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1. ZAKRES PROCEDURY 

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 

 

2. TERMINOLOGIA 

Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. 

Moduł kształcenia – stanowi podstawowy komponent programu studiów; zwykle 

przedmiot lub grupa przedmiotów, czyli są to zajęcia lub grupa zajęć, którym 

przypisywane są zakładane efekty kształcenia oraz liczba punktów ECTS. 

Modułem może być typowy przedmiot, ale także „praktyka” lub „przygotowanie 

pracy dyplomowej”; modułem może być też zbiór przedmiotów obowiązkowych dla 

określonej specjalności lub specjalizacji w ramach kierunku studiów, czy też 

zestaw przedmiotów o określonej łącznej liczbie punktów ECTS, wybrany przez 

studenta spośród przedmiotów należących do określonego, większego zbioru.  

W programach studiów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

przez moduł kształcenia rozumie się przede wszystkim przedmiot. 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla modułu kształcenia (przedmiotu 

bądź grupy przedmiotów itp.) – opis zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych osiąganych przez studenta, który zaliczył moduł kształcenia; opis 

powinien odnosić się do opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. 

Przedmiot – zespół zajęć określony wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji 

zwykle w tym samym semestrze planu studiów, podlegających łącznej ocenie, 

któremu przypisano całkowitą liczbę punktów ECTS. W ramach przedmiotu mogą 

być prowadzone różne formy zajęć. Każdy przedmiot znajdujący się w programie 

studiów powinien przyczyniać się do osiągnięcia przez studenta założonych dla 

tego programu efektów kształcenia. 

Forma zajęć – wyodrębniony w ramach przedmiotu rodzaj zajęć wyróżniający się 

określonymi metodami kształcenia. Jako metody kształcenia należy rozumieć 

sposoby prowadzenia zajęć, tj. pracy i współpracy nauczycieli akademickich ze 

studentami. W ATH prowadzone są następujące formy zajęć: wykłady, 

konwersatoria, seminaria przedmiotowe, proseminaria, seminaria dyplomowe, 

ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, projektowe i terenowe, zajęcia praktyczne, 

lektoraty, praktyki zawodowe, zajęcia sportowe z wychowania fizycznego.  

Metody sprawdzania efektów kształcenia –  formy określone przez sposób 

oceny zawarte w karcie przedmiotu 

Weryfikacja –„sprawdzanie, działanie zmierzające do rozstrzygnięcia 

prawdziwości danego zadania” (słownik PWN) 
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Monitorowanie – systematycznie powtarzające się badania zgodności efektów 

kształcenia z wymogami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Definicje zastosowano na podstawie Uchwały nr 769/12/IV/2011 Senatu Akademii 

Techniczno-Humanistycznej z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie wytycznych dla 

rad wydziałów dotyczących programów kształcenia na studiach pierwszego i 

drugiego stopnia. 

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Dziekan WNoZ odpowiada za: 
- przekazywanie analiz i sprawozdań dotyczących weryfikacji założonych efektów 

kształcenia Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

Komisja ds. Programów Kształcenia odpowiada za: 

- nadzorowanie opracowania efektów kształcenia dla poszczególnych modułów 

przez nauczycieli akademickich 

- zatwierdzanie, okresowy przegląd i monitorowanie programów oraz ich efektów 

- nadzorowanie zgodności uzyskanych efektów kształcenia przez studentów z 

poszczególnych modułów i podczas procesu dyplomowania 

Nauczyciele akademiccy odpowiadają za: 
- przygotowanie i opracowanie efektów kształcenia dla poszczególnych modułów 

- aktualizację dokumentacji zawierającej efekty kształcenia 

- ocenianie kompetencji studentów zgodnie z uzyskanymi efektami kształcenia 

- potwierdzanie uzyskania efektów kształcenia w dokumentacji (np. indeks 

umiejętności praktycznych) 

- realizację treści kształcenia niezbędnych do uzyskania przez studentów 

zamierzonych efektów kształcenia 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia odpowiada za: 

- dokonywanie oceny osiągniętych efektów kształcenia, formułowania wniosków 

doskonalących programy kształcenia wszystkich prowadzących przez wydział 

kierunków studiów we wszystkich formach i rodzajach kształcenia. 

 

 

4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 

Termin realizacji obejmuje pełny rok akademicki.  

 

5. OPIS POSTĘPOWANIA 

5.1. Źródła i metody weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 

 źródła weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia: 
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  Nauczyciele akademiccy  

  Studenci (ankieta ewaluacyjna, praca licencjacka, udział w  

                     konkursach, zawodach, olimpiadach) 

  Opiekunowie zawodowi praktyk zawodowych studenckich (ocena w  

                     indeksie umiejętności ) 

  Absolwenci (analiza wyników z badań przeprowadzanych przez biuro  

                       karier) 

 metody weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia: 

  analiza prac pisemnych studentów, 

  kontrola modułów w zakresie założonych efektów kształcenia 

  egzamin dyplomowy 

  analiza wyników egzaminów z poszczególnych modułów kształcenia 

  oceny i opinie opiekunów praktyk zawodowych studentów odnośnie  

                     założonych efektów kształcenia 

  analiza informacji z badań losów absolwentów wykonywanego przez  

                     Biuro Karier. 

5.2. Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego każdy nauczyciel 

odpowiedzialny za moduł opracowuje, aktualizuje dokumentację z zakresu efektów 

kształcenia.  

5.2. Dziekan WNoZ wraz z Komisją ds. Programów Kształcenia sprawdza i 

zatwierdza przygotowaną dokumentację z efektami kształcenia dla obu kierunków. 

5.3. Nauczyciele akademiccy na początku zajęć dydaktycznych informują 

studentów o zamierzonych efektach kształcenia w ramach poszczególnych 

modułów oraz formach zaliczenia i potwierdzenia tych efektów. 

5.4. Potwierdzenie zdobycia efektów kształcenia zasobów wiedzy w ramach 

poszczególnych modułów są wpisywane przez nauczycieli akademickich w 

indeksach i wirtualnym dziekanacie. 

5.4. Potwierdzenie zdobycia efektów kształcenia umiejętności i kompetencji 

społecznych w ramach poszczególnych modułów są wpisywane przez nauczycieli 

akademickich w indeksach umiejętności i wirtualnym dziekanacie. 

5.5. Poświadczeniem zdobytych kompetencji absolwenta jest uzyskanie dyplomu z 

wpisaniem osiągniętych efektów kształcenia do suplementu dyplomu. 

 
 

6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1.Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym 
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6.2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.5 października 

2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i 

poziomie kształcenia 

6.3. Uchwała Nr 769/12/IV/2011 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z 

dn. 13 grudnia 2011 roku w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących 

programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

6.4. Standardy kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo z dn. 9 maja 2012 roku. 

 

 


