
 

1 
 

     Załącznik do Uchwały Nr 43/2019 Senatu KSW we Włocławku 

         z dnia 12.12.2019 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

WE WŁOCŁAWKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włocławek, dnia 12 grudnia 2019 



 

2 
 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 

§ 1 

Uczelnia zobowiązana jest do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich 

prowadzonych kierunkach studiów, w każdej formie i na każdym poziomie kształcenia. 

Wyrażając troskę i dbałość o systematyczne podnoszenie jakości kształcenia oraz jak najlepsze 

przygotowanie absolwentów do oczekiwań rynku pracy, stymulowanie ich rozwoju 

osobowego, przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej, a także dążąc do realizacji 

podstawowych celów strategicznych Uczelni w postaci: 

 edukacji wysokiej jakości, 

 badań naukowych zorientowanych na potrzeby interesariuszy zewnętrznych z 

odpowiednim wsparciem badań podstawowych, 

 umiędzynarodowienia 

wprowadza się w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku udoskonalony Wewnętrzny 

System Zapewnienia Jakości Kształcenia. System ten opiera się na dotychczasowych dobrych 

praktykach i doświadczeniach Uczelni, poszanowaniu autonomii i specyfiki jej jednostek 

organizacyjnych, a także na przeświadczeniu o konieczności stałego monitorowania, 

analizowania, oceniania i doskonalenia rozwiązań oraz działań służących podnoszeniu jakości 

kształcenia. 

§ 2 

1. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje wszystkich członków 

społeczności akademickiej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 

2. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia realizuje przede wszystkim 

następujące cele: 

1) kształtowanie wśród społeczności akademickiej Uczelni systemu wysokiego 

poziomu wiedzy, pozytywnych wartości, postaw i zachowań służących podnoszeniu 

kultury jakości; 

2) osiągnięcie stanu, w którym wszystkie działania poszczególnych pracowników będą 

skierowane na realizację strategicznych celów Uczelni; 
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3) zapewnienie wypełniania przez Uczelnię wszystkich wymagań formalnych 

nałożonych w tym zakresie przez przepisy prawa oraz kryteriów oceny funkcjonowania 

Uczelni stosowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

3. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest formalnym dokumentem 

zawierającym przejrzysty zbiór zasad, reguł postępowania i działań związanych z 

doskonaleniem procesu dydaktycznego, skierowanych do nauczycieli akademickich, 

pracowników administracji i studentów na wszystkich poziomach i formach studiów oraz 

uczestników studiów podyplomowych. 

4. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia odnosi się do wszystkich etapów i 

aspektów procesu dydaktycznego i uwzględnia w szczególności wszystkie formy 

weryfikowania osiąganych przez studenta efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych) na poszczególnych kierunkach studiów oraz oceny 

dokonywane przez studentów, a także wnioski z monitorowania kariery zawodowej 

absolwentów Uczelni. 

5. Podstawowym zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest 

zaangażowanie całej społeczności akademickiej w proces systematycznego i stałego 

obserwowania, analizowania, poddawania ocenie i udoskonalania wszystkich obszarów 

funkcjonowania Uczelni. 

6. Zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest podejmowanie i 

koordynacja działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich 

kierunkach, formach i poziomach kształcenia. 

7. Doskonalenie jakości kształcenia rozumiane jest jako nieustające dążenie do osiągania przez 

wszystkich odbiorców oferty dydaktycznej możliwie najwyższych wyników kształcenia w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stosowanych do określonych 

warunków społeczno-ekonomicznych, przy stałym wzmacnianiu potencjału naukowo-

dydaktycznego uczelni. 

8. Doskonalenie jakości kształcenia jest cyklicznym procesem, na który składają się 

następujące rodzaje działań: 

1) monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów oraz słuchaczy studiów 

podyplomowych; 

2) analiza wyniku monitoringu; 
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3) planowanie i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących. 

9. Monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych 

dostarcza informacji o procesie kształcenia, jego mocnych i słabych stronach oraz stanowi 

podstawę do podejmowania działań o charakterze naprawczym i doskonalącym. 

§ 3 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kujawskiej Szkole Wyższej we 

Włocławku obejmuje swym zakresem przede wszystkim następujące szczegółowe działania: 

1. Związane z programami studiów i realizacją procesu dydaktycznego, w tym w szczególności: 

1) analiza i ocena efektów uczenia się oraz sposobów wykorzystywania formułowanych 

na tym tle wniosków w procesie doskonalenia programów studiów; 

2) analiza, ocena i opiniowanie programów studiów w celu ich doskonalenia; 

3) ocena procedury zatwierdzania programów studiów; 

4) procedura i monitoring publikowania i dostępności informacji o programach studiów, 

efektach uczenia się, organizacji i procedurach toku studiów; 

5) monitoring wewnętrznych przepisów regulujących kształcenie i realizację procesu 

dydaktycznego w celu ich aktualizowania i udoskonalania. 

2. Związane z procesem dyplomowania studentów, w tym w szczególności: 

1) określenie i ocena realizacji standardów jakości prac dyplomowych z 

uwzględnieniem zakładanych efektów uczenia się; 

2) ocena opiniowania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych; 

3) ocena i doskonalenie przedsięwzięć dydaktycznych służących przygotowaniu 

studentów do napisania pracy dyplomowej; 

4) monitorowanie procesu doboru promotorów prac dyplomowych; 

5) ocena zasad współpracy dyplomantów i promotorów prac dyplomowych; 

6) ocena i doskonalenie wymagań dotyczących oceniania przez promotorów i 

recenzowania prac dyplomowych; 

7) wprowadzanie i monitoring efektywności kontroli antyplagiatowej; 
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8) ocena i doskonalenie zakresu i sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w 

kontekście weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. 

3. Związane z systemem oceny studentów, w tym w szczególności: 

1) ocena i doskonalenie procedur oceniania studentów z uwzględnieniem oczekiwanych 

efektów uczenia się; 

2) monitoring stosowania procedur oceniania studentów (odnośnie: informowania o 

wymaganiach i kryteriach oceny; przebiegu egzaminu i zaliczenia; informowania 

studentów o wynikach oceny; przestrzegania terminów zatwierdzania protokołów przez 

nauczycieli akademickich); 

3) okresowe przeglądy i analiza prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych; 

4) okresowa analiza struktury ocen zaliczeniowych i egzaminacyjnych; 

5) wprowadzenie uprawnień studentów do oceny egzaminowania (po zakończeniu 

egzaminu) oraz opracowania narzędzia badawczego. 

4. Związane z systemem praktyk studenckich, zajęć praktycznych i ćwiczeń klinicznych, w tym 

w szczególności: 

1) ocena i doskonalenie procedur związanych z odbywaniem praktyk studenckich, zajęć 

praktycznych i ćwiczeń klinicznych; 

2) okresowa analiza realizacji praktyk krajowych; 

3) okresowa analiza realizacji praktyk zagranicznych; 

4) analiza i ocena oraz doskonalenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w 

zakresie organizacji praktyk studenckich, zajęć praktycznych i ćwiczeń klinicznych. 

5. Związane z prowadzeniem badań naukowych w zakresie obszaru/obszarów, do których 

zostały przyporządkowane prowadzone studia, w tym w szczególności: 

1) okresowe analizowanie dorobku naukowego nauczycieli akademickich w kontekście 

ich specjalizacji i obowiązków dydaktycznych; 

2) doskonalenie systemu włączania nauczycieli akademickich Uczelni do projektów 

badawczych inicjowanych i realizowanych w KSW we Włocławku; 
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3) doskonalenie systemu wspierania przez Uczelnię indywidualnych i zespołowych 

projektów badawczych powiązanych z obszarami i kierunkami prowadzonych studiów; 

4) doskonalenie systemu wspierania przez Uczelnię projektów badawczych 

powiązanych z praktyką gospodarczą i społeczną; 

5) doskonalenie procesu publikowania w Wydawnictwie Uczelnianym dorobku 

naukowego nauczycieli akademickich związanego z ich działalnością dydaktyczną; 

6) analiza, ocena przestrzegania i doskonalenie systemu ochrony prac autorskich i 

pokrewnych. 

6. Związane z zapewnieniem jakości kadry dydaktycznej, w tym w szczególności: 

1) systematyczne hospitacje zajęć dydaktycznych i doskonalenie zasad ich 

przeprowadzania; 

2) monitorowanie dyscypliny zajęć dydaktycznych, konsultacji i dyżurów; 

3) doskonalenie sposobów przeprowadzania badań i narzędzi służących ocenie 

nauczycieli akademickich przez nauczycieli; 

4) doskonalenie procedur i decyzji wynikających z okresowej oceny nauczycieli 

akademickich; 

5) doskonalenie procesu przygotowywania obsady zajęć dydaktycznych, z 

uwzględnieniem zarówno indywidualnych planowanych obciążeń, jak i preferencji 

wynikających z profilu naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich; 

6) analiza i ocena oraz doskonalenie działań motywujących nauczycieli akademickich 

do podnoszenia jakości zajęć dydaktycznych i unowocześniania stosowanych metod i 

rozwijania potencjału dydaktycznego; 

7) ocena i analiza funkcjonowania systemu doboru kadry prowadzącej i wspierającej 

proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy; 

8) ocena i doskonalenie systemu wynagradzania nauczycieli akademickich i 

pracowników administracji związanych z obsługą procesu dydaktycznego. 

7. Związane ze wsparciem realizacji procesu kształcenia i warunkami jego realizacji, w tym w 

szczególności: 
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1) ocena jakości i doskonalenie obsługi zajęć dydaktycznych; 

2) monitorowanie warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych (np. sale wykładowe, 

sale do odbywania konsultacji, wyposażenie w podstawowy i nowoczesny sprzęt, 

dostępność platform i systemów służących realizacji zajęć bez bezpośredniego udziału 

wykładowcy); 

3) ocena zasobów biblioteki i procedur ich wzbogacania oraz zasad funkcjonowania 

biblioteki i czytelni; 

4) analiza i ocena systemu pomocy materialnej studentów oraz podejmowanie działań 

służących doskonaleniu jego funkcjonowania; 

5) analiza i ocena oraz doskonalenie warunków studiowania osób niepełnosprawnych. 

8. Związane z monitorowaniem i oceną efektów uczenia się na rynku pracy, w tym w 

szczególności: 

1) analiza i ocena skuteczności i doskonalenie systemu badania karier zawodowych 

absolwentów; 

2) badanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia i efektów uczenia się w 

kontekście oczekiwań rynku pracy; 

3) badanie opinii pracodawców na temat przygotowania absolwentów do podejmowania 

pracy zawodowej; 

4) rozwijanie i monitorowanie systemu współpracy Kujawskiej Szkoły Wyższej we 

Włocławku z pracodawcami w zakresie budowania programów studiów, uczestniczenia 

przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych w zajęciach dydaktycznych, wspierania 

studenckich praktyk i staży zawodowych oraz oferowania miejsc pracy absolwentom. 

9. Związane z internacjonalizacją uczelni, w tym w szczególności: 

1) monitorowanie funkcjonowania systemu rekrutacji studentów - obcokrajowców; 

2) analiza i ocena oraz doskonalenie systemu wsparcia finansowego i organizacyjnego 

dla studentów - obcokrajowców; 

3) analiza i ocena oraz doskonalenie działań służących integracji międzykulturowej 

środowiska akademickiego; 
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4) analiza i ocena efektów uczenia się studentów obcokrajowców z punktu widzenia ich 

karier zawodowych po ukończeniu studiów; 

5) analiza i ocena oraz doskonalenie funkcjonowania systemu międzynarodowej 

wymiany studenckiej i praktyk zagranicznych; 

6) doskonalenie działań służących międzynarodowej współpracy w zakresie badań 

naukowych i dydaktyki. 

10. Związane z udziałem studentów w działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, w 

tym w szczególności: 

1) przegląd i doskonalenie procedur związanych z udziałem studentów w 

opracowywaniu programów studiów; 

2) przegląd i doskonalenie procedur związanych z udziałem studentów w procesach 

decyzyjnych; 

3) przegląd i doskonalenie zakresu uprawnień i narzędzi związanych z oceną przez 

studentów programów studiów, procesu dydaktycznego, warunków realizacji procesu 

kształcenia itp.; 

4) monitorowanie i doskonalenie faktycznego udziału studentów w ocenie 

poszczególnych obszarów funkcjonowania Uczelni (w szczególności związanych z 

wewnętrznym systemem zapewniania jakości kształcenia); 

5) monitorowanie systemu wsparcia udzielanego studentom przez Uczelnię w zakresie 

realizacji własnych inicjatyw naukowych (koła naukowe, warsztaty naukowe, 

konferencje, publikacje, pomoc materialna). 

11. Związane z oceną efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości, doskonalenia 

tego systemu, korygowania polityki zapewniania jakości, w tym w szczególności: 

1) systematyczny monitoring skuteczności działań podejmowanych w ramach 

wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; 

2) doskonalenie systemu wewnętrznych audytów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia dla Uczelni i jednostek organizacyjnych; 

3) analiza i ocena realizacji wniosków i propozycji wynikających z monitoringu i 

audytów wewnętrznych oraz ocen formułowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną 
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oraz Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych w przypadku 

kierunku pielęgniarstwo; 

4) podejmowanie działań związanych z poddaniem się kategoryzacji wybranych 

dyscyplin naukowych uczelni. 

5) analiza oceny aktywności w ramach tworzenia przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego listy czasopism punktowanych. 

§ 4 

1. Cele i zadania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są realizowane 

zarówno na szczeblu Uczelni, jak i na szczeblu jednostek, których funkcje i obowiązki wiążą 

się z realizacją procesu dydaktycznego. 

2. Działania związane z zapewnieniem jakości kształcenia inicjowane na szczeblu wydziałów 

mogą stanowić przedmiot obrad Kolegium dziekańskiego. 

3. Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

szczeblu Uczelni sprawuje Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przy pomocy 

Prorektora ds. Nauki 

§ 5 

Przedmiotem oceny jakości kształcenia są uzyskane efekty uczenia się oraz kariery zawodowe 

absolwentów, a narzędziami oceny jakości kształcenia w Kujawskiej Szkole Wyższej we 

Włocławku są ankiety, protokoły, sprawozdania i kwestionariusze ankiet. 

 

 

§ 6 

1. Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przepisami wprowadzenia Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 

Rektor KSW we Włocławku powołuje Prorektora ds. Nauki. 

2. Koordynację działań związanych z dostosowaniem jakości kształcenia do wizji rozwoju i 

strategii KSW we Włocławku oraz do Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 

Wyższego, standardów kształcenia oraz wzorcowych efektów uczenia się, Rektor KSW we 

Włocławku powierza Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
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3. Skład Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą: 

1) przewodniczący – Prorektor ds. Nauki 

2) dyrektorzy instytutów 

3) przedstawiciele studentów; 

4) przedstawiciele otoczenia zewnętrznego; 

5) inne zaproszone osoby. 

4. Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia: 

1) przygotowuje zasady służące podnoszeniu jakości kształcenia w szczególności w 

odniesieniu do programów i metod kształcenia, kryteriów i procedur oceny nauczycieli 

akademickich oraz systemu motywacyjnego dla nauczycieli akademickich; 

2) przygotowuje i przedkłada Senatowi i Rektorowi KSW we Włocławku projekty 

wewnętrznych aktów prawnych wspierających Wewnętrzny System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia; 

3) opracowuje projekty procedur działania i narzędzi badawczych odnoszące się do 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na szczeblu 

uczelnianym (np. zasady dyplomowania, druk sylabusa, kwestionariusz oceny zajęć 

dydaktycznych, kwestionariusz badania losów zawodowych absolwentów); 

4) pełni nadzór nad realizacją zadań wynikających z Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

5) prowadzi systematyczny monitoring skuteczności działań podejmowanych w ramach 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

6) inicjuje działania służące doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia zarówno na szczeblu uczelnianym, jak i na szczeblu wydziałowym; 

7) przygotowuje na koniec roku akademickiego sprawozdanie z realizacji zadań 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i przedstawia je na 

posiedzeniu Senatu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
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5. Członków Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,  powołuje Rektor KSW 

we Włocławku na okres kadencji organów KSW we Włocławku na wniosek Prorektora ds. 

Nauki 

 

§ 7 

1. Dla realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia na szczeblu wydziałowym dziekani powołują Wydziałowe Komisje ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

2. W skład Wydziałowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą: 

1) dziekan wydziału lub filii - przewodniczący; 

2) dyrektorzy instytutów; 

3) przedstawiciele nauczycieli akademickich z poszczególnych kierunków studiów; 

4) przedstawiciel/e interesariuszy zewnętrznych; 

5) przedstawiciel/e studentów z określonych kierunków studiów wskazani przez 

Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego; 

6) przedstawiciele pracowników administracyjnych wydziału; 

7) inne osoby wskazane przez dziekana. 

3. Członków Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia powołuje dziekan 

wydziału na okres kadencji organów KSW we Włocławku. 

4. Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należy: 

1) wprowadzenie obowiązujących w Uczelni dokumentów i procedur zapewniania 

jakości kształcenia w jednostce; 

2) przedstawianie na Kolegium Dziekańskim, corocznie do 30 listopada, sprawozdania 

z oceny jakości i efektów uczenia się za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT 

oraz ze stosownymi wnioskami na przyszłość; 

3) upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia na wydziale. 



 

12 
 

5. Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przygotowuje również opinię 

dotyczącą efektów uczenia się, która stanowi podstawę doskonalenia programu studiów i 

przekazuje ją Dziekanowi. Proces ten dokonuje się w szczególności przez: 

1) analizę zgodności zakładanych efektów uczenia się opisanych w programach studiów 

(przypisanych poszczególnym przedmiotom) na danym kierunku studiów z 

kierunkowymi efektami uczenia się zatwierdzonymi przez Senat Uczelni; 

2) ocenianie metod dydaktycznych pozwalających na zdobycie określonych 

umiejętności, wiedzy i kompetencji społecznych oraz sposobów weryfikacji 

zakładanych efektów uczenia się; 

3) kontrolowanie sposobu organizacji praktyk (w tym określania ich celu, wymiaru, 

zapewnienia przez stosowne umowy miejsca ich odbywania, programu i terminu 

realizacji, systemu nadzorowania oraz zaliczania, a także zharmonizowania z procesem 

kształcenia). 

 

§ 8 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia rozwijany jest w oparciu o następujące 

zasady: 

1) podstawowym kryterium podejmowanych działań jest dobro studenta i słuchacza 

studiów podyplomowych; 

2) podejmowane decyzje i wybierane drogi postępowania są zgodne z wartościami 

akademickimi i dobrą tradycją uczelni; 

3) podejmowane rozwiązania służące doskonaleniu jakości kształcenia mają realny 

charakter i są spójne z działalnością uczelni; 

4) doskonalenie jakości kształcenia odbywa się przy zaangażowaniu całej społeczności 

akademickiej, w oparciu o twórczy dialog i współpracę wszystkich podmiotów 

biorących udział w procesie kształcenia, w tym także studentów, słuchaczy studiów 

podyplomowych oraz interesariuszy zewnętrznych; 

5) Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest budowany z 

uwzględnieniem struktury i autonomii wydziałów; 
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6) Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest układem dynamicznym, 

podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z 

uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych uczelni. 

§ 9 

Pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku są zobligowani dbać o rozwój kultury 

jakości kształcenia rozumianej jako wspólnota wartości, identyfikacja z Uczelnią oraz dążenie 

do podtrzymania wysokiej jakości procesu dydaktycznego. 

§ 10 

Integralną częścią Wewnętrznego Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej 

Szkoły Wyższej we Włocławku są poniższe dokumenty: 

1) kwestionariusz ankiety dotyczącej pracy nauczyciela akademickiego KSW we 

Włocławku - załącznik nr 1; 

2) kwestionariusz ankiety dotyczącej oceny zajęć dydaktycznych przez studentów - 

załącznik nr 2; 

3) procedura hospitacji zajęć w KSW we Włocławku - załącznik nr 3; 

4) ankieta dotycząca oceny pracy administracji uczelni przez studentów – załącznik nr 

4; 

5) procedura egzaminu dyplomowego – kierunki społeczne – załącznik nr 5; 

6) procedura egzaminu dyplomowego – kierunki techniczne – załącznik nr 6; 

7) procedura egzaminu dyplomowego – kierunki z dyscypliny naukowej: nauki                  

o zdrowiu – załącznik nr 7. 
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Załącznik nr 1  

do Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia KSW we Włocławku 

Regulamin zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 

 

§ 1 
 

Regulamin określa zasady, kryteria i tryb oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego w 

Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. 
 

§ 2 
 

1. Kryteria oceny punktowej pracy nauczyciela akademickiego stanowią zbiór zdefiniowanych 

i spójnych wytycznych. 

2. Celem wyceny punktowej jest motywowanie nauczyciela akademickiego do działań 

projakościowych w obszarze nauki, sztuki i kształcenia kadr, dydaktyki i aktywności 

organizacyjnej oraz popularyzatorskiej, będących elementem misji i strategii rozwoju 

Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz nieodzownym elementem Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
 

§ 3 
 

Ocena punktowa działalności nauczyciela akademickiego obejmuje trzy obszary: 

1) działalność naukowa; 

2) działalność dydaktyczna; 

3) działania organizacyjne na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
 

§ 4 
 

Wyniki oceny działalności stanowią podstawę rekomendacji Wydziałowych komisji ds. oceny 

nauczycieli akademickich oraz Dziekanów w zakresie: 

1) okresowej oceny nauczycieli akademickich; 

2) oceny kandydatów w postępowaniach konkursowych oraz przy awansie zawodowym; 

3) przedstawiania kandydatów do nagród naukowych; 

4) przedstawiania kandydatów do nagród i odznaczeń. 
 

§ 5 
 

Przy ocenie działalności naukowej i kształcenia kadr stosuje się kategorie wymienione i 

wycenione punktowo w poniższej tabeli. 

Lp. Działalność naukowa Liczba 

punktów za 

jedno 

osiągnięcie 

(działanie) 

Maksymalna 

liczba punktów 

za 

wielokrotność 

danego 

osiągnięcia/dzi

ałania 

1 Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie 

naukowym z listy MNiSZW 

do 20 20 

2 Artykuł naukowy opublikowany w materiałach 

pokonferencyjnych 

do 8 8 

3 
 

Artykuł naukowy opublikowany w zeszytach 

Naukowych  KSW lub innej uczelni 

do 4 4 

4 Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo z listy 

MNiSZW i autora rozdziałów w tych monografiach 

do 50 50 
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5 Monografia naukowa wydana przez wydawnictwa spoza 

listy MNiSZW i autorstwo rozdziałów w tych 

monografiach 

do 20 20 

6 Patenty i prawa ochronne do 50 50 

7 Tłumaczenie podręcznika akademickiego do 40 40 

8 Autorskie programy studiów do 5 5 

9 Kierownictwo projektu badawczego do 10 10 

10 Udział w projekcie badawczym do 6 6 

11 Czynny udział w konferencji naukowej 

- krajowej 

- zagranicznej 

 

do 5 

do 6 

 

5 

6 

12 Prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych do 6 6 

13 Recenzja monografii, artykułu naukowego do 5 5 

14 Uzyskania stopnia doktora do 50  

15 Uzyskania stopnia doktora habilitowanego do 75  

16 Inna działalność naukowa (punkty proponuje dziekan) 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………… 

  

 

§ 6 

1. Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego, w tym głównie na 

rzecz Uczelni, pod uwagę będzie brany także wynik oceny efektów uczenia się. 

2. Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego uwzględnia się 

kategorie wymienione i wycenione w poniższej tabeli. 

Lp. Działalność dydaktyczna Liczba 

punktów za 

jedno 

osiągnięcie 

(działanie) 

Maksymalna 

liczba 

punktów za 

wielokrotność 

danego 

osiągnięcia/dz

iałania 

1 Opracowanie materiałów dydaktycznych (skrypty, 

podręczniki, zeszyty ćwiczeń) 

do 5 5 

2 Przygotowanie programu studiów w tym i 

podyplomowych 

do 3 3 

3 Opracowanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia 

zajęć 

1 1 

4 Prowadzenie seminariów dyplomowych 3 3 

5 Prowadzenie zajęć w języku obcym 4 4 

6 Podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych (kursy, 

szkolenia) 

do 3 6 

7 Recenzje prac dyplomowych 2 2 

8 Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, zaliczeń 

i egzaminów 

do 10 10 

9 Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje dziekan) 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……… 
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§ 7 

Przy ocenie działalności organizacyjnej na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 

stosuje się kategorie wymienione w poniższej tabeli. 

Lp. Działalność naukowa Liczba 

punktów za 

jedno 

osiągnięcie 

(działanie) 

Maksymalna 

liczba 

punktów za 

wielokrotność 

danego 

osiągnięcia/dz

iałania 

1 Funkcje sprawowane w Uczelni 5 5 

2 Udział w organach kolegialnych Uczelni (Senat, Rada 

Instytutu, Kolegium Dziekańskie) 

2 2 

3 Organizacja konferencji naukowych/warsztatów 

naukowych 

do 4 4 

4 Opieka nad kołem naukowym, opiekun praktyk i obozów 

studenckich, opiekun roku itp. 

3 3 

5 Udział w komisjach egzaminów dyplomowych 1 2 

6 Udział i funkcje w komisjach doraźnych, w tym udział w 

komisjach rekrutacyjnych 

1 2 

7 Działalność na rzecz promocji Uczelni do 2 2 

8 Przygotowywanie materiałów do projektów składanych 

przez Uczelnię 

do 2 2 

9 Udział w realizacji projektów Uczelni do 2 2 

10 Organizacja nowych kierunków i specjalności do 3 3 

11 Nagrody i wyróżnienia za działalność organizacyjno-

naukową 

3 3 

16 Inna działalność naukowa (punkty proponuje dziekan) 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………… 

  

 

 

§ 8 

 

1. Na podstawie uzyskanych punktów Wydziałowa komisja ds. oceny nauczycieli 

akademickich decyduje o uzyskanej ocenie. 

2. W odniesieniu do osób pełniących funkcje prorektorów, dziekanów, prodziekanów i 

członków wydziałowych komisji oceniających ocenę wykonuje Uczelniana Komisja ds. 

oceny nauczycieli akademickich, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich dokonującej 

oceny jest rektor. 

 
 

§ 9 
 

Ostateczną ocenę końcową nauczyciela akademickiego ustala się według poniższej skali: 

1) pozytywna; 

2) negatywna. 
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§ 10 
 

W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po 
upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny 
 

§11 
 

Jeżeli powtórna ostateczna ocena końcowa po roku od uzyskania oceny negatywnej nie będzie 

pozytywna, oznacza to rozwiązanie stosunku pracy. 
 

§ 12 
 

Nauczyciel akademicki w roku przeprowadzania oceny dostarcza arkusz okresowej oceny 

nauczyciela akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do właściwego dziekanatu 

do dnia 31 maja. 
 

§ 13 
 

Ocenianemu przez Wydziałową Komisję ds. oceny nauczycieli akademickich przysługuje 

w terminie 14 dni od przedstawienia oceny prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji 

ds. oceny nauczycieli akademickich. 
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Załącznik nr 1 Regulaminu zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Kujawskiej 

Szkole Wyższej we Włocławku 

 

 

Arkusz 

okresowej oceny nauczyciela akademickiego 

w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 

 

Wydział/Filia…………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel akademicki………………………………………………………………………….. 
    (tytuł zawodowy, bądź naukowy, stopień naukowy, imię i nazwisko)  

Data urodzenia…………………………………………………………………………………... 

PESEL…………………………………………………………………………………………... 

Zajmowane stanowisko…………………………………………………………………………. 

Data zatrudnienia w KSW we Włocławku………………………………………………………. 

Data zatrudnienia na aktualnie zajmowanym stanowisku………………………………………. 

Miejsce pracy: podstawowe/dodatkowe (niepotrzebne skreślić) 

Reprezentowana dyscyplina naukowa:………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Znajomość języków obcych…………………………………………………………………….. 

Data i wynik ostatniej oceny okresowej…………………………………………………………. 
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Punktowa ankieta samooceny nauczyciela akademickiego 
(wypełnia nauczyciel akademicki za okres ostatnich dwóch lat) 

 

1. Działalność naukowa 

Lp. Działalność naukowa Liczba punktów 

według pracownika 

1 Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym z 

listy MNiSZW 

 

2 Artykuł naukowy opublikowany w materiałach 

pokonferencyjnych 

 

3 Artykuł naukowy opublikowany w zeszytach Naukowych  KSW 

lub innej uczelni 

 

4 Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo z listy 

MNiSZW i autora rozdziałów w tych monografiach 

 

5 Monografia naukowa wydana przez wydawnictwa spoza listy 

MNiSZW i autorstwo rozdziałów w tych monografiach 

 

6 Patenty i prawa ochronne  

7 Tłumaczenie podręcznika akademickiego  

8 Autorskie programy studiów  

9 Kierownictwo projektu badawczego  

10 Udział w projekcie badawczym  

11 Czynny udział w konferencji naukowej 

- krajowej 

- zagranicznej 

 

12 Prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych  

13 Recenzja monografii, artykułu naukowego  

14 Uzyskania stopnia doktora  

15 Uzyskania stopnia doktora habilitowanego  

16 Inna działalność naukowa (punkty proponuje dziekan) 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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2. Działalność dydaktyczna 

Lp. Działalność dydaktyczna Liczba punktów 

według pracownika 

1 Opracowanie materiałów dydaktycznych (skrypty, podręczniki, 

zeszyty ćwiczeń) 

 

2 Przygotowanie programu studiów w tym i podyplomowych  

3 Opracowanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć  

4 Prowadzenie seminariów dyplomowych  

5 Prowadzenie zajęć w języku obcym  

6 Podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych (kursy, 

szkolenia) 

 

7 Recenzje prac dyplomowych  

8 Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, zaliczeń i 

egzaminów 

 

9 Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje dziekan) 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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3. Działania organizacyjne na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 

Lp. Działania organizacyjne na rzecz Uczelni Liczba punktów 

według pracownika 

1 Funkcje sprawowane w Uczelni 

 

 

2 Udział w organach kolegialnych Uczelni (Senat, Rada 

Instytutu, Kolegium Dziekańskie) 

 

3 Organizacja konferencji naukowych/warsztatów naukowych  

4 Opieka nad kołem naukowym, opiekun praktyk i obozów 

studenckich, opiekun roku itp. 

 

5 Udział w komisjach egzaminów dyplomowych 

 

 

6 Udział i funkcje w komisjach doraźnych, w tym udział w 

komisjach rekrutacyjnych 

 

7 Działalność na rzecz promocji Uczelni 

 

 

8 Przygotowywanie materiałów do projektów składanych przez 

Uczelnię 

 

9 Udział w realizacji projektów Uczelni 

 

 

10 Organizacja nowych kierunków i specjalności 

 

 

11 Nagrody i wyróżnienia za działalność organizacyjno-naukową  

16 Inna działalność naukowa (punkty proponuje dziekan) 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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Ocena końcowa pracy nauczyciela akademickiego 

(wypełnia Wydziałowa Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich) 

 

 
 Działalność 

naukowa 

Działalność 

dydaktyczna 

Działania 

organizacyjne na 

rzecz Uczelni 

Suma punktów    

Ostateczna ocena 

końcowa 

 

        

       pozytywna (minimum 30 punktów) 

       negatywna (poniżej 30 punktów) 

Komisja w składzie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………… 
            (data)  

……………………………………                  ……………………… 

……………………………………                  ……………………… 

……………………………………                  ……………………… 

……………………………………                  ……………………… 

……………………………………                  ……………………… 

……………………………………                  ……………………… 
(Członkowie Komisji Oceniającej)                            (podpisy) 

 

 

……………………………………                  ……………………… 
(Przewodniczący Komisji Oceniającej)                            (podpis) 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się z oceną. 

Zgłaszam następujące uwagi i zastrzeżenia: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………                                                     ………………………………. 
(data)                                                                             (podpis oceniającego) 

 

 

Ocenianemu Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny do 

Uczelnianej Komisji Oceniającej w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z oceną. 
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Decyzja Rektora: 
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………                                                     ………………………………. 
   (data)                                                                                (podpis Rektora) 
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Wytyczne do wypełniania Punktowej ankiety samooceny nauczyciela akademickiego 

 

1. Działalność naukowa 

 
Lp. Działalność naukowa Liczba 

punktów za 

jedno 

osiągnięcie 

(działanie) 

Maksymalna 

liczba punktów 

za 

wielokrotność 

danego 

osiągnięcia/dzi

ałania 

1 Artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie 

naukowym z listy MNiSZW 

do 20 20 

2 Artykuł naukowy opublikowany w materiałach 

pokonferencyjnych 

do 8 8 

3 Artykuł naukowy opublikowany w zeszytach 

Naukowych  KSW lub innej uczelni 

do 4 4 

4 Monografia naukowa wydana przez wydawnictwo z listy 

MNiSZW i autora rozdziałów w tych monografiach 

do 50 50 

5 Monografia naukowa wydana przez wydawnictwa spoza 

listy MNiSZW i autorstwo rozdziałów w tych 

monografiach 

do 20 20 

6 Patenty i prawa ochronne do 50 50 

7 Tłumaczenie podręcznika akademickiego do 40 40 

8 Autorskie programy studiów do 5 5 

9 Kierownictwo projektu badawczego do 10 10 

10 Udział w projekcie badawczym do 6 6 

11 Czynny udział w konferencji naukowej 

- krajowej 

- zagranicznej 

 

do 5 

do 6 

 

5 

6 

12 Prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych do 6 6 

13 Recenzja monografii, artykułu naukowego do 5 5 

14 Uzyskania stopnia doktora do 50  

15 Uzyskania stopnia doktora habilitowanego do 75  

16 Inna działalność naukowa (punkty proponuje dziekan) 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………… 

  

 

W okresie oceny minimum 2 publikacje naukowe  

 

2. Działalność dydaktyczna 

Lp. Działalność dydaktyczna Liczba 

punktów za 

jedno 

osiągnięcie 

(działanie) 

Maksymalna liczba 

punktów za 

wielokrotność danego 

osiągnięcia/działania 

1 Opracowanie materiałów dydaktycznych (skrypty, 

podręczniki, zeszyty ćwiczeń) 

do 5 5 

2 Przygotowanie programu studiów w tym i 

podyplomowych 

do 3 3 

3 Opracowanie materiałów dydaktycznych do 

prowadzenia zajęć 

1 2 

4 Prowadzenie seminariów dyplomowych 3 3 

5 Prowadzenie zajęć w języku obcym 4 4 

6 Podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych 

(kursy, szkolenia) 

do 3 6 
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7 Recenzje prac dyplomowych 2 2 

8 Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje 

dziekan) 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

  

 

 

3. Działania organizacyjne na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 

Lp. Działania organizacyjne na rzecz Uczelni Liczba 

punktów za 

jedno 

osiągnięcie 

(działanie) 

Maksymalna liczba 

punktów za 

wielokrotność danego 

osiągnięcia/działania 

1 Funkcje sprawowane w Uczelni 5 5 

2 Udział w organach kolegialnych Uczelni (Senat, Rada 
Instytutu, Kolegium Dziekańskie) 

2 2 

3 Organizacja konferencji naukowych/warsztatów 
naukowych 

do 4 4 

4 Opieka nad kołem naukowym, opiekun praktyk i 
obozów studenckich, opiekun roku itp. 

3 3 

5 Udział w komisjach egzaminów dyplomowych 1 2 

6 Udział i funkcje w komisjach doraźnych, w tym udział 
w komisjach rekrutacyjnych 

1 2 

7 Działalność na rzecz promocji Uczelni do 5 5 

8 Przygotowywanie materiałów do projektów 
składanych przez Uczelnię 

do 2 2 

9 Udział w realizacji projektów Uczelni do 2 2 

10 Organizacja nowych kierunków i specjalności do 3 3 

11 Nagrody i wyróżnienia za działalność organizacyjno-
naukową 

3 3 

12 Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje 

dziekan) 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

  

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia  

KSW we Włocławku 

Kwestionariusz ankiety dotyczący oceny zajęć dydaktycznych przez studenta 
 
 

Data: ……………………………………  Kod wykładowcy: ……………………… 
 
 

Spróbuj wyrazić swoją opinię o ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH na skali: 1 - 5, gdzie: 

1 pkt - opinia negatywna, 5 pkt - opinia bardzo dobra 

(otocz kółkiem wybraną ocenę) 
 

 

KLIMAT SPOŁECZNY 
 

1. 

 

Postawa wykładowcy (życzliwość, otwartość). 
 

1               2               3               4               5 

2. 
Atmosfera na wykładzie (poczucie 

bezpieczeństwa, komfort psychiczny). 
1               2               3               4               5 

3. 
Budzenie ciekawości, zainteresowania, 

pobudzanie „energii”. 
1               2               3               4               5 

4. 
Punktualność i systematyczność odbywania 

zajęć. 
1               2               3               4               5 

 
 

 

POZIOM MERYTORYCZNY ZAJĘĆ 
 

1. 
Przygotowanie do zajęć (widać, że wykładowca 

wie, co ma powiedzieć, co ma robić). 
1               2               3               4               5 

2. 
Prowadzenie zajęć w sposób uporządkowany, 

logiczny, konsekwentny. 
1               2               3               4               5 

3. 
Zachęcanie do stawiania pytań, wyrażania 

wątpliwości. 
1               2               3               4               5 

4. 
Uwzględnianie opinii i osobistych doświadczeń 

studentów, odwoływanie się do nich. 
1               2               3               4               5 

5. 

Udzielanie dodatkowych wyjaśnień, podawanie 

przykładów, wskazywanie dodatkowych źródeł 

informacji na dany temat. 

1               2               3               4               5 

 
 

 

KORZYŚCI Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
 

1. 

 

Zdobycie nowej wiedzy. 
 

1               2               3               4               5 

2. 
Przydatność zdobytej wiedzy w życiu 

osobistym i zawodowym. 
1               2               3               4               5 

3. 
Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy do 

zaliczenia przedmiotu. 
1               2               3               4               5 

 
 

 

UWAGI DODATKOWE 
 
 
 
 
 
 



 
 

Procedura: 
 

1. Powyższa ankieta jest anonimowa. 

2. Po zakończeniu cyklu zajęć prowadzący rozdaje ankiety studentom, podając swój kod. 

3. Wypełnione ankiety zbiera starosta grupy lub roku. 

4. Koperta z ankietami przekazywana jest pracownikowi szatni. Konieczne jest bowiem 

wskazanie takiego miejsca w Uczelni, które jest czynne w trakcie wszystkich zajęć. 

Ankiety są odbierane przez pracowników poszczególnych dziekanatów. 

5. Nauczyciele akademiccy mają przydzielone kody (zestawem kodów dysponują 

poszczególne dziekanaty). 

6. Z wynikami ankiety ewaluacyjnej zapoznawany jest nauczyciel akademicki, jej wyniki 

znane są również dziekanowi i członkom właściwej podkomisji. Wyniki nie mogą być 

upowszechniane. 

 

Procedura na platformie e-learningowej 
 

1. Powyższa ankieta jest anonimowa. 

2. Po zakończeniu cyklu zajęć studenci wypełniają ankietę na platformie e-learningowej 

KSW 

3. Wypełnione ankiety generowane są przez system do pliku Excel wraz z wynikami oceny.  

4. Nauczyciele akademiccy mają przydzielone kody (zestawem kodów dysponują 

poszczególne dziekanaty). 

5. Z wynikami ankiety ewaluacyjnej zapoznawany jest nauczyciel akademicki, jej wyniki 

znane są również dziekanowi i członkom właściwej podkomisji. Wyniki nie mogą być 

upowszechniane. 

 

 



Załącznik nr 3  
do Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia KSW we Włocławku 

 

PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ 

 

 

1. Cel i przedmiot procedury 

Celem i przedmiotem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych jest uzyskanie informacji na 

temat jakości procesu dydaktycznego poprzez kontrolę zajęć oraz dążenie do poprawy ich 

jakości w celu dbałości o wyższy poziom kształcenia.  

 

2. Zakres stosowania procedury 

Kujawska Szkoła Wyższa We Włocławku – zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego i 

drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych.  

 

3. Definicje 

3.1. Hospitacja – działanie związane z bezpośrednią obserwacją realizacji zajęć dydaktycznych 

w celu ich analizy, oceny, sformułowania wniosków inspirujących do coraz lepszej pracy, 

mające służyć poprawie jakości kształcenia. 

3.2. Zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia, wykłady, seminaria, konwersatoria, projekty, zajęcia 

laboratoryjne, praktyki. 

 

4. Odpowiedzialność 

4.1. Dyrektorzy Instytutów i Kierownik Akademickiego Centrum Studiów Podyplomowych 

odpowiadają za przygotowanie na dany semestr akademicki harmonogramu hospitacji zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez wykładowców i ocena hospitowanych zajęć. 

4.2. Wydziałowe Komisje Jakości Kształcenia – za opracowanie sprawozdania z 

przeprowadzonych hospitacji zajęć w roku akademickim i przedstawienie Przewodniczącemu 

Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia. 

4.3. Prorektor ds. nauki – wdrożenie wniosków wynikających ze sprawozdań wydziałów lub 

filii.   

 

 

 

 

 



5. Sposób postępowania 

5.1. Dyrektorzy Instytutów i Kierownik Akademickiego Centrum Studiów Podyplomowych w 

miesiącu październiku i lutym każdego roku akademickiego sporządzają na dany semestr plan 

hospitacji zajęć dydaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w oparciu o umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne.  W pierwszej kolejności hospitowani 

powinni być nowo zatrudnieni pracownicy. 

5.2. Dyrektor Instytutu informuje dydaktyków prowadzących zajęcia o hospitacji co najmniej 

7 dni przed planowaną hospitacją.  

5.3. Dyrektor Instytutu przeprowadza hospitacje samodzielnie lub deleguje do ich 

przeprowadzenia innego pracownika ze stopniem naukowym wyższym niż stopień naukowy 

hospitowanego. 

5.4. Hospitacje odbywają się przy bezwzględnym zachowaniu zasady, iż hospitujący jest 

specjalistą w zakresie dyscypliny, w której zadeklarował się hospitowany pracownik i do której 

zaliczany jest przedmiot w ramach programu studiów. 

5.5. Osoba prowadząca hospitowane zajęcia powinna być poinformowana o wynikach 

hospitacji zajęć, a arkusz hospitacyjny jest przekazywany w ciągu miesiąca do 

Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia.    

5.6. Ocena hospitowanych zajęć dokonywana jest na ogólnouczelnianym arkuszu hospitacji 

zajęć dydaktycznych, który stanowi załącznik do niniejszej procedury (Załącznik nr 1).     

5.7. Ocena hospitowanych zajęć powinna zawierać zalecenia w zakresie jakości  prowadzonych 

zajęć dla osoby prowadzącej hospitowane zajęcia, które służyłyby w przyszłości poprawie 

jakości kształcenia.   

5.8. Pracownik hospitowany ma prawo wyrazić swoje uwagi co do oceny prowadzonych przez 

niego zajęć. Uwagi powinny być zapisane w arkuszu hospitacji ocenianych zajęć 

dydaktycznych.  

5.9. Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych powinien zostać podpisany przez osobę 

prowadzącą hospitowane zajęcia i osobę hospitującą.   

5.10. Przewodniczący Wydziałowych Komisji Jakości Kształcenia na podstawie protokołów z 

hospitacji przygotowują sprawozdanie zbiorcze raz w roku i przekazują je do 

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia (Prorektora ds. nauki). 

5.11. W przypadku gdy osoba hospitowana uzyskuje negatywną ocenę, Dyrektor Instytutu 

przeprowadza z nim rozmowę na temat konieczności podniesienia jakości prowadzonych zajęć. 

5.12. Dwukrotne powtórzenie się oceny negatywnej może stanowić podstawę do zwolnienia z 

pracy lub do nieprzedłużenia pracownikowi umowy o pracę.   



5.13. Protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych przechowywane są z zachowaniem przepisów 

o ochronie danych osobowych przez okres 5 lat w wyznaczonym i odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu.  

5.14 Prorektor ds. nauki wykorzystuje wyniki hospitacji zajęć w celu doskonalenia jakości 

kształcenia w Uczelni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ 
 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia:  

Stopień naukowy:  

Stopień studiów: pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite magisterskie/studia podyplomowe 
(podkreśl właściwe) 

Nazwa przedmiotu: 
 

 

Temat zajęć: 
 

 

Kierunek studiów  

Specjalność:  

Semestr:  

Oceniający:  

Data:  

 
 

Proszę zaznaczyć X właściwe odpowiedzi 
 

1. POZIOM MERYTORYCZNY 
 

Wprowadzenie, 
nawiązanie do 
poprzednich zajęć 

Wskaźniki pozytywne: 
o Wraca do poprzednio 

omówionych kwestii 
o Odwołuje się do pojęć i 

przykładów znanych studentom 
z poprzednich zajęć 

Wskaźniki negatywne: 
o Nie nawiązuje do poprzednio 

wprowadzonych treści 
o Nie odwołuje się do znanych pojęć 
o Zajęcia nie są umieszczone w 

kontekście całości przedmiotu 

Uwagi: 
 

Poziom wiedzy 
prezentowanej na  
zajęciach 

Wskaźniki pozytywne: 
o Uzasadnianie tez  
o Logiczna argumentacja 
o Odwołania do aktualnych 

źródeł  
o Ukazywanie więcej niż jednej 

perspektywy patrzenia na 
poruszany problem 

Wskaźniki negatywne: 
o Błędy merytoryczne 
o Nieścisłości bądź sprzeczności w 

wypowiedziach 
o Opieranie się na jednym tylko 

podręczniku 
o Przedstawiony jedynie jeden słuszny 

pogląd, teoria, bez podkreślenia 
wątpliwości lub słabych punktów 

Uwagi: 

Ukazywanie różnych 
zastosowań 
przekazywanej wiedzy, 
zwłaszcza zastosowań 
praktycznych 

Wskaźniki pozytywne: 
o Przykłady, konsekwencje 

przyjęcia określonych założeń 

Wskaźniki negatywne: 
o Brak odwołania do przykładów 

wskazania konsekwencji różnych 
punktów widzenia 

Uwagi: 

Odniesienie treści zajęć 
do efektów kształcenia, 
określonych dla 
przedmiotu 

Wskaźniki pozytywne:  
o Prezentowane w ramach zajęć 

treści odnoszą się 
bezpośrednio do efektów 
kształcenia, określonych dla 
całości przedmiotu 

Wskaźniki negatywne: 
o Prezentowane przez prowadzącego 

treści pozostają bez związku z 
założonymi efektami kształcenia dla 
całości przedmiotu 

Uwagi 



o Sposób prowadzenia zajęć 
umożliwia studentom 
nabywanie umiejętności,  
sformułowanych w efektach 
kształcenia dla przedmiotu 

o Sposób prowadzenia zajęć nie stwarza 
studentom możliwości nabycia 
umiejętności, określonych w efektach 
kształcenia dla przedmiotu 

 

Ocena ogólna (2-5) 
 

 
2. KONSTRUKCJA ZAJĘĆ 

 

Płynność, sposób 
przechodzenia do 
kolejnych zagadnień 

Wskaźniki pozytywne: 
o Logiczny tok zajęć 
o Jasna struktura 
o Wprowadzanie nowych pojęć z 

zachowaniem reguł przejścia, czyli 
kontekst, wyjaśnienie, zrozumienie 

Wskaźniki negatywne: 
o Przypadkowy tok zajęć 
o Zajęcia prowadzone w sposób 

chaotyczny 

Uwagi: 

Tempo I rytm zajęć Wskaźniki pozytywne: 
o Zajęcia mają swój zauważalny rytm  
o Są wartkie 

Wskaźniki negatywne: 
o Zajęcia w sposób widoczny są 

„rwane"  
o Są pozbawione rytmu 

Uwagi: 

Ocena ogólna (2-5) 
 

 
3. SPOSOBY POBUDZANIA ZAINTERESOWANIA STUDENTÓW – AKTYWIZOWANIE 

 

Stawianie problemów, 
pytań. Stosowanie 
odpowiednich metod i 
form pracy z grupą 

Wskaźniki pozytywne: 
o Kontrowersyjne tezy 
o Ogólna dyskusja  
o Analiza przypadków  
o Praca w podgrupach  
o Symulacje - scenki  
o Teksty do analizy  
o Praca indywidualna 

Wskaźniki negatywne: 
o Nie aktywizuje grupy 
o Nie zachęca do samodzielnego 

myślenia  
o Stosuje jedynie podający tok zajęć 

Uwagi: 

Zwracanie uwagi na 
sygnały od grupy, 
komunikacja 

Wskaźniki pozytywne: 
o Zwraca uwagę na reakcję grupy 
o Poprawnie wyraża myśli  
o Nawiązuje kontakt ze 

studentami  
o Sposób mówienia (ton głosu, 

tempo, intonacja) jest 
dostosowany do 
wypowiadanych treści i do 
poziomu studenta 

Wskaźniki negatywne: 
o W prowadzeniu zajęć pomija reak-

cje grupy 
o Nie dostosowuje języka do poziomu 

odbiorców (monotonia, brak modu-
lacji) 

o Swoje poglądy wyraża chaotycznie 
o Przerywa bądź ignoruje wypowiedzi 

studenta 

Uwagi: 

Sposoby motywowania 
grupy, 
ocenianie 
 

Wskaźniki pozytywne: 
o Inspiruje 
o Konstruktywnie chwali i 

krytykuje 
o Podkreśla mocne strony 

wypowiedzi studenta 
o Radzi, podpowiada rozwiązania, 

bądź poszukuje ich wspólnie ze 
studentem 

o Uzasadnia oceny wskazując 
kryteria (także wcześniej 
ustalone), obszary do poprawy 

Wskaźniki negatywne: 
o Nie inspiruje 
o Nie stosuje pozytywnych informacji 

zwrotnych 
o Nie zachęca do podejmowania 

własnych rozwiązań 
o Stosuje tylko upomnienia 
o Nie określa wymagań 
o Nie analizuje problemów (odpowie-

dzi) studenta bądź robi to jedno-
stronnie lub zbyt pobieżnie 

o Oceniając nie uzasadnia stopnia 

Uwagi: 

Atmosfera w grupie Wskaźniki pozytywne: 
o Przyjazna  
o Akceptująca 

Wskaźniki negatywne 
o Wroga 
o Nastawiona na krytykę, oceniająca 
o Napięta 

Uwagi: 



Sposoby 
dyscyplinowania grupy 

Wskaźniki pozytywne:  
o Brak spóźnień   
o Nie ignorowanie prowadzącego  
o Brak rozmów wykraczających 

poza omawiane treści 

Wskaźniki negatywne: 
o Notoryczne spóźnianie  
o Lekceważenie poleceń prowadzące-

go 
o Rozmowy 
 

Uwagi: 

Ocena ogólna (2-5) 
 

 
 

4. SYLWETKA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 
 

Entuzjazm, zaufanie do 
siebie 

Wskaźniki pozytywne: 
o Angażuje się w prezentowane 

treści (ton głosu, gesty, dodat-
kowe komentarze dygresje 
związane z tematem, wskazanie 
treści problematycznych) 

o Wrażenie swobodnego 
poruszania się w omawianej 
problematyce 

Wskaźniki negatywne: 
o Brak zaangażowania - temat nie 

interesuje samego prowadzącego, 
nikle starania o to, by zafascynował 
odbiorców -ton głosu, mimika, brak 
osobistego komentarza 

o Wrażenie, że temat nie jest 
dogłębnie znany prowadzącemu 

 

Uwagi: 

Kultura osobista  Wskaźniki pozytywne: 
o Zachowanie form 

grzecznościowych 
o Komentarze nie uchybiające 

godności osobistej studentów 
o Kontroluje emocje        

Wskaźniki negatywne: 
o Szydzi ze studentów 
o Złośliwe komentarze 
o Nie zachowuje form 

grzecznościowych 
o Ujawnia złość, poirytowanie 

Uwagi: 

Ocena ogólna (2-5) 
 

 
 
 

Ocena ogólna: 
 

Zalecenia: 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi osoby hospitowanej:  
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga: Ocena końcowa jest średnią z wyżej wymienionych kategorii wg skali (dopuszczalne są oceny połówkowe): 
 
2 – niedostateczna 
3 – dostateczna 
4 – dobra 
5 – bardzo dobra 

 
 
 
 …………………………………………………..      …….…………………………………………… 

      podpis osoby hospitującej             podpis osoby hospitowanej 



Załącznik nr 4  

do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia KSW we Włocławku  

 

Ankieta studencka zasobów materialnych i administracji uczelni. 

Infrastruktura dydaktyczna  

zalety.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wady..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

propozycje zmian ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Biblioteka 

zalety.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wady..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

propozycje zmian ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Biuro Rektora 

zalety.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wady..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

propozycje zmian ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Dziekanat Wydziału/Filii …………………………………………… 

zalety.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wady..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

propozycje zmian ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

Służby porządkowe 

zalety.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wady..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

propozycje zmian ......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Ogólna ocena infrastruktury dydaktycznej oraz administracji (oceń w skali 5 – bardzo 

dobra, 4 – dobra, 3 – dostateczna, 2 – niedostateczna) 

…………………………………………………………………………………………………
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Załącznik nr 5 do Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia KSW we Włocławku 

 

I. Procedura egzaminu dyplomowego – kierunki społeczne 
 

1. Egzamin ma charakter egzaminu ustnego. 

2. Zestawy pytań na egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia przygotowują 

dziekani w oparciu o propozycję dyrektorów instytutów w układzie po 25 pytań z 

wiedzy ogólnej i wiedzy specjalistycznej. Treści pytań są znane studentom 

przystępującym do egzaminu dyplomowego co najmniej na 3 miesiące przed terminem 

egzaminu. 

3. Zestawy pytań na egzamin dyplomowy na studiach drugiego stopnia przygotowują 

dziekani w oparciu o propozycję dyrektorów instytutów w układzie po 30 pytań z 

wiedzy ogólnej i wiedzy specjalistycznej. Treści pytań są znane studentom 

przystępującym do egzaminu dyplomowego co najmniej na 3 miesiące przed terminem 

egzaminu. 

4. Pytania są losowane przez studentów a ich treści zapisuje w protokole egzaminacyjnym 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

5. Trzecie pytanie dla studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego, dotyczy jego 

pracy dyplomowej a zadaje je recenzent pracy. Treść tego pytania zapisuje w protokole 

egzaminacyjnym przewodniczący komisji. 

6. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen uzyskanych przez studenta z trzech 

odpowiedzi na pytania, które znalazły się w protokole komisji egzaminacyjnej. 

7. Ocena z pracy dyplomowej, która jest średnią ocen promotora i recenzenta; musi być 

oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w dół 

od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     7. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen z trzech pytać egzaminacyjnych; musi      

          być oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w     

           dół od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 
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-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     8. Ocena końcowa ze studiów wyliczana jest wg. zasad ustalonych w Regulaminie Studiów    

         Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
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Załącznik nr 6 do Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia KSW we Włocławku 

 

 

I. Procedura egzaminu dyplomowego – kierunki techniczne 

 

1. Egzamin ma charakter egzaminu ustnego i obejmuje: 

 prezentację pracy dyplomowej w formie multimedialnej lub jeśli praca wykonana 

jest w formie urządzenia technicznego, omówienie jego budowy i zastosowania 

oraz zaprezentowanie jego działania 

 odpowiedzi na dwa pytania, dotyczące zagadnień kierunkowej wiedzy ogólnej i 

specjalnościowej. Zestawy pytań w liczbie po 25 przygotowuje dziekan w 

oparciu o propozycje dyrektora instytutu. Treści wszystkich pytań musza być 

podane do wiadomości studentom przystępującym do egzaminu dyplomowego 

co najmniej na trzy miesiące przed terminem egzaminu. 

2. Przebieg egzaminu. 

 prezentacja pracy dyplomowej. Obejmuje ona przedstawienie głównych problemów 

badawczych, przyjętej metodologii oraz wniosków. Czas prezentacji nie powinien 

przekraczać 10 minut. 

 pytania do autora pracy dyplomowej, po zakończeniu prezentacji. Po jednym 

pytaniu, dotyczącym pracy dyplomowej zadają promotor i recenzent. Treść pytań 

zapisana jest przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do protokołu z 

egzaminu. 

 pytania z kierunkowej wiedzy ogólnej i specjalnościowej. Dwa pytania losuje 

egzaminowany i po przygotowaniu się, udziela na nie odpowiedzi. Kolejność 

odpowiedzi nie musi być zgodna z kolejnością losowania. Treść wylosowanych 

pytań jest wpisana przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do protokołu. 

3. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen dotyczących pracy dyplomowej 

(dwie oceny) oraz ocen uzyskanych z wiedzy kierunkowej (dwie oceny). Łącznie jest 

to średnia z czterech ocen. 

4. Ocena z pracy dyplomowej, która jest średnią ocen promotora i recenzenta; musi być 

oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w dół 

od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 
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-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     5. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen z trzech pytać egzaminacyjnych; musi      

          być oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w     

           dół od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     6. Ocena końcowa ze studiów wyliczana jest wg. zasad ustalonych w Regulaminie Studiów    

         Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
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Załącznik nr 7 do Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia KSW we Włocławku 

 

 

I. Procedura egzaminu dyplomowego – kierunki z dyscypliny naukowej: 

nauki o zdrowiu 

 

Kierunek Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

1. Egzamin kończący studia I-go stopnia na kierunku pielęgniarstwo składa się z części 

praktycznej (dla studentów studiów niestacjonarnych - rozwiązanie zadania 

praktycznego w formie opisu sytuacji) i teoretycznej (złożenie pracy dyplomowej, 

wykazanie się wiedzą z zakresu przedmiotów związanych z problematyką pracy 

dyplomowej oraz pisemne rozwiązanie testu z zakresu pielęgniarstw), których przebieg 

określa odrębny regulamin. 

2. Komisja na egzaminie dyplomowym na kierunku pielęgniarstwo, ocenia łącznie część 

teoretyczną i praktyczną, a następnie podejmuje decyzję o wystawieniu jednej, łącznej 

oceny w głosowaniu tajnym: 

 bardzo dobrej, 

 dobrej plus, 

 dobrej, 

 dostatecznej plus, 

 dostatecznej, 

 niedostatecznej. 

3. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół. 

4. Warunkiem przystąpienia studenta do części teoretycznej egzaminu jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z części praktycznej egzaminu. 

5. Egzamin praktyczny - polega na rozwiązaniu przez studenta wylosowanego zadania w 

formie opisu sytuacji, który uwzględnia problemy pacjenta 

6. Egzamin teoretyczny obejmuje: 

 pisemny test - komisja egzaminacyjna przygotowuje zestaw pytań testowych 

zawierających pytania egzaminacyjne i klucz odpowiedzi. Egzamin odbywa się 

w tym samym terminie dla wszystkich studentów. Student z części pisemnej 
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egzaminu otrzymuje jedną ocenę w zależności od ilości uzyskanych punktów 

wg zasady: 

96 - 100% pkt. - bardzo dobry (5,0) 

                                               95 - 93% pkt - dobry plus (4,5) 

                                               92 - 76% pkt. - dobry (4,0) 

  75 - 73%pkt. - dostateczny plus (3,5) 

                                               72 - 61% pkt. - dostateczny (3,0) 

60% pkt. i poniżej - niedostateczny (2,0) 

 ustny egzamin dyplomowy - podczas egzaminu student powinien wykazać się 

kompleksową wiedzą wynikającą z programu studiów, a w szczególności 

wiedzą z zakresu problematyki przygotowanej pracy dyplomowej. 

7. Ocena z pracy dyplomowej, która jest średnią ocen promotora i recenzenta; musi być 

oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w dół 

od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     8. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen z trzech pytać egzaminacyjnych; musi      

          być oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w     

           dół od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     9. Ocena końcowa ze studiów wyliczana jest wg. zasad ustalonych w Regulaminie Studiów    

         Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
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Kierunek Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia 

1. Egzamin ma charakter egzaminu ustnego. 

2. Student udziela odpowiedzi na 3 pytania służące sprawdzeniu wiedzy i umiejętności 

praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia oraz dotyczące 

problematyki pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy przebiega w następującej 

kolejności: 

- przedstawienie założeń i wniosków z pracy dyplomowej przez studenta, 

- udzielenie odpowiedzi przez studenta na  pytania członków Komisji dotyczące    

problematyki pracy dyplomowej, 

- udzielenie odpowiedzi przez studenta na wylosowane pytanie służące sprawdzeniu 

wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów drugiego 

stopnia  

3. Ocena z pracy dyplomowej, która jest średnią ocen promotora i recenzenta; musi być 

oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w dół 

od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     4. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen z trzech pytać egzaminacyjnych; musi      

          być oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w     

           dół od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     5. Ocena końcowa ze studiów wyliczana jest wg. zasad ustalonych w Regulaminie Studiów    

         Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
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Kierunek Fizjoterapia  

1. Egzamin kończący studia I-go stopnia na kierunku Fizjoterapia składa się z części 

praktycznej (rozwiązanie zadania praktycznego w symulowanym środowisku pacjenta) 

i teoretycznej (złożenie pracy dyplomowej, wykazanie się wiedzą z zakresu 

przedmiotów związanych z problematyką pracy dyplomowej oraz pisemne rozwiązanie 

testu z zakresu przedmiotów kierunkowych), których przebieg określa odrębny 

regulamin. 

2. Komisja na egzaminie dyplomowym na kierunku fizjoterapia ocenia łącznie część 

teoretyczną i praktyczną, a następnie podejmuje decyzję o wystawieniu jednej, łącznej 

oceny w głosowaniu tajnym: 

 bardzo dobrej, 

 dobrej plus, 

 dobrej, 

 dostatecznej plus, 

 dostatecznej, 

 niedostatecznej. 

3. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół. 

4. Warunkiem przystąpienia studenta do części teoretycznej egzaminu jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z części praktycznej egzaminu. 

5. Egzamin praktyczny polega na rozwiązaniu przez studenta wylosowanego zadania w 

symulowanym środowisku pacjenta. 

6. Egzamin teoretyczny obejmuje: 

 pisemny test - komisja egzaminacyjna przygotowuje zestaw pytań testowych 

zawierających pytania egzaminacyjne i klucz odpowiedzi. Egzamin odbywa się 

w tym samym terminie dla wszystkich studentów. Student z części pisemnej 

egzaminu otrzymuje jedną ocenę w zależności od ilości uzyskanych punktów 

wg zasady: 

96 - 100% pkt. - bardzo dobry (5,0) 

                                               95 - 93% pkt - dobry plus (4,5) 

                                               92 - 76% pkt. - dobry (4,0) 

  75 - 73%pkt. - dostateczny plus (3,5) 

                                               72 - 61% pkt. - dostateczny (3,0) 
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60% pkt. i poniżej - niedostateczny (2,0) 

 ustny egzamin dyplomowy - podczas egzaminu student powinien wykazać się 

kompleksową wiedzą wynikającą z programu studiów, a w szczególności 

wiedzą z zakresu problematyki przygotowanej pracy dyplomowej. 

7. Ocena z pracy dyplomowej, która jest średnią ocen promotora i recenzenta; musi być 

oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w dół 

od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     8. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen z trzech pytać egzaminacyjnych; musi      

          być oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w     

           dół od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     9. Ocena końcowa ze studiów wyliczana jest wg. zasad ustalonych w Regulaminie Studiów    

         Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 
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Kierunek Dietetyka 

1. Egzamin ma charakter egzaminu ustnego. 

2. Student udziela odpowiedzi na 3 pytania służące sprawdzeniu wiedzy i umiejętności 

praktycznych zdobytych w całym okresie studiów oraz dotyczące problematyki pracy 

dyplomowej. Egzamin dyplomowy przebiega w następującej kolejności: 

- przedstawienie założeń i wniosków z pracy dyplomowej przez studenta, 

- udzielenie odpowiedzi przez studenta na  pytania członków Komisji dotyczące 

problematyki pracy dyplomowej, 

- udzielenie odpowiedzi przez studenta na wylosowane pytanie służące sprawdzeniu 

wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. 

3. Ocena z pracy dyplomowej, która jest średnią ocen promotora i recenzenta; musi być 

oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w dół 

od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     4. Ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen z trzech pytać egzaminacyjnych; musi      

          być oceną ujętą w skali ocen KSW we Włocławku, a zaokrąglenie oceny (w górę lub w     

           dół od średniej) stosujemy wg zasad przyjętych w Regulaminie studiów, np.  

-  oceny 3,0 i 3,5 dają średnia 3,25, ale wpisujemy 3,0; 

-  oceny 3,5 i 4,0 dają średnia 3,75, ale wpisujemy 3,5; 

- oceny 4,0 i 4,5 dają średnia 4,25, ale wpisujemy 4,5; 

- oceny 4,5 i 5,0 dają średnia 4,75, ale wpisujemy 5,0. 

     5. Ocena końcowa ze studiów wyliczana jest wg. zasad ustalonych w Regulaminie Studiów    

         Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 

 

 


