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1. ZAKRES PROCEDURY
Przedmiotem niniejszej procedury jest tryb dokumentowania ocen cząstkowych
ąstkowych i końcowych
ko
w formie katalogu ocen cząstkowych
ąstkowych i końcowych przez prowadzących
cych zajęcia
zaj
na kierunku
Filologia i Pedagogika.
2. TERMINOLOGIA
ocena cząstkowa – opinia o poziomie opanowania przez studenta założonego
zało
w karcie
przedmiotu efektu kształcenia, wyrażona
ona w formie cyfry 2-5, udziału
procentowego 0-100%,
0
względnie
dnie znaków matematycznych +/-, itp.,
zgodna ze
z skalą przyjętą dla kierunku kształcenia Filologia,
F
Pedagogika
edagogika.
ocena końcowa – ocena w formie cyfry matematycznej, którą student uzyskuje jako
zaliczenie
przedmiotu, wynik egzaminu
3. ODPOWIEDZIALNI
Prowadzący zajęcia
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych
Społeczny i Filologii Obcych
4. OPIS POSTĘPOWANIA
4.1.Katalog ocen cząstkowych
ąstkowych może być prowadzony jako oddzielny dokument lub
wspólnie z katalogiem ocen końcowych- jako katalog
og ocen cząstkowych
cz
i
końcowych
cowych w formie elektronicznej i papierowej.
papierowej
4.2. Niezależnie
nie od specyfiki
specyfik prowadzonego przedmiotu, katalog zawiera rubryki, w
których odnotowywane są
s opinie na temat poziomu opanowania każdego
ka
z
założonych
onych efektów kształcenia ujętych
uj tych w karcie przedmiotu, weryfikowanych na
poszczególnych rodzajach zajęć
zaj (wykład, ćwiczenia,
wiczenia, projekt, seminarium) oraz
ocenę końcową,
ą, którą student uzyskuje jako zaliczenie przedmiotu, wynik
egzaminu.
4.3. Pozytywna ocena końcowa
ko
z przedmiotu może być wystawiona pod warunkiem
osiągnięcia
cia przez studenta wszystkich założonych efektów
w kształcenia ujętych w
karcie przedmiotu.
4.4.Prowadzący może
żee w ramach autonomii prowadzenia przedmiotu obliczać
oblicza ocenę
końcową z przedmiotu jako wartość
warto arytmetyczną, bądź określić
okreś wagę danego
sposobu weryfikacji, tak aby łącznie
ł cznie wszystkie sposoby weryfikacji dały 100%.
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4.5. Ocena końcowa
cowa z przedmiotu wpisana do katalogu ocen cząstkowych
cz
i
końcowych
cowych jest adekwatna z oceną
ocen zaliczenia przedmiotu, wyniku egzaminu, którą
któr
prowadzący zajęcia
ęcia wprowadza do systemu EKOS.
4.6. Katalog ocen cząstkowych
ąstkowych i końcowych
ko cowych w formie papierowej wraz z podpisem
prowadzącego
cego zajęcia
zaję
należy złożyć w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu
zako
semestru w Dziekanacie RK.
ZANE Z PROCEDURĄ
5. DOKUMENTY ZWIĄZANE
Regulamin Studiów Politechniki Śląskiej
Procedura SZJK PU7- Obowiązki
Obowią prowadzących zajęcia
5. ZAŁĄCZNIKI:
Z-P-RK-6- Model wyjściowyy katalogu ocen cząstkowych
cz
RK

