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1. Podstawy prawne 

 

1.1. Regulacje zewnętrzne 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019r.  

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjotera-

peuty i ratownika medycznego (DZ. U. 2019 poz.1573). 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. w 

sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861). 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 

1668). 

1.2. Regulacje wewnętrzne  

- Zarządzenie nr 22/20 Rektora UMP z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 95/19 

Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 listopada 2019 

roku w sprawie ustalenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

- Uchwała nr 147/2021Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 173/2020 Senatu 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 

2020 roku w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków: fizjoterapia, pielęgniar-

stwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa, zdrowie publiczne, zmie-

nionej uchwałą nr 96/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-

skiego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku. 

- Uchwała nr 79/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uni-

wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

- Uchwała nr 85/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu  z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie  ustalenia Regulaminu potwierdzania 

efektów uczenia się.     

2. Cel i przedmiot procedury 

 

Celem i przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów  weryfikacji efektów uczenia się 

osiąganych przez studentów studiów I i II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu.   

Szczegółowe efekty uczenia się zapisane w sylabusach odnoszą się do efektów kierunkowych 

dotyczących obszaru wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  



 

 

Weryfikacja osiąganych efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach kształcenia 

w ramach zaliczenia wszystkich zajęć, praktyk, złożenia egzaminów przewidywanych w całym 

okresie studiów i złożenie pracy dyplomowej a także zdania egzaminu dyplomowego (licen-

cjackiego lub magisterskiego) z wynikiem pozytywnym.  

 

3. Zakres stosowania procedury 

 

Zakres procedury dotyczy wszystkich osób prowadzących zajęcia dydaktyczne bez względu na 

rodzaj zatrudnienia i formę zajęć z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów 

oraz zewnętrznych mającej na celu doskonalenie jakości kształcenia. 
 

4. Definicje 

 

- Działania podejmowane w zakresie oceny osiąganych efektów uczenia się - działania, 

które związane są z zapewnieniem jednolitego i powtarzalnego sposobu oceny efektów 

uczenia się osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji spo-

łecznych przewidywanych w całym okresie studiów. 
 

5. Odpowiedzialność 

  

5.1. Odpowiedzialność merytoryczna: 

- koordynator zajęć, 

- opiekun praktyk.  

5.2. Odpowiedzialność funkcjonalna: 

- prowadzący zajęcia dydaktyczne. 

5.3. Nadzór: 

- Rada Programowa Kierunku Studiów, 

- Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
 

6. Sposób postępowania 

 

6.1. Koordynator zajęć i nauczyciele realizujący zajęcia na kierunkach studiów prowadzo-

nych na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP zobowiązani są do: 

 

- opracowania i złożenia do Rady Programowej kierunku studiów wypełnionego 

sylabusu zajęć dydaktycznych, w którym określa się metody oceny osiąganych 

efektów uczenia się, 

- zapoznania studentów podczas pierwszych zajęć z metodami i kryteriami  oceny 

osiąganych efektów uczenia się, w oparciu o przygotowany sylabus i  poinformo-

wanie o dostępności treści sylabusu na stronie www.ump.edu.pl, 

- koordynator zajęć przygotowuje raport z oceny osiąganych efektów uczenia się i 

proponowanych modyfikacji w zakresie efektów uczenia się i metod oceny (za-

łącznik nr 1) i przekazuje  Radzie Programowej kierunku studiów.  

 

     6.3. Opiekun praktyk zawodowych kierunku studiów ocenia osiągane efekty uczenia się  

w trakcie odbywania praktyki zawodowej przez studenta, na podstawie dokumentacji 



 

 

(dzienniki praktyk, książeczki umiejętności), a także informacji zbieranych bezpośrednio 

w trakcie odbywania praktyk od studentów i interesariuszy zewnętrznych. Opiekun prak-

tyk przygotowuje raport  z oceny osiąganych efektów uczenia się (załącznik nr 2), 

 a następnie przekazuje Radzie Programowej kierunku studiów. 

 

     6.4. Rada Programowa kierunku studiów przygotowuje raport z weryfikacji osiąganych 

efektów uczenia się i proponowanych modyfikacji w zakresie efektów uczenia się  oraz 

metod oceny osiąganych efektów uczenia się (załącznik nr3) i przekazuje do Wydziało-

wego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

     6.5. Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia przygotowuje  

raport dotyczący weryfikacji osiąganych efektów uczenia się i wprowadzonych korekt 

 w programach studiów (załącznik nr 4) i przekazuje Dziekanowi Wydziału Nauk  

  o Zdrowiu UMP. 

 

7. Załączniki 

Załącznik nr 1. Raport koordynatora zajęć z oceny osiąganych efektów uczenia się. 

Załącznik nr 2. Raport opiekuna praktyk z oceny osiąganych efektów uczenia się. 

Załącznik nr 3. Raport Rady Programowej kierunku studiów z weryfikacji osiąganych efektów 

uczenia się i proponowanych modyfikacji w zakresie efektów uczenia się  oraz metod oceny 

osiąganych efektów uczenia się. 

Załącznik nr 4. Raport Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości  

Kształcenia dotyczący weryfikacji osiąganych efektów uczenia się i wprowadzonych korekt 

w programach studiów. 

 

 

 


