
1. Czy istnieją zarządzenia dotyczące czasu przechowywania przez prowadzących prac 

studentów? 

Zgodnie z wytycznymi Działu Nauczania PWr prace powinny być przechowywane przez         

okres 3 lat. 

2. Czy student może odmówić oddania pracy z uwagi na naruszenie praw autorskich? 
Jeśli warunkiem zaliczenia przedmiotu jest oddanie udokumentowanej pracy zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Karcie Przedmiotu student nie może odmówić oddania 
wymaganej Kartą Przedmiotu pracy 

3. W odniesieniu do osób nieobecnych na kolejnych terminach egzaminów istnieje trudność 

uwzględniania tego faktu przy wypełnianiu tabelek dla tych terminów  Czy możliwe jest 
usprawnienie w tym zakresie? 
Z uwagi na fakt, iż dla jakości kształcenia najważniejsze są ostateczne wyniki uzyskane na 

egzaminie, to podjęto decyzję modyfikacji formularza raportu przedmiotowego. Dla kursów 
kończących się egzaminem- tabela dla ostatecznych wyników egzaminu. 

4. Jakie dokumenty należy przygotować dla grupy kursów? Czy również dla form 

towarzyszących kursowi wiodącemu? Czy tylko dla formy wiodącej? 
To opiekun kursu ma zdecydować czy dokumenty pośrednie dla form towarzyszących będą 

potrzebne do generowania syntetycznego raportu oceny PEK dla danego przedmiotu. 
5. W przypadku, gdy w grupie zajęciowej są  studenci innego wydziału czy należy 

uwzględnić ich w raporcie?  
Oceniamy wszystkich studentów w danej grupie zajęciowej bez względu na to, z jakiego są 
wydziału. 

6. Co się stanie jeżeli pracownik nie złoży raportu? 
Złożenie raportu należy rozumieć jako obowiązek organizacyjny pracownika, którego 
wykonanie jest elementem oceny pracownika. 

7. W jakim języku (polski, angielski) należy wypełnić raport dla kursów anglojęzycznych? 
Raporty dla kursów anglojęzycznych należy wypełnić w języku polskim. 

8. Do kogo i do kiedy należy oddać raporty? 
Prowadzący kurs składa raport przedmiotowy do opiekuna przedmiotu wyszczególnionego w 
Karcie Przedmiotu. 

Opiekun przedmiotu składa syntetyczny raport w Sekretariacie katedr celem przekazania 
raportów do Komisji Programowych. 
Sekretariaty katedr przekazują zabrane protokoły Przewodniczącym Komisji Programowych. 

Terminarz składania syntetycznych raportów 
 w czasie pierwszych 4 tygodni semestru letniego, jeśli przedmiot był realizowany w semestrze 

zimowym, 

 do końca września, jeśli przedmiot był realizowany w semestrze letnim.  

9. Czy wypełniać kartę dla kursów „eksternistycznych”? 
Nie. 

 
 
 

 

http://www.wiz.pwr.wroc.pl/files/prv/id0/WSZJK/Syntetyczny%20raport%20oceny%20PEK%20dla%20danego%20przedmiotu%2011-01-00-00-03.docx

