
Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny 
Jakości Kształcenia w okresie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. 

I. Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia w PWSTE 
 

Uczelniane Komisje 
• Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia 
• Uczelniana Komisja Dydaktyczna 

Instytutowe Komisje 

• Instytutowy Zespół ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia 
• Komisja Dydaktyczna 

 

II. Badania Jakości Kształcenia 
 

• Badania prowadzone na podstawie ankiet studenckich 

• Badania prowadzone na podstawie Instytutowego Raportu Samooceny 
 

III. Wdrożono zmiany w systemie zapewnienia jakości kształcenia. Działania odbyły się 
na poziomie: 
 

• Instytutów 

• Uczelni 
 

IV. Opracowano harmonogram działań i rekomendacje dla: 

 

• Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia 
• Instytutowych Zespołów ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia 
• Komisji Dydaktycznej 

 

V. Szkolenia / konferencje 

 

1. „Wdrażanie programów kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego” – 25.03.2013 r. Kraków.  

Temat wiodący seminarium bolońskiego skoncentrowany był m.in. na: 

− metodach, technikach i narzędziach weryfikacji efektów kształcenia, 

− właściwej implementacji ECTS, 

− elastycznej organizacji studiów, 

− dobrych i złych praktykach we wdrażaniu KRK. 
2. Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości w uczelni wyższej” – 08.04.2013 r. 

Warszawa 
3. „Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia” – 19.04.2013 r. 

Rzeszów.  
Tematyka seminarium: 



− prezentacje różnych form i narzędzi internacjonalizacji i ich powiązania  
z jakością kształcenia oraz budowaniem lokalnego / krajowego i 
międzynarodowego potencjału uczelni, 

− znaczenie europejskich programów edukacyjnych dla realizacji założeń 
internacjonalizacji konkretnej szkoły wyższej, 

− dobre i złe praktyki umiędzynarodowienie kształcenia w szkole wyższej. 
4. „Budowanie kultury jakości niezbędnym warunkiem efektywnego 

funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia” – 
25.05.2013 r. Kraków. 

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z warunkami i sposobami 
dobrego wdrożenia i efektywnego funkcjonowania wewnętrznego systemu 
zarządzania jakością kształcenia (WSZJK), spójnego z misją i profilem uczelni. 
WSZJK powinien uwzględniać rolę uczelni, jako instytucji realizującej założenia 
koncepcji uczenia się przez całe życie.  
 

VI. Uchwały Senatu 
 

1. Projekt Uchwały Senatu w sprawie wytycznych dotyczących opracowania 
planów studiów i programów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia, 
studiów podyplomowych i kursów dokształcających. 

2. Projekt Uchwały Senatu w sprawie wprowadzenia zmian w wytycznych 
dotyczących opracowania planów studiów i programów kształcenia dla 
studiów pierwszego stopnia, studiów podyplomowych i kursów 
dokształcających. 

3. Projekt Uchwały Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015. 

4. Projekt Uchwały Senatu w sprawie określenia ogólnej liczby studentów 
studiów stacjonarnych na wszystkich kierunkach i latach w roku akademickim 
2013/2014. 

5. Projekt Uchwały Senatu w sprawie przydzielania pensum dydaktycznego i 
zasad jego wyliczania oraz rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup 
studenckich. 

6. Projekt Uchwały Senatu w sprawie wzoru dyplomu. 

 

VII. Zarządzenia JM Rektora 
 

1. Projekt Zarządzenia w sprawie: Wprowadzenia regulaminu zasad 
dokonywania okresowych ocen nauczycieli akademickich wraz z projektem 
wzoru arkuszy okresowej oceny nauczyciela akademickiego. 

2. Projekt Zarządzenia w sprawie: Badań dotyczących przypisywania punktów 
ECTS dla modułu / przedmiotu przeprowadzonych za pomocą ankiet wraz z 
projektem wzoru ankiety studenckiej na temat prawidłowości szacowania 
punktów ECTS dla poszczególnych modułów / przedmiotów zawartych w 
panie studiów. 



3. Projekt Zarządzenia w sprawie: Procedur zarządzania sylabusem (kartą 
przedmiotu). 

4. Projekt wzoru sylabusa wraz z instrukcją, który będzie obowiązywał w roku 
akademickim 2013/2014. 

5. Opracowanie „Zasad mierzalności efektów kształcenia – weryfikacja, 
ocenianie, walidacja”. 

6. Projekt Zarządzenia w sprawie: Wprowadzenia procedur odpracowywania 
niezrealizowanych zajęć dydaktycznych wraz z projektem wzoru wniosku o 
zmianę terminu prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

7. Projekt Zarządzenia w sprawie: Obsługi oraz weryfikowania danych w 
systemie POL-ON. 

8. Projekt Zarządzenia w sprawie: Regulaminu antyplagiatowego prac 
dyplomowych. 

9. Projekt Zarządzenia w sprawie: Zasad zgłaszania tematów prac dyplomowych 
oraz procedur przydziału do grup seminaryjnych. 

10. Projekt Zarządzenia w sprawie: Wprowadzenia szczegółowych procedur 
zarządzania planem studiów dla danego programu kształcenia. 

11. Projekt Zarządzenia w sprawie: Systemu opieki i kontaktu z osobami 
niepełnosprawnymi studiującymi w PWSTE. 

12. Projekt Zarządzenia w sprawie: Wprowadzenia Regulaminu podejmowania 
studiów przez cudzoziemców. 

13. Projekt Zarządzenia w sprawie: Trybu działania i zadań Instytutowych Komisji 
Rekrutacyjnych, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Punktu 
Rekrutacyjnego. 

14. Projekt Zarządzenia w sprawie: Powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
na rok akademicki 2013/2014. 

15. Projekt Zarządzenia w sprawie: Terminów rekrutacji na studia w PWSTE na 
rok akademicki 2013/2014. 

16. Projekt Zarządzenia w sprawie: wysokości opłaty wnoszonej przez osobę 
ubiegającą się o przyjęcie na studia w PWSTE w roku akademickim 
2013/2014 za postępowanie związane z przyjęciem na studia.        

17. Wytyczne w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych w świetle nowych 
uregulowań prawnych. 
 

VIII. Opracowane dokumenty dotyczące jakości kształcenia: 
 

1. Opracowanie wytycznych dotyczących opracowania katalogu przedmiotów. 

2. Opracowanie wzoru sylabusa wraz z instrukcją. 
3. Opracowanie karty pracownika. 

4. Opracowanie wytycznych dotyczących studiów podyplomowych.  

5. Opracowanie wytycznych w sprawie mierzalności efektów kształcenia, 
weryfikacji, oceniania, walidacji. 

 

 



IX. Przeprowadzone analizy: 

 

1. Analiza hospitacji. 
2. Analiza okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

3. Analiza doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli akademickich. 

4. Ocena pracowników i studentów w programie Erasmus, liczba uzyskanych 
certyfikatów językowych przez studentów oraz certyfikatów komputerowych 
(ECDL). 

5. Opracowanie wzorów ankiet. 

6. Ocena wyposażenia sal w środki audiowizualne. 

7. Ocena jakości z wykorzystaniem wskaźników oraz analiza liczby studentów  
w grupach wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, lektorskich  
i seminaryjnych na poszczególnych latach i kierunkach. 

8. Analiza struktury zatrudnienia w poszczególnych Instytutach i pozostałych 
jednostkach organizacyjnych. 

9. Ocena działalności studentów w roku akademickim 2012/2013 r. 

10. Analiza planów studiów. 

11. Analiza ankietyzacji studentów. 

12. Analiza ocen przyznawanych studentom przez nauczycieli akademickich. 
13. Analiza z przeprowadzonej rekrutacji. 

14. Weryfikacja prawidłowości przypisywania punktów ECTS przedmiotom / 
modułom. 

15. Analiza wniosków z monitorowania karier. 

 

 


