
Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  
na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW 

 

 

WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW 

 

I. Na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW weryfikacja założonych 

efektów kształcenia na studiach I i II stopnia przeprowadzana jest w następujący 

sposób: 

1. Weryfikacja założonych efektów kształcenia przeprowadzana jest za pomocą 

uczelnianego systemu elektronicznego. 

2. Weryfikację przeprowadza każdy nauczyciel akademicki odpowiedzialny  

za prowadzenie przedmiotu.  

3. Weryfikacja dokonywana jest po zakończeniu cyklu danego przedmiotu  

i zatwierdzeniu w systemie elektronicznym końcowego protokołu zaliczeniowego.  

4. Weryfikacja polega na wypełnieniu elektronicznego formularza w systemie eHMS 

(formularz nr 1). 

5. Zatwierdzenie raportu równoznaczne jest z jego podpisaniem. 

II. Na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW weryfikacja założonych 

efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych przeprowadzana jest 

w następujący sposób: 

1. Weryfikację przeprowadza każdy nauczyciel akademicki odpowiedzialny  

za prowadzenie przedmiotu.  

2. Weryfikacja dokonywana jest po zakończeniu cyklu danego przedmiotu i po 

sporządzeniu końcowego protokołu zaliczeniowego w wersji papierowej. 

3. Weryfikacja polega na wypełnieniu formularza weryfikacji rozkładu ocen oraz 

osiągania założonych efektów kształcenia w wersji papierowej (formularz nr 2 – na 

studiach doktoranckich; formularz nr 3 – na studiach podyplomowych).  

4. Formularz weryfikacji rozkładu ocen oraz osiągania założonych efektów kształcenia 

wraz z protokołem zaliczeniowym jest przekazywany do właściwego sekretariatu 

studiów. 
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Formularz nr 1.  
 

WERYFIKACJA ROZKŁADU OCEN ORAZ OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA na studiach I i II stopnia 

 
Przedmiot 

Rok akad./sem.  

Forma studiów  

Rodzaj studiów  

Wydział  

Kierunek  

Prowadzący   

Przedmiot  

 
Rozkład ocen  

Ocena 1 termin 2 termin 
Liczba % Liczba % 

5,0     

4,5     

4,0     

3,5     

3,0     

2,0     

k, x, u      

Razem  100  100 
 

Jako osoba odpowiedzialna za przedmiot po dokonanej weryfikacji osiągania zakładanych 
efektów kształcenia oraz rozkładu ocen stwierdzam: 
1. 

 
oceny końcowe potwierdzają uzyskanie założonych efektów kształcenia opisanych 
w sylabusie przedmiotu 

 

 

oceny końcowe nie potwierdzają uzyskania założonych efektów kształcenia  

Komentarz do rozkładu ocen:  

 

2.  

 

treści programowe umożliwiają osiągnięcie założonych efektów kształcenia  
w kolejnym cyklu i nie wymagają zmian 

 

 

treści programowe wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

3.  

 

formy i metody dydaktyczne umożliwiają osiągnięcie założonych efektów 
kształcenia w kolejnym cyklu i nie wymagają zmian 
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formy i metody dydaktyczne wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

4.  

 

sposoby weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia nie wymagają 
zmian 

 

 

sposoby weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

5.  

 

formy i sposoby dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia nie wymagają 
zmian 

 

 

formy i sposoby dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

 
Warszawa, dnia  ………….. 

 
Podpis…………………. 

 
*W przypadku studiów I i II stopnia: 
cyfry kolorem czerwonym oznaczają pola eksportowane do zestawienia zbiorczego 
Punkty 1. -5. stanowią formę ankiety; wymagają jednokrotnego wyboru. W każdym punkcie pierwsza pozycja oznacza Tak, 
druga Nie (przyciski radialne). Wybranie pierwszego przycisku (Tak) dla pytania 1 oraz drugiego przycisku (Nie) dla 
pytań 1-5 powoduje konieczność wypełnienia następującego po nim pola opisowego. 
Wypełnienie wszystkich wymaganych pól stanowi warunek konieczny zatwierdzenia (zapisania) całości. 
Zatwierdzenie danych spowoduje wygenerowanie pliku w formacie pdf w formie opisanej powyżej. 
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Formularz nr 2.  
 

WERYFIKACJA ROZKŁADU OCEN  
ORAZ OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na studiach doktoranckich 

 
Przedmiot 

Rok akad.   2014/2015 sem.  
Forma studiów stacjonarna 
Rodzaj studiów STUDIA DOKTORANCKIE 

 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
Prowadzący   
Przedmiot  
 

Rozkład ocen  

Ocena 1 termin 2 termin 
Liczba % Liczba % 

5,0     

4,5     

4,0     

3,5     

3,0     

2,0     

k, x, u      

Razem  100  100 
 
 
Jako osoba odpowiedzialna za przedmiot po dokonanej weryfikacji osiągania 
zakładanych efektów kształcenia oraz rozkładu ocen stwierdzam: 
 
1. 

 
oceny końcowe potwierdzają uzyskanie założonych efektów kształcenia 
opisanych w sylabusie przedmiotu 

 

 

oceny końcowe nie potwierdzają uzyskania założonych efektów 
kształcenia  

Komentarz do rozkładu ocen:  

 

2.  

 

treści programowe umożliwiają osiągnięcie założonych efektów 
kształcenia w kolejnym cyklu i nie wymagają zmian 

 

 

treści programowe wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

3.  formy i metody dydaktyczne umożliwiają osiągnięcie założonych efektów 
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 kształcenia w kolejnym cyklu i nie wymagają zmian 

 

 

formy i metody dydaktyczne wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

4.  

 

sposoby weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia nie 
wymagają zmian 

 

 

sposoby weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia 
wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

5.  

 

formy i sposoby dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia nie 
wymagają zmian 

 

 

formy i sposoby dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 
wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

 
Warszawa, dnia  ………….. 

 
Podpis…………………. 
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Formularz nr 3.  
 

WERYFIKACJA ROZKŁADU OCEN  
ORAZ OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na studiach 

podyplomowych 
 

Przedmiot 
Rok akad.   2014/2015 sem.  
Forma studiów niestacjonarna 
Rodzaj studiów STUDIA PODYPLOMOWE                                              

 
 
 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 
Prowadzący   
Przedmiot  
 

Rozkład ocen  

Ocena 1 termin 2 termin 
Liczba % Liczba % 

5,0     

4,5     

4,0     

3,5     

3,0     

2,0     

k, x, u      

Razem  100  100 
 
Jako osoba odpowiedzialna za przedmiot po dokonanej weryfikacji osiągania 
zakładanych efektów kształcenia oraz rozkładu ocen stwierdzam: 
 
1. 

 
oceny końcowe potwierdzają uzyskanie założonych efektów kształcenia 
opisanych w sylabusie przedmiotu 

 

 

oceny końcowe nie potwierdzają uzyskania założonych efektów 
kształcenia  

Komentarz do rozkładu ocen:  

 

2.  

 

treści programowe umożliwiają osiągnięcie założonych efektów 
kształcenia w kolejnym cyklu i nie wymagają zmian 

 

 

treści programowe wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 
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3.  

 

formy i metody dydaktyczne umożliwiają osiągnięcie założonych efektów 
kształcenia w kolejnym cyklu i nie wymagają zmian 

 

 

formy i metody dydaktyczne wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

4.  

 

sposoby weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia nie 
wymagają zmian 

 

 

sposoby weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia 
wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

5.  

 

formy i sposoby dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia nie 
wymagają zmian 

 

 

formy i sposoby dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 
wymagają zmian 

Proponowane zmiany: 

 

 
Warszawa, dnia  ………….. 

 
Podpis…………………. 
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