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

skierowane na realizację strategicznych celów Uczelni; 

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: 
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1) monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów oraz słuchaczy studiów 

podyplomowych; 

2) analiza wyniku monitoringu; 

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; 
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6) ocena i doskonalenie wymagań dotyczących oceniania przez promotorów i 

recenzowania prac dyplomowych; 

7) wprowadzanie i monitoring efektywności kontroli antyplagiatowej; 

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; 
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2) doskonalenie systemu włączania nauczycieli akademickich Uczelni do projektów 

badawczych inicjowanych i realizowanych w KSW we Włocławku; 

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

szczególności: 

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; 
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3) analiza i ocena oraz doskonalenie działań służących integracji międzykulturowej 

środowiska akademickiego; 

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

audytów wewnętrznych oraz ocen formułowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną 

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 Edukacji i Nauki  

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 instytutów 

mogą stanowić przedmiot obrad Rad Instytutów. 

3. Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

szczeblu Uczelni sprawuje Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przy pomocy 

Pełnomocnika Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

§ 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 Pełnomocnika Rektora ds. Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

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 
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Włocławku powierza Uczelnianej Komisji ds. Wewnętrznego Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. 

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

           1) przewodniczący – Pełnomocnik Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia  

              Jakości Kształcenia. 

2) dyrektorzy instytutów 

3) przedstawiciele studentów; 

4) przedstawiciele otoczenia zewnętrznego; 

5) inne zaproszone osoby. 

4. Uczelniana Komisja ds. Wewnętrznego Systemu 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 instytutowym; 
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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. 

5. Członków Uczelnianej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia,  powołuje Rektor KSW 

   we Włocławku na okres kadencji organów KSW we Włocławku na wniosek Pełnomocnika   

   Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

§ 7 

1. Za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia na szczeblu instytutowym odpowiadają Rady Instytutów. 

2. Do zadań Rad Instytutów należy: 

1) wprowadzenie obowiązujących w Uczelni dokumentów i procedur zapewniania 

jakości kształcenia w jednostce; 

2) przedstawianie na posiedzeniu Rad Instytutów, 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 w Instytucie. 

3. Rady Instytutów przygotowują również opinię dotyczącą efektów uczenia się, która stanowi 

podstawę doskonalenia programu studiów i przekazują ją Pełnomocnikowi Rektora ds. 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

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; 
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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 Instytutów; 

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 
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Integralną częścią Wewnętrznego Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia Kujawskiej 

Szkoły Wyższej we Włocławku są poniższe dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 - Procedury Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Kujawskiej Szkole Wyższej  

we Włocławku, 

2) Załącznik nr 2 - Kwestionariusz ankiety dotyczącej pracy nauczyciela 

akademickiego KSW we Włocławku – umowa o pracę, umowa o dzieło dydaktyczne, 

3) Załącznik nr 3 - Procedura hospitacji zajęć w KSW we Włocławku, 

4) Załącznik nr 4 - Kwestionariusz ankiety dotyczącej oceny pracy administracji 

uczelni przez studentów, 

            5) Załącznik nr 5 - Kwestionariusz ankiety dotyczącej oceny zajęć dydaktycznych    

             przez studentów, 

            6) Załącznik nr 6 - Kwestionariusz osiągniętych przez studentów efektów uczenia się 

            7) Załącznik nr 7 - Kwestionariusz oceny egzaminów/zaliczeń ustnych, 

8) Załącznik nr 8 - Protokół z analizy pracy dyplomowej i jej recenzji, 

      9) załącznik nr 9 - Kwestionariusz wywiadu skierowany do pracodawców  

interesariuszy zewnętrznych, 

10) Załącznik nr 10 - Kwestionariusz ankiety dotyczący satysfakcji ze studiów w    

Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 

11) załącznik nr 11 - Procedura i kwestionariusz ankiety w sprawie nauczania  

zdalnego. 

                 

 

 
 

 

 
 



Załącznik Nr 1 
 
  

Procedury Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków 

studiów prowadzonych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku  

  

Wykaz stosowanych skrótów:  

Uczelnia – (KSW) Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku  

Rektor – Rektor KSW we Włocławku  

Regulamin studiów – regulamin studiów KSW we Włocławku  

DI – Dyrektor Instytutu  

RI – Rada Instytutu  

UKSZJK – Uczelniana Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia URSS 

– Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego  

I.  Procedury prowadzące do osiągnięcia efektów uczenia się   

Przedmiotem procedury weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez 

studentów jest przedstawienie obiektywnego, materialnego dowodu potwierdzającego, 

że założone i umieszczone w sylabusach efekty uczenia się zostały osiągnięte.   

Weryfikacja osiągania zamierzonych efektów uczenia się obejmuje następujące 

obszary:  

a) wiedzę,   

b) umiejętności,  

c) kompetencje społeczne.  

Prowadzenie weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się ma 

odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach (ocenach) studentów, a te w średniej 

arytmetycznej ocen uzyskanych w danym roku akademickim, jak również w całym 

okresie studiowania przez studenta. Szczegółowe (przedmiotowe) efekty uczenia się 



zapisywane są w sylabusach i odnoszą się do wszystkich przedmiotów wyróżnionych 

adekwatnymi symbolami.   

DI weryfikuje składane przez nauczycieli akademickich sylabusy pod względem 

efektów uczenia się z uwzględnieniem zróżnicowania i adekwatności poszczególnych 

sposobów weryfikowania efektów uczenia się w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych.  

Uwzględnienie w sylabusach sposobu weryfikacji efektów uczenia się 

umożliwia dokonanie oceny stopnia ich osiągnięcia. Są one formułowane m.in. z 

wyszczególnieniem warunków zaliczenia, konieczności złożenia/napisania 

odpowiednich pracy, wykonywania ćwiczeń, kazusów, projektów czy przystąpienia do 

testów sprawdzających. Jednocześnie wiążą się również z archiwizacją prac studentów, 

do której zobligowany jest każdy nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne. Dlatego 

też osoba prowadząca dane zajęcia ma obowiązek dokładnego sformułowania  

warunków i form zaliczenia zajęć w odniesieniu do każdej oceny z obowiązującej w 

Uczelni skali ocen określonej w Regulaminie Studiów KSW. Ogólną formą zaliczenia 

poszczególnych zajęć jest egzamin lub zaliczenie z oceną.   

Aby zaliczyć zajęcia kończące się egzaminem student powinien zaliczyć 

ćwiczenia z tych zajęć (jeżeli program studiów je przewiduje) oraz uzyskać pozytywną 

ocenę z egzaminu pisemnego lub ustnego. Szczegółowe wytyczne co do zaliczenia zajęć 

zawarte są w sylabusie.  

Wartości punktów ECTS odzwierciedlają ilość pracy koniecznej do zaliczenia 

pojedynczych zajęć. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem 

dyplomowym. Warunkiem uzyskania kwalifikacji (efektów uczenia się 

poświadczonych dyplomem) jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z 

programu studiów w tym harmonogramu realizacji programu studiów oraz otrzymanie 

pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu 

dyplomowego z wynikiem pozytywnym.   

Weryfikacja osiągania zamierzonych efektów uczenia się obejmuje następujące 

rodzaje i formy zajęć:  

a) zajęcia z bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem (wykłady oraz 

ćwiczenia/laboratoria – realizowane w sali i terenie);  



b) zajęcia bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem (w tym 

zajęcia w formie praktycznej)  

Po zakończeniu danego roku akademickiego analiza osiągnięcia zamierzonych 

efektów uczenia się wraz z opinią nauczycieli akademickich oraz wnioskami i 

propozycjami działań doskonalących jest jednym z głównych zagadnień poruszanych 

na posiedzeniu RI.  

Procedury (metody) weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się 

przez studentów dotyczą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, form i warunków 

dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia, studenckich praktyk zawodowych oraz pracy 

dyplomowej i egzaminu dyplomowego.   

Procedura dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów obejmuje 

określenie w sylabusie do każdego zajęcia szczegółowych warunków i sposobów 

weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez studenta poprzez 

wskazanie:  

a) poszczególnych składowych oceny końcowej (etapów realizacji 

zamierzonych efektów uczenia się)  

b) formy przeprowadzania zaliczeń i egzaminów (ustna i pisemna)  

c) nakładu pracy przeciętnego studenta potrzebnego do osiągnięcia założonych 

efektów uczenia się  

d) zakresu materiału koniecznego do opanowania na poszczególne oceny.  

W systemie oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych stosuje się 

następujące metody weryfikacji efektów uczenia się:  

a) metody weryfikacji wiedzy: kolokwia, egzaminy/zaliczenia pisemne, 

egzaminy/zaliczenia ustne, testy pisemne, przygotowanie prezentacji 

multimedialnej, wypracowania pisemnego, itp. Egzamin pisemny lub ustny 

jest ukierunkowany na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyższym niż sama 

znajomość zagadnień i nie może ograniczać się do znajomości faktów. 

Egzamin pisemny lub ustny w szczególności służy sprawdzeniu poziomu 

zrozumienia zagadnienia, umiejętności analizy i syntezy informacji oraz 

rozwiązywania problemów;  



b) metody weryfikacji umiejętności: projekt, ćwiczenia laboratoryjne, 

prezentacja ustna, przygotowanie prezentacji multimedialnej, wypracowania 

pisemnego, rozwiązywanie zadań i kazusów, dyskusje i debaty, rzadziej 

egzamin pisemny lub ustny; Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się  

w kategorii umiejętności wymaga bezpośredniej obserwacji studenta w 

czasie wykonywania działań właściwych dla danego zadania zawodowego  

(dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego) wynikającego z roli 

nauczyciela;   

c) metody weryfikacji kompetencji społecznych: obecność na zajęciach, 

dyskusje i debaty, prezentowane postawy.  

Do składowych ocen uzyskiwanych w trakcie zaliczeń i egzaminów zalicza się:  

a) w odniesieniu do zajęć kończących się zaliczeniem z oceną: 

obecność na zajęciach, aktywność, rozliczenie się studenta z 

materiału realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału 

nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy pisemnej 

kończącej zajęcia itp.,  

b) w odniesieniu do zajęć kończących się egzaminem: uzyskanie 

pozytywnej oceny z części ćwiczeniowej realizowanego zajęcia, 

obecność na zajęciach, rozliczenie się studenta z materiału 

realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału 

nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy 

śródsemestralnej, itp.  

Z kolei w odniesieniu do realizowanych studenckich praktyk zawodowych osiągnięcie 

założonych efektów uczenia się następuje poprzez ocenę każdego z nich, które są 

weryfikowane przez osobę wydającą opinię o praktykach ze strony podmiotu, w którym 

jest ona realizowana. Weryfikacją, a dalej dokumentowaniem efektów uczenia się w 

zakresie kompetencji społecznych jest także ocena działań i postaw studenta w trakcie 

odbywanej studenckiej praktyki zawodowej. Weryfikacja efektów uzyskanych w 

wyniku odbycia praktyk zawodowych będzie odbywała się m.in. poprzez hospitacje 

praktyk prowadzone przez Dyrektora Instytutu.  

Szczególną rolę w weryfikacji i dokumentowaniu efektów uczenia się pełni egzamin 

dyplomowy. Szczegółowe zasady dotyczące procesu dyplomowania określają:  



Regulamin studiów KSW i zasady dyplomowania obowiązujące w KSW.  

  

II.  Monitorowanie skuteczności osiągania efektów uczenia się 1. Monitorowanie 
wyników weryfikacji efektów uczenia się  

1. RI w oparciu o dane z systemu USOSweb (system w trakcie instalacji) dokonuje 

analizy wyników weryfikacji efektów uczenia się (zaliczeń, egzaminów i ocen 

końcowych modułów), sprawdzając w szczególności czy występują sytuacje, gdy 

średnia ocen z danej weryfikacji efektów uczenia się dąży do wartości skrajnej (2,0 

lub 5,0).  

2. Wyniki analizy RI przekazuje właściwemu DI.  

3. DI:  

3.1. odbywa rozmowę wyjaśniającą z pracownikiem prowadzącym weryfikację 

efektów uczenia się;  

3.2. w  razie  potrzeby  dokonuje  lub  zleca  przeprowadzenie 
 analizy  

wykorzystywanych narzędzi weryfikacji efektów uczenia się w szczególności w 

zakresie ich poprawności, adekwatności i zgodności z właściwym opisem 

modułu i sylabusem;  

3.3. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poleca pracownikowi podjęcie 

działań na rzecz poprawy sytuacji, w szczególności udoskonalenie narzędzi 

weryfikacji efektów uczenia się, udoskonalenie sylabusa zajęć lub 

przedstawienie propozycji stosowanych modyfikacji programu studiów.  

2. Monitorowanie procesu dyplomowania (wybór seminariów, przebieg procesu 

dyplomowania, praca dyplomowa i jej recenzje)   

  

1. W ramach monitorowania procesu dyplomowania prowadzi się następujące działania:  

RI podczas dorocznych spotkań ze studentami porusza kwestie sposobu wyboru       

seminariów dyplomowych. Informacje o możliwych nieprawidłowościach, zgłaszanych 

przez studentów problemach wykorzystywane są do doskonalenia tego procesu.   

2. Weryfikacja efektów uczenia się zakładanych do realizacji w ramach seminarium 

dyplomowego i przygotowania do egzaminu dyplomowego odbywa się poprzez  analizę 

prac dyplomowych, dotyczącą w szczególności:  

1.1.1 osiągania przez studentów zakładanych efektów uczenia się;  



1.1.2 jakości weryfikacji tychże efektów poprzez oceny i ewentualne recenzje, w tym zakresie 

występowania związku między jakością pracy dyplomowej, a średnią ocen ze studiów 

uzyskanych przez studenta, a także porównania istotności różnic między pracami, które 

uzyskały skrajne oceny;  

1.1.3 adekwatności zastosowanych w ramach procedury dyplomowania metod weryfikacji 

efektów uczenia się.  

3. DI dokonuje corocznie wyboru co najmniej 5% prac dyplomowych powstałych w 

danym roku na danym kierunku do weryfikacji. Wyboru prac dokonuje się przy 

zapewnieniu reprezentacji prac z wszystkich realizowanych seminariów dyplomowych.  

Szczególną uwagę zwraca się na prawidłowe stosowanie zasad pisania prac 

dyplomowych obowiązujący w Uczelni (dokument zatwierdzany przez rektora).  

4. Analizy prac dyplomowych dokonują nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 

stopień naukowy doktora i duże doświadczenie w zakresie prowadzenia seminariów 

dyplomowych i recenzowania prac dyplomowych wskazani zgodnie z regulaminem 

studiów.  

5. Osoba przeprowadzająca analizę sporządza protokół z wykorzystaniem formularza 

określonego w załączniku nr 2.  

6. RI dokonuje zbiorczej analizy protokołów i jej wyniki przekazuje właściwemu DI.  

7. Wyniki analizy prac dyplomowych omawiane są na posiedzeniu UKSZJK.  

  

3. Praktyki zawodowe  

1. Za zapewnienie właściwej jakości praktyk zawodowych odpowiedzialny jest 

wyznaczony przez DI opiekun praktyk, który dba w szczególności o to, by studenci 

odbywali praktyki w podmiotach umożliwiających zdobycie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych właściwych dla danego kierunku studiów.  

2. Opiekun praktyk zobowiązany jest pozostawać w kontakcie ze studentami i 

gromadzić informacje o zgłaszanych przez nich problemach związanych z 

odbywaniem praktyk w danym podmiocie.  

3. W sytuacji, gdy z powziętych przez opiekuna informacji wynika, że dany podmiot 

nie gwarantuje zadowalającego poziomu merytorycznego praktyk lub właściwej 



opieki nad praktykantami, opiekun praktyk winien zwrócić się do DI z wnioskiem o 

wstrzymanie kierowania studentów na praktyki do takiego podmiotu.   

4. Opiekun praktyk co roku zobowiązany jest przedstawić właściwemu DI informację 

o odbytych przez studentów praktykach i ewentualnych problemach w realizacji 

praktyk zawodowych.  

5. Praktyki odbywają się zgodnie z regulaminem praktyk, nie zalicza się praktyk na 

podstawie pracy zawodowej.  

  
II. Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi   

1. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym  

1. Współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia 

prowadzi się przede wszystkim we współpracy realizowanej przez Instytut w ramach 

spotkań Rady Konsultacyjnej funkcjonującej przy Rektorze KSW we Włocławku.  

2. Podczas spotkań, co najmniej raz w roku, Rektor porusza kwestie istotne dla 

prowadzonej dydaktyki.  

3. Sporządza się notatkę ze spotkania zawierającą najważniejsze wnioski, które mogą 

zostać wykorzystane do doskonalenia programu kształcenia na kierunku.   

2.  Doroczne spotkania nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunkach 

studiów organizowanych przez Instytut poświęcone są jakości kształcenia   

1. Co najmniej raz w  roku akademickim DI zwołuje zebrania wszystkich pracowników 

realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunkach organizowanych przez Instytut 

poświęcone jakości kształcenia.   

2. Podczas spotkania omawiane są wszystkie sprawy istotne dla kształcenia na 

kierunkach studiów organizowanych w Instytucie, w szczególności określone w 

załączniku nr 3.  

3. Wyznaczona przez DI osoba sporządza notatkę ze spotkania zawierająca 

najważniejsze wnioski, które mogą zostać wykorzystane do doskonalenia programu 

studiów na kierunku.  



3. Doroczne spotkanie ze studentami kierunków studiów poświęcone jakości kształcenia   

1. Co najmniej raz w roku akademickim DI zaprasza wszystkich studentów danego 

kierunku (studiów stacjonarnych oraz odrębnie studiów niestacjonarnych) na 

spotkanie poświęcone jakości prowadzonego kształcenia.  

2. Podczas spotkania omawiane są wszystkie sprawy istotne dla kształcenia na danym 

kierunku studiów, w szczególności określone w załączniku nr 4.  

3. Wyznaczona przez DI osoba sporządza notatkę ze spotkania zawierającą 

najważniejsze wnioski, które mogą być wykorzystane do doskonalenia programu 

studiów na kierunku.  

  
III. Doskonalenie programu studiów   

1. Za przygotowanie propozycji doskonalących program studiów odpowiedzialny jest 

właściwy DI.  

2. Przy przygotowaniu propozycji doskonalenia programu studiów bierze się pod 

uwagę w szczególności:  

2.1. informacje o zmianach w przepisach prawa;  

2.2. konieczność realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Uczelni;  

2.3. informacje o losach absolwentów udostępniane przez Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz dostępne w Biurze Karier KSW we 

Włocławku;  

2.4. informacje od otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności 

pozyskane w ramach spotkań Rady Konsultacyjnej oraz w ramach 

bezpośrednich kontaktów pracowników instytutów z otoczeniem, w tym o 

charakterze nieformalnym;  

2.5. informacje o działaniach wiodących ośrodków krajowych i zagranicznych 

w zakresie   kształcenia na danym kierunku studiów lub kierunkach 

pokrewnych, w szczególności pozyskane przez władze instytutu w ramach 

spotkań środowiska danego kierunku przez pracowników instytutu 

podczas konferencji, staży i wyjazdów oraz kontaktów nieformalnych;  

2.6. informacje o skuteczności osiągania efektów uczenia się pozyskane 

podczas ich monitorowania;  



2.7. informacje od nauczycieli akademickich, w szczególności przekazane 

podczas dorocznego spotkania poświęconego kształceniu na kierunku 

studiów  

organizowanych w Instytucie;  

2.8. informacje od studentów danego kierunku studiów w szczególności 

przekazane podczas spotkania poświęconego kształceniu na tym kierunku 

studiów oraz wyniki badania satysfakcji osób kończących studia.  

3. Propozycje doskonalenia programu studiów opiniowane są przez RI i DI 

przedstawia je Senatowi KSW we Włocławku za pośrednictwem UKSZJK.  

IV. Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej    

1. Ocena prowadzenia zajęć dydaktycznych  

1. Ankietę oceny pracy nauczyciela akademickiego przeprowadza się zgodnie z 

zarządzeniem Rektora KSW we Włocławku w sprawie ankiety oceny pracy 

nauczyciela akademickiego, stosowanym odpowiednio, z uwzględnieniem 

następujących zasad:  

1.1. badanie ankietowe dotyczące nauczyciela akademickiego przeprowadza się, 

przynajmniej raz w roku akademickim, w ramach zajęć z co najmniej jednego 

modułu realizowanego przez danego nauczyciela. DI określa, w ramach których 

zajęć dany nauczyciel akademicki będzie podlegał ocenia w danym roku;  

1.2. harmonogram przeprowadzania badań ankietowych ustalony przez Dział Spraw 

Pracowniczych, zatwierdzony przez DI, podaje się do wiadomości społeczności 

akademickiej Instytutu;  

1.3. techniczną stroną przygotowania i przeprowadzania badań oraz opracowania 

ankiet zajmuje się Dział Dydaktyki. Do przeprowadzenia ankiet można 

wykorzystać platformę internetową e-KSW;  

1.4. indywidualne wyniki ankiety udostępniane są DI, nauczycielom akademickim, 

których dotyczyła ankieta, rektorowi Uczelni;   

1.5. dane zebrane w ramach badań ankietowych mogą być wykorzystywane 

wyłącznie w ramach działań prowadzących do poprawy jakości kształcenia; 

osoby zaangażowane w proces realizacji badań oraz mające dostęp do 

indywidualnych wyników ankiet pracowników zobowiązane są do  



zabezpieczenia danych osobowych oraz zachowania ich poufności;  

1.6. DI dokonuje analizy indywidualnych wyników ankiety; z osobami, które 

otrzymały wyniki istotne niższe niż średnia Instytutu. DI przeprowadza 

rozmowy w celu wyjaśnienia sytuacji, może tu zarządzić przeprowadzenie 

hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez te osoby;  

1.7. DI przedstawia wyniki ankiet na posiedzeniu RI.  

2. W celu doskonalenia warsztatu dydaktycznego mogą być przeprowadzane 

hospitacje zajęć akademickiego, zgodnie z poniższymi zasadami:  

2.1. DI zarządza przeprowadzenie hospitacji kontrolujących warsztat dydaktyczny 

nauczyciela akademickiego, w szczególności gdy:  

a) Nauczyciel akademicki został po raz pierwszy zatrudniony w Instytucie na 

podstawie umowy o pracę i nie podlegał jeszcze ocenie okresowej; od 

przeprowadzenia hospitacji można odstąpić, jeżeli dany nauczyciel 

akademicki posiada duże doświadczenie w pracy dydaktycznej.  

b) Nauczyciel akademicki został podczas oceny okresowej oceniony 

negatywnie z powodu niewłaściwego wywiązywania się z realizacji 

obowiązków dydaktycznych lub organ dokonujący oceny sformułował 

zalecenie przeprowadzenia hospitacji danego nauczyciela akademickiego.  

c) Nauczyciel akademicki otrzymał znacznie niższe od średniej instytutu 

wyniki w ankiecie oceny pracy nauczyciela akademickiego.  

d) DI  powziął  informacje  o  możliwym  występowaniu 
 istotnych  

nieprawidłowości w realizacji procesu kształcenia przez nauczyciela 

akademickiego (w szczególności z odpowiedzi studentów na pytania otwarte 

w ankiecie oceny pracy nauczyciela akademickiego, ze spotkań ze 

studentami dotyczących jakości kształcenia oraz z indywidualnych 

kontaktów ze studentami).  

2.2. Hospitacje, o których mowa w pkt. 2.1. lit. a i b przeprowadza się co roku do 

momentu uzyskania przez danego nauczyciela akademickiego pozytywnej 

oceny okresowej.  

2.3. Hospitacje przeprowadzane są przez wyznaczonego przez DI nauczyciela 

akademickiego posiadającego co najmniej stopień doktora.  



2.4. Hospitacje nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora 

przeprowadzane są przez DI lub wyznaczonego przez niego nauczyciela 

akademickiego posiadającego tytuł profesora.  

2.5. Nauczyciel akademicki przeprowadzający hospitacje sporządza z nich 

sprawozdanie z wykorzystaniem formularza określonego w załączniku do 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.  

2.6. DI przeprowadza rozmowy z osobami, które zostały ocenione negatywnie 

podczas hospitacji w celu wyjaśnienia sytuacji i ustalenia sposobu jej zmiany.  

2. Zaplecze kadrowe kierunku   

1. DI prowadzi monitoring zaplecza kadrowego instytutu, w szczególności w zakresie 

jego stabilności i występowania potencjalnych zagrożeń dla spełniających warunków 

prowadzenia studiów na kierunkach organizowanych w instytucie;  

2. DI prowadzi monitoring stanu kadrowego danego kierunku w szczególności:  

2.1. w zakresie możliwości wypełnienia ustawowego wymogu realizacji odpowiedniego  

% godzin zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

instytucie jako podstawowym miejscu pracy;  

2.2. w zakresie zapewnienia obsady wszystkich zajęć dydaktycznych osobami 

posiadającymi niezbędne przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne, bez 

konieczności powierzania im nadmiernej liczby godzin ponadwymiarowych oraz 

potencjalnych zagrożeń w tym zakresie;  

2.3. w zakresie posiadania przez osoby prowadzące zajęcia na kierunkach o profilu  

praktycznym, w ramach modułów zajęć powiązanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym, służących zdobywaniu przez studenta umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych, odpowiedniego dorobku naukowego i 

dydaktycznego lub odpowiedniego doświadczenia zawodowego zdobytego poza 

Uczelnią, związanego z prowadzonymi zajęciami.  

3. Wnioski z monitoringu przekazywane są do końca maja każdego roku akademickiego      

rektorowi, który bierze je pod uwagę w prowadzeniu polityki kadrowej.  

  



V. Infrastruktura i zasoby dydaktyczne   

1. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa służąca realizacji procesu kształcenia   

1. Za infrastrukturę i zasoby dydaktyczne Instytutu odpowiedzialny jest DI.  

2. DI zbiera informacje o potrzebach w zakresie infrastruktury i zasobów 

dydaktycznych zgłaszanych przez pracowników i studentów.   

3. DI przedstawia Rektorowi KSW informacje o zgłoszonych przez pracowników i 

studentów postulatach dotyczących infrastruktury i zasobów dydaktycznych, przede 

wszystkim w zakresie:  

3.1. stanu, nowoczesności i kompleksowości bazy dydaktycznej i naukowej 

służącej realizacji procesu kształcenia na kierunku oraz realizacji badań 

naukowych;  

3.2. dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu, a 

także platformy e-learningowej, w przypadku, gdy na danym kierunku 

prowadzone jest kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość) oraz stopnia jej wykorzystania w procesie kształcenia oraz w 

badaniach i komunikacji naukowej;  

3.3. udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do 

potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;  

3.4. dostępności infrastruktury, w tym aparatury i materiałów dydaktycznych, w 

celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu 

studiów w ramach pracy własnej.  

  

2. Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne  

1. Za dopasowanie zasobów bibliotecznych, informacyjnych i edukacyjnych do 

potrzeb dydaktycznych instytutu odpowiedzialny jest DI we współpracy z dyrektorem 

Biblioteki KSW we Włocławku.  



2. UKSZJK w ramach swoich prac, zbiera informacje o potrzebach w zakresie 

zasobów bibliotecznych, informacyjnych i edukacyjnych zgłaszanych przez 

pracowników i studentów.  

VI. Wsparcie studentów w procesie uczenia się  

1. Wspieranie krajowej i międzynarodowej mobilności studentów  

1. Za wspieranie krajowej i międzynarodowej mobilności studentów odpowiedzialni 

są pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej oraz ds. Programu Erasmus.  

2. Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej oraz ds. Programu Erasmus 

współpracują z jednostkami administracji Uczelni oraz organizacjami studenckimi.   

3. Nadzór nad działaniami pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej oraz 

Programu Erasmus sprawuje rektor.  

4. Podczas spotkań ze studentami poświęconych kształceniu porusza się kwestie 

adekwatności prowadzonych działań w zakresie wsparcia mobilności do ich potrzeb, 

a ewentualne wnioski DI przekazuje rektorowi.  

1. Wpieranie prowadzenia badań oraz publikowania lub prezentacji ich wyników, jak 

również uczestniczenia w różnych formach komunikacji naukowej  

1. Wspieranie prowadzenia badań studentów odbywa się w szczególności na 

następujących płaszczyznach:  

1.1. za pośrednictwem kół naukowych, których działalność wspierają wyznaczeni  

przez DI opiekunowie;  

1.2. poprzez przyznawanie najlepszym studentom możliwości studiowania w ramach  

Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS);  

1.3. w  ramach  seminariów  dyplomowych  i 

 przygotowania  do  egzaminu dyplomowego.  

2. Podczas organizowanych spotkań ze studentami poświęconych kształceniu porusza 

się kwestie adekwatności wsparcia prowadzenia badań do ich potrzeb.  

3. Wpieranie działań mających na celu przygotowanie studentów do wejścia na rynek 

pracy lub dalszej edukacji  

Działania wspierające przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy realizowane są w 

pierwszej kolejności w ramach działalności Biura Karier KSW.  



4. Motywowanie studentów do osiągania lepszych wyników nauczania i uczenia się oraz 

prowadzonych badań   

Podstawową formą motywowania studentów do osiągania lepszych wyników nauczania i 

uczenia się oraz prowadzonych badań są stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz 

nagrody dla najlepszego absolwenta „Primus inter Pares” i najlepszych studentów z danego 

roku studiów – „Złota Dziesiątka”.  

5. Informowanie studentów o możliwościach ich wsparcia i jego zakresie, w tym o 

pomocy materialnej  

1. Za informowanie studentów o możliwościach ich wsparcia i jego zakresie 

odpowiadają:  

1.1. Dział Dydaktyki Uczelni;  

1.2. ze strony studentów URSS.  

2. Podczas organizowanych spotkań ze studentami poświęconych kształceniu porusza 

się kwestie adekwatności prowadzonych działań informacyjnych do ich potrzeb.  

6. Podejmowanie decyzji lub rozstrzygnięć oraz rozpatrywanie wniosków lub skarg 

zgłaszanych przez studentów  

1. Za podejmowanie decyzji lub rozstrzygnięć oraz rozpatrywanie wniosków 

zgłaszanych przez studentów odpowiedzialny jest Rektor Uczelni.  

2. Od decyzji administracyjnych w pierwszej instancji przez rektora lub osobę 

działającą z jego upoważnieni, adresatowi decyzji przysługuje wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Od rozstrzygnięć innych aniżeli decyzje, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do rektora.  

3. Podczas organizowanych spotkań ze studentami poświęconych kształceniu porusza 

się kwestie podejmowanych decyzji i rozstrzygnięć oraz rozpatrywanych wniosków 

i skarg, a ewentualne wnioski DI przedstawia na posiedzeniu RI, która formułuje 

postulaty w tym zakresie i przekazuje rektorowi.  

7. Monitorowanie obsługi administracyjnej studentów  

1. Za zapewnienie właściwej obsługi administracyjnej studentów odpowiedzialny jest 

kierownik Działu Spraw Studenckich.  

2. Dział Spraw Studenckich oraz Dział Dydaktyki co roku sporządza notatkę dotyczącą 

obsługi administracyjnej studentów, w której uwzględnia się wyniki badania oceny 



pracy obsługi administracyjnej studentów oraz informacje przekazywane przez 

studentów, w szczególności podczas spotkań poświęconych kształceniu.  

3. Kierownik Działu Spraw Studenckich uwzględnia informacje przekazywane przez 

jednostki organizacyjne Uczelni przy podejmowaniu decyzji dotyczących 

doskonalenia obsługi administracyjnej studentów.   

VII. Publikowanie informacji   

1. Na stronie internetowej Uczelni zamieszcza się:  

1.1. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia oraz procedury do 

systemu;  

1.2. informacje o osobach pełniących funkcje kierownicze w Uczelni oraz o 

nauczycielach akademickich oraz jednostkach organizacyjnych Uczelni.  

2. Sylabusy udostępniane są studentom przez nauczycieli akademickich. Nadzór nad 

wypełnianiem wymogów w tym zakresie sprawuje DI.  

3. Statystyczne zbiorcze opracowanie wyników ankiety oceny pracy nauczyciela 

akademickiego podawane są do wiadomości społeczności akademickiej Uczelni za 

pośrednictwem URSS. Opracowanie to nie może naruszać przepisów o ochronie 

danych osobowych.  

4. Prace dyplomowe studentów wraz z recenzjami i pozostałą dokumentacją dotyczącą 

procesu dyplomowania przechowywane są w Archiwum Uczelni. Wersje 

elektroniczne prac dyplomowych i recenzji przechowywyane są dodatkowo w 

elektronicznym Archiwum Prac Dyplomowych.   

5. Prace etapowe studentów (kolokwia, egzaminy pisemne, prace zaliczeniowe, itp.) są 

przechowywane przez nauczycieli akademickich prowadzących dana weryfikację 

efektów uczenia się do końca roku akademickiego następującego po roku 

akademickim, w którym została przeprowadzona dana weryfikacja. Studenci mają 

prawo wglądu do prac na zasadach określonych w regulaminie studiów.   

  
VIII. Doskonalenie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia dla 

kierunków studiów organizowanych przez Instytut 

1. Raz w roku na posiedzeniu UKSZJK odbywa się dyskusja dotycząca działania  



Procedur Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w KSW i ewentualnych 

sposobów ich udoskonalenia.   

2. Przy opracowywaniu propozycji zmian uwzględnia się, w szczególności:  

2.1. doświadczenia praktyczne z funkcjonowania Systemu Zapewniania Jakości     

Kształcenia w Uczelni;  

2.2. zmiany w przepisach prawa;  

2.3. informacje przekazywane przez pracowników i studentów, w szczególności 

podczas spotkań poświęconych kształceniu.   

3. DI przekazuje rektorowi projekt zmian w Procedurach Uczelnianego Systemu  

Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunków studiów organizowanych przez 

instytut.   

IX. Ocena jakości kształcenia w Instytucie w roku akademickim   

1. Po zakończeniu roku akademickiego DI przygotowuje projekt raportu oceny własnej 

instytutu w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim i przedstawia go RI.  

2. Po przyjęciu raportu z oceny własnej instytutu w zakresie jakości kształcenia w roku 

akademickim DI przesyła go do UKSZJK i rektora.   
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Załącznik nr 2  
 

 

Regulamin zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 

w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 
 

§ 1 
 

Regulamin określa zasady, kryteria i tryb oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie 
umowy o pracę 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 Uczelnianego 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 Instytutowych komisji ds. oceny pracowników 
naukowo-dydaktycznych 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. 
 

L.p. Działalność naukowa 
Liczba punktów 

za jedno 
osiągnięcie/działanie 

 

Maksymalna liczba 
punktów za 

wielokrotność danego 
osiągnięcia/działania 

 

1. Prace autorskie - samodzielne pozycje książkowe do 8 8 
2. Artykuły w czasopismach naukowych do 4 8 

3. 
Współautorstwo monografii, podręcznika 
akademickiego 

do 4 4 
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4. 
Autorstwo lub współautorstwo artykułu, rozdziału 
w monografii lub w podręczniku akademickim 

do 3 3 

5. Współautorstwo rozdziału w pracy zbiorowej do 2 4 
6. Tłumaczenie podręczników do 4 4 
7. Redakcja książek, pracy zbiorowej do 3 6 
8. Redakcja artykułów / czasopism do 3 3 
9. Współredagowanie książek, czasopism do 2 4 
10. Autorskie programy studiów do 3 3 
11. Kierownictwo projektu badawczego 4 4 
12. Udział w projekcie badawczym do 3 3 
13. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych do 4 8 

14. 
Prowadzenie wykładów na uczelniach 
zagranicznych 

do 4 4 

15. 
Podnoszenie własnych kwalifikacji naukowych (np. 
studia podyplomowe) 

do 4 4 

16. Uzyskanie stopnia doktora 15 15 
17. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 25 25 
18. Recenzja książek, artykułów do 3 3 

19. 

Inna działalność naukowa (punkty proponuje 
kierownik jednostki organizacyjnej) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

  

 
§ 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. 

 

L.p. 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 do 3 3 

3. 
Opracowanie materiałów dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć 

1 2 

4. Prowadzenie seminariów prac 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 
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8. 

Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje 
kierownik jednostki organizacyjnej) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

  

 

§ 7 
 

Przy ocenie działalności organizacyjnej na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku stosuje się 
kategorie wymienione w poniższej tabeli. 
 

L.p. 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) 

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 organizacyjna na rzecz Uczelni 
(punkty proponuje kierownik jednostki 
organizacyjnej) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

  

 

§ 8 
 

1. Na podstawie uzyskanych punktów Instytutowa komisja ds. oceny pracowników naukowo-
dydaktycznych decyduje o uzyskanej ocenie. 

2. W odniesieniu do osób pełniących funkcje dyrektorów instytutów i członków instytutowych komisji 
oceniających ocenę wykonuje Uczelniana Komisja ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych dokonującej 
oceny jest rektor. 

 

§ 9 
 

Ostateczną ocenę końcową pracownika naukowo-dydaktycznego ustala się według poniższej skali: 
1) pozytywna; 
2) warunkowo-pozytywna; 
3) negatywna. 

 

§ 10 
 

Jeżeli powtórna ostateczna ocena końcowa po roku od uzyskania oceny warunkowo-pozytywnej nie będzie 
pozytywna, oznacza to ostateczną ocenę końcową negatywną z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy. 
 

§ 11 
 

Nauczyciel akademicki w roku przeprowadzania oceny dostarcza arkusz okresowej oceny nauczyciela 
akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do Działu Spraw Studenckich do dnia 31 maja. 
 

§ 12 
 

Ocenianemu przez Instytutową Komisję ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych przysługuje 
w terminie 14 dni od przedstawienia oceny prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji ds. oceny 
pracowników naukowo-dydaktycznych. 
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Regulamin zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne 

w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 
 

§ 1 
 

Regulamin określa zasady, kryteria i tryb oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie 
umowy o dzieło dydaktyczne w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. 
 

§ 2 
 

3. Kryteria oceny punktowej pracy nauczyciela akademickiego stanowią zbiór zdefiniowanych i spójnych 
wytycznych. 

4. 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: 
4) działalność naukowa; 
5) działalność dydaktyczna; 
6) działania organizacyjne na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. 

 

§ 4 
 

Wyniki oceny działalności stanowią podstawę rekomendacji Instytutowych komisji ds. oceny pracowników 
naukowo-dydaktycznych w zakresie: 

5) okresowej oceny nauczycieli akademickich; 
6) przedstawiania kandydatów do nagród naukowych; 
7) przedstawiania kandydatów do nagród i odznaczeń. 

 

§ 5 
 

Przy ocenie działalności naukowej i kształcenia kadr stosuje się kategorie wymienione i wycenione punktowo 
w poniższej tabeli. 
 

L.p. Działalność naukowa 
Liczba punktów 

za jedno 
osiągnięcie/działanie 

 

Maksymalna liczba 
punktów za 

wielokrotność danego 
osiągnięcia/działania 

 

1. Prace autorskie - samodzielne pozycje książkowe do 8 8 
2. Artykuły w czasopismach naukowych do 4 8 

3. 
Współautorstwo monografii, podręcznika 
akademickiego 

do 4 4 

 
 
 
 
 

4. 
Autorstwo lub współautorstwo artykułu, rozdziału 
w monografii lub w podręczniku akademickim 

do 3 3 

5. Współautorstwo rozdziału w pracy zbiorowej do 2 4 
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6. Tłumaczenie podręczników do 4 4 
7. Redakcja książek, pracy zbiorowej do 3 6 
8. Redakcja artykułów / czasopism do 3 3 
9. Współredagowanie książek, czasopism do 2 4 
10. Autorskie programy studiów do 3 3 
11. Kierownictwo projektu badawczego 4 4 
12. Udział w projekcie badawczym do 3 3 
13. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych do 4 8 

14. 
Prowadzenie wykładów na uczelniach 
zagranicznych 

do 4 4 

15. 
Podnoszenie własnych kwalifikacji naukowych (np. 
studia podyplomowe) 

do 4 4 

16. Uzyskanie stopnia doktora 15 15 
17. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 25 25 
18. Recenzja książek, artykułów do 3 3 

19. 

Inna działalność naukowa (punkty proponuje 
kierownik jednostki organizacyjnej) 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

  

 

§ 6 
 

3. Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego, w tym głównie na rzecz Uczelni, 
pod uwagę będzie brany także wynik oceny efektów uczenia się. 

4. Przy ocenie działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego uwzględnia się kategorie wymienione 
i wycenione w poniższej tabeli. 

 

L.p. 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 do 3 3 

3. 
Opracowanie materiałów dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć 

1 2 

4. Prowadzenie seminariów prac 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 
kierownik jednostki organizacyjnej) 
………………………………………………… 
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………………………………………………… 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 
 

 

§ 7 
 

Przy ocenie działalności organizacyjnej na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku stosuje się 
kategorie wymienione w poniższej tabeli. 
 

L.p. 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) 

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 organizacyjna na rzecz Uczelni 
(punkty proponuje kierownik jednostki 
organizacyjnej) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………………... 
………………………………………………… 
 

  

 

§ 8 
 

Na podstawie uzyskanych punktów Instytutowa komisja ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych 
decyduje o uzyskanej ocenie. 
 
 
 

§ 9 
 

Ostateczną ocenę końcową pracownika naukowo-dydaktycznego ustala się według poniższej skali: 
4) pozytywna; 
5) warunkowo-pozytywna; 
6) negatywna. 
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§ 10 
 

Jeżeli powtórna ostateczna ocena końcowa po roku od uzyskania oceny warunkowo-pozytywnej nie będzie 
pozytywna, oznacza to ostateczną ocenę końcową negatywną z wnioskiem o brak zgody na zatrudnienie 
w ramach umowy o dzieło dydaktyczne od nowego semestru studiów. 
 

§11 
 

Nauczyciel akademicki w roku przeprowadzania oceny dostarcza arkusz okresowej oceny nauczyciela 
akademickiego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku do Działu Spraw Studenckich do dnia 31 maja. 
 

§ 12 
 

Ocenianemu przez Instytutową Komisję ds. oceny pracowników naukowo-dydaktycznych przysługuje 
w terminie 14 dni od przedstawienia oceny prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji ds. oceny 
pracowników naukowo-dydaktycznych. 
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Arkusz 
okresowej oceny nauczyciela akademickiego 
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 
w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 

 
 
 

Instytut 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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 specjalność ………………………………………………………………………………. 
 

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

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

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 
 

L.p. Działalność naukowa 

 

Liczba punktów 
według 

pracownika 
 

1. Prace autorskie - samodzielne pozycje książkowe  

2. Artykuły w czasopismach naukowych  

3. Współautorstwo monografii, podręcznika akademickiego  

4. 
Autorstwo lub współautorstwo artykułu, rozdziału w monografii lub 
w podręczniku akademickim 

 

5. Współautorstwo rozdziału w pracy zbiorowej  

6. Tłumaczenie podręczników  

7. Redakcja książek, pracy zbiorowej  

8. Redakcja artykułów / czasopism  

9. Współredagowanie książek, czasopism  

10. Autorskie programy studiów  

11. Kierownictwo projektu badawczego  

12. Udział w projekcie badawczym  

13. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych  

14. Prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych  

15. Podnoszenie własnych kwalifikacji naukowych (np. studia podyplomowe)  
16. Uzyskanie stopnia doktora  

17. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego  

18. Recenzja książek, artykułów  

19. 

Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje kierownik jednostki 
organizacyjnej) …………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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2. Działalność dydaktyczna 
 
 

L.p. Działalność dydaktyczna 

 

Liczba punktów 
według 

pracownika 
 

1. 
Opracowanie materiałów dydaktycznych (skrypty, podręczniki, zeszyty 
ćwiczeń) 

 

2. Przygotowanie programu studiów  

3. Opracowanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć  

4. Prowadzenie seminariów prac dyplomowych  

5. Prowadzenie zajęć w języku obcym  

6. Podnoszenie własnych kwalifikacji dydaktycznych (kursy, szkolenia)  

7. Recenzje prac dyplomowych  

8. 

Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje kierownik jednostki 
organizacyjnej) …………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
 

3. Działania organizacyjne na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 
 
 

L.p. Działania organizacyjne na rzecz Uczelni 

 

Liczba punktów 
według 

pracownika 
 

1. Funkcje sprawowane w Uczelni  

2. Udział w organach kolegialnych Uczelni (Senat, Rada Instytutu)  
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  
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11. Nagrody i wyróżnienia za działalność organizacyjno-naukową  

12. 

Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje kierownik jednostki 
organizacyjnej) …………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
 

Ocena końcowa pracy nauczyciela akademickiego 
(wypełnia Instytutowa Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich) 

 

 Działalność naukowa 
Działalność 
dydaktyczna 

 

Działania 
organizacyjne na 

rzecz Uczelni 
 

 
Suma punktów 

 

   

Ostateczna ocena 
końcowa 

 

□ pozytywna (minimum 30 punktów) 
 

□ warunkowa - pozytywna (poniżej 30 punktów) 
 

 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
                                                     (Członkowie Komisji Oceniającej)                                                  (podpisy) 
 
 
 
 

…………………       …………………………………………                ………………………….. 
            (data)                              (Przewodniczący Komisji Oceniającej)                                               (podpis) 
 
 

 
 

Zapoznałem/am się z oceną. 
Zgłaszam następujące uwagi i zastrzeżenia: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 

    ………………………..                                                ……………………………………………. 
                    (data)                                                                                                        (podpis ocenianego) 
 
 

Ocenianemu Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od oceny do Uczelnianej 
Komisji Oceniającej w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z oceną. 
 
 
 
 
 

Decyzja Rektora: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………… 
 
 

    ………………………..                                                ……………………………………………. 
                    (data)                                                                                                        (podpis Rektora) 
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Arkusz 
okresowej oceny nauczyciela akademickiego 

zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło dydaktyczne 
w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku 

 
 
 

Instytut……………………………………………………………………………………………………. 
 

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

 
 

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

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

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

Miejsce pracy: ……………………………………………………………………………………………... 
 

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

Reprezentowana specjalność ……………………………………………………………………………. 
 

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

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

Doświadczenie zawodowe ...……………………………………………………………………………. 
 

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

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

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) 

 

4. Działalność naukowa 
 

L.p. Działalność naukowa 

 

Liczba punktów 
według 

pracownika 
 

1. Prace autorskie - samodzielne pozycje książkowe  

2. Artykuły w czasopismach naukowych  

3. Współautorstwo monografii, podręcznika akademickiego  

4. 
Autorstwo lub współautorstwo artykułu, rozdziału w monografii lub 
w podręczniku akademickim 

 

5. Współautorstwo rozdziału w pracy zbiorowej  

6. Tłumaczenie podręczników  

7. Redakcja książek, pracy zbiorowej  

8. Redakcja artykułów / czasopism  

9. Współredagowanie książek, czasopism  

10. Autorskie programy studiów  

11. Kierownictwo projektu badawczego  

12. Udział w projekcie badawczym  

13. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych  

14. Prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych  

15. Podnoszenie własnych kwalifikacji naukowych (np. studia podyplomowe)  
16. Uzyskanie stopnia doktora  

17. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego  

18. Recenzja książek, artykułów  

19. 

Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje kierownik jednostki 
organizacyjnej) …………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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5. Działalność dydaktyczna 
 
 

L.p. Działalność dydaktyczna 

 

Liczba punktów 
według 

pracownika 
 

1. 
Opracowanie materiałów dydaktycznych (skrypty, podręczniki, zeszyty 
ćwiczeń) 

 

2. Przygotowanie programu studiów  

3. Opracowanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć  

4. Prowadzenie seminariów prac 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 kierownik jednostki 
organizacyjnej) …………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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6. Działania organizacyjne na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 
 
 

L.p. Działania organizacyjne na rzecz Uczelni 

 

Liczba punktów 
według 

pracownika 
 

1. Funkcje sprawowane w Uczelni  

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

12. 

Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje kierownik jednostki 
organizacyjnej) …………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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Ocena końcowa pracy nauczyciela akademickiego 
(wypełnia Instytutowa Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich) 

 

 Działalność naukowa 
Działalność 
dydaktyczna 

 

Działania 
organizacyjne na 

rzecz Uczelni 
 

 
Suma punktów 

 

   

Ostateczna ocena 
końcowa 

 

□ pozytywna (minimum 11 punktów) 
 

□ warunkowa - pozytywna (poniżej 11 punktów) 
 

 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
 

Komisja w składzie: …………………………………………                ………………………….. 
 
                                                     (Członkowie Komisji Oceniającej)                                                  (podpisy) 
 
 
 
 

…………………       …………………………………………                ………………………….. 
            (data)                              (Przewodniczący Komisji Oceniającej)                                               (podpis) 
 
 

 
 

Zapoznałem/am się z oceną. 
Zgłaszam następujące uwagi i zastrzeżenia: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 

    ………………………..                                                ……………………………………………. 
                    (data)                                                                                                        (podpis ocenianego) 
 
 

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 
 

L.p. Działalność naukowa 
Liczba punktów 

za jedno 
osiągnięcie/działanie 

 

Maksymalna liczba 
punktów za 

wielokrotność danego 
osiągnięcia/działania 

 

1. Prace autorskie - samodzielne pozycje książkowe do 8 8 
2. Artykuły w czasopismach naukowych do 4 8 

3. 
Współautorstwo monografii, podręcznika 
akademickiego 

do 4 4 

4. 
Autorstwo lub współautorstwo artykułu, rozdziału 
w monografii lub w podręczniku akademickim 

do 3 3 

5. Współautorstwo rozdziału w pracy zbiorowej do 2 4 
6. Tłumaczenie podręczników do 4 4 
7. Redakcja książek, pracy zbiorowej do 3 6 
8. Redakcja artykułów / czasopism do 3 3 
9. Współredagowanie książek, czasopism do 2 4 
10. Autorskie programy studiów do 3 3 
11. Kierownictwo projektu badawczego 4 4 
12. Udział w projekcie badawczym do 3 3 
13. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych do 4 8 

14. 
Prowadzenie wykładów na uczelniach 
zagranicznych 

do 4 4 

15. 
Podnoszenie własnych kwalifikacji naukowych (np. 
studia podyplomowe) 

do 4 4 

16. Uzyskanie stopnia doktora 15 15 
17. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 25 25 
18. Recenzja książek, artykułów do 3 3 

19. 

Inna działalność dydaktyczna (punkty proponuje 
kierownik jednostki organizacyjnej) 
………………………………………………… 
…………………………………………………... 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 

  

 

2. Działalność dydaktyczna 
 

L.p. 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 do 3 3 

3. 
Opracowanie materiałów dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć 

1 2 
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4. Prowadzenie seminariów prac 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 
kierownik jednostki organizacyjnej) 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 
 

  

 

3. Działania organizacyjne na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 
 

L.p. 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) 

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 
kierownik jednostki organizacyjnej) 
………………………………………………… 
………………………………………………….. 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 
 

  

 

 



Załącznik nr 3  

 

                                                              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. Rady Instytutów – za opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych hospitacji zajęć w 

roku akademickim i przedstawienie Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Jakości 

Kształcenia. 

4.3. Pełnomocnik Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 – wdrożenie wniosków wynikających ze sprawozdań Instytutów 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. 

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 Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania 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 Rad Instytutów na podstawie protokołów z hospitacji przygotowują 

sprawozdanie zbiorcze raz w roku i przekazują je do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji 

ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (Pełnomocnika Rektora ds. Zapewniania Systemu Jakości 

Kształcenia). 

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 Pełnomocnik Rektora ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

wykorzystuje wyniki hospitacji zajęć w celu doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

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

Wskaźniki negatywne: 
o Prezentowane przez prowadzącego 

treści pozostają bez związku z 
założonymi efektami kształcenia dla 
całości przedmiotu 

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

 

Uwagi 

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 

Wskaźniki negatywne: 
o Nie inspiruje 

Uwagi: 



 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 

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 
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  
 
 
Kwestionariusz ankiety studenckiej zasobów materialnych i administracji uczelni. 

Infrastruktura dydaktyczna  

zalety.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
wady..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
propozycje zmian ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
Biblioteka 

zalety.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
wady..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
propozycje zmian ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
Biuro Rektora 

zalety.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
wady..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
propozycje zmian ......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Dział Spraw Studenckich 

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) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  



Załącznik nr 5 
 

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 działu spraw studenckich . 

5. Nauczyciele akademiccy mają przydzielone kody (zestawem kodów dysponuje dział spraw 

studenckich). 

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

znane są również dyrektorowi instytutu 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 dysponuje dział spraw 

studenckich). 

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

znane są również dyrektorowi instytutu i członkom właściwej podkomisji. Wyniki nie 

mogą być upowszechniane. 
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Załącznik nr 6 

        
 
                       Kwestionariusz osiągniętych przez studentów efektów uczenia się  

(wypełniać w oparciu o syllabus przedmiotu) 
Nazwa przedmiotu: 

Imię i nazwisko prowadzącego:  

Data wypełnienia sprawozdania: 

Nazwa jednostki organizacyjnej:   

Kierunek:  Rok studiów: 

Tryb studiów:  Semestr studiów: 

Sposób weryfikacji efektów uczenia się (np. kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej/ustnej; egzamin w formie 
pisemnej/ustnej, projekt itd.): 

 

 

 

Czy wszystkie efekty uczenia się zakładane w sylabusie zostały poddane weryfikacji? (Proszę zaznaczyć właściwą 
odpowiedź): 

 TAK    

 NIE 

Uzasadnienie*: (uzupełnia wykładowca, jeśli zaznaczył odpowiedź przeczącą): 

 

 

 

 

 

 

Liczba studentów, którzy przystąpili do egzaminu/ zaliczenia/ realizacji 
projektu itd. 

 

 

Liczba studentów, którzy nie przystąpili do egzaminu/zaliczenia/realizacji 
projektu itd. 

 

Liczba ocen bardzo dobrych:  

Liczba ocen dobrych:  

Liczba ocen dostatecznych:  

Liczba ocen niedostatecznych:  
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Proszę wymienić Pani/Pana zdaniem - najbardziej cenne efekty uczenia się, które większość 
studentów zdobyła w ramach zakończonego przedmiotu: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….… 
Proszę wymienić efekty uczenia się, których większość studentów nie zdobyła, natomiast zakładała je 
Pan/ Pani w sylabusie przedmiotu: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania osiągniętych 
efektów uczenia się (wykładowca wypełnia przy zaistnieniu rozbieżności pomiędzy zakładanymi a 
faktycznie zrealizowanymi efektami uczenia się w ramach prowadzonego przedmiotu) 
 
 
 
 
 
 

 
 
      …………………………………… 
          (data i podpis wykładowcy) 
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Załącznik nr 7 
 

Kwestionariusz oceny egzaminów/zaliczeń ustnych 
 

Nazwa przedmiotu: 

Imię i nazwisko egzaminującego/zaliczającego 

Data egzaminu/zaliczenia: 

Nazwa jednostki organizacyjnej: 

Kierunek:  Rok studiów: 

Tryb studiów:  Semestr studiów: 

Imię i nazwisko studenta 

Pytania zadane studentowi 
Oceny cząstkowe za 
odpowiedź na pytanie 

  

  

  

  

  

Ocena końcowa z egzaminu/zaliczenia  

 
…………………………………………. 

Podpis osoby przeprowadzającej zaliczenie/egzamin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 8 

 

Protokół z analizy pracy dyplomowej i jej recenzji  

  
Imię, nazwisko i numer albumu 
absolwenta   

  

Tytuł naukowy/Stopień naukowy, imię  i 
nazwisko promotora pracy dyplomowej  

  

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię  i 
nazwisko recenzenta  

  

Rodzaj pracy dyplomowej  licencjacka/inżynierska/magisterska  
  

Czy recenzja promotora w części 
merytorycznej jest wnikliwa?  

TAK/NIE*  

Jeżeli nie, to jakie problemy zauważono?    
  

Czy praca dyplomowa jest poprawna pod 
względem formalnym?  

TAK/NIE*  

Jeżeli nie, to jakie problemy zauważono?    
  

Czy praca dyplomowa jest poprawna pod 
względem formalnym?  

TAK/NIE*  

Jeżeli nie, to jakie problemy zauważono?    
  

Zalecenia dotyczące poprawy jakości  
(opcjonalnie; wymagane w razie 
dostrzeżenia nieprawidłowości)  

  

Inne uwagi i spostrzeżenia    
  

* Niepotrzebne skreślić  

  

  

  

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

Data i podpis osoby przeprowadzającej analizę  
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Załącznik nr 9  
 

     W opracowywaniu programu studiów biorą udział interesariusze wewnętrzni, będący pracownikami  

Uczelni i jednocześnie specjalistami  w danej dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów oraz studentami, 

przedstawicielami samorządu studenckiego, a także interesariusze zewnętrzni. W szkole działa Rada 

Konsultacyjna powołana przy Rektorze  KSW, której celem jest wspieranie działalności KSW. Kujawska 

Szkoła Wyższa we Włocławku aktywnie działa na rzecz upowszechniania nauki i edukacji w regionie. 

Taka jest m.in. misja uczelni. W to działanie wpisuje się nowy projekt KSW – PATRONATY nad 

szkołami ponadgimnazjalnymi w mieście i w regionie. 

Współpraca w ramach patronatu dotyczy m.in. wykładów otwartych, wspólnych zajęć dydaktycznych, 

konkursów i partnerstwa w pozyskiwaniu środków UE. Uczniowie szkół objętych patronatem mogą 

bezpłatnie korzystać z księgozbioru Biblioteki Głównej KSW największej książnicy uczelnianej w mieście  

Obecnie projekt patronatów zwiera również szczególnie korzystny pakiet zniżek dla absolwentów szkół 

patronackich oraz pracowników tych placówek, którzy chcą się kształcić w KSW. Kujawska Szkoła 

Wyższa we Włocławku w ramach współpracy ze szkołami patronackimi, z którymi zawarła umowę o 

współpracy oferuje szczególnie dogodne i preferencyjne warunki studiowania dla absolwentów tych szkól 

oraz ich pracowników. Ważnym elementem jest także współpraca z uczelniami partnerskimi Ankara 

University (Turcja), Afyon Kocatepe-University (Turcja), Universita di Firenze (Włochy), Universita di 

Genova (Włochy), Universidad de Cantabria (Hiszpania), University of National and World Economy 

(Bułgaria), Higher School of Insurance and Finance (Bułgaria), University College Vitus Bering (Dania), 

Turiba Business School (Łotwa), Higher School of Psychology (Łotwa), University College Boras 

(Szwecja), Higher School Agricollege (Bułgaria), Vilnius Law and Business (Litwa), Bozok University 

(Turcja), University College South (Dania), National MIlitary University (Bułgaria), Universidade dos 

Azores (Portugalia), Instituto Politecnico da Guarda (Portugalia), Universidad de Las Palmas (Hiszpania), 

Akademia Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie (Rosja),Uniwersytet Humanistyczny w Smoleńsku 

(Rosja), Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bogdana 

Chmielnickiego (Ukraina), Hubei University (Chiny), Intenationales Hochschulinstitut Zittau (Niemcy), 

University of Abertay Dundee (Szkocja), Escola Superior de Enfermagem (Madera, Portugalia) 

 

Opracowując program studiów, bierze się także pod uwagę opinie osób z zewnątrz Uczelni, z którymi 

posiada ona podpisane porozumienia o przyjmowaniu studentów na praktyki zawodowe i którzy znają 

aktualne potrzeby rynku pracy. Ponadto do opracowywania programów studiów bierze się pod uwagę 

raporty z monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów. Studenci/przedstawiciele samorządu 

studenckiego, uczestnicząc w pracach organów kolegialnych Uczelni czy też przez starostów grup, jak 

również indywidualnie poprzez uczestnictwo w promocji szkoły, w kołach naukowych, zgłoszenie swoich 

uwag władzom Instytutu lub Uczelni. Mają także możliwość jako interesariusze wewnętrzni wpływania 
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na proces doskonalenia i realizacji programu studiów. Z kolei podczas posiedzeń Senatu mają również 

taką możliwość w czasie przeznaczonym na uwagi członków Senatu podczas każdego posiedzenia. 

Również po studiach absolwenci mają możliwość oceny programu studiów poprzez wypełnienie ankiety 

stosowanej w Uczelni, która monitoruje kariery zawodowe studentów.  

Celem procedury jest określenie zasad współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym w tworzeniu 

oraz doskonaleniu programu studiów na kierunkach prowadzonych w Kujawskiej Szkole Wyższej we 

Włocławku. Procedura obejmuje interesariuszy zewnętrznych, interesariuszy wewnętrznych, komisje 

jakości oraz władze uczelni. Konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym służą gromadzeniu 

informacji użytecznych dla zapewniania jakości kształcenia, a w szczególności informacji na temat: 

- aktualnych potrzeb i wymogów rynku pracy; 

- programów studiów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na uczelni; 

- przygotowania do pracy zawodowej absolwentów;  

- współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi przy określaniu tematyki prac dyplomowych;  

- zasad udziału interesariuszy zewnętrznych w kształceniu na prowadzonych kierunkach studiów; 

- zasad współpracy w organizacji i prowadzeniu praktyk zawodowych oraz ich oceny; 

 - innych informacji z otoczenia społeczno-gospodarczego, mogących mieć znaczenie dla 

zapewniania jakości kształcenia na uczelni. 

Konsultacje powinny odbywać się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata dla 

każdego kierunku. Za przeprowadzanie konsultacji odpowiedzialny jest dyrektor instytutu. W trakcie 

konsultacji uzyskuje się informacje na temat uwag lub proponowanych zmian do programu studiów, 

zwłaszcza w zakresie efektów uczenia się oraz do sytemu jakości kształcenia. 

Formy konsultacji: 

- wywiady przeprowadzone z otoczeniem społeczno - gospodarczym; 

- ankieta skierowana do pracodawców; 

- spotkania seminaryjne, konferencje;   

- wywiady przeprowadzane przez opiekunów praktyk z podmiotami przyjmującymi studentów. 

Z przeprowadzonych konsultacji dyrektor instytutu sporządza protokół. W przypadku spotkań 

grupowych do protokołu powinna być dołączona lista obecności interesariuszy. Dyrektor instytutu 

sporządza zbiorczy protokół z konsultacji do 30 września za dany rok akademicki. 
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Kwestionariusz wywiadu skierowany do pracodawców – interesariuszy 
zewnętrznych 

1. Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo jest firmą 
 państwową 
 prywatną 

2. Proszę określić wielkość Pana/Pani przedsiębiorstwa 

 Mikro 

 Małe 

 Średnie 

 Duże 
3. Czy Pana /Pani przedsiębiorstwo ma status 

 Samodzielne 

 Oddział przedsiębiorstwa regionalnego 

 Oddział przedsiębiorstwa krajowego 

 Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego 
4. Jaki rodzaj działalności prowadzi Pana/Pani przedsiębiorstwo 

 Produkcja 

 Usługi 

 Handel 
5. Miejsce prowadzonej działalności 

 Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

 Miasto od 20 – 100 tys. mieszkańców 

 Miasto do 20 tys. mieszkańców 

 Wieś 
6. Czy wśród pracowników Pana/Pani przedsiębiorstwa są absolwenci szkół wyższych? 

 Tak 

 Nie 
7. Czy wśród tych osób są absolwenci uczelni wyższych z regionu? 

 Tak 

 Nie 
8. Czy w Pana/Pani przedsiębiorstwie przyjmowani są studenci szkół wyższych na praktyki czy 

staże zawodowe? 

 Tak 

 Nie 
Jeśli tak to proszę krótko opisać ich przebieg – czas, formy i zadania 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

9. Jak ocenić można stopień przygotowania do pracy absolwentów (ocena od 1 do 5, gdzie 1 to 
wartość najniższa, 5 to wartość najwyższa) 

 Uniwersytetu 

  w zakresie wiedzy 

 w zakresie umiejętności 

  w zakresie kompetencji społecznych 
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 Akademii 

 w zakresie wiedzy 

 w zakresie umiejętności 

 w zakresie kompetencji społecznych 

 Szkoły niepublicznej 

 w zakresie wiedzy 

 w zakresie umiejętności 

 w zakresie kompetencji społecznych 

 Państwowej Uczelni Zawodowej 

 w zakresie wiedzy 

 w zakresie umiejętności 

 w zakresie kompetencji społecznych 

10. Jak można ocenić gotowość uczelni do współpracy z pracodawcą w zakresie: (ocena od 1 do 
5, gdzie 1 to wartość najniższa, 5 to wartość najwyższa) 

 Praktyk zawodowych 

 Przygotowania i realizowania planu i programu studiów 

 Współpracy w realizacji polityki zatrudnienia 

 Inne obszary współpracy (wskaż jakie to są obszary?) 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

11. Czy przedsiębiorstwo jest zainteresowane współpracą z uczelniami wyższymi? 

 Tak 

 Nie 
12. Jeśli tak to w jakich obszarach? 

 Współpracą w zakresie organizacji praktyk 

 Współpracą w zakresie przygotowania programu studiów 

 Współpracą w realizacji polityki zatrudnienia 

 Inne obszary współpracy ( wskaż jakie to są obszary?) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
13. W jaki sposób w Pana/Pani przedsiębiorstwie rekrutowani są nowi pracownicy? 

 Współpraca z urzędem pracy 

 Ogłoszenia prasowe i w mediach (bez Internetu) 

 Ogłoszenia w portalach internetowych 

 Współpraca z biurem karier uczelni 

 Współpraca z wyspecjalizowanymi firmami HR 

 Inne sposoby (wskaż jakie?) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 10 

 
 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY SATYSFAKCJI ZE STUDIÓW   
 
                                   W KUJAWSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ  
  

                                             Szanowna Studentko/Szanowny Studencie!  

Wkrótce otrzymają Państwo dyplom ukończenia studiów. Posiadają Państwo doświadczenie w 
studiowaniu na naszej Uczelni. Prosimy zatem o podzielenie się z nami swoimi uwagami i refleksjami 
na ten temat poprzez wypełnienie ankiety służącej do badania satysfakcji absolwentów. Ankieta jest 
całkowicie anonimowa a jej wyniki posłużą do lepszego dopasowania oferty Uczelni i warunków 
studiowania do oczekiwań studentów.  
  

  Kierunek studiów:  ………………………………………………………….        

  Specjalność:           ……………………………………………………….….     

 

  Typ studiów:           I stopnia / II stopnia / jednolite magisterskie/podyplomowe  

  Tryb studiów:            stacjonarne / niestacjonarne  

  
Do wyrażenia swoich ocen proszę posłużyć się skalami, na których w każdym przypadku należy 
zakreślić jedną cyfrę. Kolejne cyfry oznaczają, że Pan/Pani ocenia dany aspekt:  

 1 – zdecydowanie nisko;  2 – raczej nisko: 3 – przeciętnie;  4 – raczej wysoko;  5 – zdecydowanie 
wysoko  

Jeżeli chciał(a)by Pan/Pani rozwinąć odpowiedź na któreś z pytań lub umotywować swoją 
odpowiedź,  proszę skorzystać z arkusza na końcu ankiety.  

Ocena wiedzy, kompetencji i umiejętności uzyskanych w trakcie studiów 
Jak Pan/Pani ocenia:  

1.  Zakres wiedzy nabytej w trakcie studiowania   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

             2. Zakres swoich umiejętności praktycznych nabytych w trakcie studiowania  1 – 2 – 3 – 4 – 5  
3.  Zakres swoich kompetencji społecznych, ukształtowanych w 

trakcie studiowania  
 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

         4. Przydatność zdobytej wiedzy, kompetencji i umiejętności na rynku pracy  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

5. Do którego efektu procesu studiowania przykłada się, Pana/Pani zdaniem, zbyt mało uwagi 
w proporcji do pozostałych:  

do wiedzy  –  do umiejętności  –  do kompetencji społecznych  –  proporcja jest 
odpowiednia  
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Ocena procesu i warunków studiowania  

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani osoby prowadzące zajęcia pod względem wymienionych 
kryteriów?   

6. Merytoryczne przygotowanie do zajęć  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

7. Zaangażowanie w prowadzenie zajęć  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

8. Jasność i sprawiedliwość kryteriów oceniania   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

9. Stosunek do studentów  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

10. Kompetencje interpersonalne i umiejętność przekazywania wiedzy  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

11. Dostępność w ramach konsultacji osobiście lub poprzez e-mail  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

12. Stopień wykorzystywania możliwości oferowanych przez najnowsze 
technologie  

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

  

Jak Pan/Pani ocenia poniższe aspekty procesu studiowania?  
13. Plany i organizacja zajęć  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

14. Oferta zajęć obowiązkowych  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

15. Oferta zajęć fakultatywnych  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

16. Przydatność i sposób organizacji praktyk zawodowych  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

17. Oferta instytutowych kół naukowych i organizacji studenckich  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

18. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych w ramach 
instytutu  

1 – 2 – 3 – 4 – 5  

19. Możliwość rozwijania swoich zainteresowań pozanaukowych w ramach 
instytutu  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

20. Jasność procedur administracyjnych  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

21. Kontakt z władzami instytutowymi   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

22. Kontakt z władzami rektorskimi  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

23. Kontakt z przedstawicielami Rady Samorządu Studenckiego  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

24. Stosunek pracowników administracyjnych do studentów  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

25. Dostępność pracowników administracyjnych  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

26. Kompetencje pracowników administracyjnych  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

27. Działalność biblioteki uczelnianej  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

28. Dostępność źródeł naukowych – zbiory biblioteczne, bazy danych  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

29. Działalność pracowni komputerowej  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

30. Działalność punktów usługowych (np. ksero, bufet, automaty)  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

31. Estetyka, czystość i funkcjonalność pomieszczeń  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

32. Wyposażenie sal dydaktycznych  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

33. Infrastruktura uczelni (np. węzły sanitarne, parkingi, windy)  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

34. Dostosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych   1 – 2 – 3 – 4 – 5  

35. Oferta stypendialna  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 36. Ogólna atmosfera panująca w uczelni  1 – 2 – 3 – 4 – 5  
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Czy gdyby Pan/Pani miał/a jeszcze raz podjąć decyzję o studiowaniu, wybrał(a)by Pan/Pani:  

(Możliwe odpowiedzi: 1 – zdecydowanie nie;    2 – raczej nie;    3 – trudno powiedzieć;    4 – raczej 
tak;    5 – zdecydowanie tak)  

37. tę samą specjalność/te same specjalizacje?  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

38. ten sam kierunek studiów?  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

39. tę samą uczelnię?  1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 
40. Czy polecił(a)by Pan/Pani studia na Naszej Uczelni swoim znajomym?          1 – 2 – 3 – 4 – 5  

Na zakończenie prosimy o podzielenie  się z nami swoimi refleksjami na temat mocnych i słabych 
stron Kujawskiej Szkoły Wyższej 

Mocne strony KSW we Włocławku 
(to, co warto utrzymać)  

Słabe strony KSW  we Włocławku 
(to, co należy zmienić)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!  

 



Załącznik nr 11 
do Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia KSW we Włocławku w sprawie nauczania 
zdalnego 
 
 
Organizacja kształcenia na odległość 

 Uczelnia zapewnia infrastrukturę technologiczną umożliwiającą prowadzenie 

kształcenia na odległość; 

 Uczelnia wspiera w zakresie wykorzystania narzędzi ICT, wspomagających zdalne 

uczenie się studentów; 

 Dopuszczalne jest wykorzystywanie infrastruktury technologicznej oraz narzędzi 

innych uczelni krajowych i instytucji na zasadzie porozumienia. 

Materiały dydaktyczne dla studentów 

 Uczelnia wspiera przygotowywanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do procesu 

kształcenia na odległość; 

 Nauczyciel akademicki lub osoba prowadząca zajęcia przygotowuje i udostępnia 

materiały dydaktyczne w formie cyfrowej; 

 Materiały dydaktyczne podlegają monitorowaniu np. przez kierownika przedmiotu; 

 Uczelnia powinna posiadać procedury, które umożliwiają monitoring jakości 

materiałów dydaktycznych i sposobu ich udostępniania oraz wykrywania zjawisk 

niepożądanych w procesie kształcenia na odległość; 

 Uczelnia jest odpowiedzialna za udostępnienie narzędzi do kształcenia zdalnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności autorskiego, 

licencyjnego i RODO oraz zapewnienie legalnego i bezpłatnego dostępu do narzędzia 

dla wszystkich uczestników. 

Prawa i obowiązki studentów 

 Student ma prawo do pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia na 

odległość; 

 Student ma prawo do uzyskania wsparcia dotyczącego obsługi systemu wspierającego 

uczenie się na odległość; 

 Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na 

odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego, zgodnie z 

uczelnianym Regulaminem Studiów; 

 Student ma obowiązek wykonywania i odpowiedniego raportowania wszystkich zadań 

określonych przez nauczyciela; 



 Jeśli student będzie nieobecny na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym, 

powinien mieć dostęp do treści edukacyjnych w trybie offline. Kierownik przedmiotu 

może zalecić inną formę odrobienia tego typu zajęć. 

Prawa i obowiązki nauczycieli akademickich 

 Nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania odpowiednich materiałów 

dydaktycznych; 

 Nauczyciel jest zobowiązany do opracowania i udostępnienia wszystkim studentom 

dokładnego opisu zakładanych efektów uczenia się oraz metod ich weryfikacji - jeśli w 

wyniku zastosowania metod i technik kształcenia na odległość nastąpiły w sylabusie 

jakieś zmiany; 

 Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia studentom dokładnego planu pracy; 

 W przypadku całkowitego przejścia na proces kształcenia zdalnego, nauczyciel 

akademicki ma obowiązek przygotowania materiałów dydaktycznych zapewniających 

każdemu studentowi obciążenie pracą na zajęciach, zgodne liczbą godzin przypisaną w 

planie i programie studiów; 

 Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego monitorowania i dokumentowania 

przebiegu procesu uczenia się studentów. Dokumentacja powinna potwierdzać 

regularność kontaktów i interakcji ze studentami; 

 Nauczyciel jest zobowiązany do takiego zaprojektowania procesu zdalnego uczenia się 

studentów, który zapewni obciążenie pracą równe przypisanym danemu przedmiotowi 

punktom ECTS; 

 Nauczyciel akademicki lub inna osoba uprawniona do prowadzenia zajęć ma prawo do 

autonomii w wyborze narzędzi wspierających uczenie się studentów na odległość; 

 Nauczyciel ma prawo do uzyskania wsparcia w zakresie wdrażanych metod, narzędzi i 

technik kształcenia na odległość na zasadach określonych przez uczelnię. 

Rozliczanie obciążenia dydaktycznego dla nauczycieli akademickich 

 O ile przepisy obowiązujące w uczelni nie stanowią inaczej, do wykonania rocznego 

wymiaru zajęć dydaktycznych wlicza się 100 % liczby godzin zajęć na odległość; 

 Za prowadzenie zajęć na odległość do wykonania rocznego wymiaru zajęć 

dydaktycznych wlicza się taką liczbę godzin dydaktycznych, jaką prowadzący 

otrzymałby za prowadzenie przedmiotu o określonym wymiarze w sposób klasyczny; 

 Na potrzeby kształcenia na odległość, możliwe jest zwiększenie liczebności grup 

laboratoryjnych/ ćwiczeniowych/ projektowych/ seminaryjnych; 



 O ile przepisy obowiązujące w uczelni nie stanowią inaczej, rozliczenie obciążenia 

następuje po zakończeniu zajęć w danym semestrze oraz po potwierdzeniu przez 

kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej zajęcia dydaktyczne, spełnienia 

wszystkich dodatkowych warunków zdefiniowanych przez uczelnię. 

Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość 

 Utrzymuje się liczbę punktów ECTS przypisaną określonemu przedmiotowi w 

realizowanym programie studiów; 

 Punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, organizowane przez uczelnię 

oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. 

Ocena postępów uczenia się na odległość 

 Nauczyciel akademicki zapewnia studentom informację zwrotną dotyczącą ich 

postępów w nauce; 

 Do przechowywania informacji zwrotnych o postępach w nauce przeznaczona jest 

uczelniana platforma zdalnego nauczania lub inne tego typu narzędzie; 

 Nauczyciel wyznacza termin konsultacji online dla studentów; 

 Wszelkie aktywności związane z monitorowaniem uczenia się studentów i udzielania 

im informacji zwrotnej są zapisywane na uczelnianej platformie zdalnego nauczania lub 

za pomocą innego narzędzia. 

Ocena podsumowująca efekty uczenia się na odległość 

 Nauczyciel akademicki ma obowiązek określić metody i kryteria weryfikacji każdego 

efektu uczenia się realizowanego na odległość; 

 O ile inne przepisy obowiązujące w uczelni nie stanowią inaczej, weryfikacja efektów 

uczenia się na odległość jest indywidualną decyzją kierownika przedmiotu i może być 

przeprowadzona w następujący sposób: 

 w trybie regularnym, na terenie kampusu uczelnianego, w postaci zaliczenia 

ustnego lub pisemnego, określonego przez kierownika przedmiotu, 

 w trybie online - przy użyciu narzędzi informatycznych. 

 Uczelnia powinna zapewniać rzetelną weryfikację efektów uczenia się - może być 

przeprowadzona w trybie online, może odbywać się poza siedzibą uczelni; 

 Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich zajęć prowadzonych na odległość, określonych w 

semestralnym planie studiów studenta, jest obowiązkowe i podlega rozliczeniu zgodnie 

z zasadami określonymi w uczelnianym regulaminie studiów. 

 



Egzamin dyplomowy 

 Egzamin dyplomowy może odbywać się w ramach synchronicznego kontaktu online; 

 Egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony poprzez wideokonferencję, 

konferencję internetową, platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do 

synchronicznej pracy grupowej; 

 Komisja egzaminacyjna powinna zweryfikować dane osobowe studenta 

przystępującego do egzaminu dyplomowego; 

 Komisja sporządza protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego. Uczelnia powinna 

zapewnić  możliwość podpisania protokołu przez wszystkich członków komisji 

egzaminacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KWESTIONARIUSZ ANKIETY SKIEROWANY DO STUDENTÓW KUJAWSKIEJ 
SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU DOTYCZĄCY NAUCZANIA ZDALNEGO 
W CZASIE PANDEMII COVID - 19 

 

Pytanie 1  

Czy wszyscy prowadzący, z którymi miała Pani/Pan zajęcia w tym semestrze, kontaktowali 

się z  Pani/Pana grupą po zawieszeniu zajęć na Uczelni.  

 
• Wszyscy 
 

• Większość 
 

• Połowa  
 

• Niewiele 
 
Podkreśl właściwą odpowiedź  
  
  
Pytanie 2   
Zajęcia online na moim kierunku: 
 

• w ogóle się nie odbywają  
• odbywają się z pojedynczych przedmiotów 
• odbywają się z około połowy przedmiotów 
• odbywają się ze zdecydowanej większości 
• odbywają się ze wszystkich przedmiotów 

 
Podkreśl właściwą odpowiedź 
Pytanie 3  
Poziom zajęć prowadzonych w formie online jest Pani/Pana zdaniem  
  

• Dużo niższy od tradycyjnych zajęć  
• Niższy od tradycyjnych form zajęć 
• Taki sam lub porównywalny do tradycyjnych form zajęć 
• Wyższy od tradycyjnych zajęć 

 
Podkreśl właściwą odpowiedź 
 
  



 
 
 
 
Pytanie 4  

 
Jak ocenia Pani/Pan zdalny kontakt z nauczycielami akademickimi?   
Oceń w skali odpowiedzi 1-5 gdzie 1 oznacza wartość najniższą a 5 wartość najwyższą 

  
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

 
Podkreśl właściwą cyfrę 
 
Pytanie 5 
Ile czasu zajmuje Pani/Panu przygotowanie do zajęć zdalnych, w stosunku do tradycyjnego 
modelu? 
 

 Dużo więcej, 
 Trochę więcej 
 Tyle samo, 
 Trochę mniej, 
 Dużo mniej 

 
  
 Podkreśl właściwą odpowiedź 
  

  
Pytanie 6  
 
Czy występują jakieś nieprawidłowości przy prowadzeniu przedmiotu online.  
Odpowiedzi w tym pytaniu mają formę otwartą i studenci mogą zaznaczać więcej    
 niż jedną odpowiedź oraz wpisywać swoją.   

  
• Zajęcia odbywają się w innych godzinach względem planu   
• Warunki zaliczenia i pracy online są niejasne  
• Materiały na zajęcia są niedostateczne  
• Materiału do samodzielnej pracy jest nieproporcjonalnie dużo  
• Dołączenie do zajęć jest utrudnione z przyczyn technicznych  
• Treści wykładowe nie są wystarczająco dobrze wyjaśnione/wytłumaczone  

 
   



 
Pytanie 7  
Co Pani/Pana zdaniem jest największym problemem nauczania online   

  
• Brak dostępu do książek ze względu na zamknięte biblioteki  
• Brak jasnych informacji na temat zaliczeń (kolokwia, 
wejściówki,   egzaminy)  
• Za duża ilość materiału do opanowania  
• Słabe zaangażowanie i zainteresowanie wykładowców 
• Częste problemy z MS Teams  wynikające z dużej liczby 
korzystających z tej platformy osób. Szczególnie o 8:00  
• Brak dostępu do Internetu i komputerów w określonych 
godzinach zajęć.   
• Brak wiedzy i umiejętności ze strony wykładowców na temat 
nauczania online.   
• Brak weryfikacji przyswajania wiedzy,   
• Komunikacja  
• Brak jednego źródła kontaktu ze studentami. Wykorzystywane 
są wszystkie platformy.   
• Trudność ze skupieniem i koncentracją uwagi w warunkach 
domowych szczególnie   
• Trudności wykładowców z obsługą i działaniem na platformach,   
• Brak rzetelnej oceny wykonanych zadań   
• Wykładowcy wymagają znacznie więcej niż na uczelni  
• Przerzucanie całej odpowiedzialności i ciężaru nauki na studenta, 
brak zaangażowania ze strony większości prowadzących.  
• Utrudniony kontakt z wykładowcami,   
• Nieprowadzenie zajęć online   

 
Podkreśl właściwe odpowiedzi 

 
 

Pytanie 8  
Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena nauczania online  
Oceń w skali odpowiedzi 1-5 gdzie 1 oznacza wartość najniższą a 5 wartość najwyższą 

  
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

 
 Podkreśl właściwą cyfrę 
 



 
 
Pytanie 9 
Co Pani/Pana zdaniem poprawiłoby jakość kształcenia online   
  

• Nauczanie online prowadzone na jednej platformie, bez używanie 
wszystkich platform, którymi dysponuje  KSW 
• Lepsza jakość sprzętu i Internetu studentów jak i wykładowców 
akademickich,  
• Określenie jasnych i klarownych zasad prowadzenia zajęć, 
egzekwowania wiedzy przez wykładowców,   
• Kontrola wykładowców nad faktyczną obecnością na danej formie zajęć 
studentów przez np. ocenę z aktywności.   
• Mniejsza ilość materiału wymagane od studenta z tygodnia na tydzień.   
• Lepsza komunikacja z wykładowcami,   
• Szkolenia dla wykładowców nt. form nauczania na platformie MS 
Teams,   
• Większa dostępność do publikacji, prac naukowych, książek w formie 
online,  
• Klarowne określenie sposobu przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów.   

  
 Podkreśl właściwe odpowiedzi  

 
Pytanie 10  
Jaka jest Pani/Pana ocena kontaktu online z działem spraw studenckich Twojego kierunku  
Oceń w skali odpowiedzi 1-5 gdzie 1 oznacza wartość najniższą a 5 wartość najwyższą 

  
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

Podkreśl właściwą cyfrę 
  
 
Pytanie 11  
 Inne uwagi i sugestie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pytanie 12 
 
Czy Państwa zdaniem niektóre zajęcia dydaktyczne  można by prowadzić w formie zdalnej? 
 
 

                               tak  
                               nie 
 
   Podkreśl właściwą odpowiedź 
 
 
Pytanie 13 
 
Jeśli tak to jakie zajęcia? 
 
 
  
  
  
  
  
 

 
 


