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1. CEL OPRACOWANIA 

 

Dostosowanie programów studiów do nowych wytycznych 

wynikających z nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym 

z dnia 18.03.2011 r. oraz uchwały Senatu UAM w Poznaniu 

nr 285/2011/2012 z dnia 30.01.2012 r., spowodowało, iż w procesie 

kształcenia w pierwszej kolejności położono nacisk na zdefiniowanie 

zdobywanych przez studentów efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Istotą 

prawidłowego uznawania (potwierdzania) efektów kształcenia jest 

właściwy dobór sposobów i kryteriów ich oceniania. 

 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie wybranych 

praktyk oceniania, które mogą być wykorzystane w ocenie efektów 

kształcenia rozwijanych w różnych typach zajęć prowadzonych na 

Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Wiele z tych praktyk jest już 

stosowanych na naszym wydziale, a przedstawiony materiał ma 

z jednej strony poszerzyć wiedzę na temat różnorakich sposobów 

oceniania dostosowanych do założonych efektów kształcenia, 

a z drugiej strony przyczynić się do rozpoczęcia dyskusji i konsultacji, 

w celu opisania metod i kryteriów oceniania. W ten sposób 

stworzymy wspólnie zestaw praktyk, z których korzystać będzie 

mogło całe środowisko naszego wydziału. W opracowaniu zawarto 

również wskazówki i standardy natury ogólnej, które powinny być 

wykorzystywane przy walidacji (ocenianiu i potwierdzaniu) efektów 

kształcenia w modułach. Zostały one zatwierdzone przez Radę 

Wydziału Chemii UAM w dniu 17 stycznia 2014 roku. 
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2. OCENIANIE W PROCESIE KSZTAŁCENIA 

2.1. WALIDACJA  

 

Walidacja to proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od 

upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że 

osiągnął określony zestaw efektów uczenia się. W przypadku, gdy 

zestaw ten wpisany jest do krajowego rejestru kwalifikacji, wydany 

dokument oznacza, że osoba ta jest posiadaczem danej 

kwalifikacji [1]. 

Proces walidacji obejmuje etapy: 

· ocenienia osiągniętych efektów uczenia się; 

· porównania ocenionych efektów z wymaganiami dla 

określonej kwalifikacji;  

· wydania stosownego dokumentu (dyplomu, certyfikatu, 

świadectwa).  

W przypadku uczenia się poza systemem formalnym proces 

walidacji rozpoczyna się fazą wstępną, na którą składa się: 

· identyfikowanie efektów uczenia się; 

· dokumentowanie zidentyfikowanych efektów, po czym 

następują etapy wymienione wyżej. 

To opracowanie jest poświęcone jednemu z tych etapów, 

a mianowicie ocenianiu osiągniętych efektów uczenia się.  
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2.2 FORMY OCENIANIA  

 

Ocenianie jako istotny element procesu kształcenia powinno 

odbywać się wg jasno określonych kryteriów i zasad znanych 

studentowi. Istotne znaczenie ma również stosowanie tych samych 

kryteriów oceny efektów kształcenia przez wszystkich nauczycieli 

prowadzących dany moduł. W celu podniesienia jakości kształcenia, 

poza ocenianiem sumującym, które kończy się potwierdzeniem 

zdobytych efektów kształcenia, warto stosować inne formy 

oceniania, takie jak ocenianie diagnostyczne i ocenianie formujące. 

Zwłaszcza to ostatnie powinno pełnić istotną rolę w procesie 

kształcenia. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę 

stosowanych form oceniania. 

 

Ocenianie diagnostyczne w programach kształcenia na kierunku 

Chemia jest często stosowane dla dopuszczenia studenta do 

wykonania określonych zadań praktycznych (np. podczas 

laboratoriów), ale także ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa 

na stanowisku pracy. Może ono także służyć do określenia zasobu 

wiedzy i umiejętności z jakimi przystępuje student do zajęć 

i stanowić odniesienie dla studenta i prowadzącego zajęcia przy 

ocenianiu formującym. 

Ocenianie formujące dokonywane w trakcie realizacji programu nie 

prowadzi do formalnego uznania efektów kształcenia, ale daje 

ważną informację studentowi odnośnie miejsca jakie aktualnie 

zajmuje na ścieżce kształcenia. Takie ocenianie wskazuje studentowi 

jego mocne i słabe strony i daje wskazówki w jaki sposób ma 

poprawić proces uczenia się.   
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Ocenianie sumujące informuje czy i w jakim stopniu zostały 

osiągnięte przez studenta założone efekty kształcenia.  

Wszystkie wymienione formy oceniania odgrywają istotną rolę 

w procesie kształcenia. Określenie przejrzystych kryteriów 

i sposobów oceniania ma znaczący wpływ nie tylko na właściwe 

potwierdzenie zdobytych efektów kształcenia, ale pozwala na lepsze 

śledzenie postępów studenta, a dodatkowo weryfikację przez 

nauczyciela akademickiego skuteczności stosowanych metod 

dydaktycznych. 
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2.3. SPOSOBY OCENIAN IA 

 

Dostępnych jest wiele sposobów, które można zastosować w celu 

walidacji zdobytej wiedzy, umiejętności czy kompetencji 

społecznych określanych często kompetencjami „miękkimi”. Wśród 

nich można wymienić (w kolejności alfabetycznej) między innymi: 

blogi, debaty, egzaminy, obserwacje, portfolio, prezentacje, 

projekty grupowe, raporty, testy wiedzy, testy umiejętności 

praktycznych, studia przypadku czy wywiady [2]. Warto zwrócić 

uwagę, iż metody wspomniane powyżej wskazują głównie w jaki 

sposób student będzie oceniany, a nie co będzie oceniane. W celu 

ułatwienia wyboru stosowanego sposobu oceniania pomocne jest 

przygotowanie matrycy, w której sposoby oceniania będą 

odniesione do tego, co chcemy oceniać, tj. czy oceniany efekt 

kształcenia dotyczy wiedzy, umiejętności czy kompetencji 

społecznych. Przykład takiego zestawienia przedstawiony jest 

w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Przykład doboru sposobu oceniania w zależności od 

kategorii efektu kształcenia. 

Sposób 

oceniania 

Efekty kształcenia 

 Wiedza Umiejętności Kompetencje 

społeczne 

Egzamin + + - 

Prezentacje + + + 

Projekt 

grupowy 

+ + + 
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Z przedstawionego zestawienia wynika, iż jeżeli weryfikowana ma 

być zdobyta przez studenta wiedza, to egzamin będzie odpowiednią 

formą oceniania zakładanych efektów kształcenia. Natomiast dla 

ocenienia niektórych tzw. kompetencji „miękkich” odpowiednią 

formą będą prezentacje czy projekty grupowe. 

Przedstawiona w tabeli 1 propozycja (jedna z możliwych) pokazuje 

jak prowadzący zajęcia może zaplanować wykorzystanie wybranych 

sposobów oceniania, tzn. jakie efekty kształcenia będzie oceniał 

przy zastosowaniu wskazanych metod. W przypadku projektu 

grupowego ocena może zawierać również potwierdzenie wiedzy 

studentów, pod warunkiem, że będzie można zindywidualizować 

ocenę. To zależeć będzie od sposobu prowadzenia projektu 

grupowego przez nauczyciela akademickiego.  
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2.4. KRYTERIA OCENIANIA 

 

Warunkiem przypisania studentowi punktów ECTS jest 

potwierdzenie, iż osiągnął on wszystkie efekty kształcenia zakładane 

dla modułu przynajmniej w stopniu dostatecznym. W związku 

z powyższym konieczna jest walidacja każdego efektu kształcenia. 

Proponuje się przypisanie kryteriów oceniania każdemu z efektów 

kształcenia w module. Takie podejście niejako wymusza rewizję 

zdefiniowanych wcześniej efektów kształcenia pod kątem 

możliwości doboru zarówno sposobu jak i kryteriów oceniania. 

Kryteria oceniania stosuje się do sprecyzowania szczegółów zasad 

oceniania, tj. do określenia co jest wymagane jako dowód uzyskania 

przez studenta konkretnych osiągnięć w procesie kształcenia. 

Zazwyczaj stosuje się kilka kryteriów dla jednego efektu kształcenia. 

Możliwe są dwa podejścia w potwierdzaniu osiągnięcia przez 

studenta efektów kształcenia [2]: 

1) wyznaczenie minimalnego akceptowalnego poziomu 

(standardów progowych) dla potwierdzenia zdobytej 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

2) określenie kryteriów dla skali ocen. 

Przedstawiona powyżej koncepcja może zostać zobrazowana 

przykładem zamieszczonym w tabeli 2 [3]. W tabeli przedstawiono 

kryteria oceniania dla wybranego efektu kształcenia na kierunku 

inżynieryjnym. Można zauważyć, iż precyzyjnie określone są 

standardy progowe dla uznania osiągnięcia przez studenta danego 

efektu kształcenia. Ponadto, wyraźnie widoczny jest przyrost 

wiedzy/umiejętności (od lewej do prawej strony), niezbędny do 

uzyskania wyższej oceny (od D - najniższej do A - najwyższej). 
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W przedstawionym przykładzie widoczne jest także, iż kryteria dla 

konkretnej oceny ze skali ocen są opisane językiem pozytywnym, 

tzn. przedstawiają to co student powinien wiedzieć czy 

umieć/potrafić wykonać, a nie to czego student nie potrafi/nie wie. 

Konsekwencją tak sformułowanych kryteriów jest skrupulatne 

ocenianie przez nauczyciela akademickiego. Przykładowo rozważmy 

kryterium: „student używa więcej niż jednej metody analitycznej 

w celu porównania działania dwóch lub więcej systemów, ale 

jednocześnie popełnia przy tym drobne błędy”. Zadaniem 

oceniającego jest określenie czy pomimo popełnionych błędów 

(trzeba oszacować ich wagę) student spełnił kryteria określone dla 

oceny B. 
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Tabela 2.Wykaz kryteriów oceniania dla przykładowego efektu kształcenia [3] 

Student rozróżnia, klasyfikuje i opisuje działanie systemów bądź ich składników przy 

użyciu metod analitycznych i technik modelowania 

A 

wybiera, uzasadnia i stosuje 

najbardziej odpowiednią metodę 

analityczną do określenia 

wymogów pracy systemu bądź 

jego składnika 

wybiera, uzasadnia i stosuje  

najbardziej odpowiednią technikę 

modelowania do określenia 

wymogów pracy systemu; może 

używać technik alternatywnych i 

innowacyjnych 

opracowuje i stosuje odpowiednią 

listę wymagań dla określenia 

najbardziej odpowiedniego 

systemu lub składnika dla różnych 

zastosowań 

B 

stosuje więcej niż jedną 

metodę analityczną do 

porównania działania 

dwóch bądź więcej 

systemów lub ich 

składników 

stosuje więcej niż jedną 

technikę modelowania 

do porównania działania 

dwóch bądź więcej 

systemów; może używać 

inne techniki niż podane 

na zajęciach 
ocenia przydatność  

systemów 

alternatywnych  lub ich 

składników dla wymagań 

konkretnych  zastosowań 

C 

uzasadnia i stosuje 

wybraną metodę 

analityczną do opisu 

działania danego 

systemu bądź jego 

składnika 

uzasadnia i stosuje 

wybraną technikę 

modelowania do 

opisu działania 

systemu 

klasyfikuje systemy i 

ich składniki w 

oparciu o 

standardowe 

parametry działania 

D (standard 

progowy) 

stosuje jedną z dwóch 

podanych 

standardowych metod 

analitycznych 

stosuje jedną z dwóch 

podanych 

standardowych technik 

modelowania działania 

systemu 

wymienia i określa 

parametry wpływające 

na działanie dwóch 

podanych systemów 

bądź ich składników 

Efekt 

kształcenia 

Kryterium 

wybiera 

i stosuje metody 

analityczne 

stosuje techniki 

modelowania 

wyjaśnia 

działanie 

systemów 
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3. PRZYKŁADY SPOSOBÓW I KRYTERIÓW OCENIANIA 

MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA W AKTUALNIE 

OBOWIĄZUJĄCYCH TYPACH ZAJĘĆ  

3.1. WYKŁADY  

 

Wykłady służą w największym stopniu do przekazania wiedzy 

studentowi, ale także mogą rozwijać różne umiejętności. 

Weryfikacja (ocenianie) zdobytych efektów kształcenia najczęściej 

przeprowadzana jest poprzez egzamin pisemny lub ustny, efektem 

czego jest wystawiona ocena sumująca potwierdzająca stopień 

osiągnięcia przez studenta założonych efektów kształcenia. Obie 

formy egzaminowania mają swoje wady i zalety. Egzamin ustny 

daje możliwość bezpośredniego kontaktu ze studentem 

i dokładniejszej weryfikacji wiedzy (np. poprzez stosowanie 

dodatkowych pytań). Z drugiej strony w trakcie egzaminu ustnego, 

wszyscy studenci nie odpowiadają na te same pytania 

(zróżnicowana może być w ten sposób „trudność” egzaminu), 

a ponadto występuje większe prawdopodobieństwo subiektywnej 

oceny, co można zminimalizować w przypadku egzaminu 

pisemnego. Przy weryfikowaniu uzyskanych przez studenta 

efektów kształcenia pomocne okazuje się stosowanie 

zróżnicowanych narzędzi ewaluacyjnych. Testy sprawdzają przede 

wszystkim znajomość i rozumienie pojęć, natomiast zadania 

problemowe sprawdzają zarówno poziom wiedzy, jak i poziom 

uzyskanych umiejętności i kompetencji. Jednak stosowanie 

zróżnicowanych form oceny jest trudniejsze zarówno dla studenta 

jak i dla nauczyciela. Ponadto przygotowanie przez nauczyciela 

zadania problemowego oraz ocena jego wykonania 

z zastosowaniem obiektywnych kryteriów jest bardziej 
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pracochłonna niż przygotowanie i poprawa egzaminu 

przeprowadzanego w formie testu. 

Należy również pamiętać, aby student został poinformowany przed 

przystąpieniem do nauki o formie prowadzonego egzaminu. 

W przypadku zadań problemowych wysiłek studenta związany 

z przygotowaniem do takiego egzaminu będzie wówczas skupiony 

na pogłębianiu rozumienia treści a nie na ich pamięciowym 

opanowaniu. Ponadto, niezależnie od formy prowadzonego 

egzaminu kluczowym jest dobór pytań czy problemów do 

rozwiązania, tak aby możliwa była właściwa weryfikacja 

sprawdzanych efektów kształcenia. Przedmiotem oceny powinna 

być przede wszystkim umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy, 

a nie sama wiedza, a tym bardziej zbiór posiadanych informacji. 

Taka forma oceniania jest szczególne zalecana. Dobrą praktyką 

w tym zakresie może być pozwolenie studentowi na korzystanie 

z różnych źródeł informacji (wszystkich możliwych lub 

ograniczonego zestawu) podczas egzaminu. 

Warto podkreślić, iż forma przeprowadzanego egzaminu może być 

także mieszana, tj. obejmująca różne metody sprawdzania wiedzy 

i umiejętności. Takim przykładem weryfikacji osiągniętych efektów 

kształcenia jest egzamin z Biochemii przeprowadzany na Wydziale 

Chemii Uniwersytetu Warszawskiego [4]. Pisemny egzamin końcowy 

obejmuje 7 pytań otwartych oraz jedno zadanie testowe składające 

się z 14 pytań jednokrotnego wyboru. Na tym samym Wydziale przy 

weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia z Chemii fizycznej 

egzamin końcowy przeprowadzany jest także w podobny sposób, 

tj. dwuczęściowy egzamin pisemny: test oraz pytania otwarte [5]. 

Dodatkowo, studenci mają prawo przystąpienia do tzw. ustnego 

egzaminu „zerowego” (pod warunkiem wcześniejszego ukończenia 

ćwiczeń rachunkowych i laboratorium przynajmniej z oceną dobrą). 

W przypadku negatywnej bądź niesatysfakcjonującej oceny student 
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ma prawo przystąpić do pisemnego egzaminu wraz z pozostałymi 

studentami piszącymi egzamin w pierwszym terminie. 

W celu zapewnienia jakości oceniania niektóre uczelnie 

wprowadzają tzw. zewnętrznych egzaminatorów, którymi mogą być 

wykładowcy z tego samego wydziału (podobnie jak w przypadku 

egzaminu komisyjnego), bądź też spoza macierzystej jednostki. 

Przykładem może być praktyka stosowana w University College 

Dublin (School of Chemistry & Chemical Biology) [6]. Uczelnia ta 

zdecydowała się wprowadzić zewnętrznych egzaminatorów (ZE), 

również zagranicznych. Udział ZE w procesie kształcenia odbywa się 

w następujący sposób. Prowadzący dany moduł przesyła informacje 

o realizowanych treściach i założonych efektach kształcenia do ZE, 

który na ich podstawie przygotowuje pytania egzaminacyjne. Prace 

studentów (egzaminy) są sprawdzane przez prowadzącego moduł 

bądź ZE. Ponadto, uzyskane przez studentów wyniki (oceny 

końcowe) są analizowane przez specjalną komisję składającą się 

z władz i kadry dydaktycznej. Czasami na takie spotkanie zapraszany 

jest także ZE. Jeśli rozkład ocen odbiega w dużym stopniu od 

rozkładu normalnego (np. obserwowany jest bardzo duży udział 

ocen niedostatecznych, bądź bardzo dobrych, lub obserwuje się 

dwa maksima na krzywej – tylko oceny niedostateczne i bardzo 

dobre), przy udziale prowadzącego dany moduł komisja poszukuje 

przyczyn zaistniałej sytuacji. Takie podejście do oceniania w dużym 

stopniu wpływa na poprawę jakości kształcenia, ale wymaga także 

od nauczycieli akademickich zrozumienia, iż w żaden sposób 

stosowane praktyki nie podważają ich kompetencji czy swobody 

nauczania mieszczącej się w ramach opisanych efektów kształcenia. 

Warto podkreślić, iż wprowadzenie takiego systemu egzaminowania 

na UCD spotkało się początkowo z „oporem” kadry dydaktycznej, 

jednak po pewnym czasie zaowocowało wzrostem jakości 

kształcenia i pełną akceptacją nauczycieli akademickich. 
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Ciekawą propozycją jest również ujednolicenie zasad 

przeprowadzania egzaminu ustnego zatwierdzone przez Radę 

Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego [7]. Egzamin 

przebiega według następującego schematu: 

1) egzaminator weryfikuje tożsamość egzaminowanego 

studenta na podstawie dowodu tożsamości lub legitymacji 

studenckiej; 

2) egzaminowany otrzymuje zestaw pytań, a następnie 

przygotowuje się do egzaminu przez czas określony przez 

egzaminatora; 

3) egzaminator sporządza z egzaminu protokół (wzór 

protokołu został także opracowany i stanowi załącznik do 

niniejszych zasad); 

4) zadane przez egzaminatora pytania zapisywane są 

w protokole, podając przy każdym pytaniu ocenę 

cząstkową jaką student uzyskał z odpowiedzi na dane 

pytanie;  

5) w protokole określa się zrealizowanie efektów kształcenia; 

6) uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu warunkowane 

jest stwierdzeniem zrealizowania wszystkich efektów 

kształcenia określonych dla danego przedmiotu/bloku 

przedmiotów; 

7) oceny z egzaminu ustnego egzaminator wprowadza do 

systemu USOS w ciągu dwóch dni od przeprowadzenia 

egzaminu ustnego; 

8) protokół z egzaminu egzaminator przechowuje przez rok od 

egzaminu (w przypadku podejścia do egzaminu w obu 

terminach – protokoły z obu egzaminów przechowywane 

są przez rok od dnia egzaminu w ostatnim terminie, do 

którego przystąpił student). 
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3.2. SEMINARIA, KONWERSATORIA  

 

Seminaria i konwersatoria są to formy zajęć najczęściej służące 

rozszerzeniu, pogłębieniu, bądź dokładniejszemu omówieniu 

materiału przedstawianego w ramach wykładów prowadzonych 

w ramach danego modułu. Ze względu na sposób prowadzenia zajęć 

(dyskusja, prezentacje, rozwiązywanie problemów), dają one także 

możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych 

studentów, co ułatwia dużo mniejsza liczebność grupy studenckiej 

w porównaniu do grupy wykładowej. Istotną rolą tych zajęć, a być 

może jedną z najważniejszych, jest monitoring postępu 

w kształceniu studenta w danym module i ewentualne wczesne 

rozwiązywanie pojawiających się problemów. W związku 

z powyższym istotną rolę odgrywa tutaj ocenianie formujące, które 

może stanowić dla studenta drogowskaz dla jego dalszego rozwoju. 

Należy jednak pamiętać, iż jeśli ocenianie formujące ma spełniać 

swoją rolę, informacja zwrotna do studenta powinna trafiać bardzo 

szybko.  

Poniżej przedstawione są przykładowe kryteria i metody oceniania 

stosowane podczas seminariów na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego [8]. Ocena końcowa z zajęć składa się z ocen 

cząstkowych, które student otrzymuje za rozwiązanie problemów 

(w formie pisemnej) związanych z materiałem wykładowym. 

Minimalny próg potwierdzający uzyskanie odpowiednich efektów 

kształcenia na wszystkich seminariach jest taki sam. Student musi 

uzyskać 51% punktów z każdego sprawdzianu cząstkowego. 

Dodatkowo prowadzący ocenia aktywność studenta w trakcie 

trwania zajęć, co także stanowi jedną z ocen cząstkowych. 
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Seminaria dyplomowe czy też magisterskie mają inny charakter 

i wymagają innych metod oceniania. Jeśli założymy, że efektami 

kształcenia zdobytymi na tych seminariach są np.: umiejętność 

wyboru literatury dostosowanej do prowadzonych badań, 

umiejętność prezentowania wyników, umiejętność dyskusji, 

umiejętność opisu najważniejszych doniesień literaturowych 

związanych z tematem pracy magisterskiej, umiejętność 

interpretacji wyników badań i wyciągania wniosków, to powinniśmy 

do nich dostosować sposoby oceniania. Jako przykład może 

posłużyć weryfikacja efektów kształcenia na seminariach 

dyplomowych prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki 

Łódzkiej [9]. W tym celu, każdy student przygotowuje i przedstawia 

dwie 15 minutowe prelekcje. Ocena sumująca zawiera następujące 

elementy:  

· zawartość merytoryczna prezentacji;  

· sposób prezentowania;  

· aktywność (udział w dyskusji). 
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3.3. ĆWICZENIA, LABORATORIA 

 

Różnego typu ćwiczenia i laboratoria, obok pracowni licencjackiej 

czy magisterskiej, w największym stopniu przyczyniają się do 

rozwoju efektów kształcenia związanych z umiejętnościami, 

zwłaszcza na kierunkach studiów wpisanych w obszar nauk ścisłych. 

Ocenianie studenta w ramach omawianych zajęć nie jest łatwe 

i wymaga niejednokrotnie zastosowania wielu sposobów i metod. 

Zajęcia te najczęściej kończą się oceną sumującą, niemniej jednak 

stosowane są także oceny formujące. 

Ze względu na fakt, iż na ćwiczeniach i laboratoriach należy oceniać 

przede wszystkim umiejętność zastosowania wiedzy, czyli przede 

wszystkim umiejętności, ocena sumująca powinna zawierać oba te 

komponenty (wiedza + umiejętności). Niestety w praktyce często 

spotyka się uwzględnianie tylko pierwszej składowej w końcowej 

ocenie, która określana jest podczas tzw. „wejściówki”, 

tj. sprawdzenia wiedzy studenta przed rozpoczęciem zajęć 

praktycznych. Ocenianie prowadzone w ten sposób najczęściej nie 

daje możliwości oceny umiejętności, jakie student powinien nabyć 

w ramach ćwiczeń/laboratoriów, a przez to nie pozwala prawidłowo 

zweryfikować uzyskania przez studenta zapisanych w sylabusie 

efektów kształcenia. 

Formą kształcenia charakterystyczną dla nauk ścisłych są różnego 

typu ćwiczenia rachunkowe. Dla kierunku Chemia, służą one 

głównie rozwinięciu umiejętności niezbędnych między innymi 

w trakcie zajęć laboratoryjnych, w czasie których student musi 

samodzielnie wykonywać obliczenia konieczne do prawidłowego 

przeprowadzenia eksperymentu chemicznego. Ze względu na 

sposób prowadzenia zajęć, ćwiczenia rachunkowe dają możliwość 

rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych studentów. 
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Istotną rolą ćwiczeń rachunkowych jest również wykształcenie 

umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. W związku 

z powyższym kluczową rolę odgrywa tutaj ocenianie diagnostyczne 

i formujące, które powinno być dla studentów odniesieniem 

w obserwacji przyrostu uzyskiwanych umiejętności. W końcowym 

etapie należałoby położyć nacisk na ocenianie sumujące, które 

nastawione powinno być na ocenie umiejętności rozwiązywania 

problemów.  

Przykładem sposobu oceniania zarówno wiedzy, umiejętności oraz 

zdobytych kompetencji społecznych mogą być zajęcia z Chemii 

Ogólnej prowadzone na Boston Colleage [10]. Komponenty oceny 

sumującej efekty kształcenia zdobyte przez studenta przedstawione 

są poniżej. 

1) 70% raporty z laboratoriów; 

2) 15% Quizy; 

3) 15% Wykonanie ćwiczenia. 

Dodatkowo, w każdym z komponentów uwzględniane są różne 

elementy. 

RAPORTY  

Każda składowa raportu (opis ćwiczenia, dane i obserwacje, wyniki, 

odpowiedzi na pytania) jest oceniana w skali od 0 do 5. Ocena 

całego raportu, także w skali od 0 do 5 jest obliczona 

z uwzględnieniem wagi poszczególnych składowych (zmiennych 

w zależności od wykonywanego ćwiczenia). 
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QUIZY 

Przeprowadzanych jest 5 niezapowiedzianych quizów dla każdej 

sekcji laboratoriów. Każdy quiz zawiera od 3 do 5 krótkich pytań, 

które odnoszą się do ćwiczeń wykonywanych danego dnia.  

 

WYKONANIE ĆWICZENIA  

Student otrzymuje od 0 do 5 punktów za każdą z czterech kategorii 

składających się na wykonanie ćwiczenia. Przy ocenie za wykonanie 

ćwiczenia (od 0 do 5), każda kategoria ważona jest w zależności od 

jej istotności. Kategorie oraz ich procentowy udział przedstawia 

tabela 3. 

 

Tabela 3. Kategorie i ich procentowy udział w ocenie [10]. 

 

Techniki eksperymentalne                 30% Preparatyka/Zrozumienie  30% 

Zręczność  
Właściwe użycie chemikaliów  
Montaż aparatury  
Użycie przyrządów  
Poprawne sporządzanie notatek 

Przygotowanie do zajęć  
Odpowiednie gospodarowanie  

     czasem  

Zdolność korzystania 

     z instrukcji  

Zrozumienie ćwiczenia 

Stosowanie zasad bezpieczeństwa   20% Postawa ogólna                    20% 

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

     w laboratorium  

Zdejmowanie rękawiczek przed  

     opuszczeniem laboratorium  

Dbanie o porządek na stanowisku pracy 

Obecność  

Brak nadmiernej zależności od  

     innych  

Szacunek dla innych  

Cierpliwość  

Punktualność  

Zwrot wyposażenia 
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Przedstawiony powyżej przykład oceniania wymaga dużego 

zaangażowania prowadzących ćwiczenia (obserwacja pracy 

studenta), w celu obiektywnej oceny wykonanego ćwiczenia. 

Kryteria i sposoby oceniania zajęć laboratoryjnych mogą być także 

przedstawione na przykładzie przedmiotu Elementy Chemii 

Analitycznej i Chemometrii realizowanego na wydziale chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego [11]. Dla każdego z wykonywanych 

ćwiczeń przyporządkowane są punkty za cześć teoretyczną, 

wykonanie ćwiczenia oraz opracowanie raportu końcowego. 

Punktacja może być podwyższona za ponadprzeciętną aktywność 

czy szczególną dbałość o sprzęt, na którym odbywają się ćwiczenia 

lub obniżona za np. nie stosowanie przepisów BHP. Obniżenie 

punktacji następuje również w przypadku nieterminowego oddania 

raportu. Asystent prowadzący ćwiczenie ma również obowiązek 

powiadomienia studenta o ocenach uzyskanych z raportów 

w terminie do 3 tygodni od oddania raportu, co akurat nie jest 

mocną stroną tego systemu oceniania (zbyt długi czas oceny pracy 

studenta). Dla tego modułu określono standard progowy dla 

potwierdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Student musi uzyskać 

co najmniej po 60% punktów z części teoretycznej, części 

praktycznej oraz z przedstawionych raportów. Tylko w przypadku 

uzyskania powyżej 30% z w/w składowych oceny student ma prawo 

do przystąpienia do egzaminu poprawkowego.  
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3.4. ZAJĘCIA TERENOWE 

 

Zajęcia terenowe odbywają się poza „ścianami uczelni” pod 

nadzorem nauczyciela akademickiego dając możliwość kształcenia 

bazującego na pozyskiwaniu informacji z „pierwszej ręki” często 

u jej źródła [12]. Ze względu na charakter zajęć i niejednokrotnie 

dużą liczebność grupy ocena zdobytych efektów kształcenia na tego 

typu zajęciach nie jest łatwa. Istnieje jednak wiele sposobów na 

przeprowadzenie rzetelnej oceny, wśród nich można wymienić: 

· ocena notatek z zajęć terenowych; 

· opracowanie zadanego przed zajęciami terenowymi 

zagadnienia; 

· prezentacje ustne związane z tematem zajęć; 

· dzienniki zajęć (dotyczą głównie dłuższych form zajęć). 
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4. PRZYKŁADY METOD, SPOSOBÓW ORAZ KRYTER IÓW 

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. 
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5. STANDARDY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPOSOBÓW 

OCENIANIA1  

 

1.Standard: 

Nauczyciel akademicki powinien dobierać metody oceniania 

odpowiednie dla każdego efektu kształcenia zdefiniowanego 

w module. 

Wskazówki: 

· stosowane metody oceniania powinny gwarantować 

możliwość oceny EK 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. 

 

                                                                 

1 zatwierdzone przez Radę Wydziału Chemii UAM w Poznaniu w 

dniu 17 stycznia 2014 roku. 
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2.Standard: 

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 zapewnić ocenę realizacji 

zamierzonych efektów kształcenia; 

· kryteria przyznawania ocen powinny być jasno określone; 

· 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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3.Standard: 

Student powinien być informowany 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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4. Standard: 

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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