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DECYZJA Nr 312022
DYREKToRA |NSTYTUTU NAUK o PoLlTYcE lADMlNlsTRAcJl
U N IWERSYTETU PRZYRoD Ntczo-H U MANlsTYczN EGo
w siedlcach
z dnla 10 marca 2022 roku

w sprawie powołania zespołów kierunkowych ds. oceny efektów kształcenia
realizowanych w roku akademickim 202112022

§1

Na

podstawie

art,

1

Zarządzenia

nr

7612021 Rektora Uniwersytetu Pzyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach powołuje się następujące zespoły kierunkowe ds. weryfikacji
efektów kształcenia na prowadzonych w lnstytucie Nauk o Polityce iAdministracji kierunkach
studiów: Administracja studia l i ll stopnia, Prawo jednolite studia magisterskie w semestrze
zimowym w roku akademickim 202112022:
1 Zespół ds. weryfikacji efektow kształcenia na kierunku Administracja studia l stopnia

Dr Michał Krawczyk

-

pzewodniczący

Dr hab. Alina Miruc
Dr

Anna Owczarczyk

2Zespół ds. weryfikacji efektów kształcenia na kierunku Administracja studia ll stopnia
Dr hab, Stanisław Faliński - przewodniczący
Dr hab, Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska
Dr hab. Jerzy Kolazowski
3 Zespół ds. weryfikacji efektów ksźałcenia na kierunku Prawo jednolite studia magisterskie
Dr hab, Bańosz

Nowakowski- pzewodniczący

Dr hab. Wojciech Gonet

Dr Pzemysław Czernicki

§2
Do zadań zespołow ds. weryfikacji efektow kształcenia należy

1 Gromadzenie raportów nauczyciela akademickiego

-

koordynatora zajęćlmodułu

kształcenia z weryfikacji i stopnia osiągnięcia przyjętych dla zajęclmodułu efektów uczenia
się dla wszystkich zajęólmodułów ujętych w programie kształcenia kierunku studiów.
2 Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie analizy wybranych praczaliczeniowych,

projektowych i egzaminacyjnych, sporządzenie protokołu z analizy i oceny weryfikacji
efektów uczenia się oraz spoządzenie rapońu z podsumowania wyników oceny weryfikacji
efektów uczenia się w odniesieniu do prac zaliczeniowych, projektowanych

i

egzaminacyjnych z ewentualnymi uwagami i zaleceniami,
3 Termin wykonania prac do dnia 04.04 .2022

r.

§3
DecyĄa wchodziw życie z dniem podpisania.

§4
Traci moc Decyzja nr 212022 z dnia 8 marca 2022 roku.
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dr hab, Arkadiubz lną$szcryx
profesor ucz6lr\

do wiadomości

członkowie powołanych zespołow
pracownicy lNPA
aa

