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Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie struktury organizacyjnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia oraz określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia i wydziałowych  komisji ds. jakości kształcenia 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. z 2012. poz. 572 tj. z późn. zm.) w związku z § 24 Uchwały Nr 18/IV/2012  

z dnia 7 listopada 2012 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w 

sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

zarządza się, co następuje: 

§1 

Struktura organizacyjna Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Ciechanowie składa się z Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (dalej: USZJK) i wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia (dalej: 

WSZJK). 

§2 

1. Dla realizacji działań USZJK: 

1) Na poziomie centralnym Rektor powołuje Uczelnianą Komisję ds. Jakości 

Kształcenia (UKJK), którą tworzą: 

a) Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK); 

b) Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK). 

 

2. Dla realizacji działań WSZJK: 

1) Na poziomie podstawowych jednostek organizacyjnych Dziekan każdego wydziału 

powołuje Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (WKJK), którą tworzą: 

a) Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK); 

b) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK). 

 

3. Struktura organizacyjna USZJK stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§3 

1. Skład UKJK został określony w §16, ust. 2, Uchwały Nr 18/IV/2012 Senatu PWSZ  

z dnia 7 listopada 2012 r. 

2. Skład WKJK został określony w §17, ust. 3, Uchwały Nr 18/IV/2012 Senatu PWSZ  

z dnia 7 listopada 2012 r. 

 

§4 
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Szczegółowe zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i tworzących ją zespołów oraz 

zadania Wydziałowej  Komisji ds. Jakości Kształcenia i tworzących ją zespołów zostały zawarte 

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§5 

Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do powołania wydziałowych komisji ds. jakości 

kształcenia oraz zespołów wymienionych w §2, ust. 2, pkt 1, lit. a i b niniejszego zarządzenia,  w 

terminie do 15 marca 2013 roku. 

 

§6 

Integralną częścią Zarządzenia jest:  

1) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Struktura organizacyjna Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

2) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia §7. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 7/2013  

Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

Struktura organizacyjna Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

 

       

SENAT 

Uczelniany System 

Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (USZJK) 

 

 

 

REKTOR 

Pełnomocnik 

Rektora ds. Jakości 

Kształcenia 

 

Uczelniana Komisja ds. 

Jakości Kształcenia  

(UKJK) 

 

Uczelniany Zespół 

ds. Oceny Jakości 

Kształcenia 

(UZOJK) 

Uczelniany Zespół 

ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia 

(UZZJK) 

 
RADA WYDZIAŁU DZIEKAN 

Wydziałowy System 

Zapewnienia Jakości 

Kształcenia  

(WSZJK) 

 

Pełnomocnik 

Dziekana ds. Jakości 

Kształcenia 

 

Wydziałowa Komisja 

ds. Jakości Kształcenia  

(WKJK) 

 

Wydziałowy Zespół 

ds. Oceny Jakości 

Kształcenia 

 (WZOJK) 

 

Wydziałowy Zespół 

ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia 

(WZZJK) 
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Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 7/2013   

Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

Zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia 

 

1. 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (dalej: UKJK) podejmuje i realizuje zadania 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (dalej: USZJK) na rzecz zapewniania i 

doskonalenia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Ciechanowie (dalej: PWSZ). 

2. 

1. Do zadań UKJK należy, w szczególności: 

1) opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia i aktualizowanie zgodnie  

z przepisami prawa; 

2) określenie procedur dla zapewnienia jakości kształcenia, w tym dostosowania programów 

kształcenia do poziomów i efektów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego;  

3) opracowanie zasad monitorowania i okresowych przeglądów programów kształcenia, 

4) opracowanie dokumentacji USZJK; 

5) przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu ciągłe doskonalenie procesu 

kształcenia, dotyczących zasad: oceniania, zapewnienia jakości kadry, gromadzenia  

i publikowania informacji na temat kształcenia PWSZ oraz warunków prowadzenia zajęć, bazy 

dydaktycznej; 

7) wsparcie i monitorowanie działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, w tym 

przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. 

8) ustalanie harmonogramu badania poszczególnych obszarów związanych z jakością 

kształcenia; 

9) przedstawianie Rektorowi oraz Senatowi PWSZ corocznego sprawozdania  

z podejmowanych działań i efektów funkcjonowania USZJK oraz wdrażania projektów działań 

podnoszących jakość kształcenia; 

10) ciągłe doskonalenie USZJK; 

11) wsparcie i monitorowanie działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia. 

3. 

1. UKJK w ramach swojego składu tworzy: 

1) Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK),  

2) Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).  

 

4. 

1. Do zadań UZZJK należy w szczególności: 

1) monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach, 
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2) podejmowanie działań doskonalących jakość kształcenia, poprzez szkolenia obejmujące 

aktualne zmiany w przepisach prawa i doświadczenia dotyczące wdrażania KRK  

oraz podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich, 

3) analizowanie prawidłowości stosowania punktów ECTS, 

4) monitorowanie mobilności studentów i pracowników PWSZ, 

5) inicjowanie i wspieranie ogólnouczelnianych badań ankietowych studentów, pracowników i 

absolwentów, dotyczących w szczególności programów kształcenia, warunków studiowania, 

efektów kształcenia, oceny nauczycieli akademickich. 

2. Do zadań UZOJK należy w szczególności: 

1) przygotowywanie dla wydziałowych zespołów wytycznych i zadań w zakresie oceny jakości 

kształcenia, 

2) monitorowanie przebiegu działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, 

prowadzonych na wydziałach i w innych jednostkach, 

3) analiza sprawozdań wydziałowych komisji ds. oceny jakości kształcenia, 

4) analiza wyników ogólnouczelnianych badań ankietowych, 

5) publikowanie informacji o podejmowanych w PWSZ działaniach projakościowych  

i ich wynikach. 

3. W razie potrzeby uczelniane zespoły mogą powoływać, w porozumieniu z Rektorem, zespoły 

eksperckie wskazując im zadania i określając czas ich realizacji. 

5. 

1. Pracami komisji i wchodzących w jej skład zespołów kieruje i koordynuje Pełnomocnik 

Rektora ds. Jakości Kształcenia. 

2. Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia zostały określone  

w § 39 Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie oraz w §20 Uchwały  

Nr 18/IV/2012 Senatu PWSZ z dnia 7 listopada 2012 r. 

6. 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) podejmuje i realizuje zadania USZJK  

i Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na rzecz zapewniania  

i doskonalenia jakości kształcenia na odnośnym wydziale PWSZ w Ciechanowie. 

7. 

1. Do zadań WKJK w szczególności należy: 

1) wdrażanie na Wydziale opracowanych przez UKJK procedur służących zapewnieniu jakości 

kształcenia; 

2) opracowywanie i wdrażanie na Wydziale procedur, które wynikają ze specyfiki kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów; 

3) uzyskanie informacji o osiąganiu przedmiotowych efektów kształcenia oraz  doskonaleniu 

procesu dydaktycznego; 

4) coroczne opracowywanie raportu samooceny i jego przedkładanie Dziekanowi  

wraz z wnioskami mającymi na celu doskonalenie jakości kształcenia; 

5) przedstawianie UKJK propozycji zmian dotyczących doskonalenia jakości kształcenia; 

6) systematyczna współpraca z przewodniczącym UKJK. 
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7) Szczegółowe zadania WKJK należy doprecyzować na poziomie wydziału i kierunku, 

uwzględniając jego autonomię i specyfikę. 

8. 

1. WKJK w ramach swojego składu tworzy: 

1) Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK),  

2) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).  

 

9. 

1. Do zadań WZZJK należy w szczególności: 

1) określanie celów i strategii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce 

organizacyjnej, 

2) opracowywanie programów kształcenia oraz zmian w programach kształcenia zgodnie z 

obwiązującymi przepisami,  

3) opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej, 

4) gromadzenie, analiza i wykorzystanie przy tworzeniu programów kształcenia opinii 

pracodawców, 

5) opiniowanie poprawności przydziału zajęć dydaktycznych, 

6) opracowanie kryteriów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych 

osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, 

7) gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego na Wydziale, 

8) coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do działań 

projakościowych. 

2. Do zadań WZOJK należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych na wydziale, 

2) opracowanie przy współpracy z UKJK procedury ocen zajęć i nauczycieli akademickich przez 

studentów zgodnie z określonymi zasadami i przeprowadzanie odpowiednich ocen po każdym 

cyklu kształcenia, oraz przedstawianie szczegółowych wyników tych ocen dziekanowi, 

3) podejmowanie działań w zakresie monitorowania losów absolwentów i formułowanie 

płynących z nich wniosków, 

4) analizowanie zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, 

5) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów, 

6) analizowanie prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS, 

7) analizowanie wymagań stawianych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na 

egzaminach dyplomowych, 

8) monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania oraz sposobu 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych, 

9) ocena obsługi dziekanatowej przez studentów, 

10) dokonywanie corocznej oceny efektów kształcenia i przedstawianie jej przed zakończeniem 

roku akademickiego Dziekanowi oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. 

3. Szczegółowe zadania WZZJK i WZOJK należy doprecyzować na poziomie wydziału  

i kierunku, uwzględniając jego autonomię i specyfikę. 
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10. 

Pracami komisji i wchodzących w jej skład zespołów kieruje i koordynuje Pełnomocnik 

Dziekana ds. Jakości Kształcenia. 
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Zarządzenie Nr 8/2013 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie procesu ankietyzacji – wzorów narzędzi badawczych oraz zasad ich 

przeprowadzania, opracowywania i prezentowania wyników 

 

Na podstawie art. 13a, art. 66 ust. 2 oraz art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012. poz. 572 t.j. z późn. zm.), Statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz § 24 Uchwały Nr 18/IV/2012  

z dnia 7 listopada 2012 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w 

sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

zarządza się co następuje: 

§1 

Ankietyzacja jest integralną częścią Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, zwanej dalej Uczelnią. 

 

§2 

Celem procesu ankietyzacji jest badanie opinii studentów, absolwentów, nauczycieli, 

pracowników administracji na temat jakości kształcenia w Uczelni. 

§3 

1. Przedmiotem procesu ankietyzacji są opinie na temat jakości kształcenia w Uczelni 

uzyskane za pomocą anonimowych kwestionariuszy ankiet. 

2. Proces ankietyzacji obejmuje ocenę: 

a. atrakcyjności oferty edukacyjnej Uczelni; 

b. jakości pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich Uczelni; 

c. skuteczności procesu dydaktycznego w odniesieniu do założonych efektów;  

d. organizacji toku studiów; 

e. warunków kształcenia. 

§ 4 

1. W Uczelni obowiązują następujące wzory kwestionariuszy: 

a. oczekiwania kandydatów na studia (Załącznik nr 1), 

b. ocena zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 2), 

c. ocena efektów kształcenia i nakładu pracy studenta(Załącznik nr 3), 

d. arkusz hospitacji zajęć (Załącznik nr 4), 

e. opinie absolwentów na temat efektywności kształcenia (Załącznik nr 5), 

f. ocena organizacji obsługi administracyjnej (Załącznik nr 6), 

g. opinie studentów na temat wymiany międzyuczelnianej/międzynarodowej (Załącznik 

nr 7).  
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2. Wzory kwestionariuszy ankiet opracowano na poziomie Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia i są jednakowe dla całej Uczelni, w celu ułatwienia opracowania materiału 

badawczego i umożliwienia porównań. 

3. Wzory ankiet obowiązujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie 

stanowią integralną część Zarządzenia i są zamieszczone w załącznikach oznaczonych 

numerami od 1 do 7. 

3 Wzory ankiet nie podlegają zmianie w okresie cyklu badań. 

4 Ankietyzacja w roku akademickim 2012/2013 jest przeprowadzana w formie papierowej.  

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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 Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 8/2013   

     Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

OCZEKIWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA 

 

1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie ustala się tryb badania 

oczekiwań ze strony kandydatów na studia i określa wzór kwestionariusza ankiety (zał. 

1a, 1b). 

2. Badanie ankietowe dotyczące oceny oczekiwań kandydatów na studentów obejmuje 

wszystkie osoby starające się o przyjęcie na studia w PWSZ w Ciechanowie. 

3. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. 

4. Kwestionariusz ankiety jest dostępny wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi na 

stronie uczelni, ale również w biurze rekrutacyjnym. 

5. Kwestionariusz ankiety po wypełnieniu pozostaje w systemie (chroniony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami) lub jest zbierany do zaplombowanej urny. 

6. Opracowane wyniki badań, przedstawiciel Działu Kształcenia i Przewodniczący 

Parlamentu Studentów przekazują pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia  

i pełnomocnikom dziekana ds. jakości kształcenia do 31 października. 

7. Wyniki badań są analizowane na poziomie wydziałów podczas najbliższych posiedzeń 

rad wydziałów. 

8. Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia sporządza sprawozdanie ogólne  

i przedstawia je Rektorowi do 15 listopada. 

9. Wyniki badań omawiane są na najbliższym posiedzeniu Senatu. 
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Załącznik 1a 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA KANDYDATÓW  

NA STUDIA STACJONARNE 

 

Szanowna/y Kandydatko/cie, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie kwestionariusza ankiety. Celem badania jest 

podniesienie jakości przekazywanych informacji oraz usprawnienie kontaktów z przyszłymi 

studentami. Poniższy kwestionariusz ankiety ma charakter anonimowy. 

Dziękujemy 

 

Wiek ……. 

Płeć:  K    M 

Miejsce zamieszkania: miasto  □    wieś □ 

Planowany kierunek studiów ……………………….  

   

Proszę wpisać x w odpowiednim polu. Można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi 

1. O Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie dowiedziałam/em się : 

□ z plakatów 

□ z ulotek 

□ z Internetu 

□ z targów edukacyjnych, podaj jakich: …………………….………………..……….. 

□ z informatorów o szkołach wyższych 

□ z informatora uczelni 

□ na spotkaniach organizowanych w szkole ponadgimnazjalnej 

□ od absolwentów lub studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

□ od znajomych 

□ z prasy: 

□ ogólnopolskiej, podaj jakiej: ……………………………………………………… 

□ lokalnej, podaj jakiej:……………………………………………………………… 

□ innej, podaj jakiej: …………..…………………..…..……………………………. 

□ z radia, podaj jakiego: ………………………………………………………..…… 

□ z innego źródła, podaj jakiego: ……………..…….….…………………..……….. 

 

2. Jakie kryteria przy wyborze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie były dla 

Ciebie ważne (proszę wybrać 5 najważniejszych i uszeregować je w kolejności od 

najważniejszego [5] do najmniej ważnego [1]): 

□ kadra dydaktyczna i naukowa 

□ położenie uczelni blisko miejsca zamieszkania 

□ opinia znajomych, przyjaciół 

□ opinia rodziców 

□ opinia nauczycieli 

□ system naboru 

□ pozycja w rankingach 

□ zakres oferowanych kierunków i specjalności 

□ wysoki poziom kształcenia 

□ praktyczny charakter zajęć 

□ perspektywy absolwenta na rynku pracy 

□ możliwość wyjazdu na wymiany międzynarodowe 

□ atmosfera studiowania 

□ inne kryteria, podaj jakie: ……………………………………..……..………….. 
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3. Czy przed podjęciem decyzji o wyborze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Ciechanowie rozważałeś/łaś studiowanie w innej uczelni? 

□ Tak  

□ Nie 

Jeśli tak, podaj jakiej: ………………………………………………………………… 
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Załącznik 1b 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA KANDYDATÓW  

NA STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Szanowna/y Kandydatko/cie, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie kwestionariusza ankiety. Celem badania jest 

podniesienie jakości przekazywanych informacji oraz usprawnienie kontaktów z przyszłymi 

studentami. Poniższy kwestionariusz ankiety ma charakter anonimowy. 

Dziękujemy 

 

Wiek ……. 

Płeć:  K    M 

Miejsce zamieszkania: miasto  □    wieś □ 

Planowany kierunek studiów ……………………….  

   

Proszę wpisać x w odpowiednim polu. Można wybrać dowolną liczbę odpowiedzi  

1. O Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie dowiedziałam/em się: 

□ z plakatów 

□ z ulotek 

□ z Internetu 

□ z targów edukacyjnych, podaj jakich: …………………………………………………. 

□ z informatorów o szkołach wyższych 

□ z informatora uczelni 

□ na spotkaniach organizowanych w szkole ponadgimnazjalnej 

□ od absolwentów lub studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

□ od znajomych 

□ z prasy: 

□ ogólnopolskiej, podaj jakiej: ………………………………………………………….. 

□ lokalnej, podaj jakiej:………………………………………………………………..… 

□ innej, podaj jakiej: …………..…………………..…..………………………………… 

□ Z radia, podaj jakiego: …………………………………………..………………..…… 

□ z innego źródła, podaj jakiego: ……………..…….….……………………………….. 

 

2. Jakie kryteria przy wyborze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie były dla 

Pani/Pana ważne (proszę wybrać 5 najważniejszych i uszeregować je w kolejności od 

najważniejszego [5] do najmniej ważnego [1]): 

□ kadra dydaktyczna i naukowa 

□ wysokość czesnego 

□ lokalizacja uczelni blisko miejsca zamieszkania 

□ opinia znajomych, przyjaciół 

□ opinia rodziców 

□ opinia nauczycieli 

□ system naboru 

□ pozycja w rankingach 

□ zakres oferowanych kierunków i specjalności 

□ wysoki poziom kształcenia 

□ praktyczny charakter zajęć 

□ perspektywy absolwenta na rynku pracy 

□ możliwość wyjazdu na wymiany międzynarodowe 

□ atmosfera studiowania 

□ inne kryteria, proszę podać jakie: ……………………………………………………….. 
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3. Czy przed podjęciem decyzji o wyborze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Ciechanowie rozważał/a Pan/Pani studiowanie w innej uczelni? 

□ Tak  

□ Nie 

Jeśli tak, proszę podać jakie: ………………………………………………………………… 
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 Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 8/2013   

     Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

1. W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ustala się następujący tryb 

postępowania i wzór kwestionariusza ankiety oceny zajęć dydaktycznych (zał. 2a)  

2. Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów dotyczy każdego przedmiotu zawartego  

w programie studiów dla danego kierunku, specjalności oraz rodzaju i formy studiów.  

2. Na początku każdego semestru dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej przygotowuje 

ramowy plan przeprowadzenia oceny zajęć dydaktycznych przez studentów, który zawiera 

nazwy przedmiotów, formę zajęć oraz liczby studentów w danym semestrze i przekazuje go 

pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia do 31 października w semestrze zimowym, a w 

semestrze letnim do 15 marca.  

3. Badanie odbywa się na podstawie anonimowej ankiety oceny zajęć dydaktycznych. Ocena jest 

dokonywana po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych lub na ostatnich zajęciach.  

4. Kwestionariusze ankiety oceny zajęć dydaktycznych są rozdawane studentom, a po ich 

wypełnieniu zbierane przez osoby upoważnione przez dziekana. Wypełnione kwestionariusze 

ankiety, w zaklejonej kopercie, są przekazywane dziekanowi. Prowadzący zajęcia jest nieobecny 

w czasie wypełniania ankiet, nie może ingerować w ich wypełnianie, nie może mieć dostępu do 

wypełnionych kwestionariuszy przed opracowaniem wyników ankietowania.  

5. Wypełnione kwestionariusze ankiety oceny zajęć dydaktycznych oraz inne dane osobowe są 

poufne. Dostęp do tych danych ma dziekan i osoby przez niego upoważnione, którzy opracowują 

badania. Dziekan jest zobowiązany do poinformowania prowadzącego zajęcia o wynikach 

ankietowania w ciągu miesiąca od jej przeprowadzenia.  

6. W przypadku niekorzystnej oceny zajęć dydaktycznych dziekan jest zobowiązany do 

postępowania interwencyjnego wobec nauczyciela akademickiego zgodnie z trybem 

obowiązującym na wydziale.  

6. Wyniki oceny zajęć dydaktycznych są uwzględniane przy dokonywaniu okresowej oceny 

nauczycieli akademickich. 

7. Opracowane wyniki ankietowania są omawiane na posiedzeniu rad wydziałów  

i przekazywane pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia do końca września. 

8. Opublikowanie wyników ankietowania odbywa w ustalonej formie na stronie wydziału. 

9. Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia przygotowuje sprawozdanie ogólnouczelniane i 

przedstawia wyniki Rektorowi, zgodnie z ustalonym terminem w § 20 Uchwały  

Nr 18/IV/2012 Senatu PWSZ z dnia 7 listopada 2012 r. 
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Załącznik 2a 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Szanowni Studenci, 

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym roku/semestrze zajęć dydaktycznych,  

co będzie cenną informacją pozwalającą dostosować programy i treści kształcenia do waszych 

oczekiwań. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.        

        Dziękujemy! 
Kod przedmiotu…………………………………………………………………………….. 

Nazwa przedmiotu…………………………………………………………………………. 

Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, inne (proszę właściwe podkreślić) 

Kierunek studiów………………………………………………………………………… 

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe (proszę właściwe podkreślić) 

Rok akademicki…………………………….. semestr……………………………………… 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia…………………………………………………….. 

Proszę ocenić zajęcia w skali od 1(ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa)  

 
1. Przygotowanie prowadzącego do zajęć 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

2. Zgodność prowadzonych zajęć z ich planem 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Zgodność omawianej problematyki zajęć z ich tematem 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Jasność i zrozumiałość przekazywanej wiedzy 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Atrakcyjność i innowacyjność stosowanych metod  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. Stosowanie pomocy dydaktycznych 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. Dostępność zalecanej literatury przedmiotu 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8. Precyzyjność w określaniu stawianych wymagań 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9. Poziom stawianych wymagań 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

10. Przejrzystość i jasność kryteriów zaliczenia przedmiotu 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

11. Punktualność  prowadzącego na zajęciach 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

12. Komunikatywność i kultura osobista prowadzącego zajęcia 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

13. Stosunek prowadzącego zajęcia do studenta 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

14. Inspirowanie do kreatywnych postaw 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

15. Dostępność w godzinach dyżurów i konsultacji 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

16. Ogólna ocena zajęć  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Liczba opuszczonych przez Ciebie zajęć 0, 1, 2, powyżej 2 (proszę właściwe podkreślić) 

Co było najbardziej interesujące na prowadzonych z danego przedmiotu zajęciach? 

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

……………………………………………………………………………………………… 

Czy należałoby coś zmienić w ocenianych zajęciach?       Tak  □         Nie  □ 

Jeśli tak, to proszę podać propozycję zmiany? 

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

……………………………………………………………………………………………… 

Inne uwagi 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



18 

 

Kryteria oceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

32 i poniżej  niezadowalająca 

33 – 47 wystarczająca 

48 – 61 dobra 

62 – 75 bardzo dobra 

76 i powyżej wyróżniająca 
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      Załącznik nr 3  do Zarządzenia nr 8/2013   

     Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

OPINIA STUDENTÓW NA TEMAT EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

I NAKŁADU PRACY WŁASNEJ 

 

1. W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ustala się następujący tryb 

postępowania i wzory kwestionariuszy ankiet dotyczących opinii studentów na temat 

efektów kształcenia oraz nakładu pracy własnej (zał. 3a, 3b). 

 

2. Badanie opinii jest anonimowe. 

 

3. Przeprowadzanie ankietowania dotyczącego oceny efektów kształcenia i nakładu pracy 

studenta odbywa się jednoczasowo z oceną pracy dydaktycznej. 

 

4. Ankietowanie dotyczące oceny efektów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 

dotyczy studentów I roku studiów. 

 

5. Badanie opinii dotyczące nakładu pracy dotyczy wszystkich studentów. 

 

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania badań znajdują się w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 
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Załącznik nr 3 a 

 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

OPINIA STUDENTÓW NA TEMAT EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 

 

Szanowni Studenci, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie opinii na temat efektów kształcenia. Badanie ma 

charakter anonimowy, a wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celu podnoszenia jakości 

kształcenia na Twojej Uczelni. 

Dziękujemy 

 

Kod przedmiotu…………………………………………………………………………….. 

Nazwa przedmiotu…………………………………………………………………………. 

Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, inne (proszę właściwe podkreślić) 

Kierunek studiów………………………………………………………………………… 

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe (proszę właściwe podkreślić) 

Rok akademicki…………………………….. semestr……………………………………… 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia…………………………………………………….. 

 

Proszę ocenić efekty kształcenia według skali: 

 1 – zdecydowanie nie; 2 – raczej nie; 3 – nie mam zdania; 4 – raczej tak; 5 – zdecydowanie tak 

  

Czy nauczyciel akademicki przedstawił wszystkie efekty 
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych?  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Czy nauczyciel akademicki poinformował o dodatkowych 
możliwościach zapoznania się z efektami zdefiniowanymi dla 
przedmiotu?  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Czy nauczyciel akademicki przedstawił metody weryfikacji 
efektów kształcenia?  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Czy efekty kształcenia są dla Ciebie zrozumiałe?  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Czy Twoim zdaniem liczba zdefiniowanych efektów dla przedmiotu 
jest wystarczająca?  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Czy Twoim zdaniem liczba zdefiniowanych efektów dla przedmiotu 
jest zbyt duża?  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Czy Twoim zdaniem treści programowe przedmiotu pozwoliły na 
osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia?  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Załącznik nr 3 b 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

OCENY NAKŁADU PRACY WŁASNEJ 

 

Szanowni Studenci, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie opinii dotyczącej nakładu czasu pracy do 

przyswojenia treści programowych z poszczególnych przedmiotów. Badanie ma charakter 

anonimowy, a wyniki będą wykorzystane wyłącznie w celu podnoszenia jakości kształcenia na 

Twojej Uczelni. 

Dziękujemy 

  

 

 

Proszę oszacować całkowity nakład czasu pracy własnej związany z przedmiotem (według 

propozycji zawartych w tabeli). W przypadku przedmiotu składającego się z różnych form zajęć 

proszę podać sumaryczny nakład pracy dla wszystkich form zajęć. 

 

Średnia, tygodniowa liczba godzin przeznaczona na naukę 
przedmiotu w domu  

 

 
Średnia, tygodniowa liczba godzin przeznaczona na pogłębienie 
zagadnień z przedmiotu w czytelni itp. 
 

 

 
Orientacyjna liczba godzin poświęconych na przygotowanie do 
egzaminu/zaliczenia przedmiotu  
 

 

 

Inne……………………………………………………………………………… 
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 Załącznik nr 4  do Zarządzenia nr 8/2013   

     Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

HOSPITACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie ustala się zalecany tryb 

postępowania i wzór arkusza hospitacji zajęć dydaktycznych (zał. 4a) 

2. Hospitacje zajęć dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich.  

3. Osobę hospitującą wyznacza dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej  

w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym hospitowanego.  

4. Na początku każdego semestru dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej przygotowuje 

ramowy plan przeprowadzenia hospitacji i przekazuje go pełnomocnikowi rektora ds. 

jakości kształcenia do 31 października w semestrze zimowym, a w semestrze letnim do 

15 marca. Plan hospitacji powinien zawierać nazwy przedmiotów realizowanych w 

danym semestrze, miejsce zajęć oraz nazwiska hospitowanych i hospitujących.  

5. Zajęcia każdego nauczyciela powinny być hospitowane przynajmniej raz na dwa lata. 

Dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo zarządzenia hospitacji  

o charakterze interwencyjnym w dowolnym terminie.  

6. Hospitacje zajęć dydaktycznych przeprowadza z urzędu dziekan wydziału/ kierownik 

jednostki organizacyjnej na podstawie ustalonego planu hospitacji. Tylko  

w wyjątkowych sytuacjach dziekan może upoważnić do przeprowadzenia hospitacji 

osobę wchodzącą w skład minimum kadrowego. W przypadku oceny negatywnej 

następna hospitacja powinna odbyć w miarę możliwości jeszcze w tym samym roku 

akademickim. 

7. Hospitacja odbywa się po uprzednim powiadomieniu hospitowanego, w dowolnym 

terminie zajęć danego semestru, wg harmonogramu. W szczególnych przypadkach 

dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć hospitację poza 

harmonogramem. 

8.  Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się arkusz, który w przypadku, gdy hospitację 

przeprowadza osoba upoważniona powinien być przekazany dziekanowi/kierownikowi 

jednostki organizacyjnej z zachowaniem poufności. Hospitujący jest zobowiązany do 

bezpośredniej rozmowy po odbyciu hospitacji.  

9. Arkusz z przeprowadzonej hospitacji zajęć oraz inne dane osobowe są poufne. Dostęp do 

tych danych ma dziekan/kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej oraz 

bezpośredni przełożony hospitowanego.  

10. Uwagi zapisane w arkuszach z hospitacji zajęć są wykorzystywane w okresowych 

ocenach pracowników i w awansowaniu nauczycieli akademickich, a wnioski powinny 

być omówione na posiedzeniu rady wydziału. 

11.  Wyniki/wnioski z hospitacji powinny być przekazywane pełnomocnikowi rektora  

ds. jakości kształcenia w celu sporządzenia sprawozdania. 

12. Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia przedstawia  rektorowi sprawozdanie  

i wnioski, które omawiane są na posiedzeniu Senatu Uczelni.   
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Załącznik 4a 

ARKUSZ HOSPITACJI 
 

przeprowadzonej w dniu .................................................. Rok akademicki………………….. 

 

I. Dane ogólne:  
1. Osoba hospitowana: (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

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

2. Wydział/Zakład ....................................................................................................................  

3. Kierunek……………………………………………………………………………….……. 

4. Rodzaj studiów – I stopnia 

5. Tryb studiów 

5. Rodzaj hospitacji: planowa, interwencyjna  

6. Przedmiot: .............................................................................................................................  

7. Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium, inne………………………...  

8.Temat zajęć…………………………………………………………………………………… 

 

9. Miejsce prowadzenia zajęć (sala, budynek) 

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

10. Czas trwania zajęć: od godz. ............... do godz. ...............  

11. Stan osobowy grupy: ................ Obecnych: ................  

12. Osoby hospitujące: (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

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

 

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

 

II. Uwagi o pracy hospitowanego nauczyciela  

PRZYGOTOWANIE ZAJĘĆ 

 1. Ocena przygotowania się do zajęć i ich merytorycznej poprawności      0 -  1- 2 – 3 - 4  

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

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

2. Organizacja pracy dydaktycznej (metody, formy)  0 - 1- 2 – 3 - 4 

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

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

3. Zgodność prezentowanych treści z programem przedmiotu (sylabusem)  0 - 1- 2 – 3 - 4 

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

................................................................................................................................................... 4. 

Dobór i przygotowanie pomocy/środków dydaktycznych/naukowych  0 - 1- 2 – 3 – 4 

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

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

REALIZACJA ZAJĘĆ 
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1. Spójność i rzetelność prowadzonych zajęć w odniesieniu do celów i efektów kształcenia   

0 - 1- 2 – 3 – 4 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 2. Jasność, atrakcyjność i merytoryczna poprawność prezentowanych treści  0 - 1- 2 – 3 – 4 

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

……………………………………………………………………………………………… 

3.  Wykorzystanie zsyntetyzowanej wiedzy studentów dla realizacji zajęć 0 - 1- 2 – 3 – 4 

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

……………………………………………………………………………………………… 

4. Przestrzeganie dyscypliny czasowej  0 - 1- 2 – 3 – 4 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

KONTAKT PROWADZĄCEGO ZE STUDENTAMI 

 

1. Aktywizowanie i zainteresowanie studentów  0 - 1- 2 – 3 – 4 

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

……………………………………………………………………………………………… 

2. Komunikatywność i inspirowanie studentów do twórczego myślenia  0 - 1- 2 – 3 – 4 

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

……………………………………………………………………………………………… 

3. Poprawność językowa prowadzącego  0 - 1- 2 – 3 – 4 

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

……………………………………………………………………………………………… 

4. Dostosowanie tempa zajęć do możliwości studentów  0 - 1- 2 – 3 – 4 

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

……………………………………………………………………………………………… 

Inne uwagi dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:  

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

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

III. Uwagi o warunkach prowadzenia zajęć:  
(wielkość sali, stan jej wyposażenia, pomoce dydaktyczne, oświetlenie, temperatura itp.)  

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

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

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

IV. Podsumowanie i wnioski pohospitacyjne:  
...........................................................................................................................................................

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

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

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

V. Zalecenia osoby hospitującej:  
...........................................................................................................................................................

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

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

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

Podpis osoby hospitowanej                                           Podpis/y osoby/ób  hospitującej/ych:  

...............................................                                          ……………………………………….. 
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KRYTERIA OCENY 

1. Klasyfikacja punktowa poszczególnych stwierdzeń 

0 – negatywna 

1 – zadowalająca 

2 – pozytywna 

3 – bardzo dobra 

4 – wyróżniająca 

 

2. Klasyfikacja punktowa poszczególnych elementów: 

a) Przygotowanie zajęć; 

b) Realizacja zajęć; 

c) Kontakt prowadzącego ze studentami. 

 

0-3 – negatywna 

4-7 – zadowalająca 

8-11 – pozytywna 

12-15 – bardzo dobra 

16 – wyróżniająca 

 

3. Całościowa klasyfikacja punktowa 

 

0-11 – negatywna 

12-23 – zadowalająca 

24-35 – pozytywna 

36-47 – bardzo dobra 

48 – wyróżniająca 
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  Załącznik nr 5  do Zarządzenia nr 8/2013   

     Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

BADANIE OPINII ABSOLWENTA 

1. W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ustala się zalecany tryb 

postępowania i wzór ankiety absolwenta (zał. 5a) 

2. Badanie opinii absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie  

o przebiegu odbytych studiów dotyczy programu kształcenia, kadry dydaktycznej, organizacji 

procesu kształcenia i osiągniętych efektów edukacji. 

3. Absolwenci danego kierunku studiów, anonimowo i dobrowolnie, wyrażają swoją opinię  

za pomocą ankiety.  

4. Uzyskanie opinii absolwentów powinno odbywać się w każdym roku akademickim  

po przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych.  

5. Opracowane wyniki na poziomie wydziałów, zgodne z ustalonymi wewnętrznie zasadami są 

przedmiotem analiz na posiedzeniach rad wydziałów. 

6. Wyniki i wnioski z badań powinny być przekazane pełnomocnikowi ds. jakości kształcenia do 

30 września.  

7. Badania opinii absolwentów stanowią jeden z elementów sprawozdania pełnomocnika ds. 

jakości kształcenia dotyczącego jakości kształcenia w uczelni, przedstawianego Rektorowi 

zgodnie z §20 Uchwały Nr 18/IV/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku Senatu Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Ciechanowie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
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Załącznik 5a 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY ABSOLWENTA 

Szanowny Absolwencie, 

Zwracamy się do Ciebie z prośbą o wypełnienie anonimowego kwestionariusza ankiety. Badania 

przeprowadzane są w ramach realizacji Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

i mogą posłużyć  podnoszeniu standardów edukacji. Państwa szczere  

i przemyślane opinie będą bardzo cenne.                                                                  Dziękujemy 

Proszę zaznaczyć odpowiednią ocenę z przedziału od 1 do 5 przy czym: 1 oznacza ocenę najgorszą, 3 ocenę 
przeciętną, a 5  ocenę najlepszą. 

 

1. Oceń stopień przydatności odbytych przez Ciebie studiów w zakresie: 

a) znajomości zagadnień teoretycznych        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

b) umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) zdolności do wykonywania konkretnego zawodu   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

d) umiejętności pracy zespołowej     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

f) umiejętności samokształcenia     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

g) możliwości realizacji własnych zainteresowań   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

h) wartości etycznych      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

i) osiągniętych efektów kształcenia    1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

2. Jak oceniasz poszczególne elementy procesu dydaktycznego? 

a) wykłady        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

b) ćwiczenia        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) seminaria        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

d) pracownie/laboratoria      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) lektoraty        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

f) zajęcia praktyczne i praktyki poza uczelnią   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

g) konsultacje indywidualne      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

h) organizację studiów (np. rozkład zajęć)    1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

3. Co Twoim zdaniem należałoby zmienić, w celu poprawienia jakości kształcenia? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Proszę, dokonaj oceny kompetencji nauczycieli akademickich i innych pracowników na 

Twoim kierunku studiów: 

a) samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (profesorowie, doktorzy habilitowani) 

       1 – 2 – 3 – 4 – 5 

b) starsi wykładowcy (doktorzy)     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) wykładowcy, asystenci (magistrowie)    1 – 2 – 3 – 4 – 5 

d) pracownicy administracji (dziekanat)    1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) pracownicy biblioteki      1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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5. Czy podejmowałeś prace podczas studiów?     tak         nie  

6. Jeśli tak, to: 

a) gdzie………………………………………………………………………………… 

b) czy była to praca zgodna z kierunkiem studiów………………………………….. 

7. Jakie masz plany zawodowe? 

a) zamierzam poszukiwać pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem 

studiów/uzyskanymi kompetencjami zawodowymi 

b) zamierzam poszukiwać pracy zbliżonej do ukończonego kierunku 

c) podejmę każdą pracę. 

8. Czy gdybyś jeszcze raz wybierał kierunek studiów, to byłby ten sam, który ukończyłeś? 

a) tak 

b) raczej tak 

c) raczej nie 

d) nie 

9. Gdybyś jeszcze raz wybierał uczelnię, to czy byłaby to Państwowa Wyższa Szkoła w 

Ciechanowie 

a) tak 

b) raczej tak 

c) raczej nie 

d) nie 

 

Prosimy o podanie kilku ogólnych informacji: 

Wiek ………….. 

Płeć   K   M 

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe 

Ogólna ocena na dyplomie…………………………………………………………………… 

Wydział………………………………………………………………………………………… 

Kierunek……………………………………………………………………………………….. 

Specjalność……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 



29 

 

Załącznik nr 6  do Zarządzenia nr 8/2013   

     Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

OPINIE STUDENTÓW NA TEMAT PROCESU  

OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ STUDENTA 

1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie ustala się następujący tryb 

postępowania i wzór kwestionariusza ankiety badającej opinie studentów na temat 

obsługi administracyjnej (zał. 6a)  

 

2.  Badanie opinii studentów dotyczącej obsługi administracyjnej wydziału odbywa się 1x 

w roku, w semestrze letnim. 

 

3. Ocena odbywa się na podstawie anonimowej ankiety. 

 

4. Badanie przeprowadzają przedstawiciele wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia 

lub osoby upoważnione przez dziekana wydziału do połowy czerwca  

i opracowują oraz publikują wyniki zgodnie z ustalonymi na wydziale zasadami. 

 

5. Opracowane wyniki powinny być przekazane pełnomocnikowi rektora ds. jakości 

kształcenia do 30 września. 

  

6. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia przygotowuje sprawozdanie i przedstawia je 

kanclerzowi.   
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Załącznik 6a 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY NA TEMAT 

PROCESU OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ STUDENTA  

Szanowny Studencie, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie opinii na temat obsługi administracyjnej na 

wydziale. Badanie jest anonimowe, a jego celem usprawnienie procesu obsługi, co może 

przyczynić się do poprawy jakość kształcenia.   

Dziękujemy 

 

Kierunek studiów…………………………………………………………………………… 

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe (proszę właściwe podkreślić) 

Rok akademicki…………………………….. semestr……………………………………… 

Rok studiów…………………………………………………………………………………. 

1. Jak często korzystasz z usług dziekanatu? 

a) nigdy 

b) sporadycznie 

c) systematycznie 

d) często 

2. Jakiego rodzaju sprawy najczęściej załatwiasz w dziekanacie? 

a) zasięgnięcie informacji dotyczącej procesu dydaktycznego, 

b) zasięgnięcie informacji dotyczącej spraw organizacyjnych, 

c) kwestie formalne, np. uzyskanie zaświadczenia, 

d) inne ……………………………………………………………………………….. 

       3. Proszę ocenić proces obsługi w skali  od 1(ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa)  

1. Poziom satysfakcji z procesu obsługi studenta w dziekanacie 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

2. Czas i godziny pracy 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Dostępność pracowników w godzinach urzędowania 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Kompetencje pracowników dziekanatu 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Skuteczność załatwianych w dziekanacie spraw 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. Czas oczekiwania na załatwienie sprawy  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. Możliwość kontaktu telefonicznego 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8. Skuteczność spraw załatwianych drogą kontaktu telefonicznego 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9. Jasność udzielanych informacji 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

10. Komunikatywność i kultura osobista pracowników dziekanatu 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

11. Uprzejmość i życzliwość pracowników wobec studenta 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

4. Czy należałoby wprowadzić zmiany w celu usprawnienia obsługi w dziekanacie?  

Tak  □         Nie  □ 

Jeśli tak, to jakie?  

……………............................................................................................................................ 
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Kryteria oceny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

22 i poniżej  niezadowalająca 

23 – 32 wystarczająca 

33 – 42 dobra 

43 – 52 bardzo dobra 

53 i powyżej wyróżniająca 
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Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 8/2013 

     Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

OPINIE STUDENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W WYMIANIE 

MIĘDZYUCZELNIANEJ/MIĘDZYNARODOWEJ 

 

1. W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ustala się następujący tryb 

postępowania i wzór kwestionariusza ankiety dotyczących opinii studentów 

uczestniczących w wymianie międzyuczelnianej/międzynarodowej  (zał. 7a, 7b). 

 

2. Opinie studentów dotyczą oceny programu kształcenia, kadry i organizacji procesu 

kształcenia. 

 

3.  Badanie jest dobrowolne i anonimowe. 

 

4. Szczegółowe zasady dotyczące opracowania i publikowania badań w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 
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Załącznik 7a 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY STUDENTÓW UCZESTNICZĄCYCH  

W WYMIANIE MIĘDZYUCZELNIANEJ/MIĘDZYNARODOWEJ 

Szanowny Studencie, 

Zwracamy się z prośbą o  wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety i wyrażenie rzetelnych opinii, 

które mogą przyczynić się do poprawy jakości kształcenia. Badanie jest anonimowe. 

Proszę dokonać oceny  w skali od 1(ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Dziękujemy 

 

1. Proszę ocenić program kształcenia na Wydziale …………….. PWSZ w Ciechanowie 

a) możliwość indywidualnego kształtowania programu    1 – 2 – 3 – 4 – 5 

b) różnorodność przedmiotów     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) różnorodność miejsc odbywania praktyk   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Proszę podać propozycje zmian 

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

……………………………………………………………………………………………… 

2. Proszę, oceń kadrę Wydziału ………………………………..… PWSZ w Ciechanowie 

a) aktywizacja studentów przez wykładowców podczas zajęć 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

b) poziom wymagań wykładowców wobec studentów  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) poziom prowadzonych zajęć     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

d) różnorodność metod, form, środków dydaktycznych  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) kontakt wykładowców ze studentami    1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Proszę podać propozycje zmian 

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

……………………………………………………………………………………………… 

3. Proszę o ocenę organizacji procesu kształcenia 

a) funkcjonowanie dziekanatu     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

b) funkcjonowanie biblioteki     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) funkcjonowanie pracowni komputerowej   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Proszę podać propozycje zmian 

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

……………………………………………………………………………………………… 

Proszę, porównaj poziom i organizację procesu kształcenia na 

Wydziale……………………………..…. z odpowiednim Wydziałem w Twojej macierzystej 

Uczelni 

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

……………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik 7b 

SURVEY FOR STUDENTS PARTICIPATING IN 

THE INTERNATIONAL INTERCOLLEGIATE EXCHANGE PROGRAMME 

 

Dear Student, 

We would like to ask you to fill in this questionnaire and to give honest opinions, which may help to 

improve the quality of education. The survey is anonymous.                                  Thank you 

Please make assessment on a scale from 1 (lowest rating) to 5 (highest rating). 

 

4. Please assess/evaluate the curriculum at the Faculty of ……………….. the State Higher 

Vocational School in Ciechanów 

d) Possibility of individual shaping the program     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) Variety of subjects      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

f) Variety of places to conduct student's practices   1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Please, add proposals for changes 

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

……………………………………………………………………………………………… 

5. Please, assess the employees of the Faculty at the State Higher Vocational School in 

Ciechanów 

f) activation of students by tutors in the classroom  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

g) level of tutors' requirements towards students    1 – 2 – 3 – 4 – 5 

h) level of conducted classes     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

i) variety of methods, forms and means of teaching  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

j) tutors' contact with students     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Please, add proposals for changes 

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

……………………………………………………………………………………………… 

6. Please assess the organization of learning process 

d) functioning of a dean's office      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) functioning of a library      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

f) functioning of a computer lab     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Please, add proposals for changes 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Please, compare the level and organisation of learning process at Faculty of ............................. 

with an appropriate Faculty at your home university 

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

……………………………………………………………………………………………….. 
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Zarządzenie Nr 10/2013 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia  27 marca 2013 r. 
 

w sprawie zasad monitorowania losów absolwentów Państwowej Wyższej  

Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i zasad badania opinii pracodawców 

Na podstawie art. 13a oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 tj. z późn. zm.) w związku z § 12 Uchwały  

Nr 18/IV/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Ciechanowie w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Ciechanowie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

zarządza się, co następuje: 

§1 

Monitorowanie losów absolwentów i badanie opinii pracodawców jest integralną częścią 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Ciechanowie, zwanej dalej Uczelnią. 

§2 

Badanie losów absolwentów jest przeprowadzane wśród absolwentów Uczelni techniką 

ankietowania z uwzględnieniem procedury monitorowania karier zawodowych wprowadzonej 

Zarządzeniem nr 4/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z 

dnia 7 lutego 2012 roku oraz instrukcji zawartej w załączniku nr 1do niniejszego zarządzenia i 

kwestionariusza ankiety (zał. 1a). 

§3 

Opinie pracodawców pozyskiwane są w drodze ankietowania wśród przedsiębiorców 

zatrudniających absolwentów, zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia i z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety (zał. 2a) 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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  Załącznik nr 1  do zarządzenia nr 10/2013  

 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 27 marca 2013 r. 

 

MONITOROWANIE KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA  

PWSZ W CIECHANOWIE 

 

1. W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ustala się następujący tryb 

postępowania i wzór kwestionariusza ankiety monitorowania kariery zawodowej 

absolwenta (zał. 1a)  

2. Badanie opinii absolwentów odbywa się dwukrotnie w ciągu roku akademickiego. 

3. Absolwenci danego kierunku, formy i poziomu studiów wyrażają swoją opinię  

za pomocą techniki ankietowej. 

4. Badanie jest anonimowe a udział w nim dobrowolny. 

5. Do rozpowszechnienia informacji o możliwości wzięcia udziału w badaniu  

są zobowiązane dziekanaty wydziałów. 

6.  Na poziomie dziekanatów odbywa się aktualizacja danych w bazie studentów,  

w szczególności adresu poczty elektronicznej. 

7. Absolwent z chwilą ukończenia Uczelni, podczas złożenia karty obiegowej, oświadcza 

własnoręcznym podpisem, że wyraża zgodę na monitorowanie przez PWSZ kariery 

zawodowej. 

8. Kwestionariusz jest rozpowszechniany drogą e-mailową trzykrotnie – w ciągu jednego 

roku, trzech lat i pięciu lat od dnia ukończenia studiów (daty złożenia egzaminu 

dyplomowego). 

9. Absolwent, który wyraził zgodę na monitorowanie kariery zawodowej, w podanych 

wyżej okresach otrzymuje drogą e-mailową kwestionariusz ankiety z prośbą o jego 

wypełnienie w trybie on-line.  

10. Okres możliwości udziału w badaniu wynosi 30 dni od daty otrzymania kwestionariusza. 

11. Koordynatorem badania jest Biuro Karier. 

12. Wyniki ankietyzacji opracowuje Dział Kształcenia wraz z Biurem Karier z udziałem 

wydziałowych koordynatorów. 

13. Opracowane wyniki powinny być przekazane dziekanom wydziałów, kierownikom 

jednostek oraz pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia. 

14. Dziekan wydziału udostępnia wyniki wydziałowym komisjom ds. jakości kształcenia  

i kierownikom zakładów. 

15. Wnioski z badań omawiane są na posiedzeniu Rady Wydziału. 

16. Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia przygotowuje sprawozdanie i przedstawia je 

Rektorowi ustalonych terminach (Uchwała Nr 18/IV/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie 

wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia). 

17. Wnioski ze sprawozdania omawiane są na posiedzeniu Senatu. 
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    Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 10/2013  

 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 27 marca 2013 r. 

 

MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTA PWSZ W CIECHANOWIE 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY   

 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z wyrażoną przez Pana/Panią zgodą na udział w badaniu monitorowania losów 

absolwentów PWSZ w Ciechanowie zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowego 

kwestionariusza ankiety dotyczącego niniejszego. Celem badania jest poznanie przydatności na 

rynku pracy zdobytych podczas studiów kompetencji. Będziemy bardzo wdzięczni za szczere i 

rzetelne odpowiedzi, co posłuży za cenny materiał w podnoszeniu jakości kształcenia.  

Serdecznie dziękujemy! 

 

Wiek……………………………………………………………….. 

Płeć………………………………………………………………… 

Forma ukończonych studiów……………………………………… 

Wydział/kierunek………………………………………………….. 

Data ukończenia studiów……………………………………...…... 

 

1. Czy po ukończeniu studiów w PWSZ w Ciechanowie kontynuuję Pan/Pani dalszą naukę? 

a) Tak 

b) Nie 

 

1a. Jeśli tak, to w jakiej formie? 

a) Studia magisterskie - Jaki kierunek?........................................... 

b) Studia podyplomowe 

c) Kursy lub szkolenia 

d) Drugi kierunek studiów na poziomie licencjata, inżyniera 

e) Inne………………………………………………………………………. 

 

2. Jakie formy aktywności podejmował Pan/i w trakcie studiów? 

a) Działalność społeczna 

b) Działalność naukowa w ramach Studenckiego Kola Naukowego 

c) Praca 

d) Studia/praktyki za granicą w ramach programu Erasmus 

e) Inne……………………………………………………… 

f) Brak aktywności 

 

3.  Jeśli pracował Pan/i podczas studiów, to czy praca była związana z kierunkiem studiów? 

a) Tak 

b) Nie 

 

4. Czy obecnie Pan/Pani pracuje? 
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a) Nie 

b) Tak 

 

4a. Jeśli nie, to co według Pana/Pani jest tego powodem?   

a) Nie szukam pracy 

b) Szukam pracy zgodnej z wykształceniem 

c) Szukam pracy spełniającej moje oczekiwania finansowe 

d) Kontynuuję edukację 

e) Nie mogę znaleźć pracy  

f) Inne ………………………………………………………….. 

 

4b. Jeśli tak, to proszę o odniesienie się do kolejnych pytań i stwierdzeń. 

 

5. Czy podjęta/wykonywana przez Pana/Panią praca jest zgodna z ukończonym kierunkiem 

studiów? 

a) Tak 

b) Nie 

 

6. Czy Pana/Pani praca jest kontynuacją tej podjętej podczas studiów? 

a) Tak 

b) Nie 

 

7. Gdzie znalazł/a Pan/Pani ofertę pracy? 

a) Powiatowym Urzędzie Pracy 

b) Internecie 

c) Prasie 

d) Wśród znajomych i rodziny 

e) Inne (jakie?)………………………….. 

 

8. Jaka jest forma Pana/Pani zatrudnienia? 

a) Samozatrudnienie - własna działalność gospodarcza 

b) Umowa o pracę  

c) Umowa zlecenie,  

d) Umowa o dzieło, 

e) Staż zawodowy, 

f) Bez żadnej umowy 

g) Inna……………………………………………………………… 

 

9. Co Pan/Pani uwzględniał/a w wyborze pracy? Proszę zaznaczyć od najważniejszego (1) do 

najmniej ważnego (6) 

a) Zgodność pracy z kwalifikacjami 

b) Wysokość zarobków 

c) Warunki pracy (jakie?)…………………………………………………… 

d) Stabilność zatrudnienia 

e) Lokalizację firmy 
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f) Możliwość rozwoju zawodowego 

g) Inne………………………………………………………………………… 

 

10. Proszę ocenić stopień przydatności w pracy zawodowej wiedzy i umiejętności uzyskanych w 

trakcie studiów w skali od 1(w stopniu nieznacznym) do 5 (w stopniu znacznym)  

a) Przydatność wiedzy teoretycznej                 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

b) Przydatność wiedzy praktycznej zdobytej na uczelni (np. laboratoria, pracownie) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) Przydatność wiedzy praktycznej zdobytej podczas praktyk zawodowych               1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

11.  Jakie kompetencje zdobyte w trakcie studiów wykorzystuje Pan/Pani w pracy? Proszę 

zaznaczyć na skali od 0 do 5, gdzie 1 oznacza brak, 1 w stopniu najniższym, a 5 w stopniu 

najwyższym 

a) Umiejętność pracy w zespole   0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

b) Kreatywność 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) Umiejętność rozwiązywania problemów 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

d) Umiejętności analityczne 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) Umiejętność wykorzystania teorii w praktyce 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

f) Komunikatywność 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

g) Umiejętność zarządzania czasem 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

h) Umiejętności negocjacji 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

i) Samodzielność w podejmowaniu decyzji 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

j) Inicjatywa 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

k) Umiejętność pracy w warunkach stresu 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

l) Zdolności adaptacyjne 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

ł) Umiejętności uczenia się 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

m) Umiejętności informatyczne 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

n) Umiejętność posługiwania się językiem obcym 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

o) Umiejętność samooceny 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

p) Inne……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

 

 

12. Czy na rynku pracy jest zapotrzebowanie na ukończony przez Pana/Panią kierunek? 

a) Tak 

b) Nie 

13. Jakich elementów wiedzy i umiejętności zabrakło podczas nauki na studiach? 

a) Informatycznych 

b) Językowych 

c) Humanistycznych 

d) Matematyczno-statystycznych 

e) Rachunkowo-ekonomicznych 

f) Prawnych 

g) Umiejętności praktycznych 

h) Innych (jakich?)………………………………………………… 

14. Jakich kompetencji nie zdobył/a Pan/Pani w trakcie studiów które są potrzebne w obecnej 

pracy? Proszę wstawić znak X obok wybranych kompetencji 
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a) Umiejętność pracy w zespole    

b) Kreatywność  

c) Umiejętność rozwiązywania problemów  

d) Umiejętności analityczne  

e) Umiejętność wykorzystania teorii w praktyce  

f) Komunikatywność  

g) Umiejętność zarządzania czasem  

h) Umiejętności negocjacji  

i) Samodzielność w podejmowaniu decyzji  

j) Inicjatywa  

k) Umiejętność pracy w warunkach stresu  

l) Zdolności adaptacyjne  

ł) Umiejętności uczenia się  

m) Umiejętności informatyczne  

n) Umiejętność posługiwania się językiem obcym  

o) Umiejętność samooceny  

p) Inne……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

 

 

15. Gdyby Pan/Pani wybierał/a jeszcze raz studia, to czy byłby to? 

a) Ten sam kierunek/specjalność na tej uczelni 

b) Inny kierunek/specjalność na tej uczelni 

c) Ten sam kierunek/specjalność na innej uczelni ……………………… 
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Załącznik nr 2  do zarządzenia nr 10/2013 

 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 27 marca 2013 r. 

 

OPINIE PRACODAWCY NA TEMAT ABSOLWENTÓW PWSZ W CIECHANOWIE 

1. W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ustala się następujący tryb 

postępowania i wzór kwestionariusza ankiety opiniowania absolwenta przez pracodawcę 

(zał. 2a)  

2. Badanie opinii pracodawców dotyczące absolwentów odbywa się co dwa lata  

u jednego pracodawcy. 

3. Badaniem objęte są podmioty gospodarcze przyjmujące studentów na praktyki zawodowe, 

staże, lub zatrudniające absolwentów PWSZ. 

4. Za aktualizację bazy danych podmiotów współpracujących z PWSZ odpowiedzialne jest 

Biuro Karier we współpracy z wydziałowymi koordynatorami. 

5. Udział podmiotów w badaniu jest dobrowolny. 

6. Kwestionariusz jest rozpowszechniany drogą e-mailową do 30 kwietnia każdego roku 

akademickiego. 

7. Wyniki ankietyzacji opracowuje Dział Kształcenia wraz z Biurem Karier. 

8. Opracowane wyniki powinny być przekazane do pełnomocnika rektora ds. jakości 

kształcenia. 

9. Opracowane wyniki powinny być przekazane dziekanom wydziałów, kierownikom jednostek 

oraz pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia. 

10. Dziekan wydziału udostępnia wyniki wydziałowym komisjom ds. jakości kształcenia  

i kierownikom kierunków. 

11. Wnioski z badań omawiane są na posiedzeniu Rady Wydziału. 

12. Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia przygotowuje sprawozdanie i przedstawia je 

Rektorowi ustalonych terminach (Uchwała Nr 18/IV/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia). 

13. Wnioski ze sprawozdania omawiane są na posiedzeniu Senatu. 
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 Załącznik 2a do zarządzenia nr 10/2013  

 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 27 marca 2013 r. 

 

OPINIE PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW PWSZ  

W CIECHANOWIE 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

Szanowni Pracodawcy, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażeniu opinii na temat absolwentów PWSZ  

w Ciechanowie zatrudnianych w Pani/Pana Przedsiębiorstwie. Posłużą one jako cenne 

wskazówki do doskonalenia procesu kształcenia, co pozwoli na przygotowanie absolwenta 

oczekiwanego na rynku pracy. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc. 

Dziękujemy 

1. Nazwa przedsiębiorstwa zatrudniającego absolwenta – 

2. Wielkość przedsiębiorstwa 

a) Mikro 

b) Małe 

c) Średnie 

d) Duże 

3. Zasięg działalności przedsiębiorstwa 

a) Lokalny 

b) Regionalny 

c) Ogólnopolski 

d) Europejski 

e) Międzynarodowy 

4. Co ma największe znaczenie w polityce zatrudnienia w przedsiębiorstwie? (można zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź) 

a) Ukończona uczelnia 

b) Ukończony kierunek 

c) Ocena na dyplomie 

d) Posiadane kompetencje 

e) Inne………………………………………………………………………………… 

5. Jak odbywa się proces rekrutacji? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a) Analiza CV 

b) Rozmowa kwalifikacyjna 

c) Inne………………………………. 

6. Czy w przedsiębiorstwie są zatrudnieni absolwenci PWSZ? 

a) Tak (ilu?)…………………………… 

b) Nie 

7. Czy zatrudniani absolwenci PWSZ posiadają wystarczającą wiedzę teoretyczną i jeśli tak,  

to w jakim stopniu? Proszę zaznaczyć na skali od 1(w stopniu najniższym) do 5 (w stopniu 

najwyższym) 

a) Tak  1 – 2 – 3 – 4 – 5       

b) Nie 
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8. Czy zatrudniani absolwenci PWSZ posiadają wystarczające umiejętności praktyczne i jeśli 

tak, to w jakim stopniu? Proszę zaznaczyć na skali od 1(w stopniu najniższym) do 5 (w 

stopniu najwyższym) 

a) Tak 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

b) Nie 

9. Czy absolwenci posiadają następujące kompetencje? Proszę zaznaczyć na skali od 0 do 5, 

gdzie 0 oznacza brak, 1 stopień najniższy, a 5 stopień najwyższy 

a) Umiejętność pracy w zespole   0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

b) Kreatywność 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) Umiejętność rozwiązywania problemów 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

d) Umiejętności analityczne 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) Umiejętność wykorzystania teorii w praktyce 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

f) Komunikatywność 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

g) Umiejętność zarządzania czasem 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

h) Umiejętności negocjacji 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

i) Samodzielność w podejmowaniu decyzji 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

j) Inicjatywa 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

k) Umiejętność pracy w warunkach stresu 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

l) Zdolności adaptacyjne 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

ł) Umiejętności uczenia się 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

m) Umiejętności informatyczne 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

n) Umiejętność posługiwania się językiem obcym 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

o) Umiejętność samooceny 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

10. Które z wymienionych kompetencji są najbardziej oczekiwane? Proszę uszeregować  

w rubryce obok od najważniejszych  (1) do najmniej ważnych (17). 

a) Umiejętność pracy w zespole    

b) Kreatywność  

c) Umiejętność rozwiązywania problemów  

d) Umiejętności analityczne  

e) Umiejętność wykorzystania teorii w praktyce  

f) Komunikatywność  

g) Umiejętność zarządzania czasem  

h) Umiejętności negocjacji  

i) Samodzielność w podejmowaniu decyzji  

j) Inicjatywa  

k) Umiejętność pracy w warunkach stresu  

l) Zdolności adaptacyjne  

ł) Umiejętności uczenia się  

m) Umiejętności informatyczne  

n) Umiejętność posługiwania się językiem obcym  

o) Umiejętność samooceny  

p) Inne………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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Zarządzenie Nr  12 /2013 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 10 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji efektów kształcenia w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Ciechanowie 

 

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt. 2 lit. c oraz art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012. poz. 572 tj. z późn. zm.), § 11 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w 

sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 

Nr 243 poz. 1445 z późn. zm.), w związku z § 8 Uchwały Nr 18/IV/2012 z dnia 7 listopada 2012 

roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

zarządza się, co następuje: 

§1 

System weryfikacji efektów kształcenia, stanowi integralną część Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, 

zwanej dalej „Uczelnią”. 

§2 

Celem systemu jest ujednolicenie sposobu weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez 

studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wszystkich wydziałach 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. 

§3 

System weryfikacji efektów kształcenia dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia dydaktyczne, pracowników administracyjnych na poziomie dziekanatów 

oraz studentów Uczelni. 

§4 

System weryfikacji efektów kształcenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia  

i określa szczegóły jego realizacji, ustalając wytyczne uczelniane spójne z odnośnymi 

dokumentami obowiązującymi na poszczególnych wydziałach, które uszczegóławiają system z 

uwzględnieniem autonomii i specyfiki kształcenia  na określonym kierunku. 

§5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr  12 /2013  Rektora PWSZ  

w Ciechanowie z dnia 10 kwietnia 2013 r. 

 

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE 

 

I. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA – ZAŁOŻENIA 

 

1. Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia, czyli potwierdzenie, przez przedstawienie 

obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania, prowadzona 

jest na poszczególnych kierunkach studiów, na różnych etapach kształcenia i obejmuje:  

1) badanie sprawdzalności zdefiniowanych efektów kształcenia;  

2) badanie przejrzystości procedury egzaminacyjnej;  

3) ocenę przystępności zasad oceniania studentów, w tym egzaminów, prac 

zaliczeniowych i  projektowych;  

4) ocenę procedury przygotowywania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych;  

5) ocenę doboru recenzentów i formularza recenzji;  

6) ocenę organizacji egzaminu dyplomowego i przebiegu obrony pracy dyplomowej; 

7)  sposoby weryfikacji i dokumentowania efektów kształcenia w zakres umiejętności i 

kompetencji społecznych dotyczących zarówno kształcenia teoretycznego, jak  

i praktycznego; 

8) ocenę wykorzystania corocznej opinii nauczycieli wchodzących w skład minimum 

kadrowego, która jest przedstawiana Radzie Wydziału w celu ewentualnego 

korygowania efektów kształcenia;  

9) pozyskiwanie informacji od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w celu 

określenia i weryfikacji efektów kształcenia oraz sposób ich wykorzystania  

w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni; 

10)  dokonywanie systematycznej oceny efektywności  wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości  jednostek organizacyjnych Uczelni; 

11)  opis systemu zapobiegania zjawiskom nieprawidłowym, związanym z procesem 

kształcenia. 

 

2. Efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych 

w procesie kształcenia przez osobę uczącą się (art. 2 ust. 1, pkt. 18 c ustawy z dnia 

27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym):  

1)  stanowią podstawę wyznaczania zakresu treści kształcenia i ich usytuowania  

w przedmiotach kształcenia; 

2)  są określone w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; 

3)  są zapisane w postaci kierunkowych efektów kształcenia, a ich uszczegółowienie 

znajduje się w sylabusach; 

4) obejmują kierunkowe właściwe dla poziomu i profilu wybrane z efektów kształcenia 

dla obszaru lub obszarów kształcenia; 

5) powinny być zdefiniowane w taki sposób, aby możliwe było stwierdzenie, czy 

zostały one osiągnięte przez studenta i absolwenta; 
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6) powinny być szczegółowe, konkretne, mierzalne i spójne z efektami obszarowymi,  

wyczerpujące zakładane cele kształcenia; 

7) realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów powinny być umieszczone na 

matrycy efektów kształcenia.  

Uwaga! Weryfikacja efektów w kontekście przedmiotu, to sprawdzenie wyników pracy 

studenta i określenie, czy zostały przez niego osiągnięte efekty kształcenia zdefiniowane 

dla przedmiotu. Oznacza to, że dla każdego założonego efektu należy określić metody 

sprawdzenia, czy i w jakim stopniu został osiągnięty przez studenta (Kraśniewski 2011, 

s. 67) 

3. Źródła weryfikacji stanowią: 

1) nauczyciele akademiccy; 

2) studenci; 

3) opiekunowie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych; 

4) absolwenci. 

 

4. Weryfikację w odniesieniu do poszczególnych źródeł stanowią: 

1) Ze strony nauczycieli: 

- analiza prac studentów z poszczególnych przedmiotów (bieżąca i końcowa); 

- udział w badaniu dotyczącym realizacji założonych efektów kształcenia; 

- sprawozdanie po zakończeniu realizacji przedmiotu określające, czy zostały 

osiągnięte założone efekty kształcenia. 

             2) Ze strony studentów: 

- udział w badaniu ankietowym dotyczącym realizacji zamierzonych efektów 

kształcenia (Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 8/2013Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie procesu 

ankietyzacji – wzorów narzędzi badawczych oraz zasad ich przeprowadzania, 

opracowywania i prezentowania wyników, dotyczący opinii studentów na temat 

efektów kształcenia); 

- udział w studenckich kołach naukowych, aktywny udział w konferencjach 

naukowych, zdobyte nagrody i wyróżnienia; 

- egzamin dyplomowy i obrona pracy. 

3) Opinie opiekunów sprawujących nadzór nad studentami odbywającymi zajęcia 

praktyczne i praktyki zawodowe o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach 

społecznych jakie student posiada lub nabył podczas realizacji praktyki. 

4) Wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów i opinie pracodawców. 

 

 

 

II. PROCES WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

1. Proces weryfikacji efektów kształcenia jest prowadzony przez nauczycieli akademickich 

i koordynowany przez dziekanów wydziałów, rady wydziału, wydziałowe i uczelnianą 

komisję ds. jakości kształcenia, z czego wynikają szczegółowe zadania. 
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1) Zadania nauczyciela akademickiego: 

a) Przekazanie studentom na pierwszych zajęciach szczegółowej informacji  

o warunkach i wymogach sprawdzania założonych efektów kształcenia w oparciu o 

opisy przedmiotów/sylabusy oraz zaznajomienie ich z kryteriami i metodami 

weryfikacji założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych; 

b) Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu o ich 

wytwory prac w czasie trwania i po zakończeniu realizacji przedmiotu; 

c) Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu o ich 

uczestnictwo w seminariach, recenzję pracy dyplomowej oraz wyniki egzaminu 

dyplomowego; 

d) Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu  

o informacje dotyczące działalności w kołach naukowych, udziale  

w konferencjach, konkursach i zdobytych nagrodach; 

e) Przygotowanie do sesji egzaminacyjnej, poprzez formułowanie pytań dotyczących 

poszczególnych założonych efektów kształcenia z uwzględnieniem zapisów  

w sylabusie oraz przypomnienie studentom szczegółowej informacji o warunkach  

i wymogach sprawdzania założonych efektów kształcenia; 

f) Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń podczas sesji egzaminacyjnych  

w semestrze zimowym i letnim, udokumentowanie wyników w protokołach oraz 

bieżąca analiza i weryfikacja osiąganych przez studentów efektów kształcenia 

podczas ich trwania;  

g) Zapoznanie się z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego wśród 

studentów dotyczącego uzyskania efektów kształcenia; 

h) Udokumentowanie osiągnięcia przez studentów określonych efektów kształcenia lub 

kompetencji społecznych  i sporządzenie sprawozdania, zgodnie z wzorem 

obowiązującym na wydziale/kierunku z uwzględnieniem: 

- analizy jakościowej i ilościowej wytworów prac studentów wraz z egzaminem 

dyplomowym, 

- wyników badania ankietowego studentów,  

- opinii opiekunów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w miejscu ich 

odbywania przez studentów, 

- informacji Samorządu studenckiego o działalności w kołach naukowych, udziale  

w konferencjach, konkursach, itp., 

- wyników badania losów absolwentów i opinii pracodawców. 

i) Przechowywanie przez okres trwania cyklu kształcenia w dowolnej formie 

(papierowej, elektronicznej lub innej), wykazu pytań i zagadnień oraz prac 

wytworzonych przez studentów, pozwalających na stwierdzenie osiągnięcia 

określonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych; 

j) Jeśli założone efekty nie zostały osiągnięte – rozpoznanie przyczyny  

i przygotowanie projektu zmian - opracowanie nowych opisów przedmiotów wraz  

z metodami oceniania studenta i metodami weryfikacji zakładanych efektów 

kształcenia po zakończeniu semestru zimowego i letniego; 
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k) Przekazanie sprawozdania i opracowanych opisów przedmiotów do Dziekana celem 

sprawdzenia przez członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

zgodności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz 

weryfikacji zakładanych efektów kształcenia za pomocą macierzy efektów 

kształcenia, przed zatwierdzeniem przez Senat, zgodnie §21Uchwały Nr 18/IV/2012 

z dnia 7 listopada 2012 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Ciechanowie w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, zwanej dalej Uchwałą. 

 

2) Zadania Dziekana: 

a) Sprawowanie nadzoru nad nauczycielami akademickimi oraz pracownikami 

dziekanatów, biorącymi bezpośredni udział w czynnościach obejmujących 

weryfikację efektów kształcenia w czasie trwania roku akademickiego; 

b) Zapoznanie się ze sprawozdaniem i nowoopracowanymi opisami przedmiotu wraz z 

metodami oceniania studenta i metodami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

założonymi przez nauczycieli akademickich; 

c) Przekazanie zgromadzonych opisów przedmiotów do Wydziałowej Komisji  

ds. Jakości Kształcenia z uwzględnieniem  zespołów ds. zapewnienia i jakości 

kształcenia, nauczycieli wchodzących do minimum kadrowego, w celu sprawdzenia 

zgodności programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz weryfikacji 

zakładanych efektów kształcenia za pomocą macierzy efektów kształcenia – zgodnie z 

ustalonymi na wydziale procedurami i terminami; 

d) Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem sporządzonym i złożonym przez 

Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia i przekazanie do Rady Wydziału  

w celu zaopiniowania oraz do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, zgodnie 

z §22Uchwały.  

 

3) Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 

a) Analiza i sprawdzenie zgodności nowoopracowanych przez nauczycieli akademickich 

programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz weryfikacji 

zakładanych efektów kształcenia i przedłożenie ich, za pośrednictwem Dziekana do 

Rady Wydziału; 

b) Przygotowanie rocznego sprawozdania dotyczącego poszczególnych procedur 

weryfikacji i przekazanie na piśmie, według ustalonego na Wydziale wzoru,  

do Dziekana Wydziału; 

c) Przekazanie zaopiniowanych przez Radę Wydziału programów do ogólnej 

wiadomości. 

 

4) Zadania Rady Wydziału: 

a) Analiza i zatwierdzenie przygotowanych przez nauczycieli akademickich, 

sprawdzonych przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia opisów 

przedmiotów, pod kątem ich zgodności z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem weryfikacji zakładanych efektów kształcenia; 
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b) Zapoznanie się z rocznym sprawozdaniem i jego zaopiniowanie oraz przekazanie 

opinii na piśmie, za pośrednictwem Dziekana, do Pełnomocnika Rektora  

ds. Jakości Kształcenia, zgodnie z §23Uchwały.  

 

5) Zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia: 

a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem i opisami przedmiotów przekazanymi przez 

Dziekanów Wydziałów w celu uwzględnienia ich w rocznym sprawozdaniu 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia; 

b) Opracowanie sprawozdania przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem weryfikacji założonych efektów kształcenia dla 

kierunków i przekazanie na piśmie do Rektora. 

c) Przedstawienie sprawozdania z uwzględnieniem niniejszego przed Senatem Uczelni, 

zgodnie z terminami ustalonymi  w Uchwale. 

 

III. POTWIERDZANIE EFEKTÓW NA KAŻDYM ETAPIE KSZTAŁCENIA 

 

1. System oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych 

1) Przekazanie studentom szczegółowej informacji o warunkach i wymogach 

sprawdzania założonych efektów kształcenia w oparciu o przygotowane przez 

nauczyciela akademickiego opisy przedmiotów pierwsze zajęcia z określonego 

przedmiotu w nowym roku akademickim; 

2) Zaznajomienie studentów z warunkami i wymogami weryfikacji (kryteriami  

i metodami) założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych;  

3) Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu  

o wytwory prac studentów w trakcie trwania przedmiotu;  

4) Uzyskanie wiedzy na temat osiągania przez studentów założonych efektów 

kształcenia w czasie trwania semestru i po jego zakończeniu (ocena formułująca i 

podsumowująca);  

5) Weryfikacja założonych efektów kształcenia poprzez zastosowanie wybranych  

metod weryfikacji (załącznik nr 1a)  oraz ocen (załącznik nr 1b); 

6) Bieżąca analiza osiąganych przez studentów przedmiotowych efektów 

kształcenia; 

7) Przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów z przedmiotów w danym semestrze; 

8) Uzyskanie wiedzy na temat osiągniętych przez studentów założonych efektów 

kształcenia; 

9) Wypełnienie protokołów z zaliczeń i przeprowadzonych egzaminów, w celu 

formalnego potwierdzenia osiągniętych efektów kształcenia; 

10) Przekazanie do dziekanatu wydziału kompletnie wypełnionych protokołów  

z wszystkich prowadzonych przez danego nauczyciela akademickiego 

przedmiotów w terminie ustalonym na wydziale; 

11) Analiza ilościowa uzyskanych przez studenta ocen – udokumentowanie; 

12) Analiza jakościowa osiągniętych efektów kształcenia – udokumentowanie; 
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13) Uszczegółowienia wytyczne dotyczące określonych przedmiotów zawarte są w 

poszczególnych sylabusach 

 

2. Weryfikacja efektów uzyskanych w wyniku odbycia zajęć praktycznych  

i praktyk zawodowych 

1) Wybór miejsca odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych - zapoznanie 

się z warunkami oraz zasadami panującymi w wybranych instytucjach według 

kryteriów doboru zakładów ustalonych  

na wydziałach/kierunkach zgodnie z wymogami; 

2) Sporządzanie umowy na podstawie porozumień grupowych zawartych pomiędzy 

Uczelnią a instytucjami;  

3) Sporządzanie umowy na podstawie indywidualnych umów z wybraną przez 

studenta instytucją; 

4) Wyznaczenie przez Dziekana Wydziału i powołanie przez Rektora Kierownika 

praktyk zawodowych i opiekuna zajęć praktycznych, jako opiekunów 

dydaktycznych ze strony uczelni; 

5) Powoływanie opiekuna zajęć praktycznych i praktyk ze strony 

instytucji/interesariusza zewnętrznego; 

6) Przedstawienie studentom celu, zakresu, warunków oraz wymiaru i terminów zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych przez opiekuna dydaktycznego  

ze strony uczelni; 

7) Odbywanie i przebieg zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie  

z programem kształcenia; 

8) Bieżąca analiza i weryfikacja efektów kształcenia dotyczących zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych oraz kontrola jakości ich odbywania przez studentów poprzez 

bezpośredni nadzór i rozwiązywanie problemów;  

9) Dokumentowanie uzyskanych ocen i zakładanych efektów kształcenia  

w odnośnej dokumentacji, z uwzględnieniem dzienniczka praktyk, dokonane przez 

opiekuna praktyk w miejscu odbywania praktyki wraz z opiekunem dydaktycznym; 

10) Osiągnięcie przez studenta założonych efektów kształcenia, przekładających się na 

uzyskane kwalifikacje;  

11) Szczegółowe wytyczne dotyczące praktyk znajdują się w Regulaminie praktyk na 

poszczególnych wydziałach.  

 

 

3.  System sprawdzania końcowych efektów procesu dyplomowania 

1) Ustalenie warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowania  

na wydziale/kierunku z uwzględnieniem regulaminu studiów:  

a) Terminowe złożenie w dziekanacie wymaganych dokumentów; 

b) Uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych  

w planie studiów i programie kształcenia; 

c) Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów przewidzianych  

w planie studiów; 

d) Uzyskanie oceny, co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej; 
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e) Uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS; 

2) Przedstawienie studentom kończącym cykl kształcenia warunków dopuszczenia 

do egzaminu dyplomowego (§24 Regulaminu studiów) przez opiekuna 

roku/promotora/nauczyciela prowadzącego seminarium dyplomowe początku 

semestru na pierwszych zajęciach z seminarium dyplomowego. 

3) Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu  

o przebieg uczestnictwa studentów w seminariach podczas trwania semestru 

zimowego/letniego. 

4) Osiągnięcie przez studenta założonych kierunkowych efektów kształcenia  

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

5) Powołanie Komisji Egzaminacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu 

dyplomowania przez Dziekana Wydziału. 

6) Forma i przebieg egzaminu dyplomowego oraz metody weryfikacji, zgodnie  

z regulaminami dyplomowania na poszczególnych kierunkach studiów.  

7) Zasady oceniania na egzaminie dyplomowym zgodnie z regulaminem studiów 

(załącznik nr 1c).  

8) Szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminu dyplomowego znajdują się  

w Regulaminie dyplomowania poszczególnych wydziałów, uwzględniając 

specyfikę kierunku. 

 

 

5. Ostateczny wynik studiów  

1) Komisja Egzaminacyjna oraz Dziekan Wydziału po obronie pracy dyplomowej ustala 

ostateczny wynik studiów, zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminie studiów 

(załącznik nr 1c). 

 

IV.  DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI NA TEMAT EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

1. Opis efektów kształcenia jest upubliczniony na stronie internetowej uczelni oraz 

dostępny dla kandydatów na studia w postaci drukowanych materiałów promocyjnych.  

2. Opis sposobu weryfikowania efektów kształcenia jest upubliczniony na stronie 

internetowej uczelni oraz na platformie Moodle.  

 

 

V. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z SYSTEMEM WERYFIKACJI 

1. Regulamin studiów  

2. Regulaminy dyplomowania  

3. Procedura antyplagiatowa  (w trakcie wdrażania) 

4. Regulaminy praktyk  

5. Regulamin ECTS  
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6. Zasady tworzenia, zatwierdzania i przeglądów programów kształcenia i efektów 

kształcenia  

7. Uchwała Nr 18/IV/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku Senatu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia 
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Załącznik nr 1a do Systemu weryfikacji efektów kształcenia w PWSZ w Ciechanowie 

METODY WERYFIKACJI ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 

- egzamin ustny, 

- egzamin pisemny, 

- egzamin testowy (test wielokrotnego wyboru (MCQ), test wielokrotnej odpowiedzi 

(MRQ), test dopasowania) 

- kolokwium, 

- projekt, 

- esej, 

- rozwiązanie zadania problemowego, 

- raport z badań laboratoryjnych, 

- sprawozdanie, 

- zadanie wykonane samodzielnie, 

- zadanie wykonane grupowo, 

- prezentacja, 

- case study, 

- debata, 

- ocena zaangażowania w dyskusji, 

- obserwacja (ocena 360º, ocena przez kolegów), 

- port folio, 

- samoocena efektów kształcenia, 

- inne. 
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Załącznik nr 1b do Systemu weryfikacji efektów kształcenia w PWSZ w Ciechanowie 

SKALA OCEN - §13 Regulaminu studiów 

1. Przy zaliczeniach zajęć i egzaminach oraz wystawianiu oceny końcowej stosuje się 

następującą skalę ocen i jej zapis słowny: 

w systemie tradycyjnym: 

a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0); 

b) 81 – 90% dobry plus (4.5); 

c) 71 – 80% dobry (4.0); 

d) 61 – 70% dostateczny plus (3.5); 

e) 50 – 60% dostateczny (3.0); 

f) poniżej 50% niedostateczny (2.0). 

 

w systemie ECTS: 

a) ocena pozytywna: 

A - bardzo dobry, 

B - dobry plus, 

C - dobry, 

D - dostateczny plus, 

E - dostateczny, 

b) ocena negatywna: 

F - niedostateczny 

Ocena niedostateczna jest równoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu. 
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Załącznik nr 1c do Systemu weryfikacji efektów kształcenia w PWSZ w Ciechanowie 

OCENA KOŃCOWA STUDIÓW 

 

Według §25 Regulaminu studiów, pkt.9, lit. a-c w dyplomie ukończenia studiów wyższych 

PWSZ w Ciechanowie podaje się końcową ocenę studiów, obliczoną na podstawie: 

a) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z §14 Regulaminu, 

b) oceny pracy, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionych przez 

opiekuna i recenzenta, 

c) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję. 

10. Oceną końcową wpisywaną w dyplomie jest ocena uzyskana ze składowych 

ocen wyszczególnionych w ust. 9 lit. a-c zgodnie z zasadą określoną w §14 ust. 4. 

11. Zapis oceny końcowej na dyplomie ustala się zgodnie z zasadą określoną w §14 

ust. 6. 

 

Oceny średnie - §14 Regulaminu studiów 

1. Ocena średnia za określony okres studiów jest miarą postępów w nauce studenta w tym 

okresie i może być wyznaczana za jeden semestr, kilka semestrów i cały okres studiów. 

2. W każdym przypadku ocena średnia jest średnią ważoną wszystkich ocen końcowych 

przedmiotów zaliczonych w danym okresie. Współczynnikami wagi są liczby punktów 

ECTS przyporządkowane przedmiotom według poniższego wzoru: 

ocena średnia = Ʃ (punkty ECTS x ocena końcowa z przedmiotu). 

Ʃ punkty ECTS 

3. Ocena średnia ustalana jest do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń. 

Ocenę z przedmiotu/modułu lub z jego części, stanowi średnia arytmetyczna wszystkich 

ocen z wszystkich rodzajów zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu/modułu. 

4. Ostateczny wynik studiów jest obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

na podstawie sumy: 

a) 0,6 średniej ważonej ocen przebiegu studiów, 

b) 0,2 oceny z pracy dyplomowej, 

c) 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego. 

5. Z obliczania oceny średniej wyłączone są oceny przedmiotów dodatkowych, tj. takich, 

które student studiuje za zgodą Dziekana poza swoim planem studiów oraz przedmioty 

zaliczone bez oceny końcowej. 

6. Słowna ocena średnia ustalana jest zgodnie z następującą zasadą w zależności od 

wartości liczbowej: 

a) od 3 do 3,25 ocena słowna: dostateczny (3.0), 

b) od 3,26 do 3,75 ocena słowna: dostateczny plus (3.5), 

c) od 3,76 do 4,25 ocena słowna: dobry (4.0), 

d) od 4,26 do 4,75 ocena słowna: dobry plus (4.5), 

e) powyżej 4,75 ocena słowna: bardzo dobry (5.0). 
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Zarządzenie Nr 33/2013 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 21 czerwca 2013 r. 

w sprawie przeprowadzenia ewaluacyjnego badania ankietowego wśród studentów 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

 

Na podstawie art. 13a, art. 66 ust. 2 oraz art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012. poz. 572 t.j. z późn. zm.), Statutu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz § 24 Uchwały Nr 18/IV/2012  

z dnia 7 listopada 2012 roku Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w 

sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie 

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

zarządza się co następuje: 

§1 

W związku z procesem ankietyzacji prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Ciechanowie, zwanej dalej Uczelnią, który jest integralną częścią Uczelnianego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia, zwanego dalej USZJK, zostanie przeprowadzone wśród 

studentów ogólnouczelniane badanie ewaluacyjne. 

§2 

Badanie obejmuje ocenę procesu dydaktycznego oraz ocenę obsługi administracyjnej. 

§3 

Badanie jest dobrowolne i ma charakter anonimowy. 

§ 4 

W Uczelni ustalono tryb przeprowadzenia badania (zał. 1, zał. 2) oraz następujące wzory 

kwestionariuszy: 

1) Kwestionariusz ogólnouczelnianej ankiety ewaluacyjnej (Załącznik nr 1a), 

2) Opinie studentów na temat procesu obsługi administracyjnej studenta w uczelni 

(Załącznik nr 2a). 

§ 5 

1. Wzory kwestionariuszy ankiet do niniejszego badania opracowano na poziomie Uczelnianej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

2. Tryb przeprowadzenia badania i wzory kwestionariuszy ankiet obowiązujące  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie stanowią integralną część 

Zarządzenia i są zamieszczone w załącznikach oznaczonych numerami od 1 do 2. 

3. Wzory kwestionariuszy ankiet nie podlegają zmianie w okresie cyklu badań. 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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 Załącznik nr  1  do zarządzenia nr 33/2013 

     Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 21.06. 2013 r. 

 

OPINIE STUDENTÓW NA TEMAT JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UCZELNI 

 

1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie ustala się następujący tryb 

postępowania i wzór kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej badającej opinie studentów 

na temat jakości kształcenia w Uczelni (zał.1a ) 

 

2. Ocena jakości kształcenia może służyć jego poprawie i doskonaleniu poszczególnych 

procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

3.  Badanie opinii studentów dotyczącej jakości kształcenia w Uczelni odbywa się  

1x w roku, w semestrze letnim. 

 

4. Ocena odbywa się na podstawie anonimowej ankiety, a badanie jest dobrowolne. 

 

5. Badanie jest przeprowadzane z użyciem elektronicznych wersji ankiet. Dopuszcza się 

użycie wersji papierowych.  

 

6. Badanie przeprowadzają przedstawiciele UKdsJK lub osoby upoważnione przez Rektora 

do końca lipca.  

 

7. Opracowanie oraz publikowanie wyników zgodnie z ustalonymi na Uczelni zasadami, 

powinno się odbyć do końca września, a osobą odpowiedzialną jest pełnomocnik rektora 

ds. jakości kształcenia. 

 

8. Pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia przygotowuje sprawozdanie i przedstawia je 

Rektorowi.   
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Załącznik 1a 

KWESTIONARIUSZ OGÓLNOUCZELNIANEJ ANKIETY EWALUACYJNEJ 

Szanowni Studenci, 

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie funkcjonuje Uczelniany 

System Zapewnienia Jakości Kształcenia. W związku z tym zapraszamy Państwa do podzielenia 

się z nami opiniami na ten temat. Badanie jest anonimowe, a udział w nim ma dobrowolny 

charakter. Poznanie Państwa opinii jest cennym źródłem wiedzy, mogącej się przyczynić do 

doskonalenia jakości kształcenia, dlatego zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu.                                                                                                     

Dziękujemy 

 

Kierunek studiów………………………………………………………………………… 

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe (proszę właściwe podkreślić) 

Rok akademicki…………………………….. semestr……………………………………… 

 

I. Proszę ocenić jakość kształcenia na uczelni w skali od 1 (ocena najniższa)  

do 5 (ocena najwyższa)  

 
1. Ogólna ocena jakości kształcenia na Twoim kierunku 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

2. Istotność, ważność prowadzonych zajęć 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Zgodność z przedstawionym programem zajęć 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Przydatność w przyszłej pracy 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Oferta zajęć do wyboru (różnorodność, dobór) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. Forma prowadzenia zajęć (atrakcyjność, zróżnicowanie form) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. Kwalifikacje kadry 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8. Obowiązkowość prowadzących zajęcia  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9. Odbywanie dyżurów zgodnie z planem 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

10. Kultura prowadzących zajęcia (zachowanie wobec studentów) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

11. Gotowość prowadzących zajęcia do pomocy, konsultacji 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

12. Możliwość rozwoju (Koła Naukowe, działalność kulturalna, 

społeczna, itp.) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

13. Organizacja zajęć: 

a) Harmonogram/plan zajęć - dzienny, 

b) Harmonogram/plan zajęć - tygodniowy 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

14. Warunki odbywania zajęć: 

a) komfort (powierzchnia, oświetlenie, meble, itp.), 

b) dostęp do nowoczesnej aparatury, sprzętu, itp. 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

15. Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych (np. windy, 

podjazdy, WC itp.) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

16. Dostępność komputerów, Internetu 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

17. Liczebność grup na zajęciach (ćwiczenia, pracownie, 

laboratoria, itp.) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

18. Dostępność informacji dotyczących dydaktyki (on-line): 

a) plany studiów 

b) sylabusy 

c) informacja o godzinach dyżurów 

d) adresy e-mailowe wykładowców 

e) aktualne komunikaty, np. o nieodbytych zajęciach 

f) informacje o zasadach prowadzenie seminarium 

g) informacje o egzaminach/zaliczeniach (wymogi, 

terminy) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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h) pomoce dydaktyczne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

19. Zgodność z oczekiwaniami 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

II. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając właściwe wg Ciebie –  

Tak (T), Nie (N) 

1. Czy Miałeś/aś na naszej uczelni jakieś problemy z zaliczeniem punktów (efektów 

kształcenia) zdobytych na innej uczelni? T/N 

2. Czy na Twoim kierunku istnieje możliwość studiowania przez jakiś czas na innej uczelni 

zagranicznej, np. w ramach Programu Erasmus? T/N 

3. Czy skorzystałeś/aś z tej możliwości? T/N 

4. Czy na Twoim kierunku studenci mogą uczestniczyć w badaniach naukowych? T/N 

5. Czy na Twoim kierunku studenci mogą uczestniczyć w projektach badawczych? T/N 

6. Czy na Twoim kierunku przeprowadzane są ankiety, w których możesz ocenić 

prowadzących zajęcia? T/N 

7. Czy wyniki przeprowadzonych badań mają wpływ na poprawienie jakości zajęć? T/N 

8. Czy na Twoim kierunku przeprowadzane są ankiety (lub inne formy konsultacji), w 

których studenci mogą wypowiedzieć się, czy liczba punktów ECTS przypisana 

przedmiotom odzwierciedla rzeczywisty nakład pracy przeciętnego studenta? T/N 

9. Czy na Twoim kierunku odbywają się hospitacje zajęć? T/N 

 

III. Jaką formę zaliczenia przedmiotu preferujesz? Proszę zaznaczyć od 1 do 6, gdzie 

jeden oznacza najchętniej, a 6 najmniej chętnie. 

a) Egzamin pisemny – zadania    

b) Egzamin pisemny test     

c) Egzamin ustny      

d) Praca zaliczeniowa      

e) Prezentacja publiczna     

f) Kolokwia, zaliczenia, sprawdziany   

 

IV. Najmocniejsze strony studiowania na PWSZ 

 

 

 

V. Najsłabsze strony studiowania na PWSZ 
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 Załącznik nr 2  do zarządzenia nr 33/2013 

     Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 21.06. 2013 r. 

 

OPINIE STUDENTÓW NA TEMAT PROCESU  

OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ STUDENTA W UCZELNI 

1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie ustala się następujący tryb 

postępowania i wzór kwestionariusza ankiety badającej opinie studentów na temat 

obsługi administracyjnej w Uczelni (zał. 2a) 

 

2. Ocena pracy jednostek administracyjnych służy pracownikom, kierownikom działów 

administracyjnych oraz władzom Uczelni do uzyskania wiedzy na temat studenckiej 

oceny jakości pracy poszczególnych działów administracyjnych. 

 

3.  Badanie opinii studentów dotyczącej obsługi administracyjnej Uczelni odbywa się  

1x w roku, w semestrze letnim. 

 

4. Ocena odbywa się na podstawie anonimowej ankiety, a badanie jest dobrowolne. 

 

5. Badanie jest przeprowadzane z użyciem elektronicznych wersji ankiet. Dopuszcza się 

użycie wersji papierowych.  

 

6. Badanie przeprowadzają przedstawiciele UKdsJK lub osoby upoważnione przez Rektora 

do końca czerwca i opracowują oraz publikują wyniki zgodnie z ustalonymi na Uczelni 

zasadami. 

 

7. Opracowane wyniki powinny być przekazane pełnomocnikowi rektora ds. jakości 

kształcenia do 30 września. 

 

8. Pełnomocnik rektora ds. kształcenia przygotowuje sprawozdanie i przedstawia je 

kanclerzowi.   
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Załącznik 2a 

PROCES OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ STUDENTA W UCZELNI 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY  

Szanowny Studencie, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie opinii na temat obsługi administracyjnej 

 w Uczelni. Badanie ma anonimowy charakter, a jego celem jest usprawnienie procesu obsługi, 

co może przyczynić się do poprawy jakości kształcenia.   

Dziękujemy 

 

Kierunek studiów…………………………………………………………………………… 

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe (proszę właściwe podkreślić) 

Rok akademicki…………………………….. semestr……………………………………… 

Rok studiów…………………………………………………………………………………. 

1. Jak często Pan/Pani korzysta z usług niniejszych jednostek administracyjnych? 

Proszę zaznaczyć w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza nigdy, 2 – sporadycznie,  

3 – systematycznie, 4 - często 

e) Rektorat (R)           1 – 2 – 3 – 4  

f) Sekretariat Kanclerza (SK)        1 – 2 – 3 – 4 

g) Kwestura (K)          1 – 2 – 3 – 4 

h) Dział Kształcenia i Spraw Studenckich (DKiSS) 1 – 2 – 3 – 4 

i) Biuro Karier (BK)         1 – 2 – 3 – 4 

j) Biblioteka (B)          1 – 2 – 3 – 4 

 

2.  Proszę ocenić proces obsługi w skali  od 1do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 

ocenę najwyższą 

Lp

. 
Kryteria oceny R SK K DKiSS  BK B Ocena 

1. Poziom satysfakcji z procesu obsługi 

studenta 
      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. Czas i godziny pracy       1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Dostępność pracowników w godzinach 

urzędowania 
      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

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

5. Gotowość do udzielenia pomocy       1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6. Skuteczność załatwianych spraw       1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7. Czas oczekiwania na załatwienie 

sprawy 
      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

8. Możliwość kontaktu telefonicznego       1 – 2 – 3 – 4 – 5 

9. Skuteczność spraw załatwianych drogą 

kontaktu telefonicznego 
      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

10. Komunikatywność - jasność 

udzielanych informacji 
      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

11. Kultura osobista pracowników       1 – 2 – 3 – 4 – 5 

12. Postawa pracowników wobec studenta       1 – 2 – 3 – 4 – 5 

13. Ogólna ocena obsługi studenta       1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Czy należałoby wprowadzić zmiany w celu usprawnienia obsługi administracyjnej  

w niniejszych jednostkach?  
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Tak  □         Nie  □           Jeśli tak, to jakie?  

 

a) Rektorat (R)…………………………………………………………  

b) Sekretariat Kanclerza (SK)………………..………………………..     

c) Kwestura (K)………………………………………………………..       

d) Dział Kształcenia i Spraw Studenckich (DKiSS)………………….    

e) Biuro Karier (BK)…………………………………………………..  

f) Biblioteka (B)……………………………………………………….   

 

4. Jaka jest dostępność wymienionych niżej zasobów bibliotecznych? Proszę zaznaczyć 

w skali  od 1do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą 

a) Pozycje zwarte           1 – 2 – 3 – 4 – 5  

b) Czasopisma                1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) Bazy danych          1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

5. Proszę ocenić funkcjonowanie platformy MOODLE do zdalnej komunikacji  

w skali  od 1do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą 

Lp. Kryteria oceny Ocena 

1. Funkcjonalność platformy 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. Przydatność platformy w procesie nauczania  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Łatwość korzystania z platformy 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Szybkość działania 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Atrakcyjność oferty  1– 2 – 3 – 4 – 5 

 

6. Czy należałoby wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu platformy MOODLE?  

Tak  □         Nie  □ 

Jeśli tak, to jakie?   

………………………………………………………………………………….. 

 

7. Proszę ocenić stronę internetową Uczelni w skali od 1 do 5, gdzie 1 – oznacza ocenę 

najniższą, a 5 - najwyższą            
 

Lp. Kryteria oceny Ocena 

1. Łatwość/intuicyjność wyszukiwania  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. Przydatność informacji dla studenta  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Aktualność informacji 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Kompletność informacji 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
4. Szybkość działania 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Szata graficzna  1– 2 – 3 – 4 – 5 
 

8. Czy należałoby wprowadzić zmiany na stronie internetowej Uczelni?  

Tak  □         Nie  □ 

Jeśli tak, to jakie?   

………………………………………………………………………………….. 

9. Proszę ocenić infrastrukturę Uczelni w skali od 1 do 5, gdzie 1 – oznacza ocenę 

najniższą, a 5 - najwyższą            
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Lp. Elementy infrastruktury Ocena 

1. Sale wykładowe  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. Sale ćwiczeniowe/seminaryjne  1 – 2 – 3 – 4 – 5 

3. Pracownie/laboratoria 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

4. Sale fitness/siłownia 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
4. Biblioteka 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5. Dom studenta 1– 2 – 3 – 4 – 5 

6. Klub studenta 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
7. Węzeł sanitarny 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
8. Inne………………………………………………………… 1– 2 – 3 – 4 – 5 

 

10. Czy należałoby wprowadzić zmiany w infrastrukturze Uczelni?  

Tak  □         Nie  □ 

Jeśli tak, to jakie?   

………………………………………………………………………………….. 

        

 
.  
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PWSZ  w Ciechanowie 

 Zamiejscowy Wydział  Elektroniki,  

Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych 

 

 

 

 

 

 

Wydziałowy System  

Zapewniania 

 Jakości Kształcenia 
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Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie 

na  Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik 

Multimedialnych 

 

 

I 
 

 W trosce o podnoszenie jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Ciechanowie  został wprowadzony Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 

(USZJK). Został on utworzony z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek 

organizacyjnych PWSZ w Ciechanowie, prowadząc dzięki temu do wysokiej kultury jakości. 

System funkcjonuje na podstawie:  

a) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z 

późn. zm.), 

b)  Rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz.U. Nr 207, poz. 1232),  

c) Statutu PWSZ z dnia 23 lutego 2012 r.  

d) Uchwały nr 12/IV/2012 Senatu PWSZ z dnia 12 października 2012 r. w sprawie misji i 

strategii rozwoju PWSZ w Ciechanowie na lata 2012-2020, 

e) Uchwały Nr 18/IV/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z 

dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Ciechanowie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

f)  Zarządzenia Nr 7/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z 

dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie struktury organizacyjnej Uczelnianego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia oraz określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia i wydziałowych  komisji ds. jakości kształcenia, 

g) Zarządzenia Nr 8/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z 

dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie procesu ankietyzacji – wzorów narzędzi badawczych oraz 

zasad ich przeprowadzania, opracowywania i prezentowania wyników, 

h) Zarządzenia Nr 10/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z 

dnia  27 marca 2013 r. w sprawie zasad monitorowania losów absolwentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i zasad badania opinii pracodawców, 
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i) Zarządzenia Nr  12 /2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z 

dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji efektów kształcenia w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, 

j)  Zarządzenia Nr 33/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z 

dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ewaluacyjnego badania ankietowego wśród 

studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. 

 

  

 Struktura organizacyjna Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie składa się z Uczelnianego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia (USZJK) i wydziałowych systemów zapewnienia jakości kształcenia 

(WSZJK).(Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2013 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 

lutego 2013). 

 W celu wdrożenia, monitorowania i koordynowania zadań USZJK na szczeblu Uczelni, 

Rektor powołał Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia – dr Małgorzatę Marcysiak. Dla 

realizacji działań USZJK na poziomie centralnym Rektor powołał Uczelnianą Komisję ds. 

Jakości Kształcenia (UKJK) w składzie: Przewodniczący Komisji - Pełnomocnika Rektora ds. 

Jakości Kształcenia – dr Małgorzatę Marcysiak, Dziekani wydziałów- dr Andrzej Korneta, dr 

Bożena Ostrowska, dr Elżbieta Gąsiorowska, Kierownik Działu Kształcenia – mgr Jan 

Niesiobędzki oraz przedstawiciele Uczelnianego Parlamentu Studentów. Uczelniana Komisja ds. 

Jakości Kształcenia (UKJK) dzieli się na dwa zespoły: Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia (UZZJK) oraz Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK). 

(Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje się na okres kadencji władz Uczelni, z 

zastrzeżeniem studentów, co wynika z toku i czasu studiów.) 

 

 Głównym celem USZJK (zgodnie z Uchwałą Nr 18/IV/2012 Senatu PWSZ w 

Ciechanowie z dnia 7 listopada 2012 roku) jest stymulowanie doskonalenia jakości kształcenia i 

osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia, a w szczególności:  

c) stałe monitorowanie, a w następstwie podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni;  

d) systematyczna i kompleksowa ocena efektów kształcenia;  

e) wspieranie innowacyjności w pracy dydaktycznej; 

f) tworzenie jednoznacznych procedur oceny organizacji i warunków kształcenia;  

g) zwiększenie mobilności studentów w kraju i za granicą, a tym samym zwiększenie szans 

absolwentów Uczelni na rynku pracy;  
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h) informowanie społeczeństwa, a szczególnie kandydatów na studia, pracodawców oraz 

administrację państwową i samorządową o poziomie jakości kształcenia w Uczelni oraz o 

uzyskanych przez absolwentów kwalifikacjach; 

i) dbałość o atrakcyjność i konkurencyjność oferty edukacyjnej proponowanej przez Uczelnię. 

 

 Do zadań UKJK  ( zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr7/2013 Rektora 

PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r.) należy, w szczególności: 

a) opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia i aktualizowanie zgodnie  

z przepisami prawa; 

b)  określenie procedur dla zapewnienia jakości kształcenia, w tym dostosowania programów 

kształcenia do poziomów i efektów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego;  

c) opracowanie zasad monitorowania i okresowych przeglądów programów kształcenia, 

d) opracowanie dokumentacji USZJK; 

e) przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu ciągłe doskonalenie procesu 

kształcenia, dotyczących zasad: oceniania, zapewnienia jakości kadry, gromadzenia  

i publikowania informacji na temat kształcenia PWSZ oraz warunków prowadzenia zajęć, bazy 

dydaktycznej; 

f) wsparcie i monitorowanie działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, w tym 

przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. 

g) ustalanie harmonogramu badania poszczególnych obszarów związanych z jakością 

kształcenia; 

h) przedstawianie Rektorowi oraz Senatowi PWSZ corocznego sprawozdania  

z podejmowanych działań i efektów funkcjonowania USZJK oraz wdrażania projektów działań 

podnoszących jakość kształcenia; 

i) ciągłe doskonalenie USZJK; 

j) wsparcie i monitorowanie działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia. 

 

 

 

II 

 

 Na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych 

PWSZ w Ciechanowie funkcjonuje Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia 
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(WSZJK), który jest spójny z Uczelnianym System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) 

oraz misją i strategią naszego wydziału. Za funkcjonowanie Wydziałowego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) (zgodnie z Uchwałą Nr 18/IV/2012 Senatu PWSZ 

w Ciechanowie z dnia 7 listopada 2012 roku oraz z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr7/2013 

Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r.)  odpowiedzialni są: 

 

a) Dziekan Wydziału dr Andrzej Korneta, do zadań którego należy: 

- odpowiedzialność przed Rektorem za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia na Wydziale; 

- podejmowanie działań podnoszących jakość kształcenia na Wydziale z uwzględnieniem 

procedur zawartych w USZJK; 

- dostarczanie niezbędnych informacji do przygotowania raportu samooceny przez Wydziałową 

Komisję ds. Jakości Kształcenia; 

- zasięganie opinii nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego 

poszczególnych kierunków studiów i przedkładanie ich Radzie Wydziału do połowy września w 

celu doskonalenia programu kształcenia; 

- przedkładanie Senatowi Uczelni zmian w programach kształcenia, wynikające z procesu oceny 

jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów w celu ich zatwierdzenia;  

- planowanie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia na poszczególnych 

kierunkach studiów i przedłożenie go Radzie Wydziału do zaopiniowania, w terminie do 15 

października, a następnie przekazanie planu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz 

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 

b) Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) w składzie: przewodnicząca  

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia – mgr Agnieszka Kuskowska, która jako 

przewodnicząca WKJK została wyznaczona przez dziekana na Pełnomocnika Dziekana ds. 

Jakości Kształcenia; dr Jolanta Piwowar – kierownika kierunku dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna; dr inż. Sylwestr Gawora – kierownika kierunku elektronika i telekomunikacja;   

Radosław Chyl- przedstawiciela studentów z kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna; 

Anna Żmijewska- przedstawicielka studentów z kierunku elektronika i telekomunikacja.  

WKJK dzieli się na dwa zespoły: 

- pierwszy to Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK), w jego 

skład wchodzą:  dr Jolanta Piwowar i   dr Sławomir Gawor; 

- drugi to  Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK), w jego skład 

wchodzą: mgr Agnieszka Kuskowska, Radosław Chyl, Anna Żmijewska. 
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(Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje się na okres kadencji władz Uczelni, z 

zastrzeżeniem studentów, co wynika z toku i czasu studiów.) 

 

Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK) należy: 

- wdrażanie na Wydziale opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia 

procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia; 

- opracowywanie i wdrażanie na Wydziale procedur, które wynikają ze specyfiki kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów; 

- uzyskanie informacji o osiąganiu przedmiotowych efektów kształcenia oraz  doskonaleniu 

procesu dydaktycznego; 

- coroczne opracowywanie raportu samooceny i jego przedkładanie Dziekanowi wraz z 

wnioskami mającymi na celu doskonalenie jakości kształcenia; 

- przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia propozycji zmian dotyczących 

doskonalenia jakości kształcenia; 

- systematyczna współpraca z przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

- obrady Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia powinny być protokołowane.  

 

 Do zadań WZZJK należy w szczególności: 

- określanie celów i strategii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce 

organizacyjnej, 

- opracowywanie programów kształcenia oraz zmian w programach kształcenia zgodnie z 

obwiązującymi przepisami,  

- opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej, 

- gromadzenie, analiza i wykorzystanie przy tworzeniu programów kształcenia opinii 

pracodawców, 

- opiniowanie poprawności przydziału zajęć dydaktycznych, 

- opracowanie kryteriów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych 

osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, 

- gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego na Wydziale, 

- coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do działań 

projakościowych. 

 

Do zadań WZOJK należy w szczególności: 

- przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych na wydziale, 
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- opracowanie przy współpracy z UKJK procedury ocen zajęć i nauczycieli akademickich przez 

studentów zgodnie z określonymi zasadami i przeprowadzanie odpowiednich ocen po każdym 

cyklu kształcenia, oraz przedstawianie szczegółowych wyników tych ocen dziekanowi, 

- podejmowanie działań w zakresie monitorowania losów absolwentów i formułowanie 

płynących z nich wniosków, 

- analizowanie zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, 

- monitorowanie prawidłowości oceniania studentów, 

- analizowanie prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS, 

-analizowanie wymagań stawianych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na egzaminach 

dyplomowych, 

-monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania oraz sposobu 

przeprowadzania egzaminów dyplomowych, 

- ocena obsługi dziekanatowej przez studentów, 

- dokonywanie corocznej oceny efektów kształcenia i przedstawianie jej przed zakończeniem 

roku akademickiego Dziekanowi oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. 

 

c) Rada Wydziału, która opiniuje funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia na Wydziale.  

 

 

III 

 

 W trosce o zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na Zamiejscowym Wydziale 

Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych PWSZ w Ciechanowie  przyjmuje się 

odpowiednie procedury w Wydziałowym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia WSZJK, 

aby móc realizować zakres działań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

USZJK, które to działania zawarte są w Uchwale Nr 18/IV/2012 Senatu PWSZ w Ciechanowie z 

dnia 7 listopada 2012 roku i mają brzmienie: 

 

1. Ocenę i monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz możliwości i 

warunków ich rozwoju. Obejmuje: 

a) analizę kwalifikacji i dorobku naukowego nauczycieli akademickich, wchodzących w skład 

minimum kadrowego w aspekcie ich zgodności z kierunkiem studiów, realizowanym programem 

i zakładanymi efektami kształcenia;  
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b)  ocenę doświadczenia praktycznego posiadanego przez nauczycieli, adekwatnego do kierunku 

studiów o profilu praktycznym;  

c) ocenę zakresu podnoszenia kwalifikacji przez kadrę naukowo-dydaktyczną oraz ich 

aktywności naukowo-badawczej;  

d) uczelniany system szkoleń doskonalących w zakresie metodyki nauczania;  

e) analiza dostępności programów wymiany międzynarodowej dla nauczycieli;  

f) ocenę procesu nagradzania nauczycieli akademickich, którzy uzyskali wysoką ocenę;  

g) ocenę postępowania w przypadku oceny negatywnej nauczyciela akademickiego; 

h) ocenę zasad finansowania udziału nauczycieli w konferencjach naukowych.  

 

2. Ocenę jakości zajęć dydaktycznych i warunków ich prowadzenia. Obejmuje ona: 

a) opinie studentów na temat pracy nauczycieli akademickich uzyskane w wyniku ich 

ankietyzacji;  

b)  wyniki prowadzonych hospitacji wśród nauczycieli akademickich; 

c) warsztat pracy nauczyciela. 

 

3. Monitorowanie i systematyczne doskonalenie programów kształcenia. Obejmuje: 

a) analizę merytorycznej i formalnej zgodności koncepcji kształcenia, kierunków i programów 

kształcenia z przyjętą misją Uczelni i Wydziału oraz celami określonymi w strategii ich rozwoju;  

b) badanie zgodności efektów kształcenia z koncepcją rozwoju kierunku i ich odniesienia do 

krajowych ram kwalifikacji;  

c) badanie zgodności sylabusów z uczelnianym wzorcem karty przedmiotu, uwzględnieniem 

odrębności dotyczących specyfiki kształcenia na danym kierunku;  

d) ocenę poprawności przypisywania punktów ECTS do przedmiotów kształcenia, 

poprzedzonego badaniem obciążenia pracą własną studentów;  

e) dostosowywanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem uczestnictwa 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, udziału pracodawców i innych przedstawicieli 

rynku pracy w ich określaniu i ocenie;  

f) ocenę współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym;  

g) doskonalenie programów studiów w oparciu o wzorce międzynarodowe;  

h) pozyskiwanie opinii o praktykantach i absolwentach w zakresie efektów kształcenia od 

podmiotów przyjmujących studentów na praktyki oraz pracodawców, jak również ocenę sposobu 

wykorzystania tej informacji;  

i) wykorzystywanie efektów prac Konwentu Uczelni w doskonaleniu programów nauczania;  

j) ocenę działań na rzecz perspektywy rozwoju jednostki (analiza SWOT); 
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k) cykliczne doskonalenie strategii rozwoju Wydziału.  

 

4. Systematyczną weryfikację założonych efektów kształcenia. Obejmuje: 

a) badanie sprawdzalności zdefiniowanych efektów kształcenia;  

b) badanie przejrzystości procedury egzaminacyjnej;  

c) ocenę przystępności zasad oceniania studentów, w tym egzaminów, prac zaliczeniowych i  

projektowych;  

d) ocenę procedury przygotowywania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych;  

e) ocenę doboru recenzentów i formularza recenzji;  

f) ocenę organizacji egzaminu dyplomowego i przebiegu obrony pracy dyplomowej;  

g) sposoby weryfikacji i dokumentowania efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych dotyczących zarówno kształcenia teoretycznego, jak i praktycznego; 

h) ocenę wykorzystania corocznej opinii w odniesieniu do nauczycieli wliczanych do minimum 

kadrowego przedkładanej Radzie Wydziału w zakresie sugestii korygowania efektów 

kształcenia;  

i) systemu pozyskiwania informacji od pracowników oraz sposobu ich wykorzystania w 

zakresie doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni.  

j) dokonywanie systematycznej oceny efektywności  wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości .  

 

5. Ocenę jakości, przejrzystości i dostępności informacji na temat oferty kształcenia. 

Obejmuje: 

a) weryfikację stosowanych w Uczelni zasad i procedury rekrutacji;  

b) badanie dostępności dla studentów informacji o kartach przedmiotów;  

c) badanie możliwości publicznego dostępu do aktualnych, obiektywnie przedstawionych 

informacji dotyczących programów studiów, zakładanych efektów kształcenia, organizacji i 

procedur obowiązujących w toku studiów;  

d) istnienie powszechnego dostępu do informacji o funkcjonowaniu USZJK i WSZJK.  

 

6. Monitorowanie warunków kształcenia i ich poprawianie. Obejmuje: 

a)  ocenę stanu infrastruktury dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia sal 

wykładowych, seminaryjnych, pracowni i laboratoriów oraz warunków tam panujących;  

b) ocenę dostępu do zbiorów bibliotecznych z uwzględnieniem katalogów i baz danych o 

zasięgu krajowym i międzynarodowym; 

c) możliwości wsparcia materialnego dla studentów; 
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d) stwarzanie warunków rozwoju naukowego i społecznego w organizowanych na Uczelni 

kołach naukowych i innych formach aktywizujących; 

e) badanie dostępności kadry dydaktycznej dla studentów oraz system informowania o dyżurach 

i konsultacjach; 

f) ocenę jakości obsługi administracyjnej studentów; 

g) ocenę oferty Uczelni umożliwiającej osiągnięcie efektów kształcenia osobom 

niepełnosprawnym, z uwzględnieniem warunków wymienionych w punktach a-f. 

 

7. Ocenę mobilności studentów. Obejmuje: 

a) tworzenie warunków do krajowej i międzynarodowej aktywności studentów; 

b) stopnia korzystania z krajowych i międzynarodowych programów i wymiany. 

 

8. Monitorowanie losów absolwentów Wydziału. Obejmuje: 

a) ocenę programów i warunków kształcenia przez absolwentów;  

b) monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydziału z uwzględnieniem zatrudnienia 

zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i możliwości awansu;  

c) ocenę wykorzystania pozyskanej informacji, poprzez wdrażanie modyfikacji w celu 

doskonalenia jakości kształcenia. 

 

 

9. Ocenę działalności naukowej i badawczej Wydziału. Obejmuje: 

a) ocenę dorobku naukowego nauczycieli akademickich uzyskanego w Uczelni i poza nią;  

b) analizę współpracy naukowo-badawczej Wydziału z otoczeniem; 

c) ocenę współpracy Uczelni z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi.  

 

10. Ocenę funkcjonowania Biura Karier. Obejmuje: 

a) współpracę Biura Karier z podmiotami zewnętrznymi;  

b) badanie aktywności Biura Karier w zakresie gromadzonych ofert pracy dla studentów i 

absolwentów;  

c) zakres korzystania studentów i absolwentów z usług Biura Karier;  

d) ocenę ankietyzacji absolwentów; 

e) ocenę aktywności Biura Karier w realizowaniu innych projektów.  

 

11. Wdrażanie planów naprawczych za pomocą określonej procedury.  
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IV 

 

PROCEDURY  STOSOWANE W  WYDZIAŁOWYM SYSTEMIE 

ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

 

 Na Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych 

PWSZ w Ciechanowie przyjmuje się następujące procedury postępowania w celu 

umożliwienia zrealizowania działań przyjętych przez Uczelniany System Zapewniania Jakości 

Kształcenia (WSZJK) oraz w celu wdrażania planów naprawczych (uwzględniając autonomię i 

specyfikę Wydziału). 

 

 

1. Procedury związane z oceną jakości zajęć dydaktycznych  

i warunków ich prowadzenia.  

 

1. Dziekan lub wyznaczona przez niego osoba są zobowiązani do przeprowadzenia ankietyzacji 

wśród studentów nt. zajęć dydaktycznych i warunków ich prowadzenia zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 8/2013 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013r. - w 

załącznikach znajdują się wzory narzędzi badawczych, zasady ich przeprowadzania, 

opracowania i prezentacji wyników. 

a) Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów dotyczy każdego przedmiotu zawartego  

w programie studiów dla danego kierunku, specjalności oraz rodzaju i formy studiów.  

b) Na początku każdego semestru dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej przygotowuje 

ramowy plan przeprowadzenia oceny zajęć dydaktycznych przez studentów, który zawiera 

nazwy przedmiotów, formę zajęć oraz liczby studentów w danym semestrze i przekazuje go 

pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia do 31 października w semestrze zimowym, a w 

semestrze letnim do 15 marca.  

c) Badanie odbywa się na podstawie anonimowej ankiety oceny zajęć dydaktycznych. Ocena jest 

dokonywana po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych lub na ostatnich zajęciach.  
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2. Zobowiązuje się dziekana lub wyznaczoną przez niego osobę do przeprowadzenia hospitacji 

zajęć dydaktycznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2013 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 

28 lutego 2013r. – załącznik nr 4. 

a) Hospitacje zajęć dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich.  

b) Osobę hospitującą wyznacza dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z 

bezpośrednim przełożonym hospitowanego.  

c) Na początku każdego semestru dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej przygotowuje 

ramowy plan przeprowadzenia hospitacji i przekazuje go pełnomocnikowi rektora ds. jakości 

kształcenia do 31 października w semestrze zimowym, a w semestrze letnim do 15 marca. Plan 

hospitacji powinien zawierać nazwy przedmiotów realizowanych w danym semestrze, miejsce 

zajęć oraz nazwiska hospitowanych i hospitujących.  

d) Zajęcia każdego nauczyciela powinny być hospitowane przynajmniej raz na dwa lata. 

Dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo zarządzenia hospitacji  

o charakterze interwencyjnym w dowolnym terminie.  

 

3. Dziekana wydziału przedstawia ogólne wyniki przeprowadzonej oceny jakości zajęć 

dydaktycznych i warunków ich prowadzenia ( na podstawie ankietyzacji i hospitacji), na Radzie 

Wydziału podsumowującej semestr. Na temat poszczególnych zajęć dziekan rozmawia z 

nauczycielami indywidualnie. 

a) Jeżeli wnioski  z ankietyzacji danych zajęć i hospitacji są pozytywne nie wymaga to 

podejmowania działań naprawczych. Jeżeli jednak wnioski nie są zadowalające wymaga to 

podjęcia kroków naprawczych. Należą do nich: 

- rozmowa dziekana z nauczycielem na temat zaistniałej sytuacji, wskazanie uchybień 

wymagających naprawy, 

- kolejna hospitacja zajęć, 

- kolejna ankieta dla studentów nt. zajęć, 

- kary przewidziane w regulaminie studiów i statucie uczelni. 

 

 

 

2. Procedury związane z monitorowaniem i systematycznym 

doskonaleniem programów kształcenia 
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Wydziałowa  procedura    opracowania i realizacji systemu  

 punktowego  ECTS 

 

Wydziałowa  procedura  opracowania i realizacji systemu  punktowego  ECTS jest spójna z 

Regulaminem studiów. 

1.  Liczba punktów zaliczeniowych ECTS przypisywana poszczególnym zajęciom winna 

 stanowić miarę średniego nakładu pracy studenta, niezbędną do uzyskania zakładanych efektów 

kształcenia. 

2. Nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych  

w uczelni jak i jego pracę własną.   Uwzględniane są tu dane pochodzące z opinii studentów na 

temat nakładu pracy własnej (Załącznik nr 3b do Zarządzenia nr 8/2013 Rektora PWSZ w 

Ciechanowie z dnia 28 lutego 2013 r.) 

3. Punkty ECTS przypisuje się za zaliczenie każdego z zajęć oraz  zajęć praktycznych  

i praktyk zawodowych przewidzianych w programie kształcenia, a także  

za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej.  

4. Punkty przypisywane są całym przedmiotom, a nie poszczególnym zajęciom. 

5. Prowadzący zajęcia lub koordynator przedmiotu, opracowując sylabus, ma obowiązek 

rozpisać całość nakładu pracy studenta, obejmującą zarówno bezpośredni kontakt z 

nauczycielem, jak i jego pracę własną zgodnie z zasadą, że 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 

godzinom nakładu pracy studenta (na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - prawo o 

szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572),  uchwała Nr 179/III/2012 Senatu PWSZ 

w Ciechanowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 

2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w PWSZ w Ciechanowie. 

6. Rada Wydziału zatwierdza punkty ECTS przyporządkowane poszczególnym zajęciom w 

ramach realizowanego  programu  studiów.  

7. Liczba punktów ECTS uzyskanych przez studenta nie zależy od uzyskanej oceny z 

przedmiotu, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących 

uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem zajęć lub zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych.  Zgodnie z Regulaminem studiów § 13 oraz 

Załącznikiem nr 1b do Zarządzenia nr  12 /2013  Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 10 

kwietnia 2013 r. 
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przy zaliczeniach zajęć i egzaminach oraz wystawianiu oceny końcowej stosuje się następującą 

skalę ocen i jej zapis słowny 

w systemie ECTS: 

a) ocena pozytywna: 

 A - bardzo dobry, 

 B - dobry plus, 

 C - dobry, 

 D - dostateczny plus, 

 E - dostateczny, 

b) ocena negatywna: 

 F - niedostateczny 

Ocena niedostateczna jest równoznaczna z niezaliczeniem przedmiotu. 

 

8. Warunkiem wpisu na semestr jest uzyskanie przez studenta, do momentu rozpoczęcia tego 

semestru, łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż 15 punktów. Oznacza to, że 

dopuszczalnym deficytem punktów, przy którym student może uzyskać wpis na kolejny semestr 

jest 15 punktów. 

 W przypadku rozliczenia rocznego powyższa zasada obowiązuje dla pierwszego semestru roku 

akademickiego, na który dokonywany jest wpis. ( Zgodnie z Regulaminem studiów § 12 oraz  

Uchwałą  Nr 18/I/2013   Rady Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik 

Multimedialnych w Mławie PWSZ w Ciechanowie z dnia 15.06.2013r.  w sprawie warunków 

wpisu na kolejny semestr. 

 

 

Wydziałowa  procedura  udziału interesariuszy  

wewnętrznych i zewnętrznych  

w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

 

 1. Władze Wydziału  są zobowiązane   do podejmowania aktywnych działań mających na celu 

włączanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, studentów i  przedstawicieli Parlamentu 

Studentów w życie Wydziału.  

2. Studenci są angażowani do prac wszystkich komisji stałych czy doraźnych, jeśli przedmiotem 

działalności komisji są sprawy związane z procesem dydaktycznym, czy sprawami studenckimi. 

3.  Udział przedstawicieli zakładów, firm, otoczenia społecznego i gospodarczego w określaniu i 

realizacji efektów kształcenia odbywa się poprzez: 

a) zapraszanie na spotkania i włączanie ich w prace Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia (WKJK), 
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b) obsadzanie wybranych zajęć specjalnościowych przez specjalistów posiadających 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią w zakresie realizowanych treści kształcenia, 

 c) współpracę w zakresie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (m.in. 

podpisywanie listów intencyjnych o współpracy, umów, zbieranie opinii pracodawców nt. 

studentów, absolwentów). 

 

 

3. Procedury związane z systematyczną weryfikacją założonych 

efektów kształcenia 

Na Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych wprowadzany jest system 

weryfikacji efektów kształcenia zgodny z Zarządzeniem Nr 12/2013 Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia systemu weryfikacji efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Ciechanowie i załącznikami do tego zarządzenia. 

Na Wydziale wprowadzane są procedury ułatwiające, uszczgóławiające niektóre zagadnienia i 

zadania. 

 

 

Zadania nauczyciela akademickiego 

 
(Załącznik nr 1 do Zarządzeniem Nr 12/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Ciechanowie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji efektów kształcenia w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie) 

 

a) Przekazanie studentom na pierwszych zajęciach szczegółowej informacji  

o warunkach i wymogach sprawdzania założonych efektów kształcenia w oparciu o opisy 

przedmiotów/sylabusy oraz zaznajomienie ich z kryteriami i metodami weryfikacji założonych 

efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych; 

b)  Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu o ich wytwory 

prac w czasie trwania i po zakończeniu realizacji przedmiotu; 

c) Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu o ich 

uczestnictwo w seminariach, recenzję pracy dyplomowej oraz wyniki egzaminu dyplomowego; 
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d) Bieżąca analiza osiąganych przez studentów efektów kształcenia w oparciu  

o informacje dotyczące działalności w kołach naukowych, udziale  

w konferencjach, konkursach i zdobytych nagrodach; 

e) Przygotowanie do sesji egzaminacyjnej, poprzez formułowanie pytań dotyczących 

poszczególnych założonych efektów kształcenia z uwzględnieniem zapisów  

w sylabusie oraz przypomnienie studentom szczegółowej informacji o warunkach  

i wymogach sprawdzania założonych efektów kształcenia; 

f) Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń podczas sesji egzaminacyjnych  

w semestrze zimowym i letnim, udokumentowanie wyników w protokołach oraz bieżąca analiza 

i weryfikacja osiąganych przez studentów efektów kształcenia podczas ich trwania;  

g) Zapoznanie się z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów 

dotyczącego uzyskania efektów kształcenia; 

h) Udokumentowanie osiągnięcia przez studentów określonych efektów kształcenia lub 

kompetencji społecznych  i sporządzenie sprawozdania, zgodnie z wzorem obowiązującym na 

wydziale/kierunku z uwzględnieniem: 

- analizy jakościowej i ilościowej wytworów prac studentów wraz z egzaminem 

dyplomowym, 

- wyników badania ankietowego studentów,  

- opinii opiekunów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w miejscu ich odbywania przez 

studentów, 

- informacji Samorządu studenckiego o działalności w kołach naukowych, udziale  

w konferencjach, konkursach, itp., 

- wyników badania losów absolwentów i opinii pracodawców. 

i) Przechowywanie przez okres trwania cyklu kształcenia w dowolnej formie (papierowej, 

elektronicznej lub innej), wykazu pytań i zagadnień oraz prac wytworzonych przez studentów, 

pozwalających na stwierdzenie osiągnięcia określonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych; 

j) Jeśli założone efekty nie zostały osiągnięte – rozpoznanie przyczyny  

i przygotowanie projektu zmian - opracowanie nowych opisów przedmiotów wraz  

z metodami oceniania studenta i metodami weryfikacji zakładanych efektów kształcenia po 

zakończeniu semestru zimowego i letniego; 

k) Przekazanie sprawozdania i opracowanych opisów przedmiotów do Dziekana celem 

sprawdzenia przez członków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia zgodności 

programów kształcenia z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz weryfikacji zakładanych 

efektów kształcenia za pomocą macierzy efektów kształcenia, przed zatwierdzeniem przez Senat, 



80 

 

zgodnie §21Uchwały Nr 18/IV/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku Senatu Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia, zwanej dalej Uchwałą. 

 

 

Wydziałowa procedura dotycząca 

 dostępności opisu efektów kształcenia 

 

1. Opis efektów kształcenia zawiera każdy sylabus programu kształcenia. 

2.  Opis efektów kształcenia jest dostępny dla studentów w dziekanacie, u kierownika kierunku, 

koordynatora przedmiotu, na stronie internetowej wydziału . 

3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany na pierwszych zajęciach danego roku akademickiego 

zapoznać studentów z: 

a) przedmiotowymi efektami kształcenia, 

b)  zasadami weryfikacji efektów kształcenia, 

c) sposobami oceny realizowanych treści programowych, 

d) literaturą obowiązkową i uzupełniającą. 

4. W celu weryfikacji dostępności dla studentów opisu efektów kształcenia  Wydziałowa 

Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) dokonuje oceny stopnia ich dostępności w określonych 

miejscach. 

5. Na Wydziale prowadzone jest badanie opinii studentów na temat efektów kształcenia   przy 

pomocy  kwestionariusza ankiety  (Załącznik nr 3a do Zarządzenie Nr 8/2013 Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia  28 lutego 2013r. w sprawie 

procesu ankietyzacji – wzorów narzędzi badawczych oraz  zasad ich przeprowadzania, 

opracowywania i prezentowania wyników). Wyniki badania są brane pod uwagę przy weryfikacji 

efektów kształcenia. 

6. Dziekan, prodziekan lub Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia  w danym roku 

akademickim organizuje  dla studentów I roku spotkanie informacyjne obejmujące następującą 

tematykę: specyfika kształcenia w szkołach wyższych, założenia Krajowych Ram Kwalifikacji, 

znaczenie jakości w procesie dydaktycznym, uczelniany i wydziałowy system zapewnienie jakości 

kształcenia,  efekty kształcenia, plan i program kształcenia (sylabus). 

7.  Studenci I roku  otrzymują informacje od opiekunów roczników, o źródłach wiedzy 

odnoszących się do organizacji procesu kształcenia. 
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Wydziałowa  procedura  dotycząca planu i programu  studiów 

 

1. Weryfikacją planu i programu studiów zajmują się wspólnie Wydziałowa Komisja ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia i Dziekan Wydziału, którzy dokonują analizy: 

a) przedmiotów i grup przedmiotów w odniesieniu do poszczególnych nauk oraz 

usytuowania ich na poszczególnych semestrach/latach studiów, 

b) form prowadzenia i wymiaru godzinowego zajęć, 

c) sposobu przypisania punktów ECTS do poszczególnych modułów kształcenia, 

d) treści sylabusów, co obejmuje m.in.:  

 mierzalność efektów kształcenia,  

 sposób formułowania poszczególnych efektów kształcenia,   

 możliwości  weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do przyjętej 

      metody,  

 możliwość osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.  

2.  W celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu kształcenia, dla każdego przedmiotu 

opracowuje się sylabus (wzór sylabusu określa Uchwała Nr 39/IV/2013 Senatu  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 19 czerwca 2013r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr 163/III/2012 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 23 lutego 

2012r. zawierającej wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać programy i plany studiów wyższych), w których uwzględnia się między 

innymi:  

a) cele, efekty kształcenia oraz ich odniesienie do programu kształcenia i obszaru nauki 

zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji), 

b) realizowane treści przedmiotu,  

c) metody kształcenia,  

d) punkty ECTS,  

e) metody oceny efektów kształcenia  

f) literaturę obowiązkową i uzupełniającą.  

Sylabusy mogą być modyfikowane dla cyklu kształcenia w celu ich doskonalenia.  

3. Całość sylabusu powinna być spójna, to znaczy do założonych efektów kształcenia 

należy dobrać odpowiednie treści, metody kształcenia, formy zajęć umożliwiające ich realizację 

oraz właściwe metody oceny służące sprawdzeniu uzyskania efektów kształcenia przez studenta.  

4. Osobą odpowiedzialną za jakość kształcenia w ramach danego  przedmiotu  jest 

koordynator przedmiotu.  
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5. Koordynator przedmiotu  ma  prawo i obowiązek ingerowania w proces kształcenia 

prowadzony w   obrębie  przedmiotu  (na różnych jego formach), jeśli  uzna, że realizowana 

tematyka nie uwzględnia  założonych efektów kształcenia zawartych w treści sylabusu lub 

wychodzi poza  jego ramy, a w konsekwencji studenci nie uzyskują wymaganych efektów 

kształcenia.  

6. Sylabus może być przygotowywany wspólnie przez prowadzących zajęcia w ramach 

jednego przedmiotu z tym, że  koordynatorzy  są odpowiedzialni za właściwą i zgodną  z   

wytycznymi treść sylabusów. Osoby prowadzące są zobowiązane do uwzględnienia 

wniosków, uwag, sugestii, wskazówek od koordynatora.     

7. Na koniec sesji egzaminacyjnej semestru letniego, koordynatorzy odpowiedzialni za 

realizację przedmiotu dokonują analizy treści sylabusów z określeniem ewentualnych 

wniosków naprawczych.  

8. Każdy nauczyciel akademicki odpowiedzialny za realizację przedmiotu zobowiązany jest 

do złożenia u Kierownika raportu o realizacji efektów kształcenia, na przyjętym przez Radę 

Wydziału druku „Raport nauczyciela z osiągnięcia efektów kształcenia” . Termin składania 

corocznego raportu - na koniec sesji egzaminacyjnej semestru letniego przed 

podsumowującą czerwcową Radą Wydziału. 

9. W przypadku, gdy przedmiot składa się więcej niż z jednej formy kształcenia raport 

składa koordynator przedmiotu.  

10. Raport określa czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte oraz propozycje 

ewentualnych zmian.  

11. Każdy z nauczycieli akademickich zobowiązany jest do zachowania przez cykl 

kształcenia prac zaliczeniowych, które podlegają analizie przez czynniki kontrolne. 

12. Wyniki weryfikacji planu i programu studiów przedstawiane są na  Radzie Wydziału 

w czerwcu. Ewentualne korekty są opracowywane i dokonywane przed rozpoczęciem kolejnego 

roku akademickiego i wymagają zatwierdzenia przez Radę Wydziału  oraz  Senat na  

wrześniowych posiedzeniach. 

13. Aktualny plan  i program kształcenia podaje się zwyczajowo do ogólnej wiadomości 

      studentów. 
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RAPORT NAUCZYCIELA ODPOWIEDZIALNEGO ZA MODUŁ/PRZEDMIOT  KSZTAŁCENIA Z OSIĄGNIĘCIA 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

 

Data raportu 

  

Profil kształcenia 

- praktyczny 

 

 

- ogólnoakademicki  

Forma studiów: 

- stacjonarne 

- niestacjonarne 

  

Poziom kształcenia: 

STUDIA PIERWSZEGO 

STOPNIA 

Kierunek studiów*: 

- elektronika i 

telekomunikacja 

- dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna 

 

 

Semestr studiów 

 Forma zajęć 

dydaktycznych**: 

Wykład Ćwiczenia Laboratorium 

Symbol 

modułu/przedmiotu 

kształcenia 

 Projekt Praktyki 

zawodowe 

Seminarium 

Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu: 

 

Tytuł/stopień 

naukowy/zawodowy imię 

i nazwisko nauczyciela 

akademickiego 

odpowiedzialnego za 

moduł kształcenia 

(koordynator 

przedmiotu) 

 

Tytuły/stopnie 

naukowe/zawodowe 

imiona i nazwiska 

nauczycieli akademickich 

prowadzących 

poszczególne części 

modułu kształcenia: 

Wykład  

Ćwiczenia  

Laboratorium  

Projekt  

Praktyki 

zawodowe 

 

 Seminarium  

 Symbol  

i treść efektu 

Sposób weryfikacji efektu kształcenia 
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Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia modułu 

kształcenia  

(np. kolokwium pisemne, 

egzamin pisemny /ustny, 

sprawozdania z ćwiczeń, 

praca poglądowa, referat  

i inne) w odniesieniu  

do każdego efektu 

kształcenia: 

kształcenia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Czy wszystkie zakładane efekty 

kształcenia modułu   zostały poddane 

weryfikacji?  (jeśli nie, należy koniecznie 

wypełnić komórkę poniżej) 

TAK** NIE 

  

 

Propozycja zmian: celu modułu 

kształcenia, treści merytorycznych, metod 

oceny oraz efektów kształcenia modułu 

kształcenia i sposobu ich weryfikacji, 

nakładu pracy studenta: 

 

 

 

 

 

 

Podpis nauczyciela akademickiego 

odpowiedzialnego za moduł 

kształcenia/przedmiot: 

 

*wpisz właściwe                            **stosowne zaznacz (X) 
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Wydziałowa  procedura dotycząca korzystania 

 z programu Plagiat.pl   

 

 

Student  1. Przynosi do promotora w  terminie wskazanym w procedurze 

egzaminu dyplomowego: 

– wydruk komputerowy pracy ( miękka oprawa) 

– pracę na płycie w pliku elektronicznym* 

Promotor Sprawdza identyczność pliku elektronicznego z wydrukiem komputerowym 

pracy 

 

 

 

Stwierdzenie identyczności 

Promotor: 

- wpisuje na płycie i wydruku pracę 

przyjąłem/przyjęłam, data 

- zatrzymuje wydruk pracy 

- studentowi oddaje plik elektroniczny 

Brak  identyczności  

 

Student dokonuje poprawy; ponownie przynosi 

do promotora płytę i wydruk 

 

 

Biblioteka Uczelniana  

ul. Warszawska 52  Mława 

Student przynosi: 

- płytę z pracą podpisaną przez promotora 

- oświadczenie o samodzielności pisania pracy 

 

 

Operator systemu ( pracownik biblioteki) wprowadza pracę do systemu Plagiat .pl i w ciągu 48 godz. 

praca jest poddawana analizie 
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Oględziny wyników raportu przez operatora systemu 

Pozytywna ocena Występowanie 

niedopuszczalności 

zapożyczeń 

Plagiat 

 

 

Generowanie rozszerzonego 

Raportu podobieństwa 

Postępowanie 

dyscyplinarne wobec 

studenta 

 

 

 

O wynikach raportu student i promotor jest powiadamiany droga elektroniczną 

 

 

 

Operator systemu drukuje raport podobieństwa 

 

 

 

Student odbiera raport potwierdzony podpisem operatora systemu wraz z płytą, kwituje 

własnoręcznym podpisem i datą 

 

 

Student w ciągu 24 godz. przekazuje raport i płytę promotorowi pracy 

 

 

Pozytywny raport Rozszerzony raport podobieństwa 

Promotor kieruje pracę do obrony.  

Student składa w dziekanacie: 

Promotor w ciągu 3 dni od daty złożenia pracy 

przez studenta przygotowuje opinie 
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- 2 prace w twardej oprawie 

- wydruk raportu podobieństwa 

- wersję elektroniczna pracy, która była poddana 

ocenie programu Plagiat.pl 

 

 

Promotor podejmuje decyzje  o dopuszczeniu do 

obrony i wypełnia Decyzje o dopuszczeniu do 

egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia 

górnej granicy współczynnika podobieństwa w 

pracy 

Promotor podejmuje decyzje o konieczności 

poprawy pracy. 

 

 

Student w ciągu 7 dni dokonuje poprawy pracy. 

Ponownie ( odpłatnie) wprowadza do programu 

antyplagiatowego 

 

 

 

* w pliku w formacie ODT (Open Office Dokument) DOC i DOCX (Microsoft Word) na nośniku CD lub 

DVD płyta trwale opisana – imię i nazwisko studenta, numer albumu, kierunek i rodzaj studiów 
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REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO 

NA STUDIACH  PIERWSZEGO STOPNIA  

W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CIECHANOWIE 

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie prowadzi studia pierwszego stopnia 

w systemie studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych.  

2. Ukończenie studiów w Uczelni następuje po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy 

dyplomowej i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. 

3. Przed złożeniem pracy dyplomowej i dokumentów student  ma obowiązek uregulować 

zobowiązania finansowe wobec Uczelni zgodnie z wymogami Umowy o warunkach 

odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Ciechanowie.  

4. Student  otrzymuje dyplom, odpis dyplomu oraz suplement do dyplomu. 

 

§ 2 

1. Regulamin Egzaminu Dyplomowego, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady 

obejmujące: 

1) przyjęcie pracy dyplomowej, 

2) powołanie i skład komisji egzaminacyjnej, 

3) przebieg egzaminu dyplomowego oraz oceny pracy dyplomowej i egzaminu 

dyplomowego, 

4) przepisy końcowe. 

2. W sprawach nie uregulowanych  w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy zawarte 

w  Regulaminie studiów PWSZ w Ciechanowie. 

 

ROZDZIAŁ DRUGI 

PRACA DYPLOMOWA 
 

§ 3 

Praca dyplomowa powinna spełniać niżej określone wymogi formalne: 

1. Praca powinna być napisana; 

a) jednostronnie w formacie A4, 

b)  przy pomocy  komputerowego edytora tekstu (format pdf), 

c) czcionka - Times New Roman, rozmiar 12 – za wyjątkiem tytułów rozdziałów, 

punktów, odsyłaczy, przypisów itp. 

d) odstęp miedzy wierszami - 1,5, 

e) marginesy: lewy -3,5 cm; prawy – 2,5 cm. 
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2. Strona tytułowa powinna być sporządzona według wzoru jak w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Szczegółowe wymogi techniczne pisania pracy określa promotor. 

4. Praca (pierwszy egzemplarz do oceny) powinna być przedstawiona w formie wydruku 

komputerowego oprawiona w miękką okładkę, z przodu przezroczystą, z opaską nasuwaną 

lub przedziurkowana i przesznurowana. 

5. Praca dyplomowa powinna być przedłożona w trzech egzemplarzach z czego w jednym 

egzemplarzu, który jest przeznaczony do archiwum (pkt. 4) oraz 2 w twardej oprawie; do 

egzemplarza powinna być załączona wersja elektroniczna pracy na CD-R, która była 

poddana ocenie programu Plagiat.pl (podpisana w brzmieniu strony tytułowej pracy, z 

adnotacją promotora – pracę przyjąłem/ęłam, data, podpis) włożona do papierowej koperty, 

którą należy przykleić do odwrotnej strony karty tytułowej papierowego egzemplarza pracy. 

Na widocznej stronie koperty powinny znaleźć się:  

 imię i nazwisko autora,  

 numer albumu studenta,  

 tytułu pracy dyplomowej,  

 nazwa kierunku studiów,  

 nazwisko promotora,  

 rok ukończenia studiów.  

§ 4 

 

1. Praca dyplomowa powinna być najpierw przyjęta i oceniona przez promotora, a w następnej   

kolejności musi zostać poddana procedurze programu Plagiat. Na końcu powinna być 

oceniona przez recenzenta.  

2. Recenzji pracy dyplomowej może dokonać jeden recenzent. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gdy jedna z wystawionych ocen jest niedostateczna, 

Dziekan Wydziału może wyznaczyć dodatkowego recenzenta. Praca oceniona jest 

pozytywnie, jeżeli dodatkowy recenzent ocenił pracę co najmniej na ocenę dostateczną. 

4. Promotor potwierdza przyjęcie pracy umieszczoną na stronie tytułowej, odręcznie     

napisaną klauzulą „Pracę przyjmuję”, opatrzoną datą i własnoręcznym podpisem. 

5. Recenzenta pracy na wniosek promotora wyznacza dziekan wydziału. 

6. Recenzent otrzymuje pracę do recenzji co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem  

egzaminu, po tym jak praca przejdzie procedurę programu Plagiat. 

7. Promotor i recenzent sporządzają recenzje na formularzu, według wzoru obowiązującego 

w Uczelni. (Załącznik nr 3). 

 

§ 5 

 

1. Student składa pracę dyplomową, po przyjęciu przez promotora i po tym jak praca przejdzie 

procedurę programu Plagiat w dziekanacie wydziału, co najmniej na dwa tygodnie przed 

planowanym terminem egzaminu dyplomowego, z zachowaniem terminów składania prac 

określonych w Regulaminie Studiów. 

2. Przed złożeniem pracy student obowiązany jest uzyskać zaliczenie  seminarium  

      dyplomowego  w indeksie i karcie egzaminacyjnej. 

3.  Do składanej pracy dyplomowej student zobowiązany jest załączyć: 

1) dowód wniesienia opłaty za dyplom; wysokość opłaty ustala Rektor, 

2) indeks i kartę egzaminacyjną, 
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3) dokumenty aktualizujące dane osobowe, np. zmianę miejsca zamieszkania, zmianę 

nazwiska itp. 

4) wypełnioną kartę obiegową, 

5) 5 zdjęć o wymiarach 65 mm x45mm, w tym jedno podpisane imieniem i nazwiskiem, 

6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na włączenie pracy dyplomowej do zbioru biblioteki 

wydziałowej, 

7) oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy i o zgodności wersji elektronicznej, 

jak w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu (oświadczenie winno być włączone do 

pracy dyplomowej). 
8) wydruk raportu podobieństwa 

9) wersję elektroniczną pracy, która była poddana ocenie programu Plagiat.pl 
4.  Rejestr prac dyplomowych prowadzi dziekanat wydziału. 

 

ROZDZIAŁ TRZECI 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY 

 

§ 6 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału. 

2. W skład komisji wchodzi: przewodniczący, promotor pracy i recenzent. 

3. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest Dziekan Wydziału lub upoważniony przez 

niego nauczyciel akademicki. 

 

§ 7 

 

Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan Wydziału z zachowaniem wytycznych § 54-

57 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. 

 

§ 8 

 

1. Imienny protokół do egzaminu dyplomowego przygotowuje dziekanat.(Załącznik nr 4) 

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wypełnia Protokół Egzaminu Dyplomowego,  który 

podpisują wszyscy członkowie komisji.  

 

 

 

 

 

§ 9 
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1.  Zgodnie z Regulaminem studiów w następujący sposób ustala się oceny średnie i ostateczny 

wynik studiów. 

OCENA KOŃCOWA STUDIÓW 

 

Według §25 Regulaminu studiów, pkt.9, lit. a-c w dyplomie ukończenia studiów wyższych 

PWSZ w Ciechanowie podaje się końcową ocenę studiów, obliczoną na podstawie: 

a) średniej oceny ze studiów, obliczonej zgodnie z §14 Regulaminu, 

b) oceny pracy, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionych przez 

opiekuna i recenzenta, 

c) oceny egzaminu dyplomowego, ustalonej przez Komisję. 

10. Oceną końcową wpisywaną w dyplomie jest ocena uzyskana ze składowych 

ocen wyszczególnionych w ust. 9 lit. a-c zgodnie z zasadą określoną w §14 ust. 4. 

11. Zapis oceny końcowej na dyplomie ustala się zgodnie z zasadą określoną w §14 

ust. 6. 

 

Oceny średnie - §14 Regulaminu studiów 

1. Ocena średnia za określony okres studiów jest miarą postępów w nauce studenta w tym 

okresie i może być wyznaczana za jeden semestr, kilka semestrów i cały okres studiów. 

2. W każdym przypadku ocena średnia jest średnią ważoną wszystkich ocen końcowych 

przedmiotów zaliczonych w danym okresie. Współczynnikami wagi są liczby punktów 

ECTS przyporządkowane przedmiotom według poniższego wzoru: 

ocena średnia = Ʃ (punkty ECTS x ocena końcowa z przedmiotu). 

Ʃ punkty ECTS 

3. Ocena średnia ustalana jest do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń. 

Ocenę z przedmiotu/modułu lub z jego części, stanowi średnia arytmetyczna wszystkich 

ocen z wszystkich rodzajów zajęć prowadzonych w ramach tego przedmiotu/modułu. 

4. Ostateczny wynik studiów jest obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

na podstawie sumy: 

a) 0,6 średniej ważonej ocen przebiegu studiów, 

b) 0,2 oceny z pracy dyplomowej, 

c) 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego. 

5. Z obliczania oceny średniej wyłączone są oceny przedmiotów dodatkowych, tj. takich, 

które student studiuje za zgodą Dziekana poza swoim planem studiów oraz przedmioty 

zaliczone bez oceny końcowej. 

6. Słowna ocena średnia ustalana jest zgodnie z następującą zasadą w zależności od 

wartości liczbowej: 

a) od 3 do 3,25 ocena słowna: dostateczny (3.0), 

b) od 3,26 do 3,75 ocena słowna: dostateczny plus (3.5), 

c) od 3,76 do 4,25 ocena słowna: dobry (4.0), 

d) od 4,26 do 4,75 ocena słowna: dobry plus (4.5), 

e) powyżej 4,75 ocena słowna: bardzo dobry (5.0). 

§ 10 
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1. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. 

2. Na egzaminie student powinien wykazać się wiedzą z problematyki związanej z pracą 

dyplomową i zakresu studiów. 

3. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik 

studiów. 

4. Ogłoszenie wyników oceny pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego 

wyniku studiów studenta następuje bezpośrednio po zakończonym egzaminie. 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 10 

 

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub 

nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie Dziekan 

Wydziału  wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć 

wcześniej niż po upływie 1 miesiąca i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty 

pierwszego egzaminu. 

2. W przypadku nie uzyskania z  egzaminu dyplomowego wyniku pozytywnego  lub nie 

przystąpienia do niego w wyznaczonym drugim terminie  Dziekan Wydziału występuje 

z wnioskiem do Rektora o skreślenie z listy słuchaczy.  

3. Od decyzji o skreśleniu z listy studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy przez Rektora PWSZ w  Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego PWSZ w Ciechanowie 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

ZAMIEJSCO WYWYDZIAŁ  ELEKTRONIKI, DZIENNIKARSTWA I TECHNIK 

MULTIMEDIALNYCH W MŁAWIE 

 

 

 

 

Kierunek: ………………………………………………. 

 

 

Imię i nazwisko studenta 

Numer albumu  

 

„Temat pracy dyplomowej” 

 

 

 

 

 

Praca dyplomowa 

napisana pod kierunkiem 

         ………………………. 

 

 

MŁAWA ......... rok
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego PWSZ w Ciechanowie 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie 

Imię i nazwisko studenta 

nr albumu …………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że złożona przeze mnie praca dyplomowa pt. „………………………….” jest 

moim samodzielnym opracowaniem. 

 Oznacza to, że nie zlecałam/em opracowania rozprawy lub jej części innym osobom, 

ani nie odpisywałam/em tej rozprawy lub jej części z prac innych osób. 

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. 

 

 

 

 

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

        data                 własnoręczny podpis 
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Załącznik nr 3  

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego PWSZ w Ciechanowie 

 

…………………...................                                           Mława, dnia …………………. r. 

             pieczęć szkoły wyższej 

                PAN 

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

Proszę Pana ………………………………………………………………………………….. 

o ocenę załączonej pracy dyplomowej inżynierskiej/ licencjackiej studenta  

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

Egzamin dyplomowy przewiduję dnia …………………………………. roku. 

                                                                                                                        DZIEKAN 

………………………………………….. 

 

Ocena pracy dyplomowej 

Temat pracy ……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………… 

Nr albumu …………………………..   Tryb studiów ………………………………………… 

imię i nazwisko promotora –    

 

1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule ………………………………... 

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

2. Ocena układu pracy struktury podziału treści kolejności rozdziałów, kompletności tez itp.  

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

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

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

3. Merytoryczna ocena pracy: ………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 

Inne uwagi ……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujecie problemu ………………………………..... 

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

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

…………………………………………………………………………………... 

Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł ……………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………... 

Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, 

odsyłacze) ……………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………... 

Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy) 

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

……………………………………………………………………………………… 

Pracę oceniam jako …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                              data                                                                                                                             podpis 
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  Nazwa szkoły wyższej       Załącznik nr 4  

do Regulaminu Egzaminu Dyplomowego PWSZ w Ciechanowie 

 

 

PROTOKÓŁ 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
z dnia ..................................... roku 

 

Pan ........................................................., urodzony dnia ......................... roku w Ciechanowie, 

student Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych  

w Mławie.  

Nr albumu ............................ 

kierunek: ............................................................., specjalność ........................................ 

rok immatrykulacji .................... 

zdawał/a egzamin dyplomowy inżynierski/licencjacki w dniu .................................... r. przed 

Komisją Egzaminacyjną w składzie: 

Przewodniczący: .............................................................. 

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

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

    

                        

                              Zadane pytania                                                              Ocena odpowiedzi 

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

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

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

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

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

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

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

Biorąc pod uwagę średnią ważoną całości studiów  -   ………  ocenę pracy ……………….. 

oraz oceny z odpowiedzi, Komisja jednogłośnie/większością głosów uznała, że 

Pan  .......................................................................... 

Złożył  egzamin dyplomowy z wynikiem……………………………………………………... 

i postanowiła nadać tytuł zawodowy: inżyniera/licencjata 

        OCENA DO DYPLOMU 

………................................. 

 Podpis członków Komisji                                                                                   Podpis Przewodniczącego Komisji 


