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Kontekst podjętych działań 

Zmiana Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18.03.2011 r.

Uchwała Senatu UAM nr 285/2011/2012 z dnia 30.01.2012 r.

Odniesienie treści kształcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji

Zdefiniowanie efektów kształcenia dla poszczególnych 

modułów i nadrzędnych efektów kierunkowych

Rada Programowa na Wydziale Chemii – 15 lutego 2010 r.



Kontekst podjętych działań 

Konkurs na projekty w zakresie udoskonalania metod 

kształcenia i/lub oceniania



Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie wytycznych i procedur dla sposobów oceniania efektów
kształcenia, założeń dla kryteriów oceniania, zapoznanie z nimi wszystkich nauczycieli
akademickich oraz przedstawicieli studentów i otoczenia społeczno-gospodarczego
połączone z dyskusją, a także przedstawienie ich do akceptacji na Radzie Wydziału Chemii.
Istotnym celem projektu jest także opracowanie metod służących zapewnianiu jakości
oceniania na Wydziale Chemii.

wdrożanie nowych metod oceniania

weryfikacja sylabusów modułów w programach studiów 

weryfikacja metod kształcenia

Spodziewane efekty



Plan działań

Organizacja seminariów dla pracowników i studentów w celu
prezentacji opracowanych wytycznych i procedur połączonych
z szeroką konsultacją i dyskusją

Dokształcenie osób odpowiedzialnych za realizację projektu
w zakresie oceniania efektów kształcenia

Prezentacja wytycznych i procedur oceniania do akceptacji na Radzie
Wydziału Chemii

Opracowanie procedur i wytycznych dla oceniania efektów
kształcenia w programie studiów na kierunku Chemia

Weryfikacja wytycznych i procedur oceniania po konsultacji
środowiskowej (na Wydziale Chemii UAM)



Dokształcenie osób odpowiedzialnych za 

realizację projektu w zakresie oceniania efektów 

kształcenia

Wizyty studyjne



Organizacja seminariów dla pracowników

i studentów w celu prezentacji opracowanych

wytycznych i procedur połączonych z szeroką

konsultacją i dyskusją

Przesłanie przygotowanych materiałów pocztą
elektroniczną do uczestników seminariów

Zorganizowanie 5 seminariów na Wydziale Chemii 
(po jednym w każdym zespole dydaktycznym) –
13 grudnia 2013 r.

Konsultacje



Weryfikacja wytycznych i procedur oceniania

po konsultacji środowiskowej (na Wydziale

Chemii UAM)

dr Jakub Grajewski
dr hab. Renata Jastrząb
dr Katarzyna Koroniak-Szejn
dr Katarzyna Taras-Goślińska
dr Maciej Trejda
dr hab. Rafał Wawrzyniak
prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn

Członkowie Zespołu ds. Zapewniania
Jakości Kształcenia na Wydziale Chemii
UAM w Poznaniu

Recenzent

prof. dr hab. Maria Ziółek

Przygotowanie opracowania
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Walidacja
Formy 

oceniania

Sposoby 
oceniania

Kryteria 
oceniania

Ocenianie w procesie kształcenia
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Wykłady
Seminaria

konwersatoria

Ćwiczenia, 

laboratoria

Zajęcia

terenowe

Przykłady sposobów i kryteriów oceniania możliwych do 

zastosowania w aktualnie obowiązujących typach zajęć
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Przykłady metod, sposobów oraz kryteriów oceniania na 

Wydziale Chemii UAM

Przykłady metod, sposobów oraz kryteriów

oceniania stosowanych na Wydziale Chemii

UAM są sukcesywnie wprowadzane i znajdują

się w zakładce „Kształcenie” na domowej

stronie wydziału: http://chemia.amu.edu.pl.

Propozycje kryteriów oceniania stosowane na
poszczególnych modułach można przesyłać na
adres: dobrepraktyki@amu.edu.pl.

mailto:dobrepraktyki@amu.edu.pl


Standardy i wskazówki dotyczące

sposobów oceniania

Standard 1

Nauczyciel akademicki powinien dobierać metody oceniania
odpowiednie dla każdego efektu kształcenia zdefiniowanego w module.

Wskazówki:

stosowane metody oceniania powinny gwarantować możliwość oceny efektów
kształcenia i osiągnięcie wszystkich zapisanych w sylabusie modułu efektów
kształcenia;

ocenianie powinno być dostosowane do realizowanych celów (ocenianie
diagnostyczne, formujące i sumujące);

koordynator modułu sporządza matrycę wiążącą efekty kształcenia
z metodami/sposobami oceniania;

możliwe jest ocenianie efektów kształcenia przez zewnętrznego eksperta.



Standardy i wskazówki dotyczące

sposobów oceniania

Standard 2

Student powinien być oceniany według znanych jednoznacznych
kryteriów, przepisów i procedur, które powinny być przedstawione na
pierwszych zajęciach oraz zawarte w sylabusie przedmiotu.

Wskazówki:

ocenianie powinno być prowadzone w sposób obiektywny, zgodnie z podanymi
procedurami;

stosowane procedury powinny zapewniać ocenę realizacji zamierzonych efektów
kształcenia;

jednakowe kryteria oceniania powinny być stosowane przez wszystkich
prowadzących ten sam typ zajęć w danym module;

kryteria oceniania nie powinny się zmieniać w trakcie trwania zajęć.
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Standard 3

Student powinien być poinformowany o uzyskanych ocenach
w możliwie krótkim czasie po ewaluacji.

Wskazówki:

aby oceny formujące spełniały swoją rolę, powinny być przekazywane na tych
samych, bądź następnych zajęciach (lub jeśli wykorzystywane są formy b-learningu,
pomiędzy zajęciami);

maksymalny czas niezbędny dla wystawienia oceny sumującej (również
cząstkowej), powinien być jasno określony;

student ma prawo wglądu do wyników oceny.
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sposobów oceniania

Standard 4

Student powinien być poinformowany na pierwszych zajęciach
o skutkach uzyskania negatywnej oceny lub nieobecności na zajęciach.

Wskazówki:

Należy jasno określić tryb ponownej weryfikacji efektów kształcenia;

Należy jasno określić przepisy związane z nieobecnością studentów na zajęciach,
egzaminach i możliwością ich odrobienia, zaliczenia.
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Standardy i wskazówki dotyczące
sposobów oceniania zostały zatwierdzone
przez Radę Wydziału Chemii UAM
w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2014 roku.
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Blaski i cienie

Kataliza heterogeniczna

moduł do wyboru

moduł obligatoryjny dla specjalności General Chemistry

moduł realizowany w ramach programu AMUPIE

Wprowadzone zmiany

ocenianie formujące zamiast sumującego w trakcie laboratoriów

prezentacja wyników wraz z dyskusją 5 ECTS
5 ECTS
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Dziękuję za uwagę


