
 

UNIWERSYTET ROLNICZY 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

PROCEDURA PSzD/PW-01: 

 Ocena osiągania zakładanych programem studiów efektów 

uczenia się w Szkole Doktorskiej 

(URK/USZJK/PSzD/PW-01) 

Szkoła  

Doktorska  

Data 

wydania: 

……..….. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PW-01 

 

 

Ocena osiągania zakładanych programem  

studiów efektów uczenia się  

w Szkole Doktorskiej 

 

 

(URK/USZJK/PSzD/PW-01) 

 
  



 

UNIWERSYTET ROLNICZY 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

PROCEDURA PSzD/PW-01: 

 Ocena osiągania zakładanych programem studiów efektów 

uczenia się w Szkole Doktorskiej 

(URK/USZJK/PSzD/PW-01) 

Szkoła  

Doktorska  

Data 

wydania: 

……..….. 

 

2 / 3 
 

CZĘŚĆ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

ROZDZIAŁ 1: Podstawa prawna 

 

§ 1 

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz.U. z 
2021r., poz. 478 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w spra-
wie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1787). 

3. Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 
r., przyjęty przez Senat uchwałą nr 88/2021. 

4. Zarządzenie Rektora Nr 168/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
Polityki Jakości i Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
(USZJK). 

5. Zarządzenie Rektora Nr 170/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia pro-
cedur ogólnych dotyczących postępowania z dokumentami Uczelnianego Systemu Za-
pewnienia Jakości Kształcenia (USZJK). 

 

ROZDZIAŁ 2: Cel i zakres procedury 

§ 2 

Celem procedury jest określenie zasad i trybu ewaluacji osiągnięcia zakładanych programem 
studiów efektów uczenia się przez doktorantów Szkoły Doktorskiej (SzD). Zakres procedury 
obejmuje analizę i ocenę dokumentów związanych z ewaluacją osiągania zakładanych efek-
tów uczenia się oraz ich weryfikację. 

 

CZĘŚĆ II – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

ROZDZIAŁ 3: Założenia ogólne 

§ 3  

1. Za całość sposobu ewaluacji osiągania zakładanych efektów uczenia się w SzD odpowiada 
Dyrektor SzD.  

2. Za realizację zakładanych efektów uczenia się przypisanych do poszczególnych przedmio-
tów odpowiedzialny jest koordynator modułu/przedmiotu. 
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3. Dokumentację z realizacji procesu dydaktycznego przechowuje koordynator danego mo-
dułu/przedmiotu przez co najmniej jeden rok kalendarzowy od zakończenia roku akade-
mickiego, w którym prowadzony był przedmiot. 

4. Ocenę realizacji efektów uczenia się z wybranych przedmiotów oraz prac dyplomowych 
przeprowadzają członkowie Komisji ds. Jakości Kształcenia Szkoły Doktorskiej (KJKSzD)  

7. Ewaluacja dokumentacji programu studiów w SzD, z której sporządzany jest protokół, do-
konywana jest po zakończeniu każdego semestru studiów. 

 

ROZDZIAŁ 4: Tryb postępowania w ewaluacji efektów uczenia się z ocenianych  

przedmiotów/modułów  

§ 4 

1. Po zakończeniu danego semestru Dyrektor SzD wraz z Pełnomocnikiem Dyrektora SzD ds. 
Jakości Kształcenia wyznacza przedmioty podlegające ewaluacji.  

2. Koordynatorzy wybranych przedmiotów przygotowują na potrzeby ewaluacji dokumenta-
cję potwierdzającą osiągniecie przez doktoranta zakładanych efektów uczenia, w tym:  

a. prace zaliczeniowe, sprawozdania, kolokwia, projekty, egzaminy i/lub protokoły 
egzaminacyjne;  

b. sylabus przedmiotu;  

c. strukturę ocen protokołu USOSweb.  

3. Członkowie KJKSzD dokonują także oceny zgodności programów kształcenia i przedmioto-
wych efektów uczenia się z kierunkowymi efektami uczenia się, biorąc pod uwagę także 
potrzeby rynku pracy.  

4. Po przeprowadzeniu ewaluacji efektów uczenia się z ocenianych przedmiotów przygoto-
wywany jest protokół z oceny dokumentacji i ewaluacji realizacji efektów uczenia się dla 
modułu/przedmiotu  (Załącznik nr 1).  

5. Po zakończeniu ewaluacji dane są gromadzone przez Pełnomocnika Dyrektora SzD ds. Ja-
kości Kształcenia i wykorzystywane do przygotowywania rocznego raportu.  

 

§ 5 

Wszystkie sprawy nieujęte w procedurze reguluje obowiązująca Ustawa, Regulamin studiów 
oraz wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 

 


