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Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny 
Jakości Kształcenia w okresie od 01.10.2011 – 30.09.2012. 

I. Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia w PWSTE 

Uczelniane Komisje 

1. Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia 
2. Uczelniana Komisja Dydaktyczna 

Instytutowe Komisje 

1. Instytutowy Zespół ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia 
2. Komisja dydaktyczna 

 
II.  Badania Jakości Kształcenia 

1. Badania prowadzone na podstawie ankiet studenckich. 
2. Badania prowadzone na podstawie Instytutowego Raportu Samooceny.  

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

poziomie: 
1. Instytutów. 
2. Uczelni. 

 
IV.  Opracowano harmonogram działań i rekomendacje dla: 

1. Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia. 
2. Instytutowych Zespołów ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia. 
3. Dydaktycznej Komisji. 

 
V. Szkolenia / konferencje  

1. Cykl seminariów dla nauczycieli akademickich zorganizowanych w poszczególnych 
instytutach (luty-marzec). Szkolenia odbyły się w miesiącach luty-marzec 2012. 
Tematyka szkoleń: 

a) Nowelizacja Ustawy PSW, 
b) Ogólne informacje na temat Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, 
c) Tworzenie programów kształcenia na bazie efektów kształcenia, 
d) Przyporządkowywanie punktów ECTS do efektów kształcenia. 
2. Uczestnictwo przedstawicieli Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny Jakości 

Kształcenia w konferencjach ogólnopolskich. 
a) „ Zadania Uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego ” (21.11.2011 Warszawa), 
b) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (14.12.2011 Bielsko-Biała), 
c) „Zasady Systemu ECTS i jego stosowanie w świetle nowych rozporządzeń” 

(20.01.2012 Warszawa), 
d) Zadania Uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewnienia 
jakości kształcenia” (20.03.2012 Rzeszów), 

e) Krajowe Ramy Kwalifikacji – Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe  
(29-30.03.2012 Ciechanów). 
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VI.  Przygotowanie dokumentów – projektów nowych Uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora. 
1. Projekt Uchwały Senatu nr 5/V/12 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 
2013/2014. 

2. Projekt Uchwały Senatu nr 6/V/12 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie określenia liczby 
studentów studiów stacjonarnych w PWSTE w Jarosławiu. 

3. Projekt Uchwały Senatu w sprawie wytycznych dotyczących projektowania 
programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. 

4. Projekt Zarządzenia Rektora nr 98/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakości Kształcenia oraz wprowadzenia 
Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia  
i Zespołów Instytutowych ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia. 

5. Projekt Zarządzenia Rektora nr 23/2012 z dnia 09 marca 2012 r. w sprawie 
wewnętrznych procedur oceny jakości kształcenia zawierające m.in.: zasady 
zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów kształcenia, zasady 
oceniania studentów, zasady oceniania kadry dydaktycznej, zasady oceny jakości 
prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz organizację zajęć dydaktycznych. 

6. Projekt Uchwały Senatu nr 7/V/12 z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie szczególnych 
zasad przyjmowanie na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego  
w latach 2012 – 2015. 

7. Projekt Zarządzenia Rektora nr 22/2012 z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie 
przeprowadzenia badań za pomocą ankiet oraz opracowywania i udostępniania ich 
wyników. 

8. Projekt Zarządzenia Rektora nr 53/2012 z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie zasad 
rozliczania pensum dydaktycznego, wynagradzania za pracę w godzinach 
ponadwymiarowych nauczycieli akademickich w PWSTE w Jarosławiu w roku 
akademickim 2012/2013. 

9. Projekt Zarządzenia Rektora nr 42/2012 z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie trybu 
działania i zadań Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej na roku akademicki 2012/2013.  

10. Projekt Zarządzenia Rektora nr 40/2012 z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie powołania 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-
Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na rok akademicki 
2012/2013.  

11. Projekt Zarządzenia Rektora nr 29/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie powołania 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013 w Państwowej 
Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza  
w Jarosławiu. 

12. Projekt Zarządzenia Rektora nr 30/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie terminów 
rekrutacji na studia w PWSTE w Jarosławiu na rok akademicki 2012/2013.  

13. Projekt Zarządzenia Rektora nr 33/2012 z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie 
powołania i zakresu działalności Uczelnianej Komisji Dydaktycznej w PWSTE  
w Jarosławiu.  

14. Projekt Zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu projektowania, realizacji  
i oceny rezultatów programów kształcenia i planów studiów. 

15. Projekt Zarządzenia Rektora nr 20/2012 z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie budowania 
systemu ECTS. 

16. Projekt Zarządzenia Rektora nr 34/2012 z dnia 04 kwietnia 2012 r. w sprawie procedur 
projektowania programów kształcenia. 
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VII.  Opracowane dokumenty dotyczące jakości kształcenia: 

1. Opracowanie zasad oceny nauczycieli akademickich oraz arkuszy oceny okresowej 
nauczycieli akademickich. 

2. Opracowanie wytycznych dotyczących ogólnych zasad przyporządkowania punktów 
ECTS zdefiniowanych dla modułu/przedmiotu.   

3. Opracowanie wzoru sylabusa wraz z instrukcją.  
4. Opracowanie wzoru ankiet dla nauczycieli i studentów. 
5. Opracowanie wzoru kwestionariuszu instytutowego raportu samooceny. 
6. Opracowanie wzoru karty praktyk. 

 

VIII.  Przeprowadzone analizy: 
1. Wykaz liczebności studentów w grupach wykładowych, ćwiczeniowych, 

laboratoryjnych / projektowych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych według danych na dzień 07.03.2012, 08.06.2012 – załącznik nr 1  

2. Wykaz nauczycieli akademickich zatrudnionych na poszczególnych kierunkach wraz z 
analizą ocen z semestru zimowego – załącznik nr 2 

3. Analiza kadry dydaktycznej w roku akademickim 2011/2012 wraz z minimum 
kadrowym – załącznik nr 3 

4. Analiza hospitacji – załącznik nr 4 
5. Analiza okresowej oceny nauczycieli akademickich – załącznik nr 5 
6. Analiza programu ERASMUS oraz uzyskanych certyfikatów językowych  

i komputerowych  – załącznik nr 6 
7. Analiza planów studiów na poszczególnych kierunkach studiów i formach studiów  

– załącznik nr 7  
8. Analiza planowanej kadry w roku akademickim 2012/2013 – załącznik nr 8 
9. Liczba studentów na jednego nauczyciela akademickiego wchodzącego w skład 

minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach – załącznik nr 9 
10. Analiza z przeprowadzonej rekrutacji na rok akademicki 2011/2012 r. – załącznik  

nr 10 
11. Analiza ankiet – załącznik nr 11  
12. Analiza doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli akademickich – 

załącznik nr 12 
13. Analiza działalności studentów – załącznik nr 13 
14. Analiza programów kształcenia – załącznik nr 14 


