Uchwała nr 39/2014
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania postępów i osiągnięć studenta

Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011 z dnia 30.11.2011 r. oraz Zarządzenia
Rektora nr 5/2012 z dnia 23.01.2012 r. Rada Wydziału Nauk Biologicznych UWr uchwala, co
następuje:
§ 1. Na Wydziale Nauk Biologicznych wprowadza się procedurę monitorowania postępów i
osiągnięć studenta, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wydziału Nauk Biologicznych
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2. Cel i zakres procedury
Procedura opisuje sposób monitorowania postępów w nauce studentów na
przedmiotach kształcenia związanych z programami nauczania na kierunkach
realizowanych na WNB.
3. Pojęcia
Efekty kształcenia – kompetencje studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw
społecznych osiągnięte po zakończeni danego etapu kształcenia
Metody weryfikacji efektów kształcenia – wszystkie metody realizacji i podsumowania
zajęć prowadzące do sprawdzenia czy efekty kształcenia na danym poziomie
kształcenia zostały osiągnięte
Metryka przedmiotu (sylabus) - projekt realizacji zajęć dydaktycznych określający
sposoby osiągnięcia zakładanych dla przedmiotu efektów kształcenia
USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studentów
4. Odpowiedzialność
Prowadzący zajęcia/Egzaminator - przygotowanie metryki przedmiotu zawierającej
opis zakładanych efektów kształcenia i sposobów ich weryfikacji, zgodny z efektami
kierunku/specjalności, przekazanie studentom szczegółowej informacji na temat
metod uzyskania zakładanych efektów kształcenia na pierwszych zajęciach z cyklu
wraz z podaniem kryteriów oceny osiągniętych efektów kształcenia, bieżące
monitorowanie
postępów
i
osiągnięć
studenta,
przygotowanie
narzędzi
sprawdzających stopień osiągniętych efektów, przeprowadzanie weryfikacji zgodnie z
informacją zawartą w metryce przedmiotu, ocena osiąganych efektów bez zbędnej
zwłoki, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z monitorowaniem
postępów i oceną osiągniętych efektów kształcenia na danym przedmiocie przez trzy
lata, zaliczenie przedmiotu w przypadku osiągnięcia efektów kształcenia przez
studenta lub brak zaliczenia przedmiotu w przypadku nieosiągnięcia wystarczających
efektów kształcenia przez studenta, wpisanie oceny do systemu USOS i
przygotowanie protokołu ocen. Korekta efektów kształcenia, metod prowadzenia
zajęć lub metod weryfikacji efektów kształcenia w przypadku braku postępów
studentów w osiąganiu efektów kształcenia związanych z danym przedmiotem na
podstawie własnej oceny lub na wniosek Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia,
skutkujące korektą metryki przedmiotu.
Prodziekan ds. dydaktycznych – podjęcie decyzji w sprawie skreślenia studenta
z listy studentów w przypadku braku osiągnięć w uzyskiwaniu efektów kształcenia.
Zespół ds. oceny jakości kształcenia – okresowa ewaluacja zajęć, korekty efektów
kształcenia, metod prowadzenia zajęć i metod weryfikacji efektów kształcenia, jeżeli
zaistnieje taka konieczność.
5. Opis postępowania
5.1. Termin
Monitorowanie osiągnięć studenta jest procesem ciągłym, podsumowanym na
koniec semestru, w zależności od przedmiotu, jego zaliczeniem lub
egzaminem.
5.2. Tryb postępowania
Uzyskanie przez studenta zaliczenia przedmiotu, niezależnie od sposobu
weryfikacji
osiągnięć,
jest
jednoznaczne
z
potwierdzeniem
przez
prowadzącego zajęcia osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia związanych
z przedmiotem.
Metody monitorowania postępów studenta oraz weryfikacji osiągania efektów
kształcenia związanych z przedmiotem są ustalane przez prowadzącego
zajęcia i komunikowane studentom poprzez zapis w metryce przedmiotu
(sylabusie).
Wszystkie metody weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do
wszystkich przedmiotów kształcenia na danym kierunku są przedstawiane w
dokumentacji kierunku w tabeli odniesienia efektów kształcenia do form ich
weryfikacji.
Metodami weryfikacji efektów kształcenia reprezentowanymi na WNB są:
egzamin ustny, egzamin pisemny, test, praca pisemna/kolokwium,
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prezentacja, projekt, sprawdzian praktyczny, bieżąca ocena aktywności
studenta podczas zajęć.
Ostatecznym potwierdzeniem osiągnięcia efektów kształcenia związanych
z danymi kierunkiem i poziomem studiów jest uzyskanie przez studenta
dyplomu odpowiedniego dla danego kierunku i poziomu studiów.
5.3. Tryb i zakres składania dokumentów
Dokumentację związaną z oceną postępów studenta w osiąganiu efektów
kształcenia związanych z danym przedmiotem wraz z wytworami pracy
studentów przechowuje prowadzący zajęcia/kierownik ćwiczeń/ egzaminator
przez trzy lata. Protokoły zbiorcze są przekazywane do dziekanatu WNB i tam
przechowywane.
6. Dokumenty związane z procedurą
Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (zał. 4)
Uchwała Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w
sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie
Wrocławskim (zał. 8 i 9)
Uchwała Nr 5/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie utworzenia kierunku studiów mikrobiologia
Uchwał Nr 76/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w
sprawie utworzenia kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na studiach
pierwszego stopnia
Uchwał Nr 18/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w
sprawie utworzenia kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na studiach
drugiego stopnia
Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30/2012 z dnia 15 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, Uchwała
Rady WNB nr 270/2013 z dnia 23.09.2013 r. w sprawie szczegółowych odniesień do
Regulaminu Studiów.
Zarządzenie Dziekana WNB nr 10/2013 z dnia 30.09.2013 r. w sprawie szczegółowych odniesień do
Regulaminu Studiów.
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