
Załącznik nr 1 do sposobów weryfikacji efektów kształcenia 

 

Ramowy system oceny studentów 

Wymagania egzaminacyjne i zaliczeniowe z poszczególnych modułów określone są 

poprzez efekty modułowe, przedstawione w sylabusie. 

 

I. Wymagania dotyczące zaliczenia modułów  

1. Wymagania dotyczące modułów kończących się egzaminem 

1.1. Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. Sposób zaliczenia lub formę egzaminu 

ustalają indywidualnie wykładowcy. O wybranej formie egzaminu prowadzący wykłady 

ma obowiązek poinformowania studentów w trakcie pierwszych zajęć z modułu.  

1.2. W przypadku egzaminu ustnego, w celu jego obiektywizacji, student: 

a) otrzymuje przygotowane dla niego pytania/zadania w wersji pisemnej na kartce, 

b) zapisuje przeznaczone dla niego pytania/zadania, jeżeli podane są w wersji ustnej. 

1.3. W celu uzyskania oceny pozytywnej student powinien: 

a) przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć całą wiedzę zawartą w literaturze 

podstawowej, podaną w sylabusie modułu, zdobytą w trakcie wszystkich form zajęć 

oraz poprzez pracę własną studenta,  

b) przynajmniej dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem 

modułu, kształtowane na zajęciach, 

c) wykazać przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania 

otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał do 

czynienia w praktycznej działalności, 

d) w stopniu przynajmniej dostatecznym umieć formułować logiczne sądy na podstawie 

informacji pochodzących z różnych pozycji literatury, z wyników ćwiczeń, itp., 

e) w przypadku modułów podzielonych na bloki treściowe prowadzone przez różnych 

nauczycieli, warunkiem uzyskania zaliczenia końcowego jest uzyskanie oceny 

pozytywnej ze wszystkich bloków treściowych. 

1.4. W przypadku modułów, w ramach których, oprócz wykładu, prowadzone były inne 

formy zajęć – przed przystąpieniem do egzaminu student powinien uzyskać zaliczenie z 

tych zajęć.  

1.5. Sposób uwzględniania ocen z zaliczeń cząstkowych, w ocenie końcowej z modułu, 

określają osoby odpowiedzialne za moduł.  

1.6. Zaliczenie zajęć ćwiczeniowych z modułu kończącego się egzaminem powinno 

nastąpić, jeśli student: 

a) uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. 

poznał i zrozumiał wiedzę zawartą w zadanej literaturze, 

b) należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referaty itp. 

przewidziane programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza 

zajęciami – z zachowaniem warunków zasad ochrony własności intelektualnej, 

c) sprostał minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego zajęcia 

ćwiczeniowe. 

1.7. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu realizowanego w formie ćwiczeń, 

lektoratów, warsztatów, laboratoriów oraz seminariów jest obecność na zajęciach, 

zgodnie z regulaminem studiów i/lub z wymaganiami prowadzącego.  

1.8. Egzamin końcowy modułu zawiera treści wykładów i pozostałych form zajęć. 

 



2. Wymagania dotyczące zaliczeń modułów, które nie kończą się egzaminem 

2.1. Podstawą zaliczenia modułu może być realizacja bieżących zadań wynikających z 

założonego programu, pisemne prace kontrolne (np. testy, projekty, referaty itp.) lub 

zaliczenia ustne.  

2.2. Jeżeli w danym module realizowane są różne formy zajęć np. wykłady i konwersatoria, 

to ocenę końcową wystawia się oddzielnie dla każdej z nich. 

2.3. Elementy składowe oceny końcowej mogą mieć różną wartość w zależności od ich 

stopnia trudności i złożoności.  

3. Analiza wyników zaliczeń i egzaminów 
3.1. Oceny wszystkich zaliczeń końcowych  i egzaminów są wpisywane do protokołów i 

przekazywane do Dziekanatu Wydziału.  

3.1.1. Protokoły z egzaminów zarówno w sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, jak i 

poprawkowej, przekazywane są bezpośrednio po  podaniu wyników studentom. 

3.1.2. Protokoły z ocenami z przedmiotów niekończących się egzaminem przekazywane 

są najpóźniej ostatniego dnia sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, a w przypadku gdy 

studenci uzyskali zgodę na zaliczanie przedmiotu w sesji poprawkowej – najpóźniej 

ostatniego dnia sesji poprawkowej.  

3.2. Wyniki egzaminów i zaliczeń są analizowane przez koordynatorów poszczególnych 

modułów i  osoby prowadzące poszczególne bloki treściowe.  

3.3. Powyższa analiza jest podstawą weryfikacji przyjętych efektów modułowych oraz 

treści zajęć i metod ich realizacji. 

3.4. W przypadku egzaminów, z których wyniki znacząco odbiegają od standardowego 

rozkładu ocen, prodziekan właściwy ds. kształcenia wraz z koordynatorem modułu 

dokonują analizy sytuacji w celu wskazania przyczyn niewłaściwego stanu rzeczy i 

możliwych środków jego poprawy. 

 

II. Kryteria ilościowe stosowane przy ocenie pracy studenta 

1. Zasady wystawienia oceny końcowej  

1.1. Zasady wystawienia oceny końcowej prowadzący (odpowiedzialny za moduł) 

przedstawia studentom w trakcie pierwszych zajęć. 

1.2. Do oceniania pracy studenta przyjmuje się następujące kryteria: 

Ocena uzyskany % sumy punktów oceniających 

stopień wymaganej wiedzy/umiejętności 

Niedostateczny (2) ≤50 

Dostateczny (3) 51-60 

Dostateczny plus (3,5) 61-70 

Dobry (4,0) 71-80 

Dobry plus (4,5) 81-90 

Bardzo dobry (5) 91-100 

 

1.3. Tryb postępowania w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej określa Regulamin 

Studiów w UMCS. 

 


