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I. Kontrole zewnętrzne 

W roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego miały miejsce trzy 

kontrole zewnętrzne, których dokonały Najwyższa Izba Kontroli (jednej kontroli) i Polska Komisja 

Akredytacyjna (dwóch kontroli).  

1. Przedmiotem kontroli NIK w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przeprowadzonej w terminie 

03.03.-05.05.2016 r. było przygotowywanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela w 

latach 2013-2016. NIK poddała badaniu dziewięć programów kształcenia kształcących 

przyszłych nauczycieli, w tym pięć dla studiów pierwszego stopnia, trzy dla studiów drugiego 

stopnia oraz jeden program studiów podyplomowych, m.in.: 

 edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, studia pierwszego i drugiego stopnia, 

stacjonarne i niestacjonarne, o profilu ogólnoakademickim, prowadzone przez Wydział 

Edukacji Muzycznej;  

 wychowania fizycznego, studia pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, o 

profilu ogólnoakademickim, prowadzone na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 

przez Instytut Kultury Fizycznej; 

 pedagogiki wczesnoszkolnej, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, o profilu 

ogólnoakademickim, prowadzone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii przez Instytut 

Pedagogiki; 

 studiów podyplomowych matematyki, prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i 

Techniki przez Instytut Matematyki. 

Zakres kontroli NIK objął cztery zagadnienia, tj.: 

 opracowanie oraz realizację programu kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla 

przedmiotu, w tym: strukturę programu kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla 

przedmiotu, ujęcie w programach kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla przedmiotu 

pełnego zakresu treści kształcenia, realizację programu kształcenia; 

 organizację i realizację przez Uczelnię praktyk pedagogicznych, w tym: zasady organizacji 

przez Uczelnię praktyk pedagogicznych, realizację przez Uczelnię praktyk pedagogicznych; 
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 zachowanie przez Uczelnię minimum kadrowego właściwego dla poziomu oraz kierunku 

studiów; 

 działania służące doskonaleniu programu kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla 

przedmiotu, w tym: zasady rekrutacji na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe, efekty 

wdrożenia Systemu Jakości Kształcenia, ocenę sprawności kształcenia, nadzór nad działalnością 

Uczelni.   

Ocena kontrolowanej działalności Uniwersytetu w wymienionych powyżej zakresach i dla 

wyliczonych programów kształcenia zakończyła się wydaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli 

oceny pozytywnej. 

2. Przedmiotem wizytacji PKA w Uniwersytecie były oceny programowe dwóch kierunków 

studiów, tj.: 

 fizyki, studia pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, o profilu 

ogólnoakademickim, prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki przez Instytut 

Fizyki, w dniach 09-10.11.2015 r.; 

 matematyki, studia pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, o profilu 

ogólnoakademickim, prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki przez Instytut 

Matematyki, w dniach 23-24.11.2015 r. 

Wizytacje i oceny programowe dwóch kierunków studiów (fizyki i matematyki) zostały 

przeprowadzone zamiast oceny instytucjonalnej, do której został początkowo wskazany przez PKA 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki.  

Podczas kontroli PKA ocenie poddany był wewnętrzny system zapewniania i doskonalenia 

jakości kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w tym szczególnie WSZiDJK 

podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  oraz jednostek organizacyjnych, których 

kierunki studiów podlegały ocenie programowej PKA. PKA w przypadku przeprowadzonych 

dwóch kontroli kierunków dla matematyki wystawiła za ten zakres ocenę pozytywną „w 

pełni”, a dla fizyki Uniwersytet nie otrzymał jeszcze ostatecznego raportu. 

Ocena programowa wymienionych powyżej kierunków studiów Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego zakończyła się w przypadku matematyki wydaniem przez Polską Komisję 

Akredytacyjną oceny pozytywnej, a w przypadku fizyki oczekujemy na ostateczny raport. 

  

II. Uchwalone akty wewnętrzne dotyczące jakości kształcenia (ponad 70 uchwał Senatu) 

W roku akademickim 2015/2016 uchwalono na poziomie ogólnouczelnianym sto dziesięć 

aktów prawnych w obszarze jakości kształcenia: 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 2/2015/2016 z dnia 27 października 2015 

r. w sprawie utworzenia na kierunku studiów inżynieria materiałowa specjalności na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Techniki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 7/2015/2016 z dnia 24 listopada 2015 r. w 

sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 8/2015/2016 z dnia 24 listopada 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. w 

sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 

programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni 

obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017, 
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 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 13/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. w 

sprawie utworzenia na kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna specjalności na 

Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 14/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. w 

sprawie zniesienia na kierunku studiów edukacja techniczno-informatyczna specjalności na 

Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 15/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. w 

sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 17/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia dokumentu pn. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 

lata 2016 – 2020, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 25/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 27/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 28/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 29/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 30/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności lingwistyka stosowana język rosyjski z językiem chińskim na 

kierunku studiów filologia prowadzonym na Wydziale Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 31/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie zniesienia specjalności techniki komputerowe w środowisku na kierunku studiów 

edukacja techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 32/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie zniesienia specjalności badania społeczne w praktyce oświatowej na kierunku studiów 

pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 33/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie zniesienia studiów podyplomowych Public Relations prowadzonych na Wydziale 

Administracji i Nauk Społecznych, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 36/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w 

sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Studentów, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 37/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w 

sprawie zniesienia specjalności edukacja włączająca na kierunku studiów pedagogika 

prowadzonym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 38/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w 

sprawie zniesienia specjalności kultura współczesna na kierunku studiów filologia polska 

prowadzonym na Wydziale Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 39/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w 

sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów filologia polska prowadzonym na Wydziale 

Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 40/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w 

sprawie zniesienia specjalności komunikowanie w administracji na kierunku studiów filologia 

polska prowadzonym na Wydziale Humanistycznym, 
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 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 41/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w 

sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów kulturoznawstwo prowadzonym na Wydziale 

Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 43/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy akademickiej pomiędzy 

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Yokohama National University w Japonii, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 44/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w 

sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Zarządzanie 

przyrodą i wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji 

w sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia tego kierunku, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w 

sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów zarządzanie kryzysowe prowadzonym na 

Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 46/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w 

sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów turystyka i rekreacja prowadzonym na 

Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 47/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w 

sprawie zniesienia studiów podyplomowych na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 48/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w 

sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 49/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w 

sprawie zniesienia studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 50/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w 

sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów Pedagogika prowadzonym na Wydziale 

Pedagogiki i Psychologii, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 55/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji oraz planowanej liczby przyjęć 

na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 101/2014/2015 z dnia 26 

maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 

2016/2017, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 57/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach stacjonarnych 

studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017, w tym liczby 

miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 58/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 

programów kształcenia dla studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń 

projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 59/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 79/2014/2015 z dnia 28 

kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów, 
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 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 60/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja – 

studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 61/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów rewitalizacja dróg 

wodnych – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 62/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów geografia – studia 

pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 63/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów geografia – studia 

drugiego stopnia, praktyczny profil kształcenia, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 64/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo – jednolite 

studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 65/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kierunku jednolitych 

studiów magisterskich prawo o praktycznym profilu kształcenia i wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w sprawie nadania uprawnienia do 

prowadzenia tego kierunku, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 66/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wojskoznawstwo – 

studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 67/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kierunku studiów pierwszego stopnia 

wojskoznawstwo o ogólnoakademickim profilu kształcenia, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 68/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów wojskoznawstwo prowadzonym na 

Wydziale Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 69/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

prowadzonym na Wydziale Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 70/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

prowadzonym na Wydziale Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 71/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów rewitalizacja dróg wodnych prowadzonym 

na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 72/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów turystyka i rekreacja prowadzonym na 

Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 73/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów geografia prowadzonym na Wydziale 

Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 74/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów geografia prowadzonym na Wydziale 

Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, 
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 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 75/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów matematyka prowadzonym na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Techniki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 76/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów matematyka prowadzonym na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Techniki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 77/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

prowadzonym na Wydziale Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 78/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

prowadzonym na Wydziale Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 79/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów politologia prowadzonym na Wydziale 

Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 80/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów matematyka prowadzonym na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Techniki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 81/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów matematyka prowadzonym na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Techniki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w 

sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 

2017/2018, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 88/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w 

sprawie stwierdzenia zgodności z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem UKW 

Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 90/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w 

sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów edukacja 

techniczno–informatyczna - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od 

roku akademickiego 2015/2016, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w 

sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 91/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w 

sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów politologia prowadzonym na Wydziale 

Humanistycznym, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 92/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w 

sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów socjologia prowadzonym na Wydziale 

Administracji i Nauk Społecznych, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 93/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w 

sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów socjologia prowadzonym na Wydziale 

Administracji i Nauk Społecznych, 
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 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 94/2015/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w 

sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów fizyka prowadzonym na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Techniki, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 98/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Państwową Instytucją Oświatową Szkolnictwa Wyższego 

Obwodu Moskiewskiego „Państwowy Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny” (Rosja), 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 99/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 122/2014/2015 Senatu UKW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie 

określenia procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 100/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr 171/2013/2014 Senatu UKW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie 

określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat 

związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego, 

 Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 101/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Rollespils Akademiet w Kopenhadze (Dania), 

 Zarządzenie Nr 2/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 

2015 r. w sprawie wysokości oraz okresu pobierania stypendium doktoranckiego dla uczestników 

studiów doktoranckich, 

 Zarządzenie Nr 3/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 października 

2015 r. w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych ds. opiniowania wniosków o 

przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji 

projakościowej w roku akademickim 2015/2016, 

 Zarządzenie Nr 6/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 października 

2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury zrzekania się przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

prawa pierwszeństwa do opublikowania prac dyplomowych studentów UKW, 

 Zarządzenie Nr 8/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 października 

2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

 Zarządzenie Nr 10/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 listopada 

2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

 Zarządzenie Nr 11/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 listopada 

2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego, 

 Zarządzenie Nr 12/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 grudnia 2015 

r. zmieniające zarządzenie Nr 107/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 

sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy, 

 Zarządzenie Nr 14/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 grudnia 2015 

r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 

rok akademicki 2015/2016, 
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 Zarządzenie Nr 18/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 stycznia 

2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2015/2016, 

 Zarządzenie Nr 20/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2016 r. 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 22/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 lutego 2016 

r. w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 dla studentów 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia kierunku edukacja technicznoinformatyczna, inżynieria 

materiałowa oraz mechatronika, 

 Zarządzenie Nr 25/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 marca 2016 

r. zmieniające Zarządzenie Nr 125/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

27 września 2013 r. w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i 

doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania do 

Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni, 

 Zarządzenie Nr 27/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 kwietnia 2016 

r. W sprawie procedury zawierania przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego umów o współpracy, 

porozumień i listów intencyjnych z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami 

krajowymi, 

 Zarządzenie Nr 28/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 kwietnia 2016 

r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego na rok akademicki 2015/2016, 

 Zarządzenie Nr 29/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 

2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, 

 Zarządzenie Nr 32/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 maja 2016 r. 

w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy 

zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 33/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 maja 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017 oraz terminów rejestracji i 

składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 34/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 maja 2016 r. 

W sprawie procedury zgłaszania oraz organizowania imprez rozrywkowych, artystycznych i 

sportowych oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym lub promocyjnym związanych z 

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, 

 Zarządzenie Nr 35/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 maja 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2016/2017 oraz terminów rejestracji i składania 

dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na 

studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 37/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 maja 2016 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na 

studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017, 
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 Zarządzenie Nr 40/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku 

akademickim 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 41/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku 

akademickim 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 42/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiach, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz 

podejmujących inne formy kształcenia, 

 Zarządzenie Nr 43/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie 

zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce, 

 Zarządzenie Nr 44/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie ustalenia w roku akademickim wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w 

przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów, 

 Zarządzenie Nr 46/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 czerwca 2016 

r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na 

studia wyższe w roku akademickim 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 48/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 czerwca 2016 

r. w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na 

studiach stacjonarnych, 

 Zarządzenie Nr 49/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 czerwca 2016 

r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się w 

roku akademickim 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 50/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 czerwca 

2016 r. w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni 

za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności 

administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego, 

 Zarządzenie Nr 51/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 czerwca 

2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 20/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z 

dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 52/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 czerwca 

2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu 

przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 54/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 czerwca 

2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na 

studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiegow roku akademickim 2016/2017 oraz 

terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku 

akademickim 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 56/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 lipca 2016 r. 

zmieniające zarządzenie Nr 40/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 

maja 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach 

niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017, 

 Zarządzenie Nr 57/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 lipca 2016 r. 

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum 
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Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego 

Systemu Antyplagiatowego (OSA), 

 Zarządzenie Nr 61/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 sierpnia 2016 

r. zmieniające zarządzenie Nr 102/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów 

związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia 

oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego, 

 Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 stycznia 

2016 r. w sprawie rozwiązania Uczelnianego Zespołu ds. Realizacji Standardów Kształcenia, 

 Pismo okólne Nr 3/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2016 r. 

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2012/2013 Rektora UKW z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie 

powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 

 

III. Działalność organów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 

poziomie ogólnouczelnianym 

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016 

realizowany był przez następujące organy na poziomie ogólnouczelnianym, tj.:  

 Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, 

 Senacką Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, 

 Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

 Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, 

 Uczelniany Zespół ds. Realizacji Standardów Kształcenia Nauczycieli, 

 Biuro ds. Jakości Kształcenia. 

Powyżej wymienione organy w roku akademickim 2015/2016 działały w ramach przyznanych 

im kompetencji określonych w  Zarządzeniu nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2.04.2013 r.                   

w sprawie wprowadzenia i stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Zrealizowały następujące zadania: 

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia odbyła 12 posiedzeń, w tym:                     

10  samodzielnie i 2 wspólnie z Prorektorem ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, Uczelnianym 

Zespołem ds. Jakości Kształcenia oraz Prodziekanami ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu.  

W roku akademickim 2015/2016 zrealizowała trzy z czterech zadań, tj.: 

1. opiniowanie ogólnouczelnianych procedur dotyczących jakości kształcenia;  

2. formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia                 

w Uniwersytecie; 

3. opracowaniem planu działań projakościowych w Uniwersytecie. 

Nie podjęto działania związanego z: 

1. upowszechnianiem dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia. 

   

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia podjął się wszystkich działań, czyli:  

1. organizował i koordynował działania podejmowane przez Uczelniany Zespół ds. Jakości 

Kształcenia, zmierzające do zapewniania oraz doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni 

we współpracy z władzami Uczelni, władzami podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania dydaktyczne, 

studentami, doktorantami, słuchaczami oraz interesariuszami zewnętrznymi. 

Pełnomocnik zorganizowała i wzięła łącznie udział w 30 posiedzeniach/spotkaniach z 
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Prorektorem ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, Senacką Komisją ds. Dydaktyki i 

Jakości Kształcenia, Uczelnianym Zespołem ds. Jakości Kształcenia, Samorządem 

Studentów i Doktorantów, Działem Informatyzacji Biurem Karier, Biurem Funduszy 

Europejskich i Współpracy z Regionem; 

2. w ramach współpracy z Pełnomocnikami Rektora, zorganizowała i uczestniczyła w 

spotkaniach z Pełnomocnikami Rektora do spraw: Organizacji Procesu Kształcenia, 

Organizacji Studiów Podyplomowych, Informatycznych Systemów Obsługi Studentów;  

3. w ramach inicjowania i kierowania pracami mającymi na celu określenie narzędzi 

monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia Pełnomocnik wzięła udział w pracach 

nad przygotowaniem wewnętrznych aktów prawnych, w tym Wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie programów kształcenia, 

Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów 

kształcenia dla studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, Regulaminu 

kursów dokształcających i szkoleń, zmian w Regulaminie Studiów, opracowaniem i 

dostosowaniem wewnętrznych aktów prawnych do realizacji procedury potwierdzania 

efektów uczenia się oraz w tworzeniu Rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia, a także w formułowaniu zapytań kierowanych do MNiSW dotyczących 

interpretacji przepisów w zakresie zmian programów studiów i efektów kształcenia;  

4. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia przedstawiła projekty aktów prawnych i 

dokumentów dotyczących jakości kształcenia do zaopiniowania Senackiej Komisji ds. 

Dydaktyki i Jakości Kształcenia;  

5. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia zainicjowała samooceny procesu kształcenia 

w podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni realizujących zadania 

dydaktyczne w zakresie elementów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w UKW;  

6. nadzorowała monitorowanie efektów ewaluacji oraz karier zawodowych absolwentów. 

Odbyła spotkania i prowadziła konsultacje z pracownikami Biura Karier;  

7. odbywała dyżury (2 godziny tygodniowo), w ramach których udzielała konsultacji 

pracownikom UKW w zakresie tematyki dotyczącej jakości kształcenia; 

8. uczestniczyła w spotkaniach z PKA dokonujących oceny programowej kierunków fizyka i 

matematyka. 

9. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia uczestniczyła w spotkaniu Pełnomocników 

ds. Jakości Kształcenia uczelni polskich, Uniwersytet Śląski, Katowice 19-20.05.2016 r. 

 

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia odbył w roku akademickim 2015/2016                           

12 zebrań, w tym: 10 razy obradował samodzielnie, a 2 razy wraz z Prorektorem ds. Dydaktycznych i 

Jakości Kształcenia i Senacką Komisją ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz Prodziekanami ds. 

Dydaktyki i Jakości Kształcenia Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu.  

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia zrealizował zgodnie z określonymi zadaniami 

następujące działania: 

1. brał udział w opracowaniu i opiniowaniu aktów wewnętrznych dotyczących jakości 

kształcenia, tj.: harmonogram pracy organów WSZJK, Uchwała Senatu Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego Nr 12/2015/2016 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów 

kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni 

obowiązujących od roku akademickiego 2016/2017, Uchwała Senatu Uniwersytetu 
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Kazimierza Wielkiego Nr 44/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia 

kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Zarządzanie przyrodą i 

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w 

sprawie nadania uprawnienia do prowadzenia tego kierunku, Uchwała Senatu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 65/2015/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w 

sprawie utworzenia na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych kierunku jednolitych 

studiów magisterskich prawo o praktycznym profilu kształcenia i wystąpienia z 

wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji w sprawie 

nadania uprawnienia do prowadzenia tego kierunku, Zarządzenie Nr 29/2015/2016 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego; 

2. brał udział w pracach nad zmianami do aktów wewnętrznych Uniwersytetu z zakresu 

jakości kształcenia, tj.: Zarządzenia nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2.04.2013                    

w sprawie wprowadzenia i stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia, Uchwały Senatu Nr 21/2014/2015 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 

programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych 

zadań Uczelni na rok akademicki 2015-2016 i Zarządzenia Nr 90/2012/2013 Rektora 

UKW w sprawie ankietyzacji; 

3. dokonał weryfikacji formalnej efektów kształcenia dla nowo projektowanych kierunków 

studiów w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, tj.: zarządzanie przyrodą (studia 

pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny), wojskoznawstwo 

(studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki), prawo 

(studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny) oraz dla 

nowo projektowych z powodu „przeprofilowania”, tj.: geografia (studia pierwszego 

stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny), geografia (studia drugiego 

stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny), turystka i rekreacja (studia 

pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny), rewitalizacja dróg 

wodnych (studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny); 

4. dokonał weryfikacji formalnej zmiany efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków 

studiów w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, tj.: edukacja techniczno-informatyczna 

(studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki), 

edukacja techniczno-informatyczna (studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, 

profil ogólnoakademicki); 

5. uczestniczył w opracowaniu zmiany kwestionariusza ankiety do oceny zajęć 

dydaktycznych; 

6. opracował sprawozdania dotyczące jakości kształcenia zawierające wnioski z okresowej 

samooceny podstawowych jednostek organizacyjnych za rok akademicki 2015/2016 oraz 

z raportu procesu ankietyzacji w UKW; 

7. w roku akademickim 2015/2016 rolę Uczelnianego Koordynatora ds. Ankietyzowania 

pełniło dwóch członków UZds.JK - dr Hanna Żukowska oraz dr Marek Mrówczyński; 

8. formułował wnioski i rekomendacje dotyczące jakości kształcenia w Uniwersytecie oraz 

projektował plan działań projakościowych na rok akademicki 2016/2017. 
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Biuro ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016 zrealizowało wszystkie 

wyznaczone zadania, mianowicie:  

1. podejmowało czynności związane z tworzeniem projektów nowych dokumentów, aktów 

prawnych oraz opracowaniem zmian w istniejących aktach w zespołach roboczych oraz 

indywidulanie, a także uczestniczyło w ich opiniowaniu, w tym: 

  przygotowało harmonogram pracy organów WSZJK w roku akademickim 2015/2016, 

 współtworzyło zmiany w:  

- Uchwałę Nr 171/2013/2014 Senatu UKW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie 

określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi 

edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich 

w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, 

- Uchwale Senatu Nr 79/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Studiów, 

- Uchwale Senatu Nr 122/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia 

procedury potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego, 

- Zarządzeniu Nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2.04.2013 w sprawie 

wprowadzenia i stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

- Zarządzeniu Nr 90/2012/2013 Rektora UKW w sprawie ankietyzacji, 

 współtworzyło nowe akty prawne: 

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 25/2015/2016 z dnia 26 

stycznia 2016 r. w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia, 

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 8/2015/2016 z dnia 24 

listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 12/2015/2016 z dnia 15 

grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek 

organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i 

drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z 

wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w 

zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni obowiązujących od roku 

akademickiego 2016/2017, 

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 58/2015/2016 z dnia 26 

kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek 

organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów podyplomowych, 

kursów dokształcających i szkoleń projektowanych zgodnie z wymaganiami 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

- Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 59/2015/2016 z dnia 26 

kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 79/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Studiów, 

- Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 100/2015/2016 z dnia 28 

czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 171/2013/2014 Senatu UKW z dnia 23 

września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki 

pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów 

i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, 
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- Zarządzenie Nr 29/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

26 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kursów Dokształcających 

i Szkoleń w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, 

- Zarządzenie Nr 49/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 

czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie 

potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2016/2017, 

- Zarządzenie Nr 57/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zasad składania i archiwizacji prac 

dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych(APD) 

oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu 

Antyplagiatowego (OSA), 

- Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 

22 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania Uczelnianego Zespołu ds. Realizacji 

Standardów Kształcenia; 

 opiniowało: 

- dokumentację w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie przyrodą 

Wydziałowi Nauk Przyrodniczych,  

- dokumentację w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów 

jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo Wydziałowi 

Administracji i Nauk Społecznych, 

- projekt raportu samooceny dla oceny programowej kierunku fizyka, studia 

pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, o profilu 

ogólnoakademickim, 

- projekt raportu samooceny dla oceny programowej kierunku matematyka, studia 

pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, o profilu 

ogólnoakademickim, 

- projekty szczegółowej organizacji potwierdzania efektów uczenia się dla danych 

kierunków, poziomów i profili kształcenia opracowane przez 3 jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu, 

- projekt dokumentu dotyczącego podwójnego dyplomowania na Wydziale Kultury 

Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, 

- projekt dokumentu dotyczącego wyboru specjalności na kierunku geografia, studia 

drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, o profilu ogólnoakademickim, 

prowadzonego na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki przez Instytut 

Geografii; 

2. na bieżąco monitorowało rozwiązania podejmowane przez krajowe oraz zagraniczne 

instytucje szkolnictwa wyższego w obszarze jakości kształcenia. Informacje pozyskiwało 

z różnych źródeł, w tym ze stron internetowych, publikacji, korespondencji oraz ze 

spotkań. Otrzymane dane i materiały zamieszczało na stronie UKW w zakładce „jakość 

kształcenia”. W ramach realizacji tego zadania brało udział w 4 konferencjach                        

i 2 seminariach dotyczących jakości kształcenia, tj.: 

- Konferencja pn. Mierzyć to co niemierzalne. Pomiar kapitału ludzkiego w praktyce 

firm, Warszawa, 05.11.2015 r., 

- X Kongres Obywatelski pn. Polska jutra. Możemy być lepsi!, Warszawa, 07.11.2015 r., 
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- Seminarium pt. Uznawanie efektów kształcenia. Nowe wyzwanie dla polskich uczelni. 

Seminarium upowszechniające efekty projektów Kuźnia Kadr 6 i Kuźnia Kadr 7 

(Program Absolwent), Bydgoszcz, 24.11.2015 r., 

- Seminarium dot. uznawalności zagranicznych dokumentów o wykształceniu, Warszawa, 

27.04.2016 r., 

- VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Warszawa, 8-9.06.2016 r., 

- Konferencja regionalna pn. Dialog dla kompetencji jutra, Gdańsk, 30.08.2016 r.; 

3. na bieżąco prowadziło dokumentację Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Biura; 

4. prowadziło korespondencję z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie 

interpretacji przepisów oraz Polską Komisją Akredytacyjną dotyczącą przedstawienia 

uzupełnień i wyjaśnień w zakresie zagadnień ocenianych na kierunkach studiów 

matematyka i fizyka podczas wizytacji PKA; 

5. brało udział w działaniach wynikających z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w 

Uniwersytecie, tj. współtworzyło z Prorektorem ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 

odpowiedzi na pytania NIK, udostępniało dokumentację, przedstawiło system jakości 

kształcenia Uniwersytetu, zapoznało się wspólnie z  Prorektorem ds. Dydaktycznych i 

Jakości Kształcenia ze wstępnym wystąpieniem pokontrolnym i współuczestniczyło w 

przygotowaniu korekt, uzupełnień i wyjaśnień oraz zapoznało się z ostatecznym 

wystąpieniem pokontrolnym odnotowując uwagi NIK jako tematy do rekomendacji;  

6. na bieżąco prowadziło działalność konsultacyjno-doradczą z zakresu jakości kształcenia 

dla podmiotów UKW, którą realizowało indywidulanie lub z Pełnomocnikiem Rektora 

ds. Jakości Kształcenia w Biurze podczas pełnionych dyżurów, zapowiedzianych bądź 

niezapowiedzianych spotkań indywidualnych/zespołowych, w formie komunikacji 

telefonicznej i e-mailowej, a także  poza Biurem, tj. w jednostkach prowadzących 

kierunki studiów, Dziale Dydaktyki i Biurze Karier. Ponadto uczestniczyło w spotkaniach 

z Polską Komisją Akredytacyjną dokonującą oceny programowej kierunków studiów 

fizyka oraz w spotkaniach jednostek organizacyjnych przygotowujących się do wizytacji 

PKA na kierunku studiów matematyka, a także udostępniło dokumentację dotyczącą 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uniwersytetu podstawowym 

jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu i jednostkom organizacyjnym, których 

kierunki studiów kontrolowała PKA (dla kierunków: fizyka i matematyka); 

7. uczestniczyło w przygotowaniu projektu na konkurs dotyczący podniesienia kompetencji 

kadry Uniwersytetu ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w tym brało 

udział w spotkaniach roboczych i współorganizowało takie spotkania, opracowała 

arkusze do diagnozy pracowników, współtworzyła pisma i narzędzia do diagnozy 

kompetencji kadry Uniwersytetu, prowadziła komunikację z Działem Informatyzacji, 

Działem Kadr i Szkolenia oraz Biurem Funduszy i Współpracy z Regionem, utworzyła i 

obsługiwała alias „kompetencje_kadry”, który posłużył do przeprowadzenia diagnozy 

zainteresowania i kompetencji kadry, współtworzyła opracowania do wniosku; 

8. na bieżąco gromadziło, przetwarzało dokumenty i informacje otrzymywane od rad oraz 

komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu; 

9. aktualizowało zakładkę „jakości kształcenia” znajdującą się na stronie internetowej 

Uniwersytetu; 

10. brało udział w przygotowaniu Rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia do Wytycznych dla rad…, Rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia do Wytycznych dla rad … i procedury potwierdzania efektów kształcenia 
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oraz Rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia dot. dostosowania 

profili kształcenia, a także upowszechniło je poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Uniwersytetu w zakładce „jakość kształcenia” i rozsyłanie do organów 

tworzących Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UKW; 

11. współtworzyło Sprawozdanie – ocenę funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2014/2015 oraz  upowszechniło je 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce „jakość 

kształcenia” oraz całokształt zagadnień w ramach celu C1-Zapewnianie najwyższej 

jakości kształcenia Strategii rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

na lata 2016-2020 i opracowanie wartości mierników określonych w Strategii rozwoju 

UKW … za rok kalendarzowy 2015;  

12. na bieżąco organizowało i współorganizowało razem z Prorektorem ds. Dydaktycznych i 

Jakości Kształcenia, Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Kierownikiem 

Działu Dydaktyki spotkania robocze i konsultacyjne dotyczące jakości kształcenia oraz 

uczestniczyło w nich i współtworzyło w trakcie i z tych spotkań opracowania i protokoły. 

Pomagało przy organizacji spotkań z Samorządem Studenckim, Biurem Karier, zebrań 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia, z przedstawicielami jednostek pracujących nad dostosowaniem profili i 

programów kształcenia. Ponadto przedstawicielka Biura brała udział we wszystkich 

spotkaniach Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia z Przewodniczącymi Komisji 

ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, 

spotkaniach z pracownikami Biura Karier, Samorządu Studenckiego i posiedzeniach 

Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, a także większości zebrań z 

Prorektorem ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

 

IV. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów UKW 

Podstawę prawną monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w roku akademickim 2015/2016 r. stanowiło Zarządzenie Nr 38/2014/2015 Rektora UKW  

z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej 

studenta/doktoranta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Uchwała Senatu Nr 123/2014/2015 z 

dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnouczelnianej procedury monitorowania karier 

zawodowych absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zarządzenie Nr 38/2014/2015 

zawiera w załączeniu wzór karty obiegowej studenta/doktoranta wraz z deklaracją zgody na 

monitorowanie karier zawodowych absolwentów UKW oraz zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych absolwenta UKW, zaś odrębnym aktem prawnym - Uchwałą Senatu Nr 123/2014/2015 

określono Ogólnouczelnianą procedurę monitorowania karier zawodowych absolwentów, która 

wcześniej była częścią Zarządzenia Nr 57/2012/2013. 

Jednym z podmiotów odpowiedzialnych za realizowanie tego zadania jest Biuro Karier. W roku 

akademickim 2015/2016 w zakresie tego zadania dokonało: 

1. rozpowszechnienia informacji o prowadzonym monitorowaniu karier zawodowych 

absolwentów wśród studentów, w tym poprzez: wysłanie informacji w dniu 11 maja 2016 r. 

za pośrednictwem USOS na adresy mailowe do wszystkich studentów ostatnich roczników 

oraz na terenie uczelni poprzez rozwieszenie plakatów informujących o monitoringu, a 

także za pośrednictwem Aktualności USOSweb, strony internetowej Biura Karier oraz 

strony Uczelni w Menu Absolwenci; 

2. opracowania przy współpracy z Biurem Funduszy i Współpracy z Regionem projektu pn. 

„Biuro Karier pomostem do kariery”, który otrzymał dofinasowanie NCBiR i od dnia 01 

sierpnia 2016 r. jest realizowany. W ramach tego projektu ujęto zadanie o nazwie 
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„modernizacja obecnego  narzędzia do monitorowania losów zawodowych absolwentów”, 

które we wrześniu 2016 r. zaczęto przygotowywać do realizacji (opracowywane są 

specyfikacje); 

3. przeprowadzenia badania  monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w październiku 2015 r.; 

4. opracowania raportów z pierwszego badania dotyczącego monitorowania losów 

zawodowych absolwentów przeprowadzonego w październiku 2015 r.; 

5. przygotowania badania, które zostanie przeprowadzone w październiku 2016 r. wśród 

absolwentów, którzy ukończyli studia w 2015 r, tj. rok po zakończeniu kształcenia. 

Badaniem zostanie objętych około 1374 absolwentów; 

6. zebrania danych dotyczących uzyskanych zgód absolwentów na monitorowanie karier 

zawodowych. Liczbę i procent wyrażonych zgód w zestawieniu ogólnym i szczegółowym 

przedstawiają poniższe tabele. 

Tab. 1. Zestawienie procentu wyrażonych zgód na monitorowanie karier zawodowych w roku 

akademickim 2015/2016 przez absolwentów UKW na poszczególnych Wydziałach obejmujące dane 

w latach 2013-2016 
 

Nazwa jednostki Procent zgód w: 

IX.2013 r. IX.2014 r. X.2015 r. VII.2016 r. 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 63 61 55 58,6 

Wydział Humanistyczny 30 20 23 9,6 

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 44 63 56 33,3 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 44 56 53 59,4 

Wydział Nauk Przyrodniczych 14 67 66 84,8 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 63 64 58 58,6 

Wydział Edukacji Muzycznej 18 88 71 87,5 
 

Źródło: Sprawozdanie Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów z dnia 31.08.2016 r. 

 

Tab. 2. Zestawienie ogólne liczby i procentu wyrażonych zgód na monitorowanie karier zawodowych 

w roku akademickim 2015/2016 przez absolwentów UKW studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 

jednolitych magisterskich* obejmujące dane za okres 01.10.2015-25.07.2016 r. według stanu na dzień 

25 lipca 2016 r. 
 

Forma studiów Liczba absolwentów Liczba zgód % zgód Liczba 

odmów 

% odmów 

Stacjonarne 1806 818 45,3 988 54,7 

Niestacjonarne  450 194 43,1 256 56,9 

∑ 2256 1012 44,9 1244 55,1 
* absolwenci, którzy ukończyli studia w okresie  01.10.2015-25.07.2016 r. 

 

Źródło: Sprawozdanie Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów z dnia 31.08.2016 r. 

 

Tab. 3. Zestawienie szczegółowe liczby i procentu wyrażonych zgód na monitorowanie karier 

zawodowych w roku akademickim 2015/2016 przez absolwentów UKW studiów pierwszego stopnia * 

obejmujące dane za okres 01.10.2015-25.07.2016 r. według stanu na dzień 25 lipca 2016 r. 
 

Nazwa jednostki Liczba 

studentów 

Liczba 

zgód 

% zgód Liczba 

odmów 

% 

odmów 

Wydział Administracji i Nauk 

Społecznych 

154 73 47,4 81 52,60 

stacjonarne  132 66 50 66 50 

niestacjonarne  22 7 31,8 15 68,2 

Wydział Humanistyczny 350 24 6,86 326 93,14 

stacjonarne  318 19 6 299 94 

niestacjonarne  32 5 15,6 27 84,4 
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Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i 

Turystyki 

141 34 24,11 107 75,89 

stacjonarne  122 24 19,7 98 80,3 

niestacjonarne  19 10 52,6 9 47,4 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 166 85 51,21 83 50 

stacjonarne  159 85 53,5 74 46,5 

niestacjonarne  7 0 0 7 100 

Wydział Nauk Przyrodniczych 25 21 84 4 16 

stacjonarne  25 21 84 4 16 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 318 150 47,2 168 52,8 

stacjonarne  284 128 45,1 156 54,9 

niestacjonarne  34 22 64,7 12 35,3 

Wydział Edukacji Muzycznej 17 14 82,4 3 17,6 

stacjonarne  17 14 82,4 3 17,6 

∑ stacjonarne 1057 357 33,8 700 66,2 

∑ niestacjonarne 114 44 38,6 70 61,4 

∑ 1171 401 34,2 770 65,8 
* absolwenci, którzy ukończyli studia w okresie  01.10.2015-25.07.2016 r. 

 

Źródło: Sprawozdanie Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów z dnia 31.08.2016 r. 

 

Tab. 4. Zestawienie szczegółowe liczby i procentu wyrażonych zgód na monitorowanie karier 

zawodowych w roku akademickim 2015/2016 przez absolwentów UKW studiów jednolitych 

magisterskich* obejmujące dane za okres 01.10.2015-25.07.2016 r. według stanu na dzień 25 lipca 

2016 r. 
 

Nazwa jednostki Liczba 

studentów 

Liczba 

zgód 

% zgód Liczba 

odmów 

% 

odmów 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 96 38 39,6 58 60,4 

stacjonarne  52 36 69,2 16 30,8 

niestacjonarne  44 2 4,5 42 95,5 
* absolwenci, którzy ukończyli studia w okresie  01.10.2015-25.07.2016 r. 

 

Źródło: Sprawozdanie Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów z dnia 31.08.2016 r. 

 

Tab. 5. Zestawienie szczegółowe liczby i procentu wyrażonych zgód na monitorowanie karier 

zawodowych w roku akademickim 2015/2016 przez absolwentów UKW studiów drugiego stopnia* 

obejmujące dane za okres 01.10.2015-25.07.2016 r. według stanu na dzień 25 lipca 2016 r. 
 

Nazwa jednostki Liczba 

studentów 

Liczba 

zgód 

% zgód Liczba 

odmów 

% 

odmów 

Wydział Administracji i Nauk 

Społecznych 

126 91 72,22 35 27,78 

stacjonarne  89 67 75,3 22 24,7 

niestacjonarne  37 24 64,9 13 35,1 

Wydział Humanistyczny 201 29 14,43 172 85,57 

stacjonarne  154 26 16,9 128 83,1 

niestacjonarne  47 3 6,4 44 93,6 

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i 

Turystyki 

111 50 45,05 61 54,96 

stacjonarne  72 39 54,2 33 45,8 

niestacjonarne  39 11 28,2 28 71,8 

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 73 57 78,1 16 21,9 

stacjonarne  73 57 78,1 16 21,9 

niestacjonarne  Brak absolwentów 

Wydział Nauk Przyrodniczych 21 18 85,7 3 14,3 

stacjonarne  21 18 85,7 3 14,3 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 442 314 71,0 128 28,96 

stacjonarne 273 204 74,7 69 25,3 

niestacjonarne  169 110 65,1 59 34,9 
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Wydział Edukacji Muzycznej 15 14 93,3 1 6,7 

stacjonarne  15 14 93,3 1 6,7 

∑ stacjonarne 697 425 61 272 39 

∑ niestacjonarne 292 148 50,7 144 49,3 

∑ 989 573 57,9 416 42,1 
* absolwenci, którzy ukończyli studia w okresie  01.10.2015-25.07.2016 r. 

 

Źródło: Sprawozdanie Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów z dnia 31.08.2016 r. 

 

Poza monitorowaniem karier zawodowych absolwentów prowadzonym dodatkowo przez 

Uniwersytet na poziomie kraju funkcjonuje „Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych 

Losów Absolwentów szkół wyższych”, którego głównym źródłem informacji systemowych są dane 

administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, 

czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

W maju 2016 pojawił się pierwszy raport z ogólnopolskiego badania karier absolwentów. Raport 

dotyczy 1889 absolwentów pierwszego stopnia, 1480 absolwentów drugiego stopnia oraz 101 

absolwentów studiów jednolitych magisterskich, którzy uzyskali dyplom UKW w 2014 r. Wyniki 

przeprowadzonego badania przedstawione w dedykowanych dla UKW raportach, dostępne są na 

stronie http://absolwenci.nauka.gov.pl/. 

 

V. Rekomendacje Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia 

Po doświadczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w minionym roku akademickim 

(zmian w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego, przeprowadzonych przez PKA i NIK 

kontroli zewnętrznych, podjętych szeregu działań związanych z jakością kształcenia, dokonaną 

zmianą Władz Uniwersytetu i oceną dotychczasowego funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia) oraz odnosząc się do nowych aktów prawnych Prorektor ds. 

Studenckich i Jakości Kształcenia rekomenduje na kolejny rok akademicki (2016/2017) następujące 

działania: 

1. dokonanie analizy ofert rekrutacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju 

UKW na lata 2016-2020; 

2. kontynuację przeprofilowywania programów studiów z profilu ogólnoakademickiego na 

profil praktyczny w przypadku tych jednostek (i kierunków), które nie spełniają wymogów 

określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3. analizę zatrudnienia w kontekście zapewnienia minimum kadrowego oraz jakościowej i 

zgodnej z aktami prawnymi realizacji zajęć dydaktycznych; 

4. dokonanie analizy praktyk zawodowych w kontekście przeprofilowania kierunków; 

5. wyjaśnienie kwestii związanych z realizacją zajęć na studiach I i II stopnia z wychowania 

fizycznego (w szczególności w odniesieniu do studiów w trybie niestacjonarnym); 

6. dokonanie analizy „odpływu studentów” po studiach pierwszego stopnia;  

7. zwiększenie ilości przystąpień do obrony prac dyplomowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem absolwentów studiów I stopnia; 

8. wprowadzenie odpowiednich praktyk w zakresie ustalania obron prac dyplomowych na 

studiach I stopnia, aby umożliwiały one podjęcie ich absolwentom studia na II stopniu; 

9. przeciwdziałanie  zachowaniom dotyczącym realizacji zajęć w innych terminach niż 

zajęcia cotygodniowe lub zblokowane co 2-tygodnie, zwłaszcza na kierunkach, które liczą 

niewielką liczbę studentów; 

10. wprowadzenie polityki i wypracowanie odpowiednich procedur w jednostkach, 

przeciwdziałających problemom rekrutacyjnym na kierunkach o najniższym procencie 

wypełniania limitów. 


