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1. Aktualności 

1.Senat UKW wyraził pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania i oceny funkcjonowania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2012/2013 

W dniu 29 października 2013 na posiedzeniu Senatu UKW dr hab. Roman Leppert, prof. nadzw. 

Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia oraz dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. nazw. 

UKW, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia przedstawili „Sprawozdanie i ocenę 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia UKW w roku 

akademickim 2012/2013”. Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 29 

października 2013 r. Uchwałą Nr 3/2013/2014 pozytywnie zaopiniował sprawozdanie i ocenę 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2012/2013. 

 

2. Powołanie przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 
Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. w wyniku 

głosowania tajnego powołał dr hab. Annę Bączkowską na przewodniczącą Senackiej Komisji ds. 

Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Uchwałą Senatu Nr 30/2013/2014. 

 

3. Zmiana składu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Rektor UKW pismami okólnym Nr 5/2013/2014 oraz 8/2013/2014 powołał w skład Uczelnianego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia: 

-dr Hannę Żukowską przedstawicielkę Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki,  w 

miejsce dr Wiesławy Pilewskiej, 

- Żanetę Komoś, przedstawicielkę Samorządu Studenckiego w miejsce Grzegorza Czeczota. 

 

 4. Relacja z posiedzeń Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
W dniu 19.11.2013 odbyło się posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na 

którym: 

-wręczono nominację Pani Żanecie Komoś przedstawicielce studentów, 

-dr hab. B. Ciżkowicz prof. UKW zdała relacje z części posiedzenia Senatu UKW  dotyczącej  

"Sprawozdania i oceny funkcjonowania Wewnętrznego Systemu, Zapewniania Jakości 

Kształcenia UKW w roku akademickim 2012/2013", 

-podjęto dyskusję nad propozycjami zmian w procedurach ewaluacji i weryfikacji efektów 

kształcenia- wnioski zostaną przekazane do Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, 

-dr hab. B. Ciżkowicz prof. UKW zdała relacje z  postępów w procesie przekazywania informacji 

z procesu ankietyzacji za rok 2012/2013, 

-zaprezentowano odpowiedzi z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące studiów 

trzeciego stopnia oraz nowych specjalności, 

-podjęto dyskusje, na temat: Czy opisy przedmiotu programu musi być projektowany na 

rok/semestr akademicki czy też może być jeden na przedmiot? Zespół wyraził opinię, że opis 

przedmiotu może być jeden na przedmiot (nawet jeżeli trwa przez 3-4 semestry). 

W dniu 17.12.2013 odbyło się posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na 

którym: 

-wręczono nominację dr H. Żukowskiej;  

-wystąpił dr hab. Mariusz Zawodniak prof. nadzw. UKW, Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości 

Kształcenia. Prorektor poinformował o planach:  

          *przeprowadzenia "wewnętrznej akredytacji" na poszczególnych kierunkach, 

          *uregulowania zasad e-learningu w kształceniu oraz wykorzystania dodatkowych punktów      

            ECTS przez studentów, 
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-dr hab. B. Ciżkowicz prof. nadzw. UKW, zdała relację z konferencji "Akredytacja na kierunkach 

społecznych, humanistycznych i ekonomicznych po wejściu w życie Krajowych Ram 

Kwalifikacji”; 

-podjęto dyskusję nad propozycjami zmian w procedurach ewaluacji i weryfikacji efektów 

kształcenia- dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zespołu. 

5. Publikacja Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich 

uczelniach 

Na stronie ekspertów bolońskich ukazała się nowa publikacja Benchmarking procesu wdrażania 

Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach. 

W publikacji przedstawiono badanie benchmarkingowe, podjęte przez zespół działający w 

składzie: Zbigniew Marciniak (kierownik projektu), Mariusz Luterek (sekretarz projektu), Ewa 

Chmielecka, Andrzej Kraśniewski i Kinga Kurowska, które dotyczyło wdrażania w polskich 

uczelniach Krajowych Ram Kwalifikacji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego również wziął 

udział w tych badaniach.  

6. Rada Ministrów przyjęła 17.12.2013 projekty nowelizacji ustawy o zasadach 

finansowania nauki oraz prawa o szkolnictwie wyższym. 

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zakłada m.in.  otwarcie drogi na studia 

osobom dojrzałym – uczelnie będą mogły zaliczyć na poczet studiów ich wiedzę i umiejętności 

zdobyte w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach. 

Zapisy nowelizacji wzmocnią szanse studentów i absolwentów na rynku pracy. Na studiach o 

profilu praktycznym przewidziano obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.  

Nowe przepisy służyć będą też skuteczniejszej walce z plagiatami prac dyplomowych i 

naukowych oraz sprawniejszemu postępowaniu dyscyplinarnemu, wobec wykładowców 

naruszających prawo. 

W projekcie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym znalazły się też zapisy, wspierające 

innowacyjność. Naukowcy uzyskają pełne prawa majątkowe do wynalazków, co motywować 

będzie do większej aktywności w obszarze komercjalizacji i wdrożeń. 

Więcej patrz: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_12/ac889d746853e355c7228adedfddf779.pdf 
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I. Kontrole zewnętrzne 

W roku akademickim 2012/2013 odbyły się dwie wizytacje programowe Zespołów Oceniających 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach Informatyka
1
 i Biotechnologia

2
. Obejmowały one 

również ocenę wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. W przypadku obu 

wizytacji stopień spełnienia kryterium wewnętrznego systemu zapewnienia jakości został 

oceniony w „pełni”
3
.  

  

II. Uchwalone akty wewnętrzne dotyczące jakości kształcenia 

W roku akademickim 2012/2013 opracowano i uchwalono (na poziomie ogólnouczelnianym) 

dziewięć aktów prawnych w obszarze jakości kształcenia: 
- Zarządzenie nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2.04.2013 w sprawie wprowadzenia i stosowania w UKW 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia; 

- Zarządzenie Nr 57/2012/2013 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej 

studenta/doktoranta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego; 

- Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW w sprawie ankietyzacji; 

- Zarządzenie Nr 99/2012/2013 Rektora UKW w sprawie realizacji modułu nauczycielskiego na UKW; 

- Zarządzenie Nr 65/2012/2013 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania, przechowywania i konsultowania 

programu kształcenia zmienione Uchwałą Senatu Nr 152/2012/2013; 

- Zarządzenie Nr 92/2012/2013 Rektora UKW w sprawie weryfikacji efektów kształcenia zmienione Uchwałą Senatu 

Nr 152/2012/2013; 

- Uchwała Senatu Nr 152/2012/2013 z dnia 25.09. 2013 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych 

jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji 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; 

- Uchwała Senatu UKW Nr 40/2012/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów 

humanistyka drugiej generacji dla praktycznego profilu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach 

pierwszego stopnia na kierunku humanistyka drugiej generacji; 

- Uchwała Senatu UKW Nr 156/2012/2013 z dnia 25.09.2013  w sprawie określenia efektów kształcenia dla 

ogólnoakademickiego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; 

- Uchwała Senatu UKW Nr 157/2012/2013 z dnia 25.09.2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla 

praktycznego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy.  

 

III. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów UKW  

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2  kwietnia 2013 w sprawie 

wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej studenta/doktoranta w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego, w którym zawarto procedurę monitowania karier zawodowych 

absolwentów UKW w roku akademickim 2012/2013 uzyskano zgody 1635 absolwentów na 

monitorowanie karier zawodowych, co stanowi 51,11% absolwentów UKW kończących studia w 

2013 roku.   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 W dniach 21-22 czerwca 2013r. 

2
 W dniach 20-21 maja 2013 r. 

3
 Skala stopnia spełniania kryterium obejmowała następujące oceny (wyróżniające, w pełni, znacząco, częściowo, 

niedostatecznie) 

Zestawienie ogólne 

 
Tab. Nr 1.  Liczba absolwentów UKW którzy wyrazili zgodę na monitorowanie karier zawodowych - zestawienie ogólne 

stopień studiów tryb studiów liczba absolwentów liczba zgód procent zgód 

studia pierwszego stopnia  stacjonarne 1398 707 50,58% 

studia pierwszego stopnia  niestacjonarne 260 142 54,62% 

studia drugiego stopnia  stacjonarne 962 496 51,56% 

studia drugiego stopnia  niestacjonarne 492 242 49,19% 

jednolite magisterskie stacjonarne 32 20 62,50% 

jednolite magisterskie niestacjonarne 55 28 51,91% 

Łącznie 3199 1635 51,11% 
Na podstawie Sprawozdania Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów UKW z dnia 9.10.2013. Dane za okres kwiecień-wrzesień 2013 r. 
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Zestawienie szczegółowe 
Tab. Nr 1. Liczba absolwentów UKW, którzy wyrazili zgodę na monitorowanie karier zawodowych - zestawienie szczegółowe 

jednostka liczba 

studentów 

liczba zgód        % zgód liczba odmów     % odmów 

 

Wydział Administracji i Nauk 

Społecznych 
400 253 63,25% 306 36,75% 

stacjonarne (I/II) 144/ 85 102/ 48 70%/ 56% 42/ 37 30%/ 44% 
niestacjonarne (I/II) 52/ 119 35/ 68 67%/ 57% 17/ 51 33%/ 43% 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 1487 931 62,61% 556 37,39% 
stacjonarne (I/II/mgr) 609/ 426/ 32 372/ 303/ 20 61%/ 71%/ 62% 237/ 123/ 12 39%/ 29%/ 38% 

niestacjonarne (I/II/mgr) 99/ 266/ 55 77/ 131/ 28/ 236 77%/ 49%/ 50% 22/ 135/ 27 23%/ 51%/ 50% 

Wydział Matematyki, Fizyki i 

Techniki  
169 74 43,79% 95 56,21% 

stacjonarne (I/II) 68/ 64 37/36 54%/ 56% 31/ 28  

niestacjonarne (I/II) 37 1 2% 36 98% 

Wydział Kultury Fizycznej, 

Zdrowia i Turystyki  
383 169 44,13% 214 55,87% 

stacjonarne (I/II) 146/ 117 88/33 60%/ 28% 58/ 84 40%/ 72% 

niestacjonarne (I/II) 63/ 57 29/19 46%/ 33% 34/ 38 54%/ 67% 

Wydział Humanistyczny  618 187 30,26% 431 69,74% 

stacjonarne (I/II) 345/ 214 94/ 69 27%/ 32% 251/ 145 73%/ 68% 
niestacjonarne (I/II) 9/ 50 0/ 24 0/ 48% 9/ 26 0/ 52% 

Instytut Edukacji Muzycznej 28 5 17,86% 23 82,14% 
stacjonarne (I/II) 16/12 2/ 3 17% 14/ 9 83% 

Wydział Nauk Przyrodniczych  114 16 14,04% 98 85,4% 
stacjonarne (I/II) 70/ 44 12/ 4 17%/ 9% 58/ 40 77%/ 91% 

razem 3199 1635  1723  
Na podstawie Sprawozdania Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów UKW z dnia 9.10.2013. Dane za okres 

kwiecień-wrzesień 2013 r. 

 

 

 

 

Na podstawie Sprawozdania Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów UKW z dnia 9.10.2013. Dane za 

okres kwiecień-wrzesień 2013 r. 
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Absolwenci poniższych kierunków nie wyrazili zgody na monitorowanie: 

Tab. Nr 3. Liczba absolwentów na kierunkach których absolwenci nie wyrazili zgody na monitorowanie karier zawodowych 

jednostka kierunek stopień forma liczba 

studentów 
 

 

 
 

 

Wydział Humanistyczny 

stosunki międzynarodowe I stacjonarne 52 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna  I stacjonarne 42 

historia I stacjonarne 33 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna II niestacjonarne 9 

filologia o spec. lingwistyka stosowana (j. angielski z j. 

arabskim) 
I stacjonarne 4 

Wydział Matematyki, 

Fizyki i Techniki 
edukacja techniczno-informatyczna  I niestacjonarne 12 

informatyka I niestacjonarne 7 

razem 7 kierunków  159 
Na podstawie Sprawozdania Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów UKW z dnia 9.10.2013. Dane za okres kwiecień-wrzesień 2013 r. 
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Na podstawie Sprawozdania Biura Karier z monitorowania karier zawodowych absolwentów UKW z dnia 9.10.2013. Dane za 

okres kwiecień-wrzesień 2013 r. 

V. Działalność organów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia na poziomie ogólnouczelnianym 

- Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia, 

- Senackiej Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształceni, 

- Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, 

- Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, 

- Zadaniowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia: w roku akademickim 2012/2013 powołano jeden 

Zespół: Uczelniany Zespół ds. Realizacji Standardów Kształcenia Nauczycieli, 

- Biura ds. Jakości Kształcenia. 

Posiedzenia 

Wszystkie kolegialne organy spotykały się regularnie w roku akademickim 

2012/2013: 

Tab.nr.2. Liczba posiedzeń organów kolegialnych w roku akademickim 2012/2013 
organ Senacka Komisja ds. Dydaktyki i 

Jakości Kształcenia 

Uczelniany Zespoół ds. 

Jakości Kształcenia 

Uczelniany Zespół ds. Realizacji 

Standardów Kształcenia Nauczycieli 
liczba posiedzeń 8 12 6 

Opracowane w oparciu dane zawarte w  sprawozdaniach UZdsJK i UZdsRSKN oraz dokumentacji SDdsDiJK 

 
Zgodnie z zadaniami określonymi w Zarządzeniu nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 

2.04.2013 w sprawie wprowadzenia i stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w roku akademickim 2012/2013 organy ogólnouczelniane  realizowały następujące 

zadania:  

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia z czterech zadań zrealizowała 

dwa: 
1. opiniowanie ogólnouczelnianych procedur dotyczących jakości kształcenia  

2. formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia w 

Uniwersytecie. 

W tym roku nie podjęto działań związanych z: 
1. upowszechnianiem dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia, 

2. opracowaniem planu działań projakościowych w Uniwersytecie. 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 

Podjął się wszystkich działań, czyli: 
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1. organizowała i koordynowała 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 udział w 21 posiedzeniach/spotkaniach z Uczelnianym Zespołem 

ds. Jakości Kształcenia, Przewodniczącymi Wydziałowych Komisji ds. Dydaktyki i 

Jakości Kształcenia, Samorządem Studentów i Doktorantów, Działem Informatyzacji oraz 

Webmasterem;  

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

trzech spotkaniach z Pełnomocnikami Rektora do spraw: Osób Niepełnosprawnych, 
Organizacji Procesu Kształcenia, 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 

zespołów przygotowujących osiem wewnętrznych aktów prawnych; 

4. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia przedstawiła projekty 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. 

Spotkała się (ośmiokrotne) z  pracownikiem Biura Karier; 

7.  współuczestniczyła w prowadzeniu szkoleń dotyczących jakości kształcenia,  w 45 

grupach, do których zakwalifikowano 500 nauczycieli akademickich ze wszystkich 

wydziałów i jednostek międzywydziałowych oraz wszystkich członków Wydziałowych 

Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.   

 

Uczelniany Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Zgodnie z określonymi zadaniami członkowie Zespołu podjęli następujące działania: 

1. brali udział w opracowaniu Zarządzenia nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2.04.2013 

w sprawie wprowadzenia i stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia; 

2. brali udział w opracowaniu kwestionariuszy ewaluacji: zajęć na studiach podyplomowych, 

oceny środowiska pracy przez nauczycieli akademickich; 

3. opiniowali następujące wewnętrzne akty prawne: 

a) Zarządzenie nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2.04.2013 w sprawie wprowadzenia 

i stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia; 

b) Zarządzenie Nr 57/2012/2013 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia jednolitego 

wzoru Karty obiegowej studenta/doktoranta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego; 

c) Zarządzenie Nr 65/2012/2013 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania, 

przechowywania i konsultowania programu kształcenia; 

d) Zarządzenie Nr 92/2012/2013 Rektora UKW w sprawie weryfikacji efektów 

kształcenia; 

e) Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW w sprawie ankietyzacji; 
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f)  Zarządzenie Nr 99/2012/2013 Rektora UKW w sprawie realizacji modułu 

nauczycielskiego na UKW; 

g) Regulamin praktyk studenckich; 

h) Uchwałę Senatu Nr 152/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia 

Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 

dokumentacji 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; 

4. opracowano „Wnioski dotyczące działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia 

sformułowane na postawie przekazanych sprawozdań dotyczących jakości kształcenia 

zawierających wnioski z okresowej samooceny podstawowych jednostek Uniwersytetu za 

rok akademicki 2012-2013 oraz raportu z procesu ankietyzacji w UKW”, które przekazano 

do Prorektora ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia; 

5. w roku akademickim 2012/2013 Uczelnianym Koordynatorem ds. Ankietyzowania była dr 

hab. Barbara Ciżkowicz prof. nadzw. UKW, dr Anna Jakubowicz-Bryx. W roku 

akademickim 2013/2014 Uczelnianymi Koordynatorami ds. Ankietyzowania zostali dr 

inż. Grzegorz Zych oraz mgr Gorletta Saidak; 

6. Odbyło się 12 posiedzeń Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Poszczególni 

członkowie uczestniczyli w posiedzeniach według następującej częstotliwości: 

Tab. Nr. 3. Uczestnictwo poszczególnych członków UZdsJK w posiedzeniach 

Podstawowa jednostka organizacyjna 

Uniwersytetu 

imię i nazwisko liczba 

obecności 

liczba 

nieobecności 
Administracji i Nauk Społecznych dr Marek Mrówczyński 11 1 
Humanistyczny dr hab. Marek 

Cieszkowski/dr Artur Laska 
2/4 3/3 

Matematyki, Fizyki i Techniki dr inż. Grzegorz 

Domek/Grzegorz Zych 
10 2/0 

Edukacji Muzycznej dr Benedykt Odya /prof. dr 

hab. Piotr Sutt 
2/5 1/4 

Pedagogiki i Psychologii dr Anna Jakubowicz-Bryx 7 5 
Kultury Fizycznej, Zdrowia i Techniki dr Wiesława Pilewska 9 3 
Nauk Przyrodniczych dr Magdalena Trojankiewicz, 8 4 
przedstawiciel  studentów inż. Grzegorz Czeczot, 6 6 
przedstawicielka doktorantów mgr Goretta Siadak, 7 5 
Opracowane w oparciu dane zawarte w  sprawozdaniach UZdsJK 

 

 

 

Uczelniany Zespół ds. Realizacji Standardów Kształcenia Nauczycieli 
Zgodnie z określonymi kompetencjami

4
 członkowie Zespołu  zrealizowali wszystkie zadania. 

Rezultatem ostatecznym prac Zespołu jest Zarządzenie Nr 99/2012/2013 Rektora UKW w 

sprawie określenia wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 

dostosowania programu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

 

                                                 
4
 Pismem okólnym  Nr 23/2012/2013 Rektora UKW z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianego 

Zespołu ds. Realizacji Standardów Kształcenia Nauczycieli 
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Biuro ds. Jakości Kształcenia 
Zgodnie z wyznaczonymi zadaniami Biuro ds. Jakości Kształcenia podjęło następujące działania: 

1. Biuro przygotowało projekty następujących aktów prawnych: 

a) Zarządzenie nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2.04.2013 w sprawie wprowadzenia i 

stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

b) Zarządzenie Nr 57/2012/2013 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru 

Karty obiegowej studenta/doktoranta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, 

c)  Zarządzenie Nr 65/2012/2013 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania, 

przechowywania i konsultowania programu kształcenia, 

d) Zarządzenie Nr 92/2012/2013 Rektora UKW w sprawie weryfikacji efektów kształcenia, 

e) Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW w sprawie ankietyzacji, 

Brało udział w pracach zespołów przygotowujących następujące wewnętrzne akty prawne: 

 a)  Zarządzenie Nr 99/2012/2013 Rektora UKW w sprawie realizacji modułu 

nauczycielskiego        

      na UKW, 

b) Regulamin praktyk studenckich, 

c) Wytyczne dla rad programowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji 

programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami KRK dla Szkolnictwa Wyższego oraz 

w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni. 

2.  Biuro na bieżąco monitoruje rozwiązania podejmowane przez krajowe oraz zagraniczne 

instytucje szkolnictwa wyższego w obszarze jakości kształcenia. Informacje zamieszczane są 

na stronie UKW w zakładce Jakość Kształcenia oraz redagowanym  Biuletynie Biura ds. 

Jakości Kształcenia. Dr Katarzyna Marszałek wzięła udział w dziewięciu  konferencjach, 

seminariach: 

3. Biuro na bieżąco prowadzi dokumentację Pełnomocnika Rektora oraz Uczelnianego Zespołu 

ds. Jakości Kształcenia. 

4. Biuro na bieżąco prowadzi konsultacje dla ww. podmiotów, przedstawicielka Biura bierze 

udział we wszystkich spotkaniach  Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia z 

Przewodniczącymi Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.  

5. Biuro na bieżąco gromadzi, przetwarza informacje komisji podstawowych jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu 

6. Dr K. Marszałek odbyła szkolenie w wyniku którego otrzymała uprawnienia do 

samodzielnego administrowania zakładką „jakość kształcenia”. W marcu 2013 r. strona 

została na nowo zaprojektowana i uzupełniona o nowe informacje. Strona jest aktualizowana 

na bieżąco.  

7. W miesiącach listopad-wrzesień opublikowano osiem numerów Biuletynu Biura ds. Jakości 

Kształcenia. Biuletyn jest rozsyłany do członków Komisji, Zespołów tworzących Wewnętrzny 

System Zapewniania Jakości Kształcenia UKW.  

8. Biuro zorganizowało 55 spotkań dotyczących jakości kształcenia.  
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VI. Propozycje działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia, 

przygotowane przez Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na 

podstawie sprawozdań dotyczących jakości kształcenia zawierających wnioski 

z okresowej samooceny podstawowych jednostek Uniwersytetu za rok 

akademicki 2012-2013 oraz raportu z procesu ankietyzacji w UKW 
 
Cel Proponowane działania 

Poziom Centralny Poziom podstawowych jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu  

I. Obieg informacji i strategie ich pozyskiwania 

Uzyskanie przejrzystych i 

stale uaktualnianych stron 

www Uniwersytetu i jego 

jednostek w celu uczynienia 

ich – obok USOS – głównym 

źródłem informacji dla 

studentów 

Opracowanie i wdrożenie w ramach 

Wydziałowych Systemów Zapewniania i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia procedur 

sprawnego, stałego uaktualniania informacji na 

stronach www jednostki. 

Ujednolicenie struktury stron www Uniwersytetu i jego 

jednostek, umożliwiające łatwe wyszukiwanie informacji, 

poprzez opracowanie narzędzia do publikowania treści stron 

www oraz doskonalenie portalu wewnętrznego  

Okresowy przegląd oraz aktualizacja informacji 

na  stronie www  

Sporządzenie listy kontrolnej (check-list) służącej do 

okresowego przeglądu informacji na stronach www jednostek 

oraz na stronie www Samorządu Studentów UW. 

  Upowszechnianie wiedzy o działalności biur i oferowanych 

formach pomocy dla studentów poprzez umieszczenie 

informacji na stronach www  jednostek linku 

II.  Mobilność studentów 

Zwiększenie atrakcyjności 

UKW jako uniwersytetu 

goszczącego studentów 

zagranicznych 

 Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych wśród 

studentów zagranicznych na temat jakości ich studiów na 

UKW, z uwzględnieniem podziału na studiujących 

krótkoterminowo, długoterminowo oraz podziału na 

odbywających studia polsko- lub obcojęzyczne. 

Skuteczne promowanie polsko- i obcojęzycznej oferty 

dydaktycznej UKW przygotowanej z myślą o studentach 

zagranicznych. 

Preferowanie osób ze znajomością  języka 

obcego przy zatrudnianiu nowych  

pracowników dziekanatów i sekretariatów. 

 

 

 

Podniesienie stopnia 

mobilności poziomej 

 Zamieszczenie na stronach www jednostek zasad  uznawania 

punktów ECTS i przeliczania ocen  uzyskanych przez 

studentów na uczelniach  

zagranicznych w ramach programu Erasmus. 

Zwiększenie liczby 

absolwentów spoza UKW 

podejmujących studia 

drugiego stopnia na UKW 

Stworzenie oferty kursów wyrównawczych dla 

kandydatów, którzy nie osiągnęli efektów 

kształcenia wymaganych w warunkach 

wstępnych na kierunku 

 

III. USOS, obsługa dydaktyki w jednostkach, zapisy na WF i lektoraty 

Poprawa funkcjonowania 

USOS-a 

Upowszechnianie wśród studentów nawyku 

korzystania z serwisu internetowego UKW 

USOS jako źródła kompetentnych porad i 

podpowiedzi nt. problemów napotykanych 

przez użytkowników USOSweb. 

Zobowiązanie opiekunów roczników do informowania 

studentów o  zagadnieniach związanych z aplikacjami 

USOSweb niezbędnymi do sprawnego studiowania. 

Rozpoczęcie procesu integracji systemu 

elektronicznego   

na UKW 

Podniesienie poziomu wiedzy 

na temat zadań i kompetencji 

biur ogólnouniwersyteckich 

Opracowanie przewodnika po biurach 

ogólnouniwersyteckich przeznaczonego dla 

nauczycieli akademickich oraz studentów 

 

Zwiększenie wsparcia w 

pozyskiwaniu grantów 

badawczych 

Wprowadzenie obowiązku  dla Biura 

Współpracy Międzynarodowej  dedykowania 

informacji (o możliwej współpracy 

międzynarodowej)  do wybranych 

specjalistów/wykładowców 

Podniesienie wiedzy na temat 

osiągnięć i projektów 

badawczych realizowanych w 

jednostce 

Publikacja na stronie www jednostki 

aktualnych i pełnych informacji o projektach 

badawczych prowadzonych przez pracowników 

jednostki. 
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Doskonalenie systemu 

organizacji praktyk 

zawodowych w jednostkach 

UKW 

Przekazanie prodziekanom zestawu 

niezbędnych informacji dotyczących praktyk 

oraz opisu zadań opiekunów  (koordynatorów) 

ds. praktyk. Doskonalenie systemu organizacji 

praktyk zawodowych w jednostkach UKW.  

Przegląd programów praktyk pod kątem ich zgodności z celami 

aktualnego programu studiów w tym weryfikacja efektów 

kształcenia 

Podnoszenie sprawności 

działań 

opiekunów (koordynatorów) 

ds.  

praktyk w jednostkach UKW 

Zwoływanie raz w roku akademickim zebrania 

koordynatorów praktyk jednostek UKW (w 

celu przekazania istotnych informacji, 

omówienia problemów, wymiany 

doświadczeń). Podnoszenie sprawności działań 

opiekunów (koordynatorów) ds. praktyk  w 

jednostkach  UKW. 

 

IV. Regulamin studiów, prawa i obowiązki studenta 

Upowszechnienie wiedzy na 

temat Regulaminu studiów na 

UKW oraz zawartych w nim 

praw i obowiązków studenta 

Utworzenie na stronie www Samorządu 

Studentów bazy najczęściej zadawanych pytań. 

Upowszechnienie wiedzy na tematy dotyczące 

Regulaminu studiów na UKW. 

 

Działania na rzecz 

doskonalenia obsługi 

studentów przez administrację  

Upowszechnianie wśród osób 

zainteresowanych wyników oceny przez 

studentów działań pracowników administracji 

 

V. E-learning 

Wprowadzenie  kursów 

internetowych 

stworzenie strony elerningowej   

Przeprowadzenie przez administratora  

platformy elerningowej akcji informacyjnej na 

temat zakresu i możliwości działań związanych 

z e-learningiem  

Rozbudowanie oferty e-

learningowej UKW dla 

słuchaczy spoza uczelni 

 Przeprowadzenie przez koordynatorów akcji informacyjnej, 

m.in. promującej przygotowywanie e-kursów 

(zarówno pojedynczych, jak i modułów) dla 

słuchaczy spoza uczelni oraz studiów 

podyplomowych w formie e-kursów. 

 

 

VII. Rekomendacje Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia 

Odnosząc się działań podsumowujących ostatni rok pracy Senacka Komisji ds. Dydaktyki 

i Jakości Kształcenia, a także innych organów działających w tym obszarze można sformułować 

jedną ogólną propozycję.  

Otóż, odnosząc się do doświadczeń minionego roku akademickiego, a także mając na 

uwadze ostatnie działania „porządkujące” choćby powstałą w obrębie „jakości kształcenia” 

dokumentację, proponuję, aby osobne spotkanie poświęcić analizie dotychczasowych 

doświadczeń, a zwłaszcza tego, co i w jakiej postaci moglibyśmy sformułować jako 

ogólnouczelniane rekomendacje dla podstawowych jednostek (wydziałów), a zwłaszcza 

instytutów i katedr prowadzących kierunki studiów. 

 


