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Co usłyszę, zapomnę.  

Co zobaczę, zapamiętam.  

Co sam zrobię, zrozumiem. 

Konfucjusz. 

 
 

Efekty kształcenia – czyli co zrobić, żeby most się nie zawalił? 
 

Zacznijmy bardzo nietypowo, od pewnego listu motywacyjnego, który otrzymał w 1482r. książę 
Mediolanu. Oto on:   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten list napisał … Leonardo da Vinci. Ponad pięć wieków temu, starając się o pracę opisał swoje 
kompetencje posługując się … językiem efektów kształcenia. Dokładniej językiem EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
SIĘ, ponieważ większość tych umiejętności posiadł dokształcając się samodzielnie.   

 

Wróćmy do przełomu XX i XXI wieku. Jak co semestr opisaliśmy nasze przedmioty w USOSwebie. 
Wypisaliśmy jakieś efekty kształcenia, bo przecież tak się teraz wypełnia sylabusy. To już wiemy. Ale czy coś 
poza tym się zmieniło?  

 Zastanówmy się, kiedy student dostaje upragnioną trójkę? Gdy np. wylosuje jedną spośród x 
karteczek z trzema pytaniami i odpowie na dwa z nich? Lub gdy na kolokwium dostanie pięć zagadnień do 
opracowania i omówi poprawnie trzy z nich? Rozwiąże test w 50%? Jeśli tak jest na naszym przedmiocie, to 
niewiele się zmieniło. Efekty kształcenia pozostały prawdopodobnie tylko na papierze. To tak jakbyśmy 
napisali w sylabusie: student umie budować podpory mostów, student umie projektować machiny wojenne i 

student umie tworzyć rzeźby i dali zaliczenie po tym, gdy student wykazał się w rzeźbie i katapulcie. 
Osiągnął 2 z 3 efektów, więc zaliczył. A most? No cóż, najwyżej się zawali… 

Co powinniśmy zmienić? Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić, że efekty kształcenia to  
absolutne minimum, bez którego student nie powinien dostać od nas zaliczenia.  

Znam sposób budowania mostów bardzo lekkich i mocnych i łatwo przenośnych. 
W wypadku oblężenia wiem jak odprowadzić wodę z fos i budować różne [...] drabiny i 

inne przyrządy do szturmu […] 
Umiem sporządzać w potrzebie działa, moździerze, pociski ogniowe o kształcie 

praktycznym i pięknym i różne od będących w użyciu 
Tam, gdzie nie można posługiwać się działem, mogę zastąpić je przez katapulty i inne 

narzędzia do wyrzucania pocisków, o skutku zadziwiającym i dotychczas nieznane; 
wreszcie w jakimkolwiek bądź wypadku umiem znaleźć niezliczone środki do ataku i do 

obrony […] 
W czasie pokoju mogę dorównać, jak wierzę, komukolwiek bądź w architekturze, 

wznoszeniu pomników prywatnych czy publicznych i przeprowadzaniu wody z miejsca 
na miejsce. Umiem wykonywać rzeźby w marmurze, brązie, terakocie; w malarstwie 

umiem zrobić to, co zrobiłby inny, ktokolwiek by on był.  
Poza tym podjąłbym się wykonać konia z brązu na wieczną pamiątkę waszego Ojca i 

dostojnego domu Sforzów […]. 
A jeśliby którakolwiek z powyżej wymienionych rzeczy wydawała się Wam niemożliwą 
lub niewykonalną, jestem gotów uczynić próbę w waszym parku lub wszelkim innym 

miejscu, wedle upodobania Waszej Ekscelencji, której polecam się z całą pokorą. 

 
List do Ludwika Moro, 1482, przekład Leopold Staff 
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Ktoś powie, że to jest obniżenie poziomu, bo zajmujemy się najsłabszymi. Czyżby?  Nikt nam nie 
broni podnosić poprzeczki dla lepszych i najlepszych, pod warunkiem, że to z nimi omówimy.  Wróćmy do 
trójkowiczów. Czy jeśli każdy zaliczający student osiągnie to minimum, to poziom nie pójdzie w górę?  

Student wie, że wystarczy opanować pierwszą połowę, no może 60% materiału, żeby zdać. Ma 
ogromne szanse, że trafi w 3 z 5 zagadnień. A jeśli pominięte zagadnienie jest w naszym sylabusie  efektem 
kształcenia będącym wymaganiem wstępnym na kolejnym przedmiocie? Wymaganiem wstępnym o 
fundamentalnym znaczeniu? Jak budowa podpór dla budowniczego mostów? Jeśli sprawdzimy kluczowe 
efekty, to studenci nie będą siedzieli na następnym przedmiocie jak na przysłowiowym tureckim kazaniu.  

Zatem ustaliliśmy, że trzeba sprawdzać wszystkie – a przynajmniej kluczowe – efekty kształcenia 
(kluczowy efekt, to jak umiejętność tworzenia rzeźby, bez wnikania czy w marmurze, brązie czy terakocie).  

  

Jak sprawdzić wszystkie efekty kształcenia? 

 Co zrobić, gdy od lat przeprowadzamy egzaminy ustne i nie wyobrażamy sobie zmiany formy 
egzaminu? Nie zmieniajmy. Egzaminy ustne są bardzo ważne, bo sprawdzają umiejętność konstrukcji 
wypowiedzi, chociaż w ciągu tych 10 minut nie mamy szans sprawdzić, czy student osiągnął wszystkie 
kluczowe efekty kształcenia. I student wie, że to loteria … Dlatego trzeba ten egzamin ustny nieco 
wspomóc. Może poprzedźmy egzamin testem otwartym sprawdzającym kluczowe efekty kształcenia? 
Dzięki temu będziemy mieć przegląd tego, co student umie i jakie są jego słabe strony. Na egzaminie 
ustnym będziemy mogli o nie dopytać studenta (oczywiście poza pytaniami, które wylosuje spośród x 
karteczek). Student będzie dodatkowo zmotywowany, żeby na egzaminie ustnym pochwalić się, że już 
osiągnął brakujący efekt/efekty kształcenia.   

 Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do robienia kolokwium z 5 zagadnieniami, to niestety i tu wypada coś 
zmodyfikować. Możemy np. poprzedzić kolokwium kartkówkami sprawdzającymi kluczowe efekty 
kształcenia. Wówczas mając gwarancję, że wszystkie są zaliczone, na zakończenie będziemy mogli zrobić 
tradycyjne kolokwium. Pamiętajmy, że studentowi łatwiej zaliczać krótkie formy na bieżąco, niż duże 
kolokwia. Gdy kartkówkami zmobilizujemy studenta do bardziej systematycznej pracy, to także kolokwium 
będzie lepiej napisane.  

 Sprawdzają się również zaliczenia, podczas których student dostaje zagadnienia (odpowiadające 
efektom kształcenia) z podpunktami o różnych stopniach trudności. Student ma za zadanie opracować 
każde zagadnienie, ale w ramach każdego z nich sam dobiera sobie poziom trudności. Oczywiście poza tymi 
bazowymi zagadnieniami można dać coś wykraczającego poza to minimum, z myślą o zdolniejszych.  

 Test zamknięty jest sprawdzianem dla inteligentnych studentów. Słaby student przede wszystkim 
sobie postrzela. Dlatego warto się zastanowić nad otwartą formą testu…, przynajmniej częściowo.  

 Kiedy robimy kolokwium, kartkówkę, pisemny egzamin, łatwo wychwycić, który efekt kształcenia nie 
jest osiągnięty. Jeśli brakuje niewiele, nie każmy pisać wszystkiego jeszcze raz. Niech student przyjdzie i 
zaliczy tylko te brakujące efekty – np. ustnie. To przyniesie dużo lepszy rezultat, a i my nie będziemy musieli 
układać i sprawdzać całości jeszcze raz.   

Nie można zapominać o możliwości sprawdzania efektów podczas bieżącej pracy na zajęciach. Nie 
musimy mieć potwierdzenia w formie papierowej na każdy efekt kształcenia, ale mamy być przekonani, że 
student osiągnął te efekty. A czy przekonamy się o tym biorąc go do tablicy, obserwując pracę na zajęciach, 
wysłuchując referatu czy sprawdzając kolokwium, to już jest rzecz drugorzędna.  Mamy mieć pewność, że 
sprawdziliśmy wszystkie kluczowe efekty kształcenia, że student je osiągnął i że z czystym sumieniem 
możemy wpisać upragnione przez studenta ZAL. Również gdy wśród efektów przedmiotowych, poza 
efektami dotyczącymi wiedzy i umiejętności, mamy sformułowane tzw. efekty miękkie – dotyczące 
kompetencji społecznych.  
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Koordynator przedmiotu może uwzględniać różne formy realizacji efektów kształcenia - także poza 
zajęciami. Może to być praca w kołach naukowych, udział w pracach naukowych, dydaktycznych i 
organizacyjnych uczelni, itp. Najlepiej sprawdzają się techniki mieszane. Z czasem każdy wypracuje swoją 
metodę sprawdzania wszystkich kluczowych efektów kształcenia. Oczywiście musimy je opisać w sylabusie 
przedmiotu. A wpisując  trójkę do protokołu musimy  być przekonani, że nie tylko uczyliśmy, ale że student 
umie. 

 

Czy dobrze pytamy o efekty kształcenia? 

Polecenia sprawdzające efekty kształcenia powinny być adekwatne do określeń tych efektów. Jeśli 
sformułowaliśmy efekt w postaci – student umie projektować machiny wojenne, to nie sprawdzimy tego 
efektu wymagając od studenta podania definicji katapulty.  Jeśli napisaliśmy jako efekt, że student zna 

rodzaje techniki malarskiej, to wymaganie, aby namalował obraz będzie dla przeciętnego studenta 
nierealne, nawet jeśli zna teoretycznie wszystkie techniki.  Musimy mieć świadomość, czy dany efekt wiąże 
się tylko z odtwarzaniem wiedzy, czy jest bardziej zaawansowany, bo wymaga pewnych umiejętności 
twórczych (te są najcenniejsze, ale również najtrudniejsze do osiągnięcia).  I pamiętajmy, że to my sami 
formułujemy te efekty, więc miejmy świadomość jak je sprawdzimy. Gradacja poleceń w obrębie danego 
zagadnienia daje nam możliwość zmian w sformułowaniu danego efektu kształcenia na podstawie 
obserwacji osiągnięć studentów. Jeśli dostrzegamy, że co semestr wszyscy studenci łatwo uczą się technik 
malarstwa i chętnie łapią za pędzel, podnieśmy poprzeczkę i napiszmy że studenci stosują wybrane techniki 

malarstwa (choć obserwując rzeczywistość raczej zmienimy sformułowanie student umie projektować 

machiny wojenne na student wymienia przykłady machin wojennych).  

 

Czy można zmieniać efekty kształcenia? 

Jak już zostało wspomniane, zmiana efektów kształcenia może nastąpić, gdy zaobserwujemy, że 
studenci zbyt łatwo/zbyt trudno osiągają dany efekt. Takiej zmiany powinniśmy dokonać na podstawie 
obserwacji z przebiegu kilku cykli zajęć, bo jak wiemy bywają nietypowe grupy/roczniki a efekty kształcenia 
(minimum przedmiotu) powinny być raczej stałym atrybutem opisu przedmiotu.  

Co prawda sami formułujemy efekty przedmiotowe, ale nie możemy tego robić w oderwaniu od 
otoczenia i obracać się tylko w swojej ulubionej tematyce, którą uważamy za bardzo, bardzo ważną. Po 
pierwsze musimy pamiętać o przedmiotach następujących po naszym. Może warto zrobić wywiad, co 
będzie potrzebne na kolejnych zajęciach?  

Trzeba również pamiętać o związku efektów przedmiotowych z kierunkowymi efektami kształcenia. 
Nasz przedmiot to mały trybik w programie studiów, bez którego program może się zaciąć. Jak pamiętamy, 
wypełnialiśmy tabele (tzw. matryce efektów kształcenia) pokazujące związki efektów przedmiotowych z 
kierunkowymi. Te kierunkowe są tak ogólnie sformułowane, że nasze efekty przedmiotowe łatwo tam 
wpisać.  Więc mamy możliwość zmiany naszych efektów - ale uwaga - nie burzmy tych raz już opisanych 
powiązań. Bo jeśli przestawimy efekty, zmienimy ich liczbę, to te powiązania będą inne i trzeba pamiętać o 
naniesieniu poprawek w matrycach efektów kształcenia (rozlicza nas z nich PKA).  

Jeśli więc zmieniamy postać naszych efektów przedmiotowych, to: 

- skonsultujmy to z poprzednim koordynatorem 

- skonsultujmy to z koordynatorem przedmiotu na studiach dziennych/zaocznych (bo efekty mają być takie 
same) 

- sprawdźmy, czy nie zmieniliśmy powiązań z kierunkowymi efektami kształcenia (jeśli tak, to trzeba nanieść 
poprawki do tabel określających związki z kierunkowymi efektami kształcenia – w każdej katedrze jest 
osoba za nie odpowiedzialna).  
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Czy wiedzą Państwo, że 

Każdy koordynator po zakończonym kursie może w USOSwebie, przy okazji wypełniania protokołu 
ogólnego z przedmiotu, spisać uwagi jakie nasunęły mu się podczas kursu – przykładowo o słabej/dobrej 
osiągalności określonych efektów kształcenia, o sensowności zmiany w treściach kształcenia, o sposobach 
aktywizacji studentów. Takie uwagi będą przydatne w prowadzeniu przedmiotu w przyszłości, szczególnie 
przy zmianie koordynatora. 

  

 

 

Podsumujmy 

1) Musimy wypracować takie metody sprawdzania, które pozwolą zweryfikować wszystkie efekty 

kształcenia. Nie możemy dać studentowi zaliczenia, jeśli nie sprawdziliśmy wszystkich efektów 

kształcenia. Zrobienie trzech z pięciu zadań nie wystarcza na zaliczenie. 

2)  Weryfikacja może odbywać na podstawie obserwacji pracy bieżącej, na podstawie prac pisemnych, 

wypowiedzi ustnych, pracy poza zajęciami (np. w kołach naukowych).  

3) Musimy zwracać uwagę na treść polecenia sprawdzającego dany efekt kształcenia (jeśli napisaliśmy, 

ze student umie stosować ABC, to nie sprawdzimy tego prosząc go o zdefiniowanie ABC).  

4) Przy zmianie efektów kształcenia konieczne jest:  

- skonsultowanie zmian z poprzednim koordynatorem, 

- skonsultowanie zmian z koordynatorem przedmiotu na studiach dziennych/zaocznych (bo efekty 

mają być takie same), 

- sprawdzenie, czy nie zmieniliśmy powiązań z kierunkowymi efektami kształcenia (jeśli zmieniliśmy, 

to trzeba nanieść poprawki do matryc efektów kształcenia – w każdej katedrze jest osoba za nie 

odpowiedzialna). 

5) W USOSwebie mamy swoisty notatnik, gdzie możemy spisywać spostrzeżenia dotyczące zajęć 

przydatne do ich prowadzenia w przyszłości, szczególnie przy zmianie koordynatora.  


