcenia 
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Schemat 6 
Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i 

weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 
 
 
 

INTERESARIUSZE 
ZEWNĘTRZNI 

INTERESARIUSZE 
WEWNĘTRZNI 

KONWENT 
WYDZIAŁU 

PODMIOTY 
ZEWNĘTRZNE 

PRACOWNICY 
WYDZIAŁU 

STUDENCI 

OKREŚLANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA 

REALIZACJA 

WERYFIKACJA EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 

OPINIA 

ZMIANY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

ZMIANY W PROGRAMIE 
KSZTAŁCENIA 
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6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 
 
6.1 Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia: 
- Przedmioty/moduły toku studiów – sylabus, 
- Karta Weryfikacji Efektów Kształcenia –, 
- Dziennik Praktyk – praktyki zawodowe, 
6.2 Sprawozdanie z analizy procesów weryfikacji założonych efektów kształcenia. 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1 Uchwała Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w 
sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia. 

7.2 Uchwała Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w 
sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

7.3 Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 
roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

7.4 Zarządzenie Nr 116/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w określenia zakresu działania, składu 
i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości 
Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

7.5 Uchwała Nr 106 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2014 
roku w sprawie: wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

7.6 Uchwała Nr 161 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 listopada 2014 
roku w sprawie zmiany uchwały nr 106 Rady Wydziału Geodezji i 
Gospodarki Przestrzennej z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie 
wprowadzenia Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 
Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko 
Mazurskiego w Olsztynie. 

7.7 Regulamin studiów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.  

8. ZAŁĄCZNIKI  

1. Karta Weryfikacji Efektów Kształcenia 
2. Dziennik Praktyk przyjęty na podstawie odrębnych przepisów. 
 


