Instrukcja weryfikacji efektów kształcenia
Na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie weryfikacja efektów kształcenia ma charakter
dwustopniowy. Pierwszy stopień to weryfikacja ogólna, drugi stopień to weryfikacja szczegółowa.

1. WERYFIKAJCA OGÓLNA
a. Weryfikację ogólną przeprowadza każdy nauczyciel akademicki odpowiedzialny za
prowadzenie przedmiotu. Dokonywana jest po zakończeniu cyklu danego przedmiotu i
złożeniu końcowego protokołu egzaminacyjnego.
b. Po zatwierdzeniu protokołu końcowego w systemie e-HMS osoba odpowiedzialna za
przedmiot drukuje z systemu „Raport ocen” pokazujący rozkład ocen uzyskanych przez
studentów w danym cyklu dydaktycznym.
c. Zakłada się, iż uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu potwierdza osiągnięcie wszystkich
założonych w jego ramach efektów kształcenia.
d. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot na wydruku z systemu e-HMS „Raport ocen”
dokonuje zapisu stwierdzającego:
1. brak konieczności zmian
lub
2. konieczność zmian w zakresie
a) Zawartości merytorycznej przedstawionego materiału
b) Formy i sposobu prowadzenia zajęć
c) Formy i sposobu przeprowadzenia zaliczeń cząstkowych
d) Formy i sposobu przeprowadzenia zaliczenia końcowego
e. Raport z weryfikacji składany jest do właściwego Dziekanatu wraz z protokołem zaliczeń.
f. Dziekanaty przekazują raporty do odpowiedniego Prodziekana ds. Dydaktyki lub
Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia.

2. SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
a. Każdy nauczyciel akademicki może przeprowadzić weryfikację szczegółową jeśli stwierdzi
zaistnienie takiej konieczności.
b. Konieczność przeprowadzenia weryfikacji szczegółowej przewidziana jest także w przypadku
stwierdzenia, m.in.:
− negatywnych ocen w zakresie prowadzenia przedmiotu w ankiecie studenckiej,
− negatywnych uwag zgłaszanych Władzom Wydziału przez studentów i absolwentów
oraz pracodawców,
− niskiej oceny w części Dydaktyka w ramach Oceny Okresowej Pracownika,
− niskiej oceny z hospitacji,
− niskiej oceny prac dyplomowych.
c. Weryfikację szczegółową zleca pisemnie pracownikowi odpowiedzialnemu za przedmiot
Dziekan. Prodziekani, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia oraz Komisja ds. Jakości Kształcenia
może wnioskować do Dziekana o zlecenie przeprowadzenia weryfikacji szczegółowej.
d. Wnioski z przeprowadzonej weryfikacji przekazywane są Dziekanowi.
e. Weryfikację szczegółową przeprowadza się zgodnie z poniższym wzorem.
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