Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR w Krakowie
KARTA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU NA PODSTAWIE PRZEGLĄDU

UCMW
Załącznik 4.2

Zakres:

DOKUMENTACJI DYDAKTYCZNEJ
………………………………………………………………
nazwa przedmiotu

Procedura obejmuje listę kontrolną weryfikującą realizację efektów kształcenia

Odpowiedzialność: Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
Opis postępowania W ciągu tygodnia od zakończenia semestru przewodniczący Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia wyznacza nie
mniej niż 20% przedmiotów zrealizowanych w zakończonym semestrze do weryfikacji osiągania efektów kształcenia. Przewodniczący ZdsOJK
wyznacza osobę do weryfikacji efektów kształcenia danego przedmiotu.

Rodzaj weryfikowanej dokumentacji:
□ Wykład:
□ egzamin pisemny □ prezentacja
□ test

□ inne: …………………………………………………………………

□ Ćwiczenia laboratoryjne:
□ sprawozdanie □ kolokwium □ inne: …………………………...………………………………...……………………
□ Ćwiczenia audytoryjne:
□ kolokwium □ inne: ………….…………………………...………………….……………………………………………..
□ Seminarium:
□ referat □ inne……………………………………………………………………..…………………..………………………
□ Praktyki
Prowadzący zajęcia ………………………………………………………………………………………………………………..
UCMW UJ-UR w Krakowie, Kierunek studiów: weterynaria, studia jednolite magisterskie
1. Czy dokumentacja jest adekwatna do założonych efektów kształcenia ujętych w sylabusie ?

□
□
□

Tak
Wymaga uzupełnienia …………………..………..……….….…………………………………………………………
Wymaga zmian ……………………………………….………..…………………………………………………………

2. Czy zagadnienia zawarte w dokumencie stanowiącym podstawę weryfikacji efektów kształcenia są zgodne z

□
□

treściami programowymi wynikającymi z zapisu w sylabusie.
Tak
Nie (podać rozbieżności) ………………………………………………………………………………………………

3. Czy zastosowana forma zaliczenia pozwala na weryfikację efektów kształcenia

□
□
□

Tak
Wymaga uzupełnienia ……………………………………………………………………………………………..
Wymaga zmian ................................................................................................................................ …………….

4. Czy zastosowano odpowiednie kryteria oceny,

□
□

Tak
Nie ................................................................................................................................................ ……………

5. Uwagi do weryfikowanej dokumentacji
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Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR w Krakowie
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wnioski i zalecenia dla prowadzącego zajęcia
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Karta stanowi dokumentację systemu jakości kształcenia

………………………………………………………
Data i podpis osoby prowadzącej przedmiot

…………………………………………………………..
Data i podpis osoby kontrolującej dokumentację
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