ZARZĄDZENIE 22/2018
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 7 czerwca 2018r.
ws. procedury weryfikacji przez studentów końcowych efektów kształcenia
z przedmiotów/modułów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Działając na podstawie Uchwały Nr AR001-6-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie
uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia i § 60 Statutu Akademii Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala się co następuje:
§1

1. Ocena jakości kształcenia na poszczególnych Wydziałach naszej Uczelni powinna być
przeprowadzona w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Dopuszczalne jest także
łączenie obu sposobów oceny. O wyborze formy oceny decyduje Pełnomocnik Dziekania
do spraw oceny jakości kształcenia na danym Wydziale.
1.1.W przypadku formy papierowej, przygotowanie przez Pełnomocników Dziekana ds.
jakości kształcenia na kierunku ankiet dla przedmiotów/modułów, których
realizacja kończy się w badanym semestrze (stosownie do przyjętego na danym
Wydziale planu oceny), według wzoru (zał.1), oraz przekazanie ich kierownikom
jednostek organizacyjnych, w których realizowane są badane przedmioty, odbywa
się w terminach:


semestr zimowy – do końca miesiąca października



semestr letni – do końca miesiąca marca

Kierownicy

jednostek

organizacyjnych

przekazują

ankiety

pracownikom

administracyjnym katedry, którzy przygotowują odpowiednią liczbę ankiet i przekazują
je koordynatorom przedmiotów/modułów, którzy odpowiadają za przeprowadzenie
badań. Ankiety dla przedmiotów, które kończą się zaliczeniem przeprowadza się na
zajęciach w dniu zaliczenia końcowego, natomiast dla przedmiotów kończących się
egzaminem, w dniu egzaminu.
Opracowanie, przez koordynatorów przedmiotów/modułów wyników badań odbywa
się w terminach:

 semestr zimowy – do końca lutego
 semestr letni – do końca września
1.2.W przypadku formy elektronicznej, ankiety z ocenianych modułów/przedmiotów
przygotowywane będą w programie „Ankieter” przez pełnomocnika Dziekana do
spraw oceny jakości kształcenia na kierunku. Za rozesłanie ankiet, które studenci
będą wypełniać w zakładce USOS, odpowiedzialny jest wspomniany pełnomocnik
Dziekana. Po wypełnieniu przez studentów ankiet (czas wypełnienia ankiet przez
studentów upływa z końcem semestru, odpowiednio zimowego lub letniego),
pełnomocnik Dziekana z każdego ocenianego przedmiotu przygotuje statystykę,
którą następnie do 15 marca (dla semestru zimowego) lub 15 października (dla
semestru letniego) przesyła do sekretariatów Katedr, w których prowadzone są
oceniane przedmioty.
2. Analiza wyników badań odbywa się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
Kierownik Zakładu, w którym prowadzone są realizowane moduły/przedmioty,
koordynatorzy ocenianych przedmiotów/modułów oraz wszyscy nauczyciele akademiccy,
którzy prowadzą zajęcia z ocenianych przedmiotów, muszą odbyć spotkanie, na którym
zostaną wyciągnięte wnioski z przeprowadzonej oceny. Zbiorcze wyniki (zał.2), protokół z
zebrania oraz WNIOSKI przezywane są Pełnomocnikom Dziekanów ds.jakości kształcenia
na kierunku w terminach:


do końca marca dla semestru zimowego



do końca października dla semestru letniego

3. Przekazanie przez Pełnomocników Dziekana ds. jakości kształcenia na kierunku zbiorczych
wyników badań na kierunku i wniosków Dziekanowi oraz informacji o fakcie
przeprowadzenia badań Pełnomocnikowi Rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji
według wzoru (zał.3) odbywa się w terminach:


do 15 kwietnia dla semestru zimowego



do 15 listopada dla semestru letniego

4. W badaniu efektów kształcenia obozów programowych stosuje się taką samą procedurę jak
w przypadku wszystkich przedmiotów/modułów. Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia na
kierunku przekazuje ankiety Kierownikowi obozu, który przeprowadza badania w
przedostatnim dniu obozu, dokonując jednocześnie ich analizy. Wnioski oraz wyniki (zał.
2) przekazuje się Pełnomocnikowi Dziekana ds. jakości kształcenia na danym kierunku.
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
§3
Traci moc Zarządzenie Nr 65/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach z dnia 5 grudnia 2014 roku ws. procedur weryfikacji przez studentów
końcowych efektów kształcenia z przedmiotów/modułów

Rektor
prof. dr hab. Adam Zając

Zał. 1
BADANIE: WERYFIKACJA PRZEZ STUDENTÓW KOŃCOWYCH
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Samoocena przez studenta poziomu opanowania efektów końcowych
kształcenia z przedmiotu/modułu

Wydział………………………….

data………………

Kierunek studiów………………..
Rok akademicki…………………
Studia stacjonarne/niestacjonarne I/II stopnia *
Przedmiot…………………
Katedra……………………
Zakład…………………….
Prowadzący/koordynator przedmiotu……………………..

Efekt kształcenia
W-1 (treść efektu kształcenia)
W-2
U-1
U-2
K-1

*niepotrzebne skreślić

Stopień opanowania
niski
średni
wysoki

Zał. 2
BADANIE: WERYFIKACJA PRZEZ STUDENTÓW KOŃCOWYCH
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Wyniki samooceny przez studentów poziomu opanowania końcowych efektów
kształcenia z przedmiotu/modułu

Wydział………………………….
Kierunek studiów………………..
Rok akademicki…………………
Studia stacjonarne/niestacjonarne I/II stopnia *
Przedmiot…………………
Katedra……………………
Zakład…………………….
Prowadzący/koordynator przedmiotu……………………..

Efekt kształcenia

W-1(treść efektu kształcenia)
U-1
U-2
K-1

*niepotrzebne skreślić

Stopień opanowania
niski
średni
wysoki
n
%
n
%
n
%

Zał. 3

BADANIE: WERYFIKACJA PRZEZ STUDENTÓW KOŃCOWYCH
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Informacja o przeprowadzeniu weryfikacji końcowych efektów kształcenia z
przedmiotów/modułów

Wydział…………………………………………..…….
Kierunek studiów…………………………..………….
Rok akademicki………….
Ilość przebadanych przedmiotów………….
L.p

Nazwa przedmiotu

Stacjonarne
Rok/semestr /niestacjonarne

Liczba studentów
na
roku/specjalności

Liczba
opracowanych
ankiet

