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ZARZĄDZENIE REKTORA  
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE 

Nr 50/2021/2022 

z dnia 09.08.2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Zasad Weryfikacji Efektów Uczenia się w Wyższej Szkoły Ekonomii 
i Innowacji w Lublinie  

 

 

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie zarządza się co 
następuje:  

§ 1 

 

Wprowadza się Zasady Weryfikacji Efektów Uczenia się, które stanowią załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia.  
 

§ 2 

 

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Zarządzenia sprawuje Prorektor do spraw Kształcenia 
i Spraw Studenckich.  

 

§ 3  

 

Zarządzenie obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023.  

 

 
 

 

                        Rektor 

      Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

 

       Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Rektora WSEI w Lublinie Nr 50/2020/2021 z dnia 09.08.2022 r. 

 w sprawie wprowadzenia Zasad Weryfikacji Efektów Uczenia się  
 

ZASADY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

(sposób potwierdzania osiągnięcia efektów na poszczególnych etapach) 
 

 (wytyczne dla Wydziałów zakresie realizowanych modułów/przedmiotów) 
 

 

§ 1 

Cel i przedmiot zasad oceniania 

 

1. Celem weryfikowania osiąganych efektów uczenia oraz oceniania studentów i słuchaczy 
studiów podyplomowych jest określenie zasad i trybu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych 
efektów uczenia modułowych i kierunkowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych na poszczególnych kierunkach kształcenia wraz z określeniem stopnia ich 
uzyskania za pomocą jasno określonych i stosowanych kryteriów przyznawania ocen.  

2. Studenci powinni być oceniani według określonych i konsekwentnie stosowanych kryteriów, 
przepisów i procedur zapewniających weryfikację zakładanych efektów uczenia. 

3. Weryfikacja dotyczy wszystkich efektów uczenia w kategoriach wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych, określonych dla kierunku studiów. 

4. Weryfikacja przeprowadzana jest na wszystkich kierunkach kształcenia, poziomach 
i profilach studiów. 

 

 

§ 2 

1. W skład systemu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się wchodzą: 
1) oceny cząstkowe – wystawianych w trakcie zajęć (w wyniku kolokwiów cząstkowych, 
odpowiedzi ustnych, opracowań tematycznych, referatów, projektów cząstkowych, 
sprawozdań z laboratoriów i innych rodzajów prac wykonywanych przez studenta); 
2) oceny formowane - wystawiane na zakończenie poszczególnych modułów/przedmiotów 

na podstawie ocen cząstkowych; 
3) oceny egzaminacyjne - wystawione na zakończenie poszczególnych 

modułów/przedmiotów na podstawie  egzaminu lub zaliczenia (kolokwium);  

4) oceny lub zaliczenia praktyk zawodowych, zgodnie z zasadami przyjętymi w programie 
studiów dla danego kierunku;  

5) oceny z egzaminu dyplomowego, zgodnie z zasadami przyjętymi w programie studiów dla 
danego kierunku. 

2. System oceniania mają obowiązek stosować wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzących 
zajęcia dydaktyczne bez względu na rodzaj zatrudnienia i formę zajęć. 

3. Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z poszczególnych modułów/przedmiotów 

osiąganych przez studentów polega na potwierdzeniu, że zostały spełnione wyspecyfikowane 

w sylabusach wymagania. 

4. Uznaje się, że student osiągnął wszystkie zakładane efekty kierunkowe, po uzyskaniu 
wszystkich efektów modułowych/przedmiotowych, wchodzących w skład wszystkich 
efektów kierunkowych. 

5. Program kształcenia umożliwia nabycie efektów uczenia się, po uzyskaniu przez studenta 
zaliczeń ze wszystkich modułów przewidzianych w programie, oraz po pozytywnym złożeniu 

egzaminu dyplomowego. 
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§ 3 

Etapy weryfikacji efektów uczenia się 

 

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się dla kierunku studiów przeprowadzana jest 
w następujących etapach: 

 

1) weryfikacja dokonywana przez nauczycieli akademickich lub osoby prowadzące zajęcia  

w ramach modułu/przedmiotu; 

2) weryfikacja dokonywana przez opiekunów praktyk zawodowych;  

3) weryfikacja zbiorcza dokonywana przez dyplomową komisję egzaminacyjną. 

 

§ 4 

Formy weryfikacji efektów uczenia się 
 

1. Dla kierunku studiów – podsumowującą formą weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się 
stanowi egzamin dyplomowy, którego zasady i wymogi formalne dotyczące 
przygotowywania prac dyplomowych oraz procedura dyplomowania w na poziomie Uczelni 

reguluje Zarządzenie Rektora nr 49/2021/2022 z dnia 4.08.2022 r. Szczegółowe wymogi 
dotyczące prac dyplomowych są regulowane na poziomie Wydziałów. 

2. Dla praktyk zawodowych – formy weryfikacji efektów uczenia się wynikają z uczelnianego 
Regulaminu praktyk zawodowych przyjętego Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii  
i Innowacji w Lublinie Nr 15/2021/2022 z dnia 29.06.2022 roku w sprawie zasad 

obywania praktyk zawodowych w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz 

określane są w sylabusach praktyk dla poszczególnych kierunków studiów;  

3. Dla modułu/przedmiotu - formy weryfikacji efektów uczenia się określane są 

w sylabusach/kartach moduły/przedmiotu.  
4. Do podsumowujących form weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w procesie 

kształcenia na poziomie modułu/przedmiotu zalicza się w szczególności: 
a) Egzamin: ustny, pisemny, testowy, praktyczny; 

b) Zaliczenie (kolokwium): ustne, pisemne, testowe, praktyczne; 

c) Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny – OSCE (ang. (Objective Structured 

Clinical Examination); 

 

§ 5 

Techniki i narzędzia weryfikacji efektów uczenia 

 

1. Weryfikacja efektów uczenia z zakresu wiedzy dokonywana jest poprzez egzaminy 

i kolokwia ustne lub pisemne przeprowadzane techniką odpytywania, testu, kolokwium lub 

pracy pisemnej na terenie Uczelni - tradycyjną lub z wykorzystaniem platformy 

e-learningowej;  

2. Weryfikacja efektów uczenia z zakresu umiejętności dokonywana jest poprzez egzaminy 

i zaliczenia (kolokwia) praktyczne przeprowadzane technikami sprawdzania umiejętności 
praktycznych dotyczących: przygotowania pracy pisemnej (eseju, referatu, sprawozdania), 

przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialnej indywidualnie/grupowo; 

realizacji projektu indywidualnie/grupowo; rozwiązywanie zadań problemowych typu „case” 
(kazusów, przykładów); rozwiązywanie zadań; wykonywanie zadanych czynności 
manualnych lub technicznych; formułowania wypowiedzi i prezentowania stanowiska 

(umiejętność argumentowania, kultury wypowiedzi, sposobu komunikacji werbalnej 

i pozawerbalnej);  
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3. Weryfikacja efektów uczenia z zakresu kompetencji społecznych (postawy) dokonywana jest 

głównie poprzez obserwację uczestniczącą w interakcji ze studentem, która służy ocenie 

udziału w realizacji zadań grupowych; ocenie aktywności w dyskusji moderowanej lub 

spontanicznej, ocenie terminowości i kompletności realizacji zadań, ustaleniu frekwencji 

(obecności) na zajęciach.  
4. Zalecane metody, techniki i narzędzia weryfikacji poszczególnych zakresów efektów uczenia 

ilustruje Tabela 1a. Inne techniki i narzędzia weryfikacji zakładanych efektów uczenia na 
poziomie modułu/przedmiotu lub praktyk zawodowych mogą być stosowane jeżeli zostały 
opisane w sylabusie zaakceptowanym przez koordynatora kierunku lub opiekuna praktyk 

zawodowych i zatwierdzony przez Dziekana. 

 

Tabela 1a. 
Lp Zakres efektów 

uczenia  

Metody Techniki i narzędzia weryfikacji 

1. WIEDZA Egzaminy i kolokwia ustne  Techniką odpytywania z baz pytań 

Egzaminy i kolokwia pisemne Technika tradycyjna lub komputerowa lista pytań egzaminacyjnych, 

testy wyboru lub testy prawda/fałsz  
2. UMIEJĘTNOŚCI Egzaminy i zaliczenia 

(kolokwia) praktyczne  

Techniki sprawdzania umiejętności praktycznych dotyczących: 
 przygotowania pracy pisemnej (eseju, referatu, sprawozdania) z 

listy zagadnień,  

 przygotowania i przedstawienia prezentacji multimedialne 

indywidualnie/grupowo z listy tematów; 

 realizacja projektu indywidualnie/grupowo z listy tematów lub w 
uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia; 

 rozwiązywanie zadań problemowych z bazy kazusów 

(przykładów, scenariuszy) (ang. case study);  

 rozwiązywanie zadań prostych (np. obliczeniowych) lub 

złożonych (np. konstrukcyjnych) z bazy takich zadań;  

 wykonywanie zadanych czynności manualnych lub technicznych 

z listy wymaganych umiejętności; 
 formułowanie wypowiedzi i prezentowanie stanowiska 

(umiejętność argumentowania, kultury wypowiedzi, sposób 

komunikacji werbalnej i pozawerbalnej); 

Obiektywny 

Strukturyzowany Egzamin   K

liniczny (OSCE) 

Technika oceny umiejętności z zakresu podstaw pielęgniarstwa 
dokonywana zgodnie ze standardem kształcenia i zaleceniami 
KRASzPiP. 

3. KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE 

(POSTAWY, 

ZACHOWANIA) 

Obserwacja uczestnicząca Notowanie i ocenianie postaw i zachowań dotyczących: 
 udziału w realizacji zadań grupowych;  
 aktywności w dyskusji moderowanej lub spontanicznej,  
 terminowości i kompletności realizacji zadań, 
 praca problemowa, szczególnie w zakresie weryfikacji postawy 

etycznej, a w każdym programie studiów są efekty uczenia się w 
tym zakresie 

 frekwencji (obecności) na zajęciach. 
 

§ 6 

Odpowiedzialność 

 

1. Sylabus modułu/przedmiotu lub praktyki precyzuje metody, narzędzia i techniki oraz kryteria 
i progi zaliczeniowe, stosowane przy weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, 

uwzględniając charakter i specyfikę realizowanego przedmiotu.  
2. Koordynatorzy modułów/przedmiotów lub opiekunowie praktyk zobowiązani są do 

opracowania sylabusu przedmiotu/modułu w przeznaczonym do tego systemie 

informatycznym wraz z narzędziami do weryfikacji efektów uczenia (listy pytań i zagadnień 
egzaminacyjnych, testy, itp.). 
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3. Koordynatorzy kierunków weryfikują sylabusy pod względem ich zgodności z program 
kształcenia oraz systemem weryfikacji efektów uczenia się. 

4. Koordynator kierunku sprawdza narzędzia weryfikacji efektów uczenia się poprzez analizę 
testów, pytań egzaminacyjnych, zestawu zadanych pytań itd. W przypadku stwierdzenia przez 
Koordynatora kierunku istotnego niedopasowania narzędzi weryfikacji do efektów uczenia 
się przewidzianych dla przedmiotu/modułu, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie 
dopasować narzędzie weryfikacji do zakładanych efektów uczenia się. 

5. Dziekani Wydziałów zatwierdzają ostatecznie sylabusy modułów/przedmiotów oraz 

narzędzia do weryfikacji efektów uczenia się, które są następnie włączane odpowiednio do 

„Banku Sylabusów” i „Banku Pytań”.  

 

§7 

Kryteria jakościowe i ilościowe (punktowe) przy skalowaniu ocen 

1. Prowadzący zajęcia musi przedstawić́ studentom wymagane efekty uczenia się, zasady 

weryfikacji ich osiągniecia oraz sposób skalowanie ocen, w którym:  

a) student uzyskuje ocenę̨ niedostateczną (2,0), jeżeli braki wiadomości i umiejętności 
oraz błędy o charakterze krytycznym, uniemożliwiają̨ dalsze uczenie się tego 
przedmiotu lub innych przedmiotów, a wymagana efekty uczenia nie zostały uzyskane 
oraz uzyskuje wyniki w przedziale od 0% do 50% sumy punktów; 

b) student uzyskuje ocenę̨ dostateczną (3,0), jeżeli opanował wiadomości z literatury 
podstawowej i umiejętności na poziomie umożliwiającym osiągniecie wymaganych 
efektów uczenia, pomimo licznych braków lub błędów nie mających charakteru 
krytycznego oraz uzyskuje wyniki w przedziale od 51% do 60% sumy punktów; 

c) student uzyskuje ocenę̨ dostateczną plus (3,5), jeżeli opanował wiadomości 
z literatury podstawowej i umiejętności na poziomie umożliwiającym osiągnięcie, 
wymaganych efektów uczenia, pomimo braków lub błędów nie mających charakteru 
krytycznego oraz uzyskuje wyniki w przedziale od 61% do 70% sumy punktów;  

d) student uzyskuje ocenę̨ dobry stopień́ (4,0), jeżeli opanował wiadomości z literatury 

podstawowej i umiejętności na poziomie umożliwiającym osiągnięcie wymaganych 
efektów uczenia, z nielicznymi brakami lub błędami nie mających charakteru 
krytycznego oraz uzyskuj wyniki w przedziale od 71% do 80% sumy punktów;  

e) student uzyskuje ocenę̨ dobrą plus (4,5), jeżeli opanował wiadomości z literatury 

podstawowej i uzupełniającej oraz umiejętności na poziomie umożliwiającym 
osiągnięcie wymaganych efektów uczenia z pojedynczymi brakami lub błędami, ale o 
małym znaczeniu oraz uzyskuje wyniki w przedziale od 81% do 90% sumy punktów; 

f) student wykazuje ocenę̨ bardzo dobrą (5,0) jeżeli opanował wiadomości z literatury 
podstawowej i uzupełniającej oraz umiejętności na poziomie umożliwiającym 
osiągnięcie wymaganych efektów uczenia z incydentalnymi błędami i brakami o 
małym znaczeniu, lub bez takich braków i błędów oraz uzyskuje wyniki od 91% do 
100%. 

2. Przykładową tabelę z opisem kryteriów jakościowych i ilościowych do skalowania ocen w 
poszczególnych zakresach uczenia się, zawiera załącznik nr 1 do Zasad. 

3. W przypadku przedmiotów/modułów kończących się zaliczeniem bez wystawiania 
oceny, przy ocenianiu osiągnięć studentów i zaliczaniu określonego modułu/przedmiotu 
stosowane są dwa rodzaje ocen:  

a) oceny cząstkowe - zdobywane przez studenta w trakcie semestru w wyniku 

kolokwiów cząstkowych, odpowiedzi ustnych, opracowań tematycznych, referatów, 
projektów cząstkowych, sprawozdań z laboratoriów i innych rodzajów form 
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weryfikacji efektów uczenia się określonych w § 5 wykonywanych przez studenta 

itp.);  

b) oceny formowane– oceny, które wynikają z ocen formujących.    
4. Prowadzący zajęcia może określić i przedstawić studentom na początku sumę (pulę) punktów 

do zdobycia w czasie trwania zajęć. Punkty mogą być przyznawane za prace pisemne (testy, 

projekty, obliczenia, referaty itp.), odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach itd. 
Poszczególne elementy składowe mogą mieć różną wagę, w zależności od stopnia ich 
trudności i złożoności. 

5. Prowadzący dokonuje bieżącej analizy osiąganych efektów uczenia w oparciu o prace 
studentów w czasie trwania przedmiotu/modułu oraz dokumentuje osiągnięcia studentów w 
teczce przedmiotu.  

6. Prowadzący egzaminuje, zalicza przedmiot/moduł na podstawie pytań dotyczących 
poszczególnych efektów uczenia uwzględnionych w opisie przedmiotu/modułu, oceny 
wpisuje w elektronicznym protokole oraz weryfikuje zakładane efekty kształcenia dla 
przedmiotu. 

 

§ 8 

Ocenianie, zaliczanie i egzaminowanie 
 

1. Prowadzący na pierwszych zajęciach lub na  platformie e-learnigowej informuje studentów 
o zaplanowanej liczbie, czasie, miejscu i sposobie weryfikacji efektów uczenia.  

2. Prowadzący zajęcia dokonuje bieżącej ocen osiąganych efektów uczenia w czasie trwania 
przedmiotu/modułu oraz dokumentuje osiągnięcia studentów ocenami formującymi 

w dzienniku ocen na platformie e-learningowej.  

3. Prowadzący zajęcia egzaminuje, zalicza przedmiot/moduł na podstawie efektów uczenia 
uwzględnionych w sylabusie modułu, /przedmiotu, a oceny wpisuje w dzienniku ocen na 

platformie e-learningowej. 

4. Koordynator kierunku sprawdza narzędzia weryfikacji efektów uczenia poprzez analizę 
testów, pytań egzaminacyjnych, zestawu zadanych pytań itp. i w przypadku stwierdzenia 

niedopasowania narzędzi weryfikacji do efektów uczenia, zobowiązuje prowadzącego do  
niezwłocznego usunięcia braków lub błędów. 

5. W przypadku egzaminu pisemnego, egzaminator na wyraźny wniosek Studenta - powinien 

udostępnić do wglądu ocenioną pracę egzaminowanemu w terminie do 14 dni po 

przeprowadzonego egzaminu. 

6. Prace pisemne z egzaminu lub kolokwium (zaliczenia) powinny być przechowywane przez 

egzaminatora przez okres jednego rok lub archiwizowane na platformie e-learningowej.  

 

§ 9 

Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych 

 

Wymagania reguluje Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Nr 49/2021/2022 z dnia 09.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania w Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.   

 

                        Rektor 

      Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 

 

       Prof. WSEI dr hab. Mirosław J. Jarosz 
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Załącznik Nr 1  
do Zasad Zasady Weryfikacji Efektów Uczenia się 

 

PRZYKŁAD TABELI Z OPISEM KRYTERIÓW JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH DO 
SKALOWANIA OCEN W POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESACH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Zakres Metoda, techniki i 

narzędzia 

Skalowanie ocen 

Dostateczna/dostateczna 

plus (3.0/3.5) 

Dobra/dobra plus 

(4.0/4.5) 

Dobra plus/bardzo dobra 

(4.5/5.0) 

Wiedza 

(W01…Wn) 
Metoda: egzamin 

pisemny (testowy) 

Technika i 

narzędzie: test 

wielokrotnego 

wyboru (30 celowo 

dobranych pytań o 
różnym zakresie i 
stopniu trudności z 
bazy 300 pytań) na 
platformie e-

learningowej. 

Opisowo: Student opanował 
wiedzę przekazaną w trakcie 
zajęć oraz pochodzącą z 
literatury podstawowej, co 

pozwala mu na rozpoznanie 

większości typowych 
problemów i wybór 
rozwiązań, ale z licznymi 

błędami. 
 

Ilościowo:  
51-60% pkt. - ocena 

dostateczna;  

61-70% pkt. - ocena 

dostateczny plus. 

Opisowo: Student 

opanował wiedzę 
przekazaną w trakcie 
zajęć oraz pochodzącą z 
literatury podstawowej, 

co pozwala mu na 

rozpoznanie większości 
typowych problemów i 
wybór rozwiązań z 
nielicznymi błędami.  
  

Ilościowo: 71-80% pkt. – 

ocena – dobra. 

Opisowo: Student opanował 
wiedzę przekazaną w trakcie 
zajęć oraz pochodzącą z 
literatury podstawowej i 

uzupełniającej, co pozwala mu 
na rozpoznanie typowych i 

trudnych problemów oraz 
wybór rozwiązań z bardzo 
nielicznymi błędami lub 
bezbłędnie.  
 

Ilościowo:  
81-90% pkt.- ocena dobry plus; 

91-100% pkt. – ocena bardzo 

dobra 

Umiejętności 
(U01…Un)) 

Metoda: 

kolokwium 

(zaliczenie) 

praktyczne. 

Technika i 

narzędzie: wybrane 

losowo 3 zadania z 

bazy 30 

umiejętności 
manualnych.  

Opisowo: Wykonuje zadania 

popełniając liczne błędy, 
które nie mają jednak 
charakteru krytycznego.  

 

Ilościowo:  
51%-60% pkt. - ocena 

dostateczna;  

61%-70% pkt. - ocena 

dostateczny plus. 

Opisowo: Wykonuje 

zadania popełniając 
nieliczne błędy, które nie 
mają charakteru 

krytycznego.  

 
Ilościowo: 71%-80% pkt. 

– ocena dobra 

Opisowo: Wykonuje zadania 

bezbłędnie lub incydentalnie 

popełnia błędy o małym 
znaczeniu. 

 

Ilościowo:  
81%-90% pkt.- ocena dobry 

plus; 

91%-100% pkt. – ocena bardzo 

dobra. 

Kompetencje 

społeczne 

(K01…Kn) 

Metoda: 
obserwacja 

uczestnicząca 

Technika i 

narzędzia: 
 

Opisowo:  

 Biernie uczestniczy w 

realizacji zadań 
grupowych i nie 

wykazuje inicjatywy.  

 Zabiera głos tylko w 
dyskusji moderowanej, 

na polecenie moderatora.  

 Zadania terminowe 

realizuje zdawkowo i/lub 

częściowo, tuż przed 
wyznaczonym końcem 

lub z niewielkim 

opóźnieniem.  
 Obecny na większości 

(min. 70%) zajęć.  
 

Ilościowo:  
Spełnione 3 kryteria - ocena 

dostateczna;  

Spełnione 4 kryteria - ocena 

dostateczny plus. 

Opisowo:  

 Aktywnie 
uczestniczy w 

realizacji zadań 
grupowych, 

wykazuje inicjatywy, 

ale nie podejmuje 

funkcji 

koordynacyjnych lub 

kierowniczych. 

 Zabiera samodzielnie 

głos w dyskusji 
moderownej i 

spontanicznej, ale 

nie podejmuje się 
roli moderatora. 

 Zadania terminowe 

realizuje w całości 
terminowo. 

 Obecny na 

większości (min. 
80%) zajęć. 

 

Ilościowo: co najmniej 3 

kryteria– ocena dobra 

 

Opisowo:  

 Aktywnie uczestniczy w 

realizacji zadań 
grupowych, wykazuje 

inicjatywy, podejmuje 

funkcje koordynacyjne lub 

kierownicze. 

 Zabiera samodzielnie głos 
w dyskusji moderownej i 

spontanicznej, podejmuje 

się roli moderatora. 
 Zadania terminowe 

realizuje wyczerpująco lub 
poszerzająco, terminowo 
lub przed terminem. 

 Obecny na większości 
(min. 90%) zajęć. 

 

Ilościowo:  
Spełnione 3 kryteria - ocena 

dobra plus;  

Spełnione 4 kryteria - ocena 

bardzo dobra. 

 


