
Sprawozdanie 

z działalności Uczelnianej Komisji do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia  

za rok akademicki 2014/2015 

 

I. Ocena Jakości Kształcenia 

 Zaktualizowano wzór formularza „Raport Samooceny”, 

 Zaktualizowano wzór formularza „Hospitacji”, 

 Zaktualizowano wzór formularza „Okresowej oceny Nauczycieli akademickich”, 

 Zbadano jakość kształcenia na podstawie ankietyzacji przeprowadzonej w semestrze 

zimowym i semestrze letnim, 

 Opracowano ogólnouczelniany raport na podstawie instytutowych „Arkuszy 

Samooceny”, 

 Przeprowadzono pierwszą edycję instytutowych badań zgodności przypisywania 

punktów ECTS z rzeczywistym nakładem pracy studenta. 

 

II. Zapewnienie Jakości Kształcenia 

 Podjęto prace nad opracowaniem systemu potwierdzania w PWSTE efektów uczenia 

się. 

 Podjęto prace nad wdrażaniem prowadzenia studiów o profilu praktycznym na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

 Wdrożono w planach studiów obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016 

zapisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03.10.2014 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 

kształcenia dotyczące: 

 przedmiotów ogólnouczelnianych lub przedmiotów realizowanych na innym 

kierunku studiów, 

 przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych. 

 Powołanie w Instytutach Rad Pracodawców. 

 

III. Spotkania i szkolenia 

 Regularne posiedzenia: 

 Uczelnianej Komisji do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia  

w dniach: 08.10.2014 r., 14.11.2014 r., 10.12.2014 r., 14.01.2015 r., 

25.02.2015 r., 11.03.2015 r., 22.04.2015 r., 11.05.2015 r., 24.06.2015 r. 

 Uczelnianej Komisji Dydaktycznej w dniach: 10.10.2014 r., 25.03.2015 r., 

03.06.2015 r. 

 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w dniach: 24.07.2015 r., 26.08.2015 r., 

25.09.2015 r., 15.10.2015 r.  

 Spotkania informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Uczelnianą Komisję do 

spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia w dniach: 17.09.2014 r., 29.10.2014 

r., 12.11.2014 r. 



 Wizyty Uczelnianej Komisji do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia 

dotyczące dobrych praktyk w zarządzaniu jakością kształcenia w Instytucie 

Humanistycznym 23.03.2015 r., w Instytucie Ekonomii i Zarządzania 12.01.2015 r., 

w Instytucie Ochrony Zdrowia 15.04.2015 r., w Instytucie Stosunków 

Międzynarodowych 12.06.2015 r. 

 Szkolenia i konferencje wyjazdowe: 

 Praktyczny profil studiów. Przygotowania i ewaluacja kształcenia. Warszawa 

12.02.2015 r., 

 Efekty kształcenia w programie studiów, wymagania, legislacyjne i wytyczne 

PKA. Warszawa 10.04.2015 r. 

 System Zapewnienia Jakości Kształcenia w szkolnictwie wyższym. 

Warszawa 27.11.2014 r. 

 Uznawanie efektów uczenia się. Warszawa 28.04.2015 r. 

 Uznawanie efektów uczenia się. Kielce 01.06.2015 r. 

 

IV. Wykonanie rekomendacji UKds.ZiOJK 

 Cel: Tworzenie projektów wewnętrznych aktów prawnych. 

Rezultaty: Opracowanie projektów Uchwał Senatu oraz projektów Zarządzeń 

Rektora. 

 Urealnienie działań wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  

w instytutach. 

Wykonanie rekomendacji: 

Analiza: arkuszy samooceny, minimum kadrowego, ankietyzacji, hospitacji, oceny 

nauczycieli akademickich, liczby studentów w grupach, doskonalenia umiejętności 

zawodowych, procesu rekrutacji, analiza kontroli praktyk zawodowych, analiza 

weryfikacji prac dyplomowych, analiza konsultacji. 

 Ocena jakości z wykorzystaniem wskaźników: 

 liczba kadry akademickiej, 

 udział pracowników samodzielnych, 

 minimum kadrowe, 

 liczba studentów na jednego nauczyciela akademickiego na poszczególnych 

kierunkach. 

Wykonanie rekomendacji: 

Planowanie struktury zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. 

 Podniesienie jakości programów studiów 

Rezultaty: 

 zwiększenie oferty zajęć do wyboru, 

 intensywniejsze włączanie studentów w badania empiryczne na studiach 

drugiego stopnia, 

 przegląd programów kształcenia. 

 

 

 



V. Jakość Kształcenia w PWSTE, a oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

W roku akademickim 2014/2015 oceniono 3 kierunki. Pozytywne oceny programowe 

uzyskały kierunki: 

 Budownictwo, 

 Informatyka, 

 Zarządzanie. 

Opracowane projekty Zarządzeń JM Rektora:  

1. Zarządzenie Rektora nr 89/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zasad 

dyplomowania w PWSTE w Jarosławiu. 

2. Zarządzenie Rektora nr 90/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSTE w Jarosławiu. 

3. Zarządzenie Rektora nr 91/2014 z dnia 4 października 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 126/2013 Rektora PWSTE w Jarosławiu z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych realizacji studiów podyplomowych w 

PWSTE w Jarosławiu. 

4. Zarządzenie Rektora nr 107/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zasad 

archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zajęć dydaktycznych na studiach 

wyższych oraz studiach podyplomowych jako element systemu weryfikacji efektów 

kształcenia. 

5. Zarządzenie Rektora nr 12/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia Rad 

Pracodawców działających przy Instytutach, jako element udoskonalenia 

wewnętrznego systemu zarządzania jakością. 

6. Zarządzenie Rektora nr 22/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie procedury  

i kryteriów obsady w minimum kadrowym, jako element udoskonalenia 

wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia. 

7. Zarządzenie Rektora nr 26/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania 

Uczelnianej Komisji do spraw Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia w PWSTE  

w Jarosławiu. 

8. Zarządzenie Rektora nr 41/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu zasad dokonywania okresowych ocen nauczycieli akademickich  

w PWSTE im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. 

9. Zarządzenie Rektora nr 59/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania 

Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej znajomość języka polskiego 

pozwalającej na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców. 

10. Zarządzenie Rektora nr 62/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

pisemnych prac dyplomowych do ogólnopolskiego repozytorium absolwentów 

PWSTE w Jarosławiu. 

11. Zarządzenie Rektora nr 34/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu działań  

i zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych 

oraz Punktu Rekrutacyjnego na rok akademicki. 



12. Zarządzenie Rektora nr 35/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów 

rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w PWSTE w Jarosławiu na rok 

akademicki 2015/2016. 

13. Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 w PWSTE  

w Jarosławiu. 

14. Zarządzenie Rektora nr 51/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na 

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 

2015/2016. 

15. Zarządzenie Rektora nr 52/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie organizacji roku 

akademickiego 2015/2016. 

Opracowane projekty Uchwał Senatu: 

1. Uchwała Senatu nr 4/XI/14 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych PWSTE w Jarosławiu. 

2. Uchwała Senatu nr 1/XII/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie warunków 

uchwalania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

studiów podyplomowych i kursów dokształcających. 

3. Uchwała Senatu nr 2/III/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru 

dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia w PWSTE w Jarosławiu. 

4. Uchwała Senatu nr 7/V/15 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie określenia liczby miejsc na 

pierwszy rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2015/2016. 

5. Uchwała Senatu nr 4/V/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przydzielania pensum 

dydaktycznego i zasad jego wyliczania oraz rodzajów zajęć dydaktycznych, 

liczebności grup studenckich w roku akademickim 2015/2016. 

6. Uchwała Senatu nr 5/V/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/2017. 

7. Uchwała Senatu nr 5/VI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie potwierdzania 

efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w PWSTE w Jarosławiu. 

8. Uchwała Senatu nr 5/IX/15 z dnia 2 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia 

zmian do Uchwały nr 5/V/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 

2016/2017. 

 

 


