
Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 

całego cyklu kształcenia 

 

 
Szczegółowe zasady weryfikacji osiągania przez studentów efektów kształcenia określają sylabusy 

poszczególnych modułów/przedmiotów w rubryce „Metody weryfikacji efektów uczenia się”. 

Opisane w sylabusach metodach weryfikacji efektów uczenia się obejmują między innymi: 

1. Egzaminy/kolokwia/sprawdziany zarówno ustne, jak i w formie pisemnej (testy 

jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, odpowiedzi na pytania otwarte) oraz 

egzaminy/kolokwia/sprawdziany polegające na rozwiązywaniu problemów (na przykład 

rozwiązywaniu kazusów, przedstawianiu projektu pisma procesowego/urzędowego). 

2. Szczególny nacisk został położony na podlegające ocenie samodzielnie lub grupowo przez 

studentów wykonywane zadania – eseje, rozwiązania kazusów, samodzielnie/grupowo 

przygotowane prezentacje określonej problematyki, projekty pism procesowych/urzędowych, 

przeprowadzenie debaty dyskusji, mediacji itp. 

3. Proces nabywania przez studentów kompetencji społecznych oceniany jest poprzez 

bezpośrednią obserwację ich aktywności podczas zajęć (udział studentów w dyskusji, 

zaangażowanie w proces studiowania, zaangażowanie i umiejętności pracy grupowej, gotowość 

i umiejętności poszerzania wiedzy, itp.). Bezpośrednie interakcje pomiędzy nauczycielami 

akademickimi i studentami stwarzają nie tylko możliwość monitorowania nabywania 

kompetencji, ale aktywnego wpływu na ten proces. 

4. Podczas praktyki zawodowej kompetencje studenta podlegają kompleksowej ocenie przez 

organizatora oraz patrona praktyki, jak i współpracowników praktykanta. Ocena ta jest 

dokumentowana w opinii przekazywanej Uczelni. 

5. Ważną rolę w udokumentowaniu nabycia określonych kompetencji przez studenta odgrywa 

napisanie i obrona pracy dyplomowej. Sposób weryfikacji osiągania zróżnicowanych efektów 

uczenia się przez dyplomanta opisują Zasady dyplomowania na kierunku Administracja. 

 

 Uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów reguluje Zasady, warunki i 

tryb potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Senatu WSAP nr 13/2019 z dnia 29 kwietnia 

2019 r. 

 

 

 Zatem w skład systemu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się na kierunku 

Administracja w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie wchodzą:  

1) oceny końcowe wystawiane z poszczególnych zajęć, obliczane jako wypadkowa obliczona z 

ocen uzyskanych z poszczególnych form realizacji zajęć według formuły precyzowanej w 

sylabusie przedmiotu i zależnej od jego specyfiki;  

2) ocena lub zaliczenie praktyk studenckich, zgodnie z zasadami przyjętymi w programie 

studiów dla kierunku;  

3) ocena z pracy dyplomowej, stanowiąca średnią arytmetyczną oceny promotora i recenzenta; 

4) ocena z egzaminu dyplomowego, zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie Studiów 

WSAP. 

 

  Syntetycznym miernikiem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku 

studiów jest ocena końcowa ze studiów, której sposób wystawiania określa Regulamin Studiów WSAP. 



 

  Przy weryfikacji efektów uczenia się przyjmuje się założenie, że uzyskanie pozytywnej oceny 

z egzaminu lub zaliczenia kończącego zajęcia (i/lub jego formę), pracy i egzaminu dyplomowego, a 

także praktyki studenckiej (ocena lub zaliczenie) potwierdza osiągnięcie wszystkich efektów uczenia 

się ustalonych dla wymienionych elementów procesu kształcenia. Poziom uzyskania efektów 

kształcenia wynika z wystawionej oceny. 

 

 Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych efektów: 

 Student nie osiągnął założonego efektu (ocena 2,0), gdy na egzaminie lub na sprawdzianach 

(pracach kontrolnych) uzyskuje do 50% sumy punktów oceniających stopień wymaganej 

wiedzy/umiejętności przyjętej liczby punktów. 

 Student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na 

sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje od 50% do 60% sumy punktów oceniających stopień 

wymaganej wiedzy/umiejętności.  

 Student wykazuje plus dostateczny (3,5) stopień wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub 

na sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 61% do 70% sumy punktów oceniających 

stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.  

 Student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na 

sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 71% do 80% sumy punktów oceniających 

stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.  

 Student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na 

sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 81% do 90% sumy punktów oceniających 

stopień wymaganej wiedzy/umiejętności.  

 Student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy/umiejętności, gdy na egzaminie lub na 

sprawdzianach (pracach kontrolnych) uzyskuje powyżej 91% do 100% sumy punktów oceniających 

stopień wymaganej wiedzy/umiejętności. 

 

  Do metod weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w procesie realizacji zajęć (i/lub jego 

formy) zalicza się w szczególności:  

1) egzamin – ustny, opisowy, testowy i in.;  

2) zaliczenie – ustne, opisowe, testowe i in.;  

3) kolokwium;  

4) przygotowanie referatu;  

5) przygotowanie projektu, prezentacji; 

6) napisanie pracy semestralnej/rocznej; 

7) wykonanie sprawozdań. 

 

  Do metod weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w procesie realizacji praktyk 

studenckich (metod i kryteriów oceny) zalicza się: 

 1) wypełnienie dzienniczka praktyk; 

 2) przygotowanie sprawozdania z praktyk.  

 

 Do weryfikacji uzyskania efektów uczenia się na poziomie zajęć i praktyk studenckich mogą 

być stosowane również inne metody niż wymienione wyżej, określone odpowiednio przez: nauczyciela 

prowadzącego zajęcia (i/lub ich formę), nauczyciela odpowiedzialnego za realizację zajęć lub opiekuna 

praktyk studenckich. 

 

 


