
        

 

 

 

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

Dokumentowanie efektów 

kształcenia 

nr WKPiI/I4/2014 wydanie 2 

z dnia: 3 XI 2015 r. ważne od: 3 XI 2015 r. 

Opracowanie: Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

CEL INSTRUKCJI 

 

Celem instrukcji jest określenie zasad dokumentowania uzyskiwanych efektów kształcenia, 

zgodnych z kierunkowymi efektami kształcenia, przez studentów i inne osoby uczące się na 

Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej. 

 

ZAKRES PROCEDURY / INSTRUKCJI 

 

Instrukcja obejmuje gromadzenie i dokumentowanie efektów kształcenia przez prowadzących 

zajęcia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach studiów założonych w opisie modułu. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

Osoby prowadzące zajęcia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach studiów. 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY / INSTRUKCJI 

 

1. Prowadzący przedmiot jest zobowiązany do prowadzenia dziennika 

modułu/przedmiotu (przykładowy dziennik - Załącznik nr 1). 

2. Dziennik przedmiotu jest dokumentem, w którym odnotowuje się obecności studenta 

na zajęciach, osiągnięcia studenta na wszystkich formach zajęć dydaktycznych w 

ramach danego przedmiotu oraz ocenę końcową. 

3. Dziennik przechowywany jest w jednostce prowadzącej zajęcia przez okres trzech lat. 

4. Nadzór nad dziennikiem pełni osoba odpowiedzialna za moduł/przedmiot i wskazana 

w sylabusie, ona też określa sposób prowadzenia dziennika. 

5. Dokumentowanie osiągania efektów kształcenia zawartych w opisie modułu 

kształcenia odbywa się poprzez prace wykonane przez studentów: 

a. prace śródsemestralne (kolokwia, prace pisemne, materiały metodyczne, itp.) 

b. prace egzaminacyjne pisemne, 

c. końcowe prace zaliczeniowe, 

d. prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) oraz prace końcowe (w przypadku 

słuchaczy studiów podyplomowych), 

e. inne prace i dokumenty potwierdzające osiągnięcie założonych efektów 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf


        

 

 
kształcenia. 

6. Wszystkie prace (w wersji papierowej lub elektronicznej) są archiwizowane przez 

prowadzącego dany moduł/przedmiot przez okres trzech lat od zakończenia semestru, 

w czasie którego zostały wykonane. 

DOKUMENT ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ / INSTRUKCJĄ 

Uchwała Senatu ATH nr 1070/04/V/2015 z 21 IV 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie 

studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

ZAŁĄCZNIKI 

  

1. Przykładowy dziennik modułu/przedmiotu (Załącznik nr 1) 

 

 

  

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf


        

 

 

Załącznik nr 1 

….. rok studiów / semestr ………. 

kierunek …….. specjalność/specjalizacja ………… 

rodzaj studiów ………………………….. 

przedmiot: ………………………………………………. 

prowadzący: …………………………………. 

 

LISTA OBECNOŚCI  

Nazwisko i imię 

data 

zajęć/ 

ilość 

godz. 

data 

zajęć/ 

ilość 

godz. 

data 

zajęć/ 

ilość 

godz. 

data 

zajęć/ 

ilość 

godz. 

data 

zajęć/ 

ilość 

godz. 

…… 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 

Podpis wykładowcy………………………. 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf


        

 

 

 

….. rok studiów / semestr ………. 

kierunek …….. specjalność/specjalizacja ………… 

rodzaj studiów ………………………….. 

przedmiot: ………………………………………………. 

prowadzący: …………………………………. 

 

SPOSÓB OCENY – WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

zgodny z opisem modułu/przedmiotu (sylabusem) 

Nazwisko i imię kolokwium …….    …… 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 

Podpis wykładowcy………………………. 

http://polka.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/2015/02/Prezentacja-WHS-16.02.2015.pdf

