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1. Cel procedury 

Celem procedury jest określenie sposobu organizowania dowodów na spełnienie przez studenta 
warunku uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia albo kwalifikacji drugiego stopnia dla określonego 
kierunku studiów, poświadczonej dyplomem licencjata lub magistra, którym jest osiągnięcie przez niego 
wszystkich założonych w programie studiów efektów kształcenia. Spełnienie tego warunku jest możliwe, gdy:  

1) został zrealizowany zestaw przedmiotów (modułów) składających się na program studiów 
opracowany dla danego kierunku; 

2) zostały osiągnięte wszystkie efekty kształcenia właściwe dla przedmiotu (modułu) należącego do 
rozważanego programu studiów. 

 

2. Zakres procedury 

Przedmiotem procedury są dwa działania: 
1) weryfikacja efektów kształcenia; 
2) walidacja efektów kształcenia. 

 
Procedurę opracował Zespół ds. Zarządzania Jakością Kształcenia, a zmodyfikował w kadencji 2012 – 

2016 rektorski zespół ds. analizy funkcjonowania systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH. 
 
 

3. Objaśnienie pojęć i skrótów 
 

3.1. Pojęcia 

1) weryfikacja efektów kształcenia – potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że 
wyspecyfikowane wymagania dotyczące efektów kształcenia zostały spełnione, tj. zostały 
sprecyzowane efekty kształcenia właściwe dla poszczególnych przedmiotów (modułów) i kierunków 
studiów, specyficzne dla poziomu i profilu kształcenia oraz że wykazano związek między efektami 
przedmiotowymi oraz kierunkowymi (modułowymi) właściwymi dla stosownych obszarów 
kształcenia; w przypadku programu kształcenia dla danego kierunku studiów sformułowano efekty 
kształcenia w trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

2) walidacja efektów kształcenia – potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, iż 
wymagania związane z osiąganiem efektów kształcenia zostały spełnione, tj. zostały sprecyzowane  
i zastosowane metody oceny poszczególnych efektów kształcenia przedmiotowych (modułowych)     
i kierunkowych oraz został oceniony stopień, w jakim te efekty zostały osiągnięte. 

 

3.2. Skróty  

1) SKP – Senacka Komisja Programowa; 
2) PDS – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów; 
3) DK – Dziekan Kolegium; 
4) KK – Koordynator kierunku; 
5) EK – Ekperci; 
6) DSL – Dziekan Studium Licencjackiego; 
7) DSM – Dziekan Studium Magisterskiego; 
8) DS – Dziekanat studiów I lub II stopnia; 
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9) DAR – Dział Analityki Rektorskiej; 
10) DOiL – Dział Organizacji i Legislacji; 
11) DRiOD – Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

4. Weryfikacja i walidacja kierunkowych efektów kształcenia 
 

Wejście Przebieg procesu Odpowiedzialność Wyjście 
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5. Opis weryfikacji i walidacji kierunkowych efektów kształcenia 
 

Krok Opis procesu *) Powołania 

Start 

Celem weryfikacji i walidacji kierunkowych efektów kształcenia 
jest dostarczenie dowodów, że ustanowione kierunkowe 
efekty kształcenia zostały właściwie określone i są skutecznie 
stosowane  
w procesie kształcenia. 

 

1. Weryfikacja 
kierunkowych efektów 
kształcenia 

Dowodem obiektywnym przeprowadzonej weryfikacji 
kierunkowych efektów kształcenia jest matryca pokrycia 
obszarowych efektów kształcenia przez odpowiadające jej 
efekty kierunkowe [1]. Organem zobowiązanym do 
sformułowania listy efektów kierunkowych i konstruowania 
matrycy pokrycia efektów obszarowych przez kierunkowe jest 
SKP we współpracy z DK odpowiedzialnym za realizację 
przedmiotów dla danego kierunku studiów albo KK 
odpowiedzialnym za dany kierunek studiów. Organem 
zatwierdzającym efekty kierunkowe oraz wspomnianą matrycę 
jest Senat SGH. Czynność formułowania kierunkowych 
efektów kształcenia oraz matrycy pokrycia efektów 
obszarowych                              z kierunkowymi wykonywana 
jest jednorazowo, w momencie przygotowania dokumentacji 
programu określonego kierunku studiów. Jest ona 
monitorowana i analizowana zgodnie            z procedurą 
P/P/1.1 [2]. 
Organem odpowiedzialnym za gromadzenie i archiwizowanie 
dowodów weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia jest 
SKP oraz DK odpowiedzialny za realizację przedmiotów dla 
danego kierunku studiów albo KK odpowiedzialny za dany 
kierunek studiów . 

1) Matryca 
pokrycia 
efektów 
obszarowych 
przez efekty 
kierunkowe 
2) Procedura 
P/P/1.1 

2. Opracowanie 
wyników weryfikacji 
kierunkowych efektów 
kształcenia 

Analizę weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia 
prowadzą powołani w tym celu eksperci, którzy są 
odpowiedzialni za przygotowanie stosownych raportów [3]. 
Raport zawiera oświadczenie eksperta o merytorycznej 
spójności efektów kierunkowych z obszarowymi. 
Raport kierowany jest do PDS oraz SKP. W przypadku 
negatywnej oceny eksperta, SKP podejmuje weryfikację 
dokumentacji programu kierunku studiów zgodnie z procedurą 
P/P/1.1 [2]. Za gromadzenie  
i archiwizowanie dokumentacji związanej z analizą weryfikacji 
kierunkowych efektów kształcenia odpowiedzialna jest SKP. 

2) Procedura 
P/P/1.1 

3) Raport 
weryfikacji 
kierunkowych 
efektów 
kształcenia 
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3. Walidacja 
kierunkowych efektów 
kształcenia 

Istotą walidacji kierunkowych efektów kształcenia jest 
wykazanie, czy w praktyce zweryfikowane kierunkowe efekty 
kształcenia zostały osiągnięte oraz czy przypisano im 
stosowny stopień realizacji. Podstawą walidacji są 
następujące dane wejściowe: 
1) matryca pokrycia efektów kierunkowych przez 

przedmiotowe [4]; 
2) stan zaliczenia przez studenta przedmiotów kierunkowych; 
3) właściwie przygotowana praca dyplomowa                           

i przeprowadzony egzamin dyplomowy. 
 

Podstawą dla przygotowania matrycy pokrycia efektów 
kierunkowych przez przedmiotowe jest obowiązek 
sformułowania listy efektów przedmiotowych przez 
nauczyciela akademickiego zgłaszającego przedmiot. Listy 
takie powinny być zawarte               w sylabusach 
przedmiotów [5]. Matryca pokrycia efektów kierunkowych         
z przedmiotowymi wykonywana jest jednorazowo  
w momencie przygotowania lub modyfikacji dokumentacji 
programu określonego kierunku studiów. Dokumentacja ta 
wraz  
z sylabusami jest monitorowana i analizowana zgodnie            
z procedurą P/P/1.1 [2]. Organem odpowiedzialnym za 
konstruowanie matrycy pokrycia efektów kierunkowych przez 
przedmiotowe jest SKP we współpracy z DK odpowiedzialnym 
za realizację przedmiotów dla danego kierunku studiów albo 
KK odpowiedzialnym za dany kierunek studiów. Organem 
zatwierdzającym wspomnianą matrycę jest Senat SGH. 
Właściwie skonstruowana matryca pokrycia efektów 
kierunkowych przez przedmiotowe jest podstawą walidacji 
kierunkowych efektów kształcenia. 

2) Procedura 
P/P/1.1 

4) Matryca 
pokrycia 
efektów 
kierunkowych 
przez 
przedmiotowe 
5) Sylabusy 
przedmiotów 
6) Listy 
przedmiotów 
kierunkowych 
wraz z ocenami 
studentów 
7) Praca 
dyplomowa  
z recenzją 
8) Protokół 
egzaminacyjny  
z egzaminu 
dyplomowego 

 

Kompletność zaliczenia przez studenta przedmiotów 
kierunkowych sprawdzana jest przed egzaminem 
dyplomowym. Odpowiedzialnym za kontrolę kompletności 
zaliczenia przedmiotów kierunkowych jest stosowny DS. 
Metodą walidacji kierunkowych efektów kształcenia jest 
recenzja wykonanej przez studenta pracy dyplomowej oraz 
egzamin dyplomowy. Zadaniem promotora pracy jest 
zapewnienie realizacji wybranych efektów kierunkowych 
związanych z tematyką pracy. Obowiązkiem recenzenta pracy 
dyplomowej jest natomiast potwierdzenie, czy wskazane 
efekty kierunkowe zostały w pracy zrealizowane. Protokół 
egzaminacyjny zawiera również informacje o efektach 
kierunkowych weryfikowanych podczas egzaminu 
dyplomowego przez egzaminatorów. Odpowiedzialnym za 
sporządzenie protokołu egzaminacyjnego jest uczestniczący            
w egzaminie dyplomowym przewodniczący komisji 
egzaminacyjnej. 
Dowodem obiektywnym przeprowadzonej walidacji efektów 
kierunkowych są następujące dokumenty przypisane danemu 
studentowi: 
1) matryca pokrycia efektów kierunkowych przez efekty 

przedmiotowe [4]; 
2) lista przedmiotów składających się na program studiów 

danego kierunku wraz z pozytywnymi ocenami 
przyporządkowanymi poszczególnym przedmiotom [6]; 

3) praca dyplomowa wraz z recenzją [7]; 
4) protokół egzaminacyjny z egzaminu dyplomowego [8]. 
 
Organem odpowiedzialnym za gromadzenie i archiwizowanie 
dowodów walidacji kierunkowych efektów kształcenia jest 
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stosowny DS. 
Walidacja kierunkowych efektów kształcenia musi być 
przeprowadzona w odniesieniu do wyników studiów każdego 
dyplomanta. 

4. Opracowanie 
wyników walidacji 
kierunkowych efektów 
kształcenia 
 
 

 
Procedura walidacji kierunkowych efektów kszałcenia jest 
ustalana przez Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki po 
uzyskaniu opinii Senatu SGH oraz akceptacji Rektora. Do 
procedury mogą być wprowadzane zmiany z inicjatywy: 

1) Rektora; 
2) Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów                   

i Doktorantów; 
3) Senackiej  Komisji Programowej.  

  

9) Raport 
walidacji 
kierunkowych 
efektów 
kształcenia 

*) Liczby przywołane w nawiasach w opisie procesu dotyczą wymienionych tam dokumentów/zapisów i 
stanowią odniesienie do kolumny „Powołania” zawierającej kody lub nazwy tych dokumentów. 
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6. Weryfikacja i walidacja przedmiotowych efektów kształcenia 
 

Wejście Przebieg procesu Odpowiedzialność Wyjście 
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7. Opis weryfikacji i walidacji przedmiotowych efektów kształcenia 
 

Krok Opis procesu Powołania 

Start 

Celem weryfikacji i walidacji przedmiotowych efektów 
kształcenia jest dostarczenie dowodów, że ustanowione 
przedmiotowe efekty kształcenia zostały właściwie określone   
i są osiągane przez studentów w procesie kształcenia. 

 

1. Weryfikacja 
przedmiotowych 
efektów kształcenia 

Dowodem obiektywnym przeprowadzonej weryfikacji 
przedmiotowych (modułowych) efektów kształcenia jest 
sylabus przedmiotu [5] i matryca pokrycia efektów 
kierunkowych przez przedmiotowe (modułowe) [4]. Organem 
zobowiązanym do sformułowania sylabusa jest nauczyciel 
akademicki lub koordynator przedmiotu. Organem 
zobowiązanym do konstruowania matrycy pokrycia efektów 
kierunkowych przez przedmiotowe jest SKP we współpracy      
z KK. Organem zatwierdzającym efekty kierunkowe oraz 
wspomnianą matrycę pokrycia efektów obszarowych jest 
Senat SGH. Czynność formułowania przedmiotowych efektów 
kształcenia oraz matrycy pokrycia efektów kierunkowych         
z przedmiotowymi wykonywana jest jednorazowo                    
w momencie przygotowania dokumentacji programu 
określonego kierunku studiów lub jej modyfikacji. Jest ona 
monitorowana i analizowana zgodnie z procedurą P/P/1.1 [2]. 
Organem odpowiedzialnym za gromadzenie i archiwizowanie 
dowodów weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia jest 
SKP oraz DK odpowiedzialny za realizację przedmiotów dla 
danego kierunku studiów . 

2) Procedura 
P/P/1.1 

4) Matryca 
pokrycia 
efektów 
kierunkowych 
przez 
przedmiotowe 

5) Sylabusy 
przedmiotów 

2. Opracowanie 
wyników weryfikacji 
przedmiotowych 
efektów kształcenia 

Analizę weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia 
prowadzą powołani w tym celu eksperci (recenzenci), którzy 
są odpowiedzialni za przygotowanie raportów weryfikacji 
przedmiotowych efektów kształcenia [10]. Raport zawiera 
oświadczenie eksperta o merytorycznej spójności efektów 
przedmiotowych z kierunkowymi. 
Raport kierowany jest do PDS, SKP oraz DK 
odpowiedzialnego za realizację przedmiotów dla danego 
kierunku studiów albo KK odpowiedzialnego za dany kierunek 
studiów. W przypadku negatywnej oceny eksperta, SKP 
podejmuje weryfikację dokumentacji programu kierunku 
studiów zgodnie z procedurą P/P/1.1 [2]. 
Za gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej        
z analizą weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia 
odpowiedzialna jest SKP. 

10) Raport 
weryfikacji 
przedmiotowych 
efektów 
kształcenia 

3. Walidacja 
przedmiotowych 
efektow kształcenia 

Zasady walidacji przedmiotowych efektów kształcenia 
powinny być określone w sylabusie przedmiotu [5], na 
zasadzie przyporządkowania poszczególnym efektom 
przedmiotowym odpowiednich metod ich walidacji. Podstawą 
walidacji jest udokumentowane przeprowadzenie zaliczenia 
przedmiotu, zawierające potwierdzenie osiągnięcia przez 
studenta deklarowanych w sylabusie efektów 
przedmiotowych. 
Dowodem obiektywnym przeprowadzonej walidacji efektów 
przedmiotowych jest:  
1) sylabus przedmiotu [5], określający zasady walidacji 

przedmiotowych efektów kształcenia; 
2) dowody przeprowadzonych zaliczeń przedmiotu w postaci 

protokołów zaliczeniowych przedmiotu [11] oraz 
stosownych prac egzaminacyjnych lub zaliczeniowych. 

 

5) Sylabusy 
przedmiotów 
11) Protokoły 
zaliczeniowe 
przedmiotu 
12) Prace 
zaliczeniowe  
z przedmiotu 
13) Listy pytań 
egzaminacyjnyc
h z przedmiotu 
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Za formułowanie protokołów zaliczeniowych odpowiada 
nauczyciel akademicki. Stosowny DS jest odpowiedzialny za 
gromadzenie i archiwizowanie protokołów zaliczeniowych 
przedmiotów składających się na program studiów danego 
kierunku. 
  
Nauczyciel akademicki jest odpowiedzialny również za 
przechowywanie prac egzaminacyjnych lub zaliczeniowych      
z przedmiotu [12] w okresie dwóch (2) lat od momentu 
zaliczenia przedmiotu. W przypadku gdy stosowana przez 
nauczyciela forma weryfikacji efektów kształcenia ma 
charakter wyłącznie ustny (np. nauczyciel prowadzi wyłącznie 
egzaminy ustne), jest on zobowiązany do przygotowania          
i przechowywania list pytań [13], które wykorzystuje podczas 
egzaminów. Listy takie należy przechowywać w okresie 
dwóch (2) lat od momentu zaliczenia przedmiotu w celu 
sprawdzenia, czy egzamin uwzględniał walidację 
deklarowanych przedmiotowych efektów kształcenia. 
Walidacja przemiotowych efektów kształcenia odbywa się        
w trybie rocznym i dotyczy wszystkich nauczycieli 
akademickich prowadzących zajęcia. 

 

4. Opracowanie 
wyników walidacji 
przedmiotowych 
efektów kształcenia 

 
Metodologia walidacji przedmiotowych efektów kszałcenia jest 
ustalana przez Prorektora ds. Studentów i Dydaktyki po 
uzyskaniu opinii Senatu SGH oraz akceptacji Rektora. Do 
metodologii mogą być wprowadzane zmiany z inicjatywy: 

1) Rektora; 
2) Senackiej Komisji Dydaktycznej ds. Studentów             

i Doktorantów; 
3) Senackiej Komisji Programowej. 

 
Wyniki walidacji są opracowywane z uwzględnieniem warunku 
reprezentatywności danych wykorzystanych w analizie 
statystycznej. 
 

14) Raport 
walidacji 
przedmiotowyc
h efektów 
kształcenia 

 
 
 
 
 

8. Dokumenty związane 
 

Nr Dokument Rodzaj i nazwa dokumentu 
Miejsce 

przechowywan
ia 

W: 
Wykorzystanie 
P: Pochodzenie 

1. 

Matryca 
pokrycia 
efektów 
obszarowych 
przez efekty 
kierunkowe 

Matryca pokrycia efektów kierunkowych                  
i obszarowych zgodna z Uchwałą nr 217 Senatu 
SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 
wytycznych tworzenia programów kształcenia dla 
studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

DOiL 
W: niniejsza 
procedura 

2. 
Procedura 
P/P/1.1 

Procedura systemowa „Monitorowanie                     
i analizowanie jakości programów kształcenia 
kierunku studiów” 

SKP / DAR 
W: niniejsza 
procedura 

3. 

Raport 
weryfikacji 
kierunkowych 
efektów 
kształcenia 

Raport przygotowany przez ekspertów zgodnie  
z niniejszą procedurą. 

SKP / DAR 

P: niezależni 
eksperci 

W: zgodnie  
z P/P/1.1 

4. 

Matryca 
pokrycia 
efektów 
kierunkowych 
przez 
przedmiotowe 

Matryca pokrycia efektów kierunkowych  
z przedmiotowymi zgodna z Uchwałą nr 217 
Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 
wytycznych tworzenia programów kształcenia dla 
studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia  
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

DOiL / DAR 
W: niniejsza 
procedura 

5. 
Sylabusy 
przedmiotów 

Sylabusy przedmiotów przygotowane przez 
nauczycieli akademickich 

DRO / DRiOD 
P: nauczyciele 

akademiccy 
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W: niniejsza 
procedura 

6. 

Listy 
przedmiotów 
kierunkowych 
wraz z ocenami 
studentów 

Listy przygotowywane przez Dziekanaty Studium 
Dyplomowego 

DS 
P: DS 

W: niniejsza 
procedura 

7. 
Prace 
dyplomowe  
z recenzjami 

Prace dyplomowe składane w Dziekanatach 
Studium Dyplomowego 

DS 
P: DS 

W: niniejsza 
procedura 

8. 

Protokoły 
egzaminacyjne 
z egzaminów 
dyplomowych 

Protokoły sporządzane podczas egzaminów 
dyplomowych 

DS 
P: DS 

W: niniejsza 
procedura 

9. 
Raport walidacji 
kierunkowych 
efektów kształ. 

Raport przygotowany przez DAR zgodnie              
z niniejszą procedurą. 

DAR / DS 
W: Dziekan 

Studium 
Dyplomowego 

10. 

Raport 
weryfikacji 
przedmiotowych 
efektów kształ. 

Raport przygotowany przez ekspertów zgodnie  
z niniejszą procedurą. 

SKP  

P: niezależni 
eksperci 

W: niniejsza 
procedura 

11. 
Protokoły 
zaliczeniowe 
przedmiotu 

Protokoły zaliczeniowe z przedmiotów 
kierunkowych sporządzane przez nauczycieli 
akademickich 

DS / 
Nauczyciele 
akademiccy 

P: nauczyciele 
akademiccy 
W: niniejsza 
procedura 

12. 
Prace 
zaliczeniowe  
z przedmiotu 

Prace zaliczeniowe studentów z przedmiotów 
kierunkowych 

Nauczyciele 
akademiccy 

P: nauczyciele 
akademiccy 
W: niniejsza 
procedura 

13. 

Listy pytań 
egzaminacyj-
nych z 
przedmiotu 

Listy pytań egzaminacyjnych wykorzystywanych 
przez nauczycieli akademickich prowadzących 
egzaminy jedynie w formie ustnej 

Nauczyciele 
akademiccy 

P: nauczyciele 
akademiccy 
W: niniejsza 
procedura 

14. 
Raport walidacji 
przedmiotowych 
efektów kształ. 

Raport przygotowany przez DAR zgodnie              
z niniejszą procedurą. 

DAR / DRiOD 
W: kierownicy 

katedr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


