


 
 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

na Wydziale Politechnicznym 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 
 

Rozdział I 
Podstawa prawna 

 
1. System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Politechnicznym tworzony 

jest na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym (z późn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 2, ppkt h  rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  3 października 2014 r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, 

§ 50 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu. 

2. System zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Politechnicznym funkcjonuje  

w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

wprowadzonego uchwałą Senatu nr 47/2010 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

3. System zapewnienia jakości kształcenia jest zgodny z misją i strategią Wydziału 

Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.   

 

Rozdział II 
Cele systemu na Wydziale Politechnicznym 

 

1. Głównymi celami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 

Politechnicznym są: 

1) stałe doskonalenie jakości kształcenia, 

2) doskonalenie warunków realizacji i jakości procesu kształcenia, 

3) zapewnienie podmiotowości studentów w procesie kształcenia, 

4) zapewnienie  mobilności studentów w kraju i za granicą, 

5) zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o procesie kształcenia. 

2. Cele te będą realizowane poprzez: 

1) monitorowanie i przegląd programów kształcenia i planów studiów oraz ich 

efektów, 

2) stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia, 

3) zatrudnianie, ocenę i rozwój kadry naukowo−dydaktycznej, 

4) dbałość o zapewnienie odpowiednich technicznych i organizacyjnych 

warunków realizacji procesu kształcenia, 

5) dostosowywanie planów i programów kształcenia do nowych ram prawnych 

w szkolnictwie wyższym i zmieniających się wyzwań rynku pracy, 
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6) tworzenie i stosowanie jednoznacznych procedur oceny metod, warunków 

i programów kształcenia, 

7) zapewnienie udziału interesariuszy zewnętrznych, w tym pracodawców, 

i wewnętrznych − studentów w procesie tworzenia i doskonalenia programów 

kształcenia, 

8) ocena umiędzynarodowienia procesu kształcenia. 

 

Rozdział III 
Struktura Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

na Wydziale Politechnicznym 
 

1. Odpowiedzialny za wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

Wydziale jest dziekan Wydziału Politechnicznego.  

2. Do zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Politechnicznym powoływany  

jest Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) zaś na poszczególnych 

kierunkach Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów Kształcenia (KKOEK). 

3. W skład WZJK wchodzą nauczyciele akademiccy po jednym przedstawicielu 

każdego kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Politechnicznym.  

4. WZJK przewodniczy dziekan wydziału politechnicznego lub prodziekan 

wyznaczony przez dziekana.  

5. W skład KKOEK wchodzi dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących 

kierunek studiów oraz student.  

6. KKOEK przewodniczy jeden z nauczycieli akademickich wybrany spośród 

powołanych przez dziekana/prodziekana Komisji. 

 

Rozdział IV 
Odpowiedzialność za wprowadzenie Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Politechnicznym 
 

1. Zadania Dziekana Wydział Politechnicznego: 

1) Dziekan sprawuje nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Politechnicznym; 

2) Dziekan może wyznaczyć prodziekana do nadzoru nad wdrożeniem i 

funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 

Politechnicznym; 

3) Do kompetencji dziekana/prodziekana należy m.in.:  

a) zapewnianie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia na Wydziale, 

b) przedkładanie Radzie Wydziału po zakończeniu roku akademickiego − po 

zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum 

kadrowego − oceny efektów kształcenia jako podstawy do ich doskonalenia, 

c) ustalanie szczegółowego planu zajęć dydaktycznych oraz nadzór nad ich 

realizacją, 
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d) dokonywanie podziału zajęć dydaktycznych oraz nadzór nad ich wykonaniem, 

e) nadzorowanie terminowej realizacji zadań związanych z oceną jakości 

kształcenia, 

f) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach wynikających z procesu 

kształcenia, 

g) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek wchodzących w skład 

Wydziału. 

2. Zadania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:  

1) Opracowanie i modyfikacja Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

Wydziale Politechnicznym, z uwzględnieniem polityki jakości wydziału, jego 

misji i strategii w zakresie kształcenia; 

2) Opracowanie i wdrażanie procedur zapewnienia i doskonalenia jakości 

kształcenia; 

3) Monitorowanie i ocena mobilności studentów i pracowników Wydziału 

Politechnicznego; 

4) Monitorowanie warunków realizacji procesu kształcenia; 

5) Gromadzenie informacji dotyczących funkcjonowania systemu zapewnienia 

jakości kształcenia na Wydziale; 

6) Przedstawianie dziekanowi oraz Radzie Wydziału wniosków, rekomendacji i 

zaleceń w zakresie doskonalenia procesu kształcenia. 

3. Zadania Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia: 

1) Ocena rezultatów planów studiów i programów kształcenia, w tym w 

szczególności: 

a) analiza realizacji celów programu kształcenia, 

b) badanie jakości prac dyplomowych i ich zgodności z celami programów 

studiów i zamierzonymi efektami kształcenia, 

c) analiza egzaminu dyplomowego; 

2) analiza wyników nauczania na podstawie statystyki ocen, prowadzonej przez 

nauczycieli akademickich w odniesieniu do nauczanych przez nich 

przedmiotów; 

3) Ocena zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, w 

oparciu o informacje z monitoringu karier zawodowych absolwentów i badanie 

opinii i ankiet pracodawców biorących udział przy tworzeniu programu, 

zatrudniających praktykantów i absolwentów PWSZ w Kaliszu;  

4) Opracowanie stosownych procedur i narzędzi realizacji swoich zadań, 

jednolitych dla kierunków kształcenia prowadzonych przez wydział 

Politechniczny. Procedury te jako element systemu zapewnienia jakości 

kształcenia na Wydziale Politechnicznym uchwala Rada Wydziału; 

5) Opracowywanie i przedstawianie dziekanowi oceny rezultatów planów studiów i 

programów kształcenia, wraz z wnioskami dotyczącymi ich doskonalenia i 

modyfikacji corocznie w terminie do 30 listopada. 
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Rozdział V 
Zasady pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia  

i Kierunkowych Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia 
 

1. Posiedzenia WZJK i KKOEK zwoływane są przez ich przewodniczących. 

2. Udział członków WZJK i KKOEK w ich pracach jest obowiązkowa. 

3. WZJK i KKOEK zwoływane są − przynajmniej dwa razy w roku − w terminie 1 

miesiąca po zakończeniu poprawkowych sesji egzaminacyjnych. 

4. Zespół i Komisje podejmują decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu.  

5. W posiedzeniach Zespołu i Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez 

przewodniczącego Zespołu lub Komisji, z głosem doradczym.  

6. Przewodniczący Zespołu lub Komisji wnioskuje do dziekana o odwołanie członka 

Zespołu lub Komisji, z powodu powtarzającej się nieobecności na posiedzeniach 

Zespołu lub Komisji lub niewywiązywania się z obowiązków. 

 
Rozdział VI 

Procedury Wydziałowe 
 

1. Procedura analizy wyników hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale 
Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego w Kaliszu. 

2. Procedura weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Politechnicznym Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

3. Procedura analizy wyników nauczania/statystyka ocen na Wydziale Politechnicznym 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu. 

4. Procedura analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych na Wydziale 

Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu. 

5. Procedura badania jakości prac dyplomowych na Wydziale Politechnicznym 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu. 

6. Procedura analizy egzaminu dyplomowego na Wydziale Politechnicznym Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

7. Procedura analizy studenckich ankiet oceny jakości procesu dydaktycznego na 
Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

8. Procedura analizy realizacji celów programu kształcenia na Wydziale Politechnicznym 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu. 

9. Procedura analizy wyników ankiet z systemu monitorowania karier absolwentów na 

Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 



PROCEDURA  
ANALIZY WYNIKÓW HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu  

 

 

§ 1 

1. Analiza wyników hospitacji odbywa się na podstawie protokołów z hospitacji zajęć 
dydaktycznych, których treść oraz zasady przeprowadzania określono w Uchwale 
Senatu PWSZ w Kaliszu nr 79/IV/2012 z dnia 8.11.2012 r. oraz zgodnie z 
Wewnętrznym System Zapewniania Jakości Kształcenia. 

2. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych przyjęta na Wydziale Politechnicznym jest 
instrumentem oceny jakości procesu dydaktycznego i stanowi ona jeden z elementów 
proceduralnych systemu zapewniania jakości kształcenia. 

3. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych jest narzędziem w doskonaleniu jakości 
procesu dydaktycznego realizowanego na studiach I i II stopnia na wszystkich 
kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale 
Politechnicznym.  

 
§ 2 

 
1. Przeprowadzenie hospitacji na Wydziale Politechnicznym zarządza Dziekan, zgodnie 

z harmonogramem opracowanym na dany rok akademicki (załącznik 1). 
2. Hospitację zajęć dydaktycznych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 2 lata.  
3. Hospitowany nauczyciel akademicki musi być powiadomiony, przez Dziekana o 

przeprowadzeniu hospitacji zajęć na 2 dni przed jej rozpoczęciem.  
4. Hospitacji dokonuje Dziekan lub inni nauczyciele akademiccy wyznaczeni przez niego 

ze stopniem naukowym co najmniej doktora. 
 

§ 3 

1. Kwestie podlegające ocenie podczas hospitacji określa rozdział 2, punkt 1 załącznika 
Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 79/IV/2012 z dnia 8.11.2012 r.  

2. Wnioski z hospitacji obejmują opisową ocenę przebiegu zajęć dydaktycznych oraz 
ocenę umiejętności i stopnia przygotowania do zajęć nauczyciela akademickiego. 

3. Hospitujący sporządza protokół z przeprowadzonej hospitacji zajęć dydaktycznych 
(załącznik 2). 

4. Wypełniony protokół z hospitacji stanowi podstawę rozmowy pohospitacyjnej, którą 
odbywają hospitujący i hospitowany nie później niż tydzień po hospitacji. W trakcie 
rozmowy hospitujący przedstawia i uzasadnia opinie i zalecenia wyrażone 
w protokole hospitacji, a hospitowany ustosunkowuje się do nich.  

5. Nadrzędnym celem rozmowy pohospitacyjnej jest doskonalenie jakości kształcenia, 
które powinno prowadzić do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przez 
wszystkich studentów. Po przeprowadzeniu rozmowy, osoba hospitowana 
i hospitująca składają swoje podpisy w wyznaczonych miejscach protokołu z 
hospitacji zajęć.  

Załącznik 2 do uchwały Rady Wydziału 
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6. Hospitujący przekazuje Dziekanowi Wydziału Politechnicznego protokół z hospitacji,  
z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych, w terminie 14 dni od daty 
hospitacji. 

7. Dziekan po analizie dokumentacji z hospitacji zajęć, mając uwagi co do formy i 
merytoryczności prowadzonych zajęć (Uchwala Senatu PWSZ w Kaliszu nr 
79/IV/2012 z dnia 8.11.2012 r. rozdział 2 p.1, Załącznik Nr 1), ustala z 
hospitowanym nauczycielem akademickim działania naprawcze. 
 

§ 4 
 

1. Każdemu hospitowanemu nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do 
złożenia wyjaśnień odnośnie wyników hospitacji w terminie 7 dni od przyjęcia ich do 
wiadomości i potwierdzenia tego poprzez złożenie podpisu na protokole hospitacji. 

2. Wyjaśnienia składane są do Dziekana Wydziału. Dziekan ma obowiązek załączyć 
złożone wyjaśnienia do dokumentacji związanej z przeprowadzoną hospitacją. 

3. Uzupełniony protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych archiwizowany jest 
w sekretariacie Dziekana Wydziału Politechnicznego.  

4. Do 30 września osoba wyznaczona przez Dziekana spośród członków Wydziałowego 
Zespołu ds. Jakości Kształcenia dokonuje zbiorczego zestawienia wyników 
przeprowadzonych hospitacji i formułuje wnioski mające na celu podniesienie jakości 
kształcenia w Wydziale Politechnicznym (załącznik 3).  
 

 
§ 5 

 
1. Wnioski z przeprowadzonych hospitacji Dziekan przedstawia na posiedzeniu Rady 

Wydziału Politechnicznego. 
2. Wnioski z hospitacji mogą być wykorzystywane przy opiniowaniu wniosków o dalsze 

zatrudnienie lub awansie nauczyciela akademickiego. 
 

§ 6 
 

1. Dostęp do dokumentacji związanej z hospitacją zajęć jest ograniczony wyłącznie do 
osób wymienionych w uchwale, o której jest mowa w § 1 ust. 1 niniejszej procedury.  

2. Protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych przechowywane są przez okres 5 lat w 
miejscu wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Politechnicznego. Po upływie 5 lat 
od dnia przeprowadzenia hospitacji protokoły są niszczone, zgodnie z 
obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

HARMONOGRAM HOSPITACJI 

Wydział Politechniczny PWSZ Kalisz Kierunek  ……………………..………….. 

Rok akademicki 20….. /20 ….. 
Semestr: 

zimowy(1)           letni 

 

Imię i nazwisko 
hospitowanego 

Przedmiot Rodzaj 
zajęć(2) 

Data Godzina Imię i nazwisko 
hospitującego 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

(1)
 Niepotrzebne skreślić 

(2)
Rodzaj zajęć wpisać zgodnie z planem studiów  

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis Dziekana 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 79/IV/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zasad hospitacji zajęć dydaktycznych w PWSZ w Kaliszu 

Kalisz, dnia …………………………………. 

Dane hospitującego(ych): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, stopień naukowy, tytuł) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko) 

 

PROTOKÓŁ Z HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

1. Informacje wstępne 

1.1. Prowadzący …………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2. Przedmiot ……………………………………………………………………………………………………………….. 

1.3. Forma dydaktyczna …………………………………………………………………………………………………. 

1.4. Rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne)……………………………….. semestr…………… 

1.5. Kierunek/specjalność ………………………………………………………………………………………………. 

1.6. Miejsce i termin zajęć (budynek, sala, dzień tygodnia, godzina) ……………………………… 

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

 

2. Ocena formalna zajęć 

2.1. Czy zajęcia rozpoczęły się punktualnie ……………………………………………………….. tak/nie 

   opóźnienie  ………………… minut. 

2.2. Czy sprawdzono obecność studentów …………………………………….. tak/nie/nie dotyczy 

2.3. Czy sala i wyposażenie są przygotowane do prowadzenia danych zajęć …….. tak/nie     

   Jeżeli nie – to z jakich powodów ..……………………………………………………………………………. 

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

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

2.4. Inne uwagi dotyczące formalnej strony zajęć …………………………………………………………… 

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

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

 

3. Ocena merytoryczna 

3.1. Zgodność tematyki zajęć z programem przedmiotu i założonymi efektami kształcenia 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.2. Zgodność metod weryfikacji efektów kształcenia z założonymi dla przedmiotu 

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

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

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

 

3.3. Stopień przygotowania nauczyciela akademickiego do zajęć 

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

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

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

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

 

3.4. Stosowanie metod aktywizacji studenta 

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

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

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

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

 

3.5. Wykorzystanie właściwych metod prowadzenia zajęć 

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

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

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

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

 

3.6. Materiały dydaktyczne przygotowane prze prowadzącego zajęcia 

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

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

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

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

 

3.7. Organizacja zajęć dydaktycznych 

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

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

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

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

 

3.8. Uwagi hospitującego 

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



6 
 

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

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

3.9. Ogólna ocena hospitującego końcowa 

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

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

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

3.10. Wnioski i zalecenia 

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

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

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

 

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

podpis(y) hospitującego(jących) 

 

 

Przyjmuję do wiadomości powyższą opinię 

      …………………….. ……………………………………… 
               (data) (podpis hospitowanego) 
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ZAŁĄCZNIK 3 

 

ARKUSZ ZBIORCZY HOSPITACJI ZREALIZOWANYCH W WYDZIALE POLITECHNICZNYM PWSZ KALISZ 

Rok akademicki ………………………………., Kierunek: …………………………………………… 

Osoba hospitująca 

(imię i nazwisko, 

tytuł/stopień) 

Osoba hospitowana 

(imię i nazwisko, 

tytuł/stopień) 

Data 

hospitacji 

Forma 

hospitowanych 

zajęć (wpisać 

wg. planu 

studiów)  

Uwagi i zalecenia 

odnoszące się do poprawy 

jakości kształcenia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

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

(data i podpis)  

 

 



PROCEDURA 
WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

 

 
Procedura określa podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego w zakresie 

realizacji zajęć oraz weryfikacji i dokumentowania osiągnięcia efektów kształcenia przez 

studentów na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 

Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

 

I. Podstawowe obowiązki nauczyciela w zakresie realizacji zajęć i jej 

dokumentacji: 

1. Nauczyciel akademicki przyjmując do realizacji zajęcia dydaktyczne z 

przedmiotu/modułu kształcenia jest zobowiązany do zrealizowania celów 

kształcenia określonych w karcie przedmiotu/modułu kształcenia właściwym dla 

kierunku studiów. 

2. Nauczyciel akademicki potwierdza fakt zapoznania się z kartą przedmiotu i 

określonymi w niej efektami kształcenia poprzez podpisanie karty przydziału 

czynności w danym roku akademickim „Przydzieloną ilość godzin przyjąłem do 

wiadomości” − załącznik 1.   

3. Po wykonaniu przydzielonych zajęć dydaktycznych nauczyciel akademicki, co 

semestr składa sprawozdanie z wykonania godzin zgodnie z załącznikiem 2. W 

sprawozdaniu potwierdza on, że „zajęcia odbyły się/nie odbyły się zgodnie z 

rozkładem zajęć” − załącznik 2.    

4. Nauczyciel akademicki przekazuje do Dziekanatu Wydziału Politechnicznego 

sprawozdanie z wykonania godzin w terminach nie później niż w ciągu 14 dni od 

zakończenia danego semestru. 

5. Nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia dydaktyczne, jest zobowiązany do: 

− przeprowadzenia analizy realizacji celów kształcenia,  

− weryfikacji efektów kształcenia studentów za pomocą form weryfikacji 

określonych w karcie przedmiotu/modułu kształcenia i niniejszej procedurze 

oraz do udokumentowania weryfikacji efektów kształcenia zgodnie z niniejszą 

procedurą, 

− wykonania analizy zbiorczej wyników nauczania. 

II. Weryfikacja efektów kształcenia osiąganych przez studentów i jej 

dokumentowanie: 

1. Weryfikację efektów kształcenia, określonych w karcie przedmiotu/modułu 

kształcenia, przeprowadza nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne. 
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2. Osiągnięcie przez studenta efektów kształcenia, określonych w karcie 

przedmiotu/modułu kształcenia, jest dokumentowane w sposób właściwy dla 

formy weryfikacji efektów kształcenia, zgodnie z tabelą 1. 

 
Tabela 1. Dokumentacja weryfikacji efektów kształcenia przedmiotu/modułu kształcenia 

Lp. Forma weryfikacji Forma dokumentacji 

1 
Egzamin pisemny/zaliczenie 

pisemne 

pisemne prace egzaminacyjne/zaliczeniowe studentów 

zestaw pytań/zadań adekwatnych do efektów kształcenia z danego 

przedmiotu/modułu, wykorzystanych przez nauczyciela do 

przeprowadzenia egzaminu/sprawdzianu 

2 
Egzamin ustny/zaliczenie 

ustne 

protokół szczegółowy egzaminu ustnego /zaliczenia ustnego według 

ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik  3 

zestaw ponumerowanych pytań/zadań, adekwatnych do efektów 

kształcenia z danego przedmiotu/modułu, wykorzystanych przez 

nauczyciela do przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia 

3 Projekt dokumentacja projektu w formie papierowej lub elektronicznej 

4 
Sprawozdanie z ćwiczenia 

laboratoryjnego 
sprawozdanie wraz z oceną 

5 
Referat/referat ustny/ 

prezentacja 

tekst referatu w formie papierowej lub elektronicznej/streszczenie 

referatu/prezentacja 

6 

Pozostałe formy weryfikacji 

(np. aktywność na zajęciach, 

odpowiedzi ustne, itp.) 

dokumenty właściwe dla stwierdzenia osiągnięcia efektów kształcenia 

i adekwatne do formy ich weryfikacji 

 

3. W szczególnych przypadkach, gdy student ma uzyskane wcześniej, 

udokumentowane efekty kształcenia, decyzja o przepisaniu oceny lub innej formie 

weryfikacji kompetencji jest podejmowana przez Dziekana/Prodziekana ds. 

studenckich Wydziału Politechnicznego. Warunkiem przepisania oceny jest 

stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia z założonymi efektami 

kształcenia przedmiotu/modułu kształcenia w programie kształcenia 

obowiązującego dla danego kierunku studiów. Zbieżność uzyskanych efektów 

kształcenia pisemnie potwierdza nauczyciel akademicki prowadzący 

przedmiot/moduł kształcenia. Wzór pisemnego potwierdzenia zbieżności 

uzyskanych efektów kształcenia stanowi załącznik 4.       

4. Dokumenty wymienione w punktach 2 i 3 przechowywane są nie krócej niż przez 

1 rok, licząc od daty zakończenia semestru, w którym realizowane były zajęcia. 

Sposób i miejsce przechowywania dokumentów potwierdzających osiągnięcie 

efektów kształcenia określono w Zasadach Dokumentowania i Przechowywania 

Studenckich Prac Etapowych na studiach prowadzonych w Wydziale 

Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta 

Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

5. Dokumenty w formie papierowej i/lub elektronicznej , o których mowa 

w punktach 2 i 3 przechowywane są w Katedrze, w której prowadzony jest 



3 

 

kierunek studiów lub w Katedrze/jednostce organizacyjnej  właściwej dla 

nauczyciela akademickiego, który prowadził zajęcia i weryfikował osiągnięcie 

efektów kształcenia. Odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów o których 

jest mowa w punktach 2 i 3 jest Kierownik Katedry. 
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ZAŁĄCZNIK 3 

PROTOKÓŁ 
ustnego egzaminu/zaliczenia wykładu/ćwiczeń 

 

Data przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia: ………………………………………………………. 

Nazwisko i imię egzaminatora (tytuł, stopień naukowy): …………………………………………………..  

Wydział Politechniczny − Katedra: …………………………………………….. 

Kierunek studiów: ………………………………………….. ; Forma studiów: ……………………………………….. 

Rok studiów: ……………………………… ; Semestr: ………………………………………….. 

Tabela 1. Oceny z pytań i sposób obliczenia oceny końcowej ustnego egzaminu/zaliczenia 

Lp. 
Nazwisko i imię 

studenta 

Nr 

albumu 

Oceny cząstkowe z odpowiedzi na pytanie Ocena 

końcowa 

[średnia 

z ocen] 

Uwagi Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 

Nr 

pytania 
Ocena 

Nr 

pytania 
Ocena 

Nr 

pytania 
Ocena 

Nr 

pytania 
Ocena 

Nr 

pytania 
Ocena 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

 

 

…………………………………………………………… 

(data i podpis nauczyciela akademickiego) 
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ZAŁĄCZNIK 4 

 

 

Kalisz, dnia …………………..……………… 

 

 

Wydział Politechniczny − Katedra: ………………………………………………….. 

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

                ( imię i nazwisko nauczyciela akademickiego, tytuł, stopień naukowy) 

Imię i nazwisko studenta: …………………………………………………………………. 

Kierunek studiów: ………………………………………….. ; Forma studiów: ……………………………………….. 

Rok studiów: ……………………………… ; Semestr: ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE ZBIEŻNOŚCI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 

Potwierdzam zbieżność uzyskanych efektów kształcenia z przedmiotu/modułu 

kształcenia ……………………………………………………….. z założonymi efektami kształcenia dla 

przedmiotu/modułu kształcenia ……………………………………………………………… w programie 

kształcenia obowiązującego dla kierunku ……………………..…………………. w Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

 

 

 

…………………………………………… 

                   (podpis) 



 
 

PROCEDURA  
ANALIZY WYNIKÓW NAUCZANIA 

(STATYSTYKA OCEN) 
na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 
 

 

1. Po zakończeniu semestru studiów nauczyciel akademicki prowadzący dany 

przedmiot/moduł kształcenia drukuje z systemu Usos protokół zaliczeń przedmiotu – 

załącznik 11. 

2. Na podstawie protokołów zaliczeń przedmiotów/modułów kształcenia nauczyciel 

akademicki sporządza protokół statystyki ocen, pokazujący rozkład ocen uzyskanych 

przez studentów z poszczególnych zajęć, prowadzonych przez nauczyciela 

akademickiego w danym semestrze – załącznik 2. 

3. Uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu/modułu kształcenia potwierdza 

osiągnięcie przez studenta założonych w karcie/sylabusie efektów kształcenia. 

4. W ramach samooceny prowadzący zajęcia może odnotować swoje uwagi i propozycje 

zmian w zakresie: przedstawianego w ramach przedmiotu materiału, form i sposobów 

prowadzenia zajęć oraz form zaliczenia przedmiotu/modułu kształcenia. Brak 

adnotacji oznacza, że prowadzący zajęcia nie widzi konieczności dokonywania zmian. 

5. Raporty statystyki ocen prowadzący zajęcia przekazuje do Kierunkowej Komisji ds. 

Oceny Efektów Kształcenia w terminie do 15 dni po zakończeniu każdego semestru 

(po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej).  

6. Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów Kształcenia oraz kierownicy katedr  co 

najmniej raz w roku akademickim omawiają wyniki zawarte w raportach statystyk ocen 

i przedstawiają związane z nimi wnioski oraz zalecenia na zebraniu katedry. 

7. Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów Kształcenia opracowuje z wykorzystaniem 

określonych dla procedury mierników ilościowych raport roczny i przedstawia go 

dziekanowi Wydziału Politechnicznego w terminie do 30 listopada.  

8. Wzór rocznego raportu stanowi załącznik 3 do niniejszej procedury. 

                                            
1 Protokół zaliczeń przedmiotu dostępny jest w systemie Usos 

Załącznik 4 do uchwały Rady Wydziału 

Politechnicznego nr 004/32/III/2016 

z dnia 8 grudnia 2016 r. 



podpis:

USOSweb: Protokół zaliczenia przedmiotu 2060-BUD-1N-3K-BUDO, cykl Z (Budownictwo ogólne 1, Semestr 
zimowy )
Strona 1 z 1

Katedra ..................................., Wydział Politechniczny  
PROTOKÓŁ ZALICZENIA PRZEDMIOTU

Budownictwo ogólne 1 (2060-BUD-1N-3K-BUDO) - Wykład
Semestr zimowy 

Protokół: ZAJĘĆ, typ protokołu: Zaliczenie na ocenę, nazwa protokołu: Zaliczenie na ocenę, Typ oceny: Standardowa skala 
ocen
Terminy: 1. (brak opisu), data zwrotu: 

2. (brak opisu), data zwrotu: 

L.p. Nazwisko i imiona Nr albumu 1 Oceniający Data 2 Oceniający Data Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

user
ZAŁĄCZNIK 1 
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ZAŁĄCZNIK 2 

PROTOKÓŁ STATYSTYKI OCEN 
 

Wydział Politechniczny 

Katedra: ……………………………………………………………………..

Prowadzący zajęcia: …………………………..…………………….…………..

 

Rok akademicki: ………………………………………………………  

 

Lp. Przedmiot 
Kierunek 
studiów 

Poziom 
studiów 

Forma 

studiów 
S/NS 

Semestr 
studiów 

Grupa 
Liczba 

studentów 

OCENY 
Razem 

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 zwolniony 

1                

2                

3                

4                

5                

Razem         

 

Uwagi i propozycje zmian: 
 

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

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

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

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

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

 

 

………………………………. 

  (data i podpis ) 
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ZAŁĄCZNIK 3 

 
RAPORT ROCZNY 

Z ANALIZY WYNIKÓW NAUCZANIA 
(STATYSTYKI OCEN) 

 

Skład Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia: 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………  

 

1. Statystyka ocen 
 

Wyniki nauczania studentów w roku akademickim ………………/…………….. na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku …………………………. Przedstawione są w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Wynik nauczania studentów w semestrze ………………………..………….  

 
Liczba studentów w przedziale 

do 3,40 3,41−3,75 3,76−4,25 4,26-4,59 Powyżej 4,60 

Studia 

stacjonarne 
     

Studia 
niestacjonarne 

     

 

2. Wnioski: 

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

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

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

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

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

3. Ocena  jakościowa  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

4. Sugestie ewentualnych działań doskonalących: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

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

                     (data)                                                                                                                                                           Podpisy: 

1. ………………….………………. 

2. ………………….………………. 

3. ………………………………….. 



 
 

 

 

PROCEDURA ANALIZY ORGANIZACJI 

I PRZEBIEGU PRAKTYK ZAWODOWYCH  

NA KIERUNKU BUDOWNICTWO 

Wydział Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

 
 

1. Praktyka zawodowa na kierunku Budownictwo odbywa się zgodnie z przepisami 

Regulaminu Studiów i zarządzeniem nr 0300.99.V.2017 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu z dnia 

12.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława 

Wojciechowskiego w Kaliszu. 

2. Warunki zaliczenia studentom wykonywanej pracy zawodowej na poczet praktyki 

zawodowej określone są w uchwale nr 0012.206.IV.2015 Senatu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej z dnia 23.04.2015 r. 

3. Praktyka zawodowa realizowana jest zgodnie z programem praktyk zawodowych 

zatwierdzonym uchwałą Rady Wydziału Politechnicznego nr 004/8/III/2016 r. z 

dnia 22.09.2016 r. 

4. Weryfikację efektów kształcenia, uzyskanych w wyniku odbycia praktyk dokonuje 

zarówno zakładowy jak i kierunkowy opiekun praktyk zawodowych. 

5. Kierunkowy opiekun praktyk zawodowych przygotowuje zestawienie danych z 

realizacji praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – 

tabela 1, tabela 2. 

6. Kierunkowy opiekun praktyk zawodowych przekazuje zestawienie wymienione w 

punkcie 5 do Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia w terminie − do 

15 października.    

7. Analiza dokumentacji praktyk zawodowych przez Kierunkową Komisję ds. Oceny 

Efektów Kształcenia odbywa się po zakończeniu danego roku akademickiego − 

najpóźniej do 31 października.   

8. Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów Kształcenia dokonuje analizy organizacji i 

przebiegu realizacji praktyk zawodowych uzupełniając dane zawarte w  załączniku 1, 

tabela 1. 

9. Analiza polega na losowym wybraniu 25% teczek studenckich zawierających 

dokumentacje odbywania praktyk zawodowych. 

10. Wnioski z protokołów analizy organizacji i przebiegu realizacji praktyk zawodowych 

uwzględniane są w raporcie rocznym z oceny realizacji celów programu kształcenia. 

Załącznik 5 do uchwały Rady Wydziału 

Politechnicznego nr 004/32/III/2016 

z dnia 8 grudnia 2016 r. 
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO 
W KALISZU 

 

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY; KATEDRA BUDOWNICTWA 

Nazwa praktyki: …………………………………..………… 

Rok akademicki: ……………………….….. ; Rok studiów: …………………………… 

 
Tabela 1. Zestawienie danych z realizacji praktyk zawodowych - studia stacjonarne 

Lp. 

Nazwa zakładu pracy, 

w którym student odbywał 

praktykę zawodową 

Nr 

albumu 

Nazwisko 

i imię studenta 

Termin 

odbywania 

praktyki 
od……...do…..... 

Nazwisko i imię opiekuna 

praktyk ze strony zakładu 

pracy 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

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

              (data)                                                                                                            ( podpis opiekuna praktyk zawodowych)                                                     

 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 

IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO 
W KALISZU 

 

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY; KATEDRA BUDOWNICTWA 

Nazwa praktyki: …………………………………..………… 

Rok akademicki: ……………………….….. ; Rok studiów: …………………………… 

 
Tabela 2. Zestawienie danych z realizacji praktyk zawodowych - studia niestacjonarne 

Lp. 

Nazwa zakładu pracy, 

w którym student odbywał 
praktykę zawodową 

Nr 

albumu 

Nazwisko 

i imię studenta 

Termin 

odbywania 

praktyki 
od……...do…..... 

Nazwisko i imię opiekuna 

praktyk ze strony zakładu 
pracy 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

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

              (data)                                                                                                            ( podpis opiekuna praktyk zawodowych)                                                     
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

WYNIKI 

analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych 

 
1. Protokół analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych 

 
Tabela  1. Protokół analizy organizacji i przebiegu praktyk zawodowych 

1 

Zgodność praktyki z założonymi efektami kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych, wyrażonymi w karcie przedmiotu 

Praktyka zawodowa 

Tak/Nie
a) 

2 
Zgodność praktyki z charakterem studiów na kierunku Budownictwo 

i specjalności Budownictwo energooszczędne 
Tak/Nie 

3 Prawidłowość określenia terminu odbywania praktyki zawodowej Tak/Nie 

4 
Charakter zadań przydzielanych studentom, ich istotność i stopień 

skomplikowania jest zgodny z Programem Praktyk Zawodowych  
Tak/Nie 

5 Realizowana praktyka zawodowa jest adekwatna do Programu Studiów Tak/Nie 

6 Dokumentacja realizacji praktyk zawodowych jest kompletna Tak/Nie 

a) Właściwą odpowiedź podkreślić 

 

2. Uwagi i sugestie Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

……………………………..                                                             Podpisy Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia: 

              (data)  

1. …………………………..………………… 

2. ……………..……………………………… 

3. …………………………………………….. 

 



 

 

 

PROCEDURA  

BADANIA JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH  

na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

 

 

§ 1 
1. Badanie jakości prac dyplomowych odbywa się zgodnie z przepisami Regulaminu 

Studiów obowiązującym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Wewnętrznym System Zapewniania 
Jakości Kształcenia oraz Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 
Politechnicznym. 

2. Badanie jakości prac dyplomowych wykonuje Kierunkowa Komisja ds. Oceny 
Efektów Kształcenia dla danego kierunku. 
 

§ 2 
1. Zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 13 Statutu Uczelni dziekan/prodziekan Wydziału 

Politechnicznego koordynuje działania promotorów prac dyplomowych.  
 

§ 3 
1. Badanie jakości prac dyplomowych przeprowadzane jest na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych.  
2. Analiza polega na wybraniu losowo 25%  prac dyplomowych po zakończeniu danego 

roku akademickiego − najpóźniej do 15 listopada. 
3. Badane prace dyplomowe realizowane są pod opieką różnych nauczycieli 

akademickich pełniących funkcję promotora pracy dyplomowej w danym roku 
akademickim.   

 
§ 4 

1. Analiza egzaminu dyplomowego przeprowadzana jest w odniesieniu do tych samych 
studentów, których dotyczyła analiza jakości prac dyplomowych w danym roku 
akademickim. 

2. W tabeli 1 przedstawiony jest wykaz analizowanych prac dyplomowych. 
3. W załączniku 1, tabela 1 i następne przedstawione są wyniki analizy jakości prac 

dyplomowych. 
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Tabela 1. Wykaz analizowanych prac dyplomowych na kierunku ………………………………….…………….. w roku akademickim …………….………  /  …………..…………. 

Lp. Album Autor pracy Temat pracy Promotor Recenzent 
Ocena 

Promotora 

Ocena  

Recenzenta  

Ocena  

pracy 

Średnia 

studiów 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego  

Ocena na 

dyplomie 

Data 

obrony  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

ANALIZA  
JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH 

 

1. Wyniki analizy jakości prac dyplomowych  

 

Tabela 1. Wyniki analizy pracy dyplomowej nr 1 z tabeli 1
1
 

1 Autor pracy  

2 Temat pracy  

3 Promotor  

4 Rok akademicki  

5 
Temat pracy dyplomowej jest zgodny z kierunkiem…………….. 

…………………… i specjalnością ……………………………... 
Tak/Nie

a) 

6 
Temat pracy dyplomowej został zaakceptowany przez Radę 

Wydziału Politechnicznego 
Tak/Nie 

7 
Tematyka pracy dyplomowej zgodna jest ze specjalnością 

i zainteresowaniami badawczymi promotora  
Tak/Nie 

8 Objętość pracy dyplomowej ……….. stron 

9 Treść i struktura pracy dyplomowej zgodna jest z tematem  Tak/Nie 

10 
Praca dyplomowa zgodna jest z wymaganiami obowiązującymi 

na kierunku …………………………….. i specjalności …...…… 

…………………..……………………………………………..…. 

Tak/Nie 

11 
W ocenianej pracy jest oświadczenie autora na temat 

samodzielności wykonanej pracy dyplomowej 
Tak/Nie 

12 
Praca dyplomowa sprawdzona została za pomocą systemu 

antyplagiatowego 
Tak/Nie 

13 
Praca dyplomowa opatrzona została dwiema opiniami: 

Promotora i Recenzenta  
Tak/Nie 

14 
Promotor w opinii ocenił poprawność merytoryczną pracy 

dyplomowej 
Tak/Nie 

15 
Promotor w opinii ocenił trafność i wystarczalność doboru 

literatury związanej z tematyką pracy dyplomowej 
Tak/Nie 

16 
Promotor w opinii ocenił umiejętność wykorzystania literatury 

do samodzielnego opracowania  poszczególnych rozdziałów 

pracy dyplomowej  

Tak/Nie 

17 
Promotor w opinii ocenił poprawność stylistyczną, ortograficzną 

i interpunkcyjną pracy dyplomowej 
Tak/Nie 

18 
Tematyka pracy dyplomowej jest zgodna ze specjalnością 

Recenzenta 
Tak/Nie 

19 
Recenzent w opinii ocenił poprawność merytoryczną pracy 

dyplomowej 
Tak/Nie 

20 
Recenzent w opinii ocenił trafność i wystarczalność doboru 

literatury związanej z tematyką pracy dyplomowej 
Tak/Nie 

21 
Recenzent w opinii ocenił umiejętność wykorzystania literatury 

do samodzielnego opracowania  poszczególnych rozdziałów 

pracy dyplomowej  

Tak/Nie 

22 
Recenzent w opinii ocenił poprawność stylistyczną, ortograficzną 

i  interpunkcyjną pracy dyplomowej 
Tak/Nie 

23 
Temat pracy dyplomowej jest zgodny z efektami kształcenia dla 

kierunku ……………………………… i jego zakresem 
Tak/Nie 

a) Właściwą odpowiedź podkreślić 

                                                           
1 Skopiować tabelę dla następnych badanych prac dyplomowych  i aktualizując danych  
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2. Jakość prac dyplomowych2: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Dodatkowe uwagi i sugestie ewentualnych działań doskonalących: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
……………………………..                                                                   Podpisy Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia: 

              (data)  

1. …………………………..………………… 

2. ……………..……………………………… 

3. …..………………………………………… 

 

 

 

                                                           
2 Dotyczy wszystkich badanych prac dyplomowych 

 



 

 

 

 

PROCEDURA  

ANALIZY EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

 

 

§ 1 
1. Analiza egzaminu dyplomowego odbywa się zgodnie z przepisami Regulaminu 

Studiów obowiązującym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Wewnętrznym System Zapewniania Jakości 
Kształcenia oraz Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 
Politechnicznym. 

2. Analizy egzaminu dyplomowego dokonuje Kierunkowa Komisja ds. Oceny Efektów 
Kształcenia dla danego kierunku studiów. 

 
§ 2 

1. Analiza egzaminu dyplomowego przeprowadzana jest na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych.  

2. Analiza polega na losowym wybraniu 25% egzaminów dyplomowych po zakończeniu 
danego roku akademickiego – najpóźniej do 15 listopada.   

 
§ 3 

1. Analiza egzaminu dyplomowego przeprowadzana jest w odniesieniu do tych samych 
studentów, których dotyczyła analiza jakości prac dyplomowych w danym roku 
akademickim. 

2. W tabeli 1 przedstawiony jest wykaz analizowanych egzaminów dyplomowych zaś w 
tabelach 2 i następnych przedstawione są wyniki analizy egzaminów dyplomowych.  

 
§ 4 

1. Z przeprowadzonych analiz egzaminów dyplomowych Kierunkowa Komisja ds. 
Oceny Efektów Kształcenia sporządza Roczny Raport – załącznik 1  
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Tabela 1. Wykaz analizowanych egzaminów dyplomowych na kierunku …………………………………. w roku akademickim …………………………… / ………………………. 

Lp. Album Autor pracy Temat pracy Promotor Recenzent 
Ocena 

Promotora 

Ocena  

Recenzenta  

Ocena  

pracy 

Średnia 

studiów 

Ocena 

egzaminu 

dyplomowego  

Ocena na 

dyplomie 

Data 

obrony  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             
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Tabela 2. Wyniki analizy egzaminu dyplomowego nr 1 z tabeli 11 

1 Autor pracy  

2 Temat pracy  

3 Promotor  

4 Rok akademicki  

5 
Skład komisji egzaminacyjnej zgodny był z przepisami Regulaminu 

Studiów i Regulaminu Dyplomowania 
Tak/Nie

a) 

6 Egzamin dyplomowy miał charakter ustny Tak/Nie 

7 
Zakres egzaminu dyplomowego zgodny jest z efektami kształcenia 

kierunku 
Tak/Nie 

8 Z przebiegu egzaminu dyplomowego został sporządzony protokół  Tak/Nie 

9 
Termin egzaminu dyplomowego zgodny był z przepisami 

Regulaminu Studiów i Regulaminu Dyplomowania 
Tak/Nie 

10 
Czy egzamin dyplomowy rozpoczął się zgodnie z wyznaczonym 

przez dziekana terminem  
Tak/Nie 

11 
Liczba pytań losowanych podczas egzaminu dyplomowego była 

zgodna z przepisami Regulaminu Studiów i Regulaminu 

Dyplomowania 

Tak/Nie 

12 
Treść pytań egzaminu dyplomowego jest adekwatna do Programu 

Studiów kierunku 
Tak/Nie 

13 Egzamin dyplomowy miał charakter otwarty Tak/Nie 

a) Właściwa odpowiedź podkreślić

                                                           
1 Skopiować tabelę dla następnych analizowanych egzaminów dyplomowych  
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

ROCZNY RAPORT  

Z ANALIZY EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

 
 

1. Ocen jakościowa 
 

Udział poszczególnych ocen z egzaminu dyplomowego w ogólnej liczbie egzaminów 

dyplomowych − studia stacjonarne i niestacjonarne przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Udział poszczególnych ocen z egzaminu dyplomowego w ogólnej liczbie egzaminów 

dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

Liczba 

egzaminów 

dyplomowych 

Forma 

studiów 
Ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 

 stacjonarne 

Udział       

%       

 niestacjonarne 

Udział       

%       

 

2. Wnioski (max. 0,5 strony): 

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

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

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

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

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

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

3. Sugestie działań doskonalących (max. 0,5 strony): 

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

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

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

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

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

 
……………………………..                                                                      Podpisy Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia: 

              (data)  

1. …………………………..………………… 

2. ……………..……………………………… 

3. …..…………………………………………

 



 

 

PROCEDURA ANALIZY  

STUDENCKICH ANKIET OCENY JAKOŚCI PROCESU DYDAKTYCZNEGO  

na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

 
§ 1 

1. Ocena Jakości Procesu Dydaktycznego przeprowadzana jest w oparciu o kryteria i 
zasady określone w Uchwale Senatu nr 0012/161/IV/2014 z dnia 26.06.2014 r. w 
sprawie jednolitego tekstu Studenckiej Ankiety Oceny Jakości Procesu 
Dydaktycznego oraz Zasad Przeprowadzania Studenckiej Ankiety Oceny Jakości 
Procesu Dydaktycznego. 

2. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 0300.11.2015 z dnia 24.04.2015 r. Studencka 
Ankieta Oceny Jakości Procesu Dydaktycznego przeprowadzana jest elektronicznie 
poprzez arkusz umieszczony w systemie USOSweb, dostępny na indywidualnym 
koncie każdego studenta (załącznik 1). 

3. Aktualnie obowiązujące zasady przeprowadzania Studenckiej Ankiety Oceny Jakości 
Procesu Dydaktycznego reguluje Uchwała Senatu nr 0012.26.V.2016 z dnia 
15.12.2016 r.  

4. Osoba odpowiedzialna za organizację technicznej strony procesu ankietyzacji 
zobowiązana jest do pełnego, profesjonalnego opracowania statystycznego wyników 
ankiet i udostępnienia opracowanych wyników ankietyzacji Dziekanom w terminie do 
1 października każdego roku. 

5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem ankietyzacji na Wydziale Politechnicznym 
sprawuje Dziekan. 

6. Ankietyzację przeprowadza osoba wyznaczona przez Dziekana Wydziału 
Politechnicznego. 

 
§ 2 

1. Studencka ocena jakości procesu dydaktycznego przeprowadzana jest metodą 
ankietyzacji za pomocą arkusza elektronicznego raz w roku akademickim na 
wszystkich kierunkach Wydziału Politechnicznego. 

2. Ankieta obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze 
studentami Wydziału Politechnicznego niezależnie od formy zatrudnienia i wymiaru 
etatu. 

3. Oceny dokonują wszyscy studenci Wydziału niezależnie od formy studiów. 
4. Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia danej edycji ankietyzacji ustalany jest 

przez Dziekana Wydziału Politechnicznego w porozumieniu z osobą odpowiedzialną 
za techniczną stronę organizacji procesu ankietyzacji, i w porozumieniu z 
Samorządem Studenckim oraz podawany do wiadomości studentów na tablicach 
informacyjnych i stronie internetowej. 

5. Ankieta oceny jakości procesu dydaktycznego jest anonimowa. 
6. Na Wydziale Politechnicznym do wyników ankiet mają dostęp: 

1) nauczyciele akademiccy – do wyników oceny swojej pracy; 
2) Dziekan – do wyników oceny jakości procesu dydaktycznego prowadzonego na 

Wydziale; 
3) kierownicy Katedr – do wyników oceny jakości procesu dydaktycznego 

prowadzonego przez członków Katedr; 
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4) Wydziałowe Komisje Oceniające i Przewodniczący Samorządu Studenckiego – do 
wyników oceny wszystkich zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli 
akademickich. 

7. Wyniki oceny jakości procesu dydaktycznego są przechowywane w sposób 
zapewniający poufność, nie krócej niż cztery lata. Po upływie tego terminu wyniki 
ankiet niszczy się. 

 
§ 3 

1. Wyniki ankiet studenckich (w formie elektronicznej) udostępniane są prowadzącym 
(na ich indywidualnych kontach w systemie USOS) na polecenie Dziekana w terminie 
do 15 października danego roku. Obowiązkiem prowadzącego jest zapoznanie się z 
wynikami ankiet studenckich dla przedmiotów/modułów kształcenia, które 
prowadzili – będących oceną ich pracy dydaktycznej.  

2. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przeprowadza analizę wyników 
studenckich ankiet oceny jakości procesu dydaktycznego na podstawie otrzymanego 
od Dziekana zbiorczego opracowania statystycznego (załącznik 2) i sporządza raport 
zgodnie z tabelą 1. 

3. Dla dziesięciu przedmiotów z najsłabszą oceną WZdsJK przeprowadza analizę 
szczegółową na podstawie opracowania statycznego dla prowadzących (załącznik 3) i 
sporządza raport szczegółowy (tabela 2), w którym zamieszcza uwagi, wnioski i 
zalecenia dla prowadzących. 

4. Sporządzone przez WZdsJK raporty (tabela 1 i 2) przekazywane są Dziekanowi w 
terminie do 30 listopada danego roku. 

5. Dziekan przedstawia informacje wynikające z raportów na Radzie Wydziału. 
6. Zalecenia i uwagi wynikające z raportów przekazywane są prowadzącym przez 

Kierowników Katedr. 
7. Studenci uzyskują informację o wynikach oceny jakości procesu dydaktycznego 

poprzez swoich reprezentantów w Radzie Wydziału i WZdsJK.  
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Załącznik 1. 

 
 

 

Załącznik 2. Wyniki zbiorcze ankiet dla kierunku (opracowanie statystyczne)  

ANKIETA DLA STUDENTÓW ….. (…..) 

Kod i nazwa 

przedmiotu 
Typ zajęć 

Cykl 

dydaktyczny 
Prowadzący 

Liczba 

zapisanych 

Odpowiedziało 

% 

Liczba 

komentarzy 

Średnia ze 

wszystkich 

pytań typu 

SKALA 2-5 

        

        

 
Załącznik 3. Wyniki ankiet wg prowadzących na kierunku (opracowanie statystyczne) 

Prowadzący: 

Ankieta: Ankieta dla studentów ……….. (…………..) 

Jednostka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

Stan ankiety: Obrabiana 

Cykl dydaktyczny ankiety: Semestr …………………….. 

Przedmiot cyklu: (……/..….) ……………………………….. 

Typ zajęć i nr grupy: …………………….. 

Liczba osób uczestniczących ……………….. 
Pytanie Typ 

odpowiedzi 

Waga 

pytania 

Wartość Wystawiło 

1. Przygotowanie prowadzącego do zajęć dydaktycznych 2-5    

2. Umiejętność przekazywania materiału 2-5    

3. Atrakcyjność zajęć 2-5    

4. Korelacja między zajęciami a wymaganiami końcowymi 2-5    

5. Obiektywność oceniania studentów 2-5    

6. Kultura w kontaktach ze studentami 2-5    

7. Punktualność prowadzącego zajęcia; obowiązkowość 
prowadzącego zajęcia 

2-5    

8. Dostępność w godzinach konsultacji 2-5    
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Tabela 1. Raport z analizy wyników studenckich ankiet oceny jakości procesu dydaktycznego dla danego 

kierunku (na podstawie opracowania statystycznego wyników zbiorczych ankiet – załącznik 2) 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 
Wydział Politechniczny 

Ankieta dla studentów kierunku: 
 

Liczba prowadzących z ocenami w przedziale: 

2÷2,5 2,5÷3,0 3,0÷3,5 3,5÷4,0 4,0÷4,5 4,5÷5,0 

      
 

Liczba zaleceń dotyczących: 

- poprawy przez prowadzącego przygotowania do zajęć dydaktycznych  

- poprawy przez prowadzącego umiejętności przekazywania materiału  

- poprawy przez prowadzącego atrakcyjności zajęć  

- poprawy przez prowadzącego korelacji między zajęciami a wymaganiami końcowymi  

- poprawy przez prowadzącego obiektywności oceniania studentów  

- poprawy przez prowadzącego kultury w kontaktach ze studentami  

- poprawy przez prowadzącego punktualności i obowiązkowości  

- poprawy przez prowadzącego dostępności w godzinach konsultacji  

- dostosowania przez prowadzącego przedmiot przekazywanych treści do aktualnej wiedzy  

- zmiany prowadzącego przedmiot  
 

Uwagi (np. ilość udzielonych odpowiedzi jest (lub nie jest) znacząca, itp.): 

 

 

 

 

Sugestie dotyczące działań doskonalących: 

 

 

 

 

Podsumowująca ocena jakości procesu dydaktycznego na kierunku w oparciu o wyniki ankiet studenckich: 
 

 

 

 

 

 

data: podpisy członków  

 Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 
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Tabela 2. Raport szczegółowy z wyników analizy ankiet studenckich dla przedmiotu i prowadzącego na 
danym kierunku studiów 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 
Wydział Politechniczny 

Prowadzący: 
Ankieta dla studentów kierunku: 
Jednostka: 

Cykl dydaktyczny ankiety: 

Przedmiot cyklu: 
Typ zajęć i nr grupy: 

Liczba osób uczestniczących: 
 

Lp. 

Pytania z ankiety 
Skala 

ocen 

Liczba 

odpowiedzi 

Średni 

wynik 

pracownika 

Średni 

wynik 

ankiety 

1 Przygotowanie prowadzącego do zajęć dydaktycznych 2-5    

2 Umiejętność przekazywania materiału 2-5    

3 Atrakcyjność zajęć 2-5    

4 Korelacja między zajęciami a wymaganiami końcowymi 2-5    

5 Obiektywność oceniania studentów 2-5    

6 Kultura w kontaktach ze studentami 2-5    

7 Punktualność prowadzącego zajęcia; obowiązkowość 
prowadzącego zajęcia 

2-5    

8 Dostępność w godzinach konsultacji 2-5    
 

Średnie wyniki 

Skala ocen Liczba odpowiedzi Średnia arytmetyczna Średnia ważona 

2-5    
 

Rozkład ocen 

bardzo dobry dobry dostateczny niedostateczny 

    
 

Czy wystąpiły komentarze? TAK/NIE 

Czy średni wynik prowadzącego przedmiot odbiega znacząco od średniego wyniku ankiety? TAK/NIE 

Uwagi (np. ilość udzielonych odpowiedzi jest (lub nie jest) znacząca, itp.): 

 

 

 

 

Wnioski (np. dobre/złe wyniki ankiet, studenci dobrze/źle oceniają prowadzącego, itp.): 

 

 

 

 

Zalecenia dotyczące działań doskonalących (np. zmiana prowadzącego, zmiana sposobu prowadzenia zajęć, dostosowanie 

treści do aktualnej wiedzy, itp.): 

 

 

 

 

 

data: podpisy członków  

 Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

 

 



PROCEDURA  
ANALIZY REALIZACJI   

CELÓW PROGRAMU KSZTAŁCENIA 
na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 
 
 

1. Przed rozpoczęciem semestru Kierownik Katedry informuje nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Katedrze o przydzielonych do realizacji 

przedmiotach/modułach kształcenia w danym roku akademickim.  

2. Nauczyciel akademicki przyjmując do realizacji zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany 

do zapoznania się z kartami przedmiotów/modułów kształcenia.  

3. Uzyskanie przez studenta pozytywnej oceny z przedmiotu/modułu kształcenia 

potwierdza osiągnięcie przez niego założonych efektów kształcenia. 

4. Po przeprowadzeniu zaliczenia zajęć prowadzący weryfikuje osiągnięte przez studenta 

efekty kształcenia poprzez samoocenę oraz potwierdza ich osiągnięcie wypełniając 

semestralny protokół oceny efektów kształcenia, stanowiący załącznik 1 do niniejszej 

procedury. 

5. Po przeprowadzeniu zaliczenia prowadzący zajęcia jest zobowiązany dostarczyć 

wypełniony protokół Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia nie 

później niż 15 dni po zakończeniu każdego semestru (po zakończeniu poprawkowej 

sesji egzaminacyjnej).  

6. Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów Kształcenia opracowują z wykorzystaniem 

określonych dla procedury mierników ilościowych i jakościowych raport roczny, 

którego wzór stanowi załącznik 2 do niniejszej procedury. 

7. Opracowany raport przekazywany jest dziekanowi Wydziału Politechnicznego w 

terminie do 30 listopada. 

8. Dziekan Wydziału Politechnicznego dokonuje analizy wyników sesji 

egzaminacyjnych, z punktu widzenia weryfikacji efektów kształcenia, zwracając uwagę 

w szczególności na przedmioty/moduły kształcenia gdzie jest nieproporcjonalnie 

wysoka liczba ocen niedostatecznych w stosunku do innych ocen oraz 

przedmioty/moduły kształcenia, z których wszyscy studenci otrzymali tylko oceny 

bardzo dobre. Dziekan identyfikuje przyczyny i podejmuje środki zaradcze. 

9. Przynajmniej raz w roku akademickim dziekan Wydziału Politechnicznego spotka się 

z pracownikami Wydziału tworzącymi minimum kadrowe danego kierunku studiów, 

w celu weryfikacji kierunkowych efektów kształcenia.    

 

Załącznik 9 do uchwały Rady Wydziału 

Politechnicznego nr 004/32/III/2016 

z dnia 8 grudnia 2016 r. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

SEMESTRALNY PROTOKÓŁ OCENY REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA 
 

Wydział Politechniczny 

Katedra: ……………………………………………………………………………….. 

Prowadzący zajęcia: …………………………..…………………….………….. 

 

Rok akademicki: ………………………………………………………….………  

  
Potwierdzam zrealizowanie celów kształcenia zakładanych w programach kształcenia w następujących zajęciach: 

L.p. Nazwa przedmiotu 
Kierunek 

studiów 

Poziom 

studiów 
Semestr 

Forma 

studiów 

(S/NS) 

Forma 

realizacji 

zajęć 

Metoda 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Ewentualne uwagi, propozycje zmian i działań doskonalących 

dotyczących:  

a) osiągnięcia efektów kształcenia, 

b) przydatności stosowanych form realizacji zajęć, 

c) skuteczności metod weryfikacji efektów kształcenia. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

• Przykładowe metody weryfikacji efektów kształcenia: 

1) egzamin – ustny, opisowy, testowy,   

2) zaliczenie – ustne, opisowe, test,  

3) kolokwium,  

5) przygotowanie projektu, obrona projektu, 

6) zaliczenie sprawozdań laboratoryjnych, 

7) wypełniony dziennik praktyk, 

8) inne formy (podać jakie)  

………………………………. 

  (data i podpis ) 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 
RAPORT ROCZNY 

Z OCENY REALIZACJI CELÓW PROGRAMU KSZTAŁCENIA  
NA KIERUNKU ……………………………….…………… 

 

 

Skład Kierunkowej Komisji ds. Oceny Efektów Kształcenia: 

1. ……………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………  

 

1. Ocena ilościowa 
 

Wskaźnik progresji studentów w roku akademickim ………………/…………….. na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku …………………………. przedstawiony jest w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Wskaźnik progresji studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

Liczba studentów 

I rok studiów II rok studiów III rok studiów 

początek koniec początek koniec początek koniec 

stacjonarne       

%       

niestacjonarne       

%       

 

2. Wnioski: 

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

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

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

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

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

3. Ocena  jakościowa  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

4. Sugestie ewentualnych działań doskonalących: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

 

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

                     (data)                                                                                                                                                           Podpisy: 

1. ………………….………………. 

2. ………………….………………. 

3. ………………………………….. 



 
 

PROCEDURA ANALIZY WYNIKÓW ANKIET  
Z SYSTEMU MONITOROWANIA KARIER ABSOLWENTÓW  

na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

 

 

§ 1 
1. Analiza wyników ankiet z systemu monitorowania karier absolwentów odbywa się na 

podstawie raportów z badania ankietowego koordynowanego przez Biuro Karier i 
Rekrutacji (zgodnie z obowiązującą Uchwałą Senatu PWSZ w Kaliszu nr 406/12 z 
dnia 30.08.2012 r.) oraz Wewnętrznym System Zapewniania Jakości Kształcenia. 

2. Dodatkowym źródłem informacji o losach absolwentów danego kierunku PWSZ w 
Kaliszu są dane pochodzące z systemu ELA (ogólnopolskiego systemu 
monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, głównie z 
danych z ZUS i GUS). 

3. Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania 
kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, poprzez 
uzyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej absolwentów, w tym zgodności 
zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia, przydatności wiedzy i 
umiejętności zdobytych w uczelni w ich pracy oraz dalszych planów zawodowych. 

4. Raport z badań przedstawiany jest władzom i Senatowi uczelni. 
 

§ 2 
1. Badanie ankietowe przeprowadzane jest, w formie tradycyjnej – papierowej w 

momencie ukończenia studiów tzw. ankieta zerowa (ankieta nr 1*) oraz w formie 
elektronicznej on-line: po 3 latach od zakończenia studiów (ankieta nr 2*) i po 5 
latach od zakończenia studiów (ankieta nr 3*). *Ankiety nr 1, 3 i 3 znajdują się w 
uchwale Senatu nr 406/12 z dnia 30.08.2012 r. 

2. Biuro Karier dokonuje analizy ankiet – opracowuje wyniki ankiet, które  przedstawia 
w raporcie zawierającym analizę statystyczną odpowiedzi, stosowne wykresy i 
wnioski. 

3. Raport z badania ankietowego Biuro Karier przekazuje Wydziałowemu Zespołowi                     
ds. Jakości Kształcenia.  
 

§ 3 
1. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia zapoznaje się z Raportem i dokonuje 

analizy wyników raportu z monitoringu karier absolwentów m.in. pod kątem 
dostosowania programów studiów do potrzeb rynku i doskonalenia jakości 
kształcenia. 

2. Wnioski, zalecenia i uwagi wynikające z monitoringu karier absolwentów (tabela 1), 
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przekazuje Dziekanowi Wydziału 
Politechnicznego.  

3. Dziekan na posiedzeniu Rady Wydziału Politechnicznego przedstawia wnioski z 
analizy karier absolwentów. 

4. Rada Wydziału omawia wnioski przedstawione przez Dziekana i podejmuje stosowne 
działania w zależności od wyników wykonanej analizy. 
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Tabela 1. Wnioski z analizy wyników Raportu z badania ankietowego przeprowadzonego wśród 

absolwentów danego kierunku 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 

Wydział Politechniczny 

Wnioski z Raportu dla absolwentów kierunku i rocznika: 
 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

Wnioski: 

 

 

 

 

Zalecenia dotyczące działań doskonalących: 

 

 

 

 

 

 

 

data:  podpisy członków  

 Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

 

 

 




