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     Załącznik do Uchwały Senatu OSW  

nr 53/2020 z dnia 02.10.2020r. 

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia  

 

Wysoka jakość kształcenia jest priorytetem Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie. Podejmowane działania nastawione są na ciągłe i 

systematyczne doskonalenie jakości procesu dydaktycznego. Zawarte w Wydziałowym Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia 

procedury obejmują wszystkie formy kształcenia prowadzone na uczelni. WWSZJK stanowi podstawowy instrument budowania kultury jakości w Uczelni. 

Głównym celem systemu jest oddziaływanie na postępowanie studentów i pracowników Wydziału tak, aby myślenie i działanie w kategoriach kultury 

kształcenia stało się naturalnym składnikiem rzeczywistości dydaktycznej. Celem systemu jest ponadto wypełnienie wymagań formalno-prawnych w 

zakresie jakości kształcenia. Spełnia również ważną rolę w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przyszłych absolwentów, przyczynia się do 

wypracowania wzajemnych relacji pomiędzy studentami i wykładowcami, Uczelnią i jej otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Struktura funkcjonowania WWSZJK w OSW 

SENAT 

DZIEKAN/KIEROWNIK 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. 

PROGRAMÓW I JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA (WKds.PiJK) 

WYDZIAŁOWY 

KOORDYNATOR ds. ECTS 
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Cele stawiane przed WWSZJK wynikają z polityki jakości kształcenia OSW i obejmują następujące obszary: 

1. Projektowanie efektów uczenia się i ich zmian oraz udział w tym procesie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

2. Monitorowanie przebiegu procesu kształcenia 

3. Weryfikacja osiąganych przez studentów efektów uczenia się 

4. Organizacja i realizacja praktyk zawodowych 

5. Kontrola jakości procesu dyplomowania 

6. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów 

7. Ocena przydatności na rynku pracy osiągniętych przez absolwentów efektów uczenia się i wykorzystanie tej wiedzy w procesie doskonalenia 

programów kształcenia 

8. Ocena skuteczności procedur WWSZJK   

 

1. Projektowanie efektów uczenia się i ich zmian oraz udział w tym procesie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

 Procedura tworzenia nowych i weryfikacji dotychczasowych programów studiów 

 Procedura udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w tworzeniu i modyfikacji programów kształcenia(studenci, nauczyciele 

akademiccy, członkowie Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych)  

 Procedura transparentności procesu kształcenia 

2. Monitorowanie przebiegu procesu kształcenia 

 Procedura kontroli przebiegu procesu kształcenia 

 Procedura okresowej oceny nauczycieli akademickich 

 Procedura sposobu organizacji kształcenia i oceny infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia 

3. Weryfikacja osiąganych przez studentów efektów uczenia się 

 Procedura weryfikacji efektów uczenia się i wymogów stawianych studentom 

 Procedura archiwizowania prac kontrolnych, zaliczeniowych, egzaminacyjnych 

4. Organizacja i realizacja praktyk zawodowych 

 Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych 

 Procedura kontroli i monitorowania realizacji praktyk zawodowych 

5. Kontrola jakości procesu dyplomowania 

 Procedura egzaminu dyplomowego 

 Procedura zapobiegania plagiatom 

 Procedura kontroli prac dyplomowych 

 Procedura konkursu na najlepszą pracę dyplomową w OSW 

 

6. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów 
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 Procedura potwierdzania efektów uczenia się 

7. Ocena przydatności na rynku pracy osiągniętych przez absolwentów efektów uczenia się i wykorzystanie tej wiedzy w procesie 

doskonalenia programów kształcenia 

 Procedura badania opinii absolwentów i ich karier zawodowych 

8. Ocena skuteczności procedur WWSZJK 

 Procedura oceny warunków i jakości kształcenia na Wydziale 

 

Narzędzia WWSZJK 

 

Podstawowymi narzędziami zbierania danych i informacji potrzebnych do analiz, ocen i podejmowania działań doskonalących jakość kształcenia są: 

1. kwestionariusz oceny programów studiów (wypełniają interesariusze wewnętrzni – studenci oraz interesariusze zewnętrzni – pracodawcy) 

2. protokoły z posiedzeń Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-Gospodarczych 

3. protokoły z posiedzeń Wydziałowej Komisji ds. Programów i Jakości Kształcenia 

4. sylabusy przedmiotów 

5. kwestionariusz ankiety dydaktycznej (wypełniają studenci po realizacji przedmiotu), 

6. kwestionariusz oceny praktyk zawodowych (wypełniają studenci na zakończeniu praktyk w danym roku) 

7. kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej (wypełniają studenci na zakończenie roku akademickiego) 

8. kwestionariusz oceny zajęć w formie e-learningu 

9. protokoły zaliczeń i egzaminów 

10. sprawozdania z pracy kół naukowych 

11. formularz sprawozdania z weryfikacji założonych efektów uczenia się 

12. matryca zakładanych efektów uczenia się i ich realizacji 

13. wzory narzędzi stosowanych w procesie weryfikacji efektów uczenia się 

14. arkusze hospitacji 

15. karty praktyk 

16. protokoły z kontroli tematów prac dyplomowych 

17. karta oceny pracy dyplomowej 

18. protokoły indywidualne końcowego egzaminu dyplomowego 

19. raporty JSA 

20. raport z badania losów absolwentów 

21. raport z badania opinii pracodawców 

22. dokumentacja przebiegu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów 

23. formularz oceny własnej wydziału.  
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     Badania ankietowe prowadzone są z poszanowaniem etyki oraz zasad badań społecznych. Badania są anonimowe i dobrowolne, a ich zbiorcze wyniki 

są jawne (przedstawiane studentom, nauczycielom akademickim, publikowane na stronie internetowej OSW). 

 

Integralnymi elementami WWSZJK są: wykaz procedur i mechanizmów kontroli oraz opisy poszczególnych procedur, stanowiące Załącznik do 

WWSZJK. 
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Wykaz procedur i mechanizmów kontroli stosowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

w ramach Wydziałowego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WWSZJK) 

Obszary jakości 

kształcenia 

Procedura Elementy składowe 

procedury 

Mechanizmy Narzędzia Podmiot odpowiedzialny za 

realizację danego działania 

1. Projektowanie 

efektów 

uczenia się i 

ich zmian oraz 

udział w tym 

procesie 

interesariuszy 

wewnętrznych 

i zewnętrznych 

1.1. Procedura 

tworzenia 

nowych i 

weryfikacji 

dotychczas

owych 

programów 

studiów. 

 

1.1.1.Przygotowanie zbiorów efektów 

uczenia się dla kierunków studiów oraz 

wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, do których odnoszą się 

efekty uczenia się. 

 

Zatwierdzanie przez Senat, na wniosek 

dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej 

efektów uczenia się dla poszczególnych 

kierunków studiów. 

Zestawy kierunkowych 

efektów uczenia się, 

standardy kształcenia 

(na kierunku 

fizjoterapia) 

WKdsPiJK 

Kierownicy Katedr 

Dziekan 

Rektor 

Senat 

1.1.2. Określenie ogólnych i 

szczegółowych celów kształcenia na 

kierunkach studiów oraz sposobu 

organizacji kształcenia i infrastruktury 

niezbędnej do prowadzenia kształcenia. 

Określenie profili studiów na poszczególnych 

kierunkach, wymogów kadrowych i bazy 

materialnej 

Charakterystyka 

kierunku 

WKdsPiJK 

Kierownicy Katedr 

Dziekan 

1.1.3. Przygotowanie projektów 

programów studiów oraz zmian w 

programach. 

Zatwierdzanie programów studiów przez Senat na 

wniosek dziekana/kierownika jednostki 

organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii samorządu 

studenckiego. 

Program studiów Senat 

 

1.1.4. Przypisanie punktów 

Europejskiego System Transferu i 

Akumulacji Punktów (ECTS) do 

pełnego programu studiów a także do 

poszczególnych jego komponentów, 

takich jak przedmioty, praktyka 

zawodowa, praca dyplomowa zgodnie 

z bolońskimi deskryptorami stopni 

kształcenia. 

Szacowanie nakładu pracy studenta w każdym 

semestrze.  

 

Plan studiów 

Wzór sylabusa z 

instrukcją wypełnienia 

Wydziałowy koordynator ds 

ECTS 

1.1.5.Przygotowanie i ocena sylabusów 

przedmiotów. 

Ocena zgodności treści kształcenia w ramach 

przedmiotów w kontekście zakładanych efektów 

uczenia się. 

Wzór sylabusa z 

instrukcją wypełnienia 

Nauczyciele akademiccy lub 

inne osoby posiadające 

kompetencje zawodowe lub 

naukowe adekwatne do 

prowadzonych zajęć oraz 

doświadczenie zawodowe w 

zakresie właściwym dla 

prowadzonyc hzajęć 

Kierownicy Katedr  

WKdsPiJK 

1.1.6. Zatwierdzenie sylabusów. Dopuszczenie do realizacji po zasięgnięciu opinii 

WKdsPiJK 

Sylabusy Dziekan 
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1.1.7. Okresowy przegląd i weryfikacja 

programów studiów. Opiniowanie 

sylabusów przedmiotów. 

Analiza doboru przedmiotów i form zajęć 

dydaktycznych wymaganych do osiągnięcia 

założonych efektów uczenia się. 

Program studiów 

Sylabusy przedmiotów 

Kierownicy Katedr  

WKdsPiJK 

1.1.8. Procedura praktyk zawodowych. Regulamin praktyk. 

Program praktyk. 

Organizacja praktyk. 

Terminy odbywania praktyk. 

Formy zaliczenia praktyk. 

Regulamin praktyk 

Karta/dziennik praktyk 

Kierownicy Katedr  

Kierownicy praktyk 

1.2. Procedura 

udziału 

interesariuszy 

zewnętrznych i 

wewnętrznych 

w tworzeniu i 

modyfikacji 

programów 

kształcenia. 

 

1.2.1. Powołanie interesariuszy 

zewnętrznych (przedstawicieli 

pracodawców) i interesariuszy 

wewnętrznych (nauczyciele 

akademiccy, studenci). 

1.2.2. Wytypowanie po jednym 

interesariuszu zewnętrznym z kierunku 

do Rady Konsultacyjnej ds. Społeczno-

Gospodarczych 

Przyjęcie zakresu obowiązków Powołania na mocy 

zarządzenia dziekana 

wynikającego z § 7 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. 

2011, Nr 243, poz. 

1445) 

Dziekan 

1.2.2.Konsultacje programowe. Wyrażanie opinii i sugestii na temat 

realizowanego programu (ocena program 

studiów), udział w procesie weryfikacji efektów 

kształcenia. 

 

Kwestionariusze oceny 

programów studiów 

Protokoły zebrań 

Kierownicy Katedr 

Rada Konsultacyjna ds. 

Społeczno-Gospodarczych 

1.3. Procedura 

transparentności 

procesu 

kształcenia 

1.3.1. Publiczna dostępność opisu 

efektów uczenia się, systemu ich oceny 

oraz sposobów weryfikacji. 

Zamieszczenie dokumentów na stronie 

internetowej OSW 

Zbiór efektów uczenia 

się 

Sylabusy  

WSZJK 

Organizacja praktyk 

Komunikat dziekana 

Kierownicy Katedr 

Dziekan 

2. 

Monitorowanie 

przebiegu 

procesu 

kształcenia 

2.1. Procedura 

kontroli 

przebiegu 

procesu 

kształcenia 

2.1.1. Hospitacje i ankietyzacje zajęć 

dydaktycznych i praktyk zawodowych. 

Systematyczne prowadzenie hospitacji i ankiet 

dydaktycznych zgodnie z ustaleniami WKdsPiJK 

Arkusz hospitacji 

Kwestionariusz ankiety 

dydaktycznej 

Kwestionariusz oceny 

praktyk zawodowych 

Kierownicy Katedr – 

kierownicy katedr 

Kierownicy praktyk 
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2.1.2. Kontrola protokołów 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych po 

zakończonym roku akademickim. 

Analiza protokołów Protokoły zaliczeń i 

egzaminów 

Sprawozdanie 

Kierownicy Katedr 

2.1.3. Studencka ocena procesu 

dydaktycznego i funkcjonowania 

uczelni w każdym roku akademickim. 

Analiza materiałów ankietowych Kwestionariusz ankiety 

ewaluacyjnej, 

sprawozdanie 

Kierownicy Katedr 

2.1.4. Studencka ocena praktyk 

zawodowych. 

 

Analiza materiałów ankietowych Kwestionariusz 

ankiety, sprawozdanie 

Kierownicy Katedr 

2.1.5. Ocena zajęć w formie e-

learningu. 

Wnioski ze studenckiej ankiety dotyczącej oceny 

zajęć przeprowadzanych na platformie e-

learningowej 

Ocena pracy na platformie przez nauczycieli. 

Kwestionariusz 

ankiety, sprawozdanie 

Kierownicy Katedr 

2.1.6. Ocena przebiegu indywidualnej 

organizacji studiów. 

Zasady i tryb indywidualnej organizacji studiów. 

Analiza dokumentacji IOS pod kątem 

skuteczności realizacji procesu dydaktycznego. 

Regulamin studiów 

Zarządzenie dziekana 

Dokumentacja IOS 

Kierownicy Katedr 

Dziekan 

2.1.7. Program ERASMUS + Zasady rekrutacji. 

Ocena studencka praktyki. 

 

Dokumentacja udziału 

w programie 

Koordynator programu 

2.1.8. Promowanie i stymulowanie 

rozwoju intelektualnego studentów 

Koła naukowe. 

Publikacje. 

Udział w konferencjach. 

 

Programy pracy kół 

naukowych 

Sprawozdania z 

działalności kół 

naukowych 

Kierownicy Katedr 

Opiekunowie kół naukowych 

2.2. Procedura 

okresowej 

oceny 

nauczycieli 

akademickich 

2.2.1. Przygotowanie samooceny przez 

nauczyciela. 

Ocena realizacji obowiązków w sferze 

kształcenia, działalności naukowej, udział w 

pracach organizacyjnych, przestrzegania 

przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw 

pokrewnych, a także o własności przemysłowej 

Formularz oceny 

okresowej nauczyciela 

Nauczyciele akademiccy 

2.2.2. Ocena pracy dydaktycznej 

nauczyciela 

Wnioski z hospitacji. 

Studencka ocena zajęć prowadzonych przez 

ocenianego nauczyciela. 

Analiza dorobku naukowego i dydaktycznego. 

Opinia dziekana. 

Ocena i zalecenia Senackiej Komisji ds. Oceny 

Nauczycieli Akademickich. 

 

Formularz oceny 

okresowej nauczyciela 

Dziekan 

Senacka Komisja ds. Oceny 

Nauczycieli Akademickich 

 

2.3. Procedura 

sposobu 

2.3.1. Zarządzanie strukturą procesu 

dydaktycznego. 

Liczebność grup na zajęciach praktycznych, 

klinicznych, grup ćwiczeniowych, seminaryjnych. 

Sprawozdanie z 

działalności wydziału 

Kierownicy Katedr  

Dziekan 
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organizacji 

kształcenia i 

oceny 

infrastruktury 

niezbędnej do 

prowadzenia 

kształcenia. 

2.3.2. Stan bazy naukowo-

dydaktycznej 

Ocena wyposażenia pracowni do praktycznej 

nauki zawodu, obiektów sportowych, zasobów 

bibliotecznych (w tym dostęp do literatury 

zalecanej w ramach kształcenia), informatyzacja 

procesu dydaktycznego. 

Sprawozdanie z 

działalności wydziału 

Kierownicy Katedr  

Dziekan 

2.3.3. Stan kadry dydaktycznej Wymóg 50% zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli akademickich w odniesieniu do 

programu studiów. 

Udział wykładowców z doświadczeniem 

praktycznym. 

Sprawozdanie z 

działalności wydziału 

Kierownicy Katedr  

Dziekan 

2.3.4. Polityka kadrowa. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez 

uczestnictwo w konferencjach naukowych, 

szkoleniach, m.in. w projekcie „Warmia 

możliwości” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.5 

Nagrody Rektora  

Sprawozdanie z 

działalności wydziału 

Kierownicy katedr 

Koordynator projektu 

2.3.5. Współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 

Organizacja praktyk zawodowych, 

specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla 

studentów i pracowników. 

Działania w kierunku dostosowania efektów 

uczenia się do potrzeb rynku pracy. 

Porozumienia, umowy 

współpracy 

Kierownicy Katedr  

Dziekan 

2.3.6. System stypendialny i inne 

formy pomocy studentom. 

Stypendium rektora. 

Stypendium socjalne. 

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością 

Regulamin 

stypendialny 

 

2.3.7. Udogodnienia dla studentów z 

niepełnosprawnością oraz matek z 

małymi dziećmi. 

Stała opieka Pełnomocnika ds. osób 

niepełnosprawnych. 

Indywidualna organizacja studiów. 

Dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Dostosowanie form zaliczeń, egzaminów do 

możliwości zdrowotnych studenta. 

Specjalne stanowisko komputerowe. 

 Pełnomocnik ds. osób 

niepełnosprawnych 

Dziekan 

Nauczyciele akademiccy 

 

2.3.8. Możliwość kontaktu studentów z 

nauczycielami akademickimi, 

dziekanem, dyrektorami programów i 

pracownikami dziekanatów 

Dyżury i inne możliwości kontaktu (np. drogą 

milową). 

Grafik dyżurów  Pracownicy dziekanatu 

2.3.9. Spotkania władz WNoZ z 

nauczycielami akademickimi i 

studentami w sprawie jakości 

kształcenia. 

Harmonogram spotkań. Protokoły zebrań Kierownicy Katedr  

Dziekan 
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2.4. Samoocena 

podstawowej 

jednostki 

organizacyjnej 

(wydziału). 

 

2.4.1. Okresowa ocena jakości 

kształcenia na poszczególnych 

kierunkach studiów. 

Analiza pracy wydziału w sferze dydaktycznej, 

naukowej i organizacyjnej. 

Sprawozdanie z 

działalności wydziału. 

Kierownicy Katedr  

Dziekan 

3. Weryfikacja 

osiąganych przez 

studentów 

efektów uczenia 

się 

3.1. Procedura 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia i 

wymogów 

stawianych 

studentom.    

3.1.1. Weryfikacja zakładanych 

efektów uczenia się na poziomie 

przedmiotu.  

 

Sprawozdanie z weryfikacji. Formularz 

sprawozdania z 

weryfikacji założonych 

efektów uczenia się 

Protokoły zaliczeń, 

egzaminów 

Nauczyciele akademiccy 

3.1.2. Ocena dokumentacji weryfikacji 

efektów uczenia się. 

 

 

Analiza zgodności zastosowanych sposobów 

oceny z zapisanymi w sylabusach oraz 

adekwatności kryteriów zaliczeniowych do 

zdefiniowanych efektów uczenia się. 

Prace studentów, testy, 

arkusze egzaminacyjne 

Kierownicy Katedr 

WKdsPiJK 

3.1.3. Weryfikacja zakładanych 

efektów uczenia się na poziomie 

programu. 

Analiza stopnia uzyskania zakładanych efektów 

uczenia się po zakończeniu realizacji programu 

kształcenia na danym kierunku. 

Matryca efektów 

uczenia się 

Kierownicy Katedr 

3.1.4. Informacja zwrotna   

 

Przekazanie nauczycielom akademickim 

informacji o wynikach weryfikacji efektów 

uczenia się. 

Realizacja zaleceń pokontrolnych – modyfikacja 

sylabusów, doskonalenie sposobów weryfikacji. 

Sprawozdanie z 

weryfikacji 

Kierownicy Katedr 

3.1.5. Ocenianie osiągnięć studentów. Zapoznanie z wymaganiami. 

Sposoby oceny – ocena formująca i 

podsumowująca. 

Szczegółowe kryteria oceny. 

Zgodność sposobu oceniania z zapisanym w 

sylabusie przedmiotu. 

Rola zaliczeń praktycznych. 

Sylabusy  Nauczyciele akademiccy 

3.2. Procedura 

archiwizowania 

prac 

kontrolnych, 

zaliczeniowych, 

egzaminacyjnyc

h. 

3.2.1. Wymogi dotyczące gromadzenia, 

przechowywania i udostępniania do 

kontroli dokumentacji osiągnięć 

studentów.  

Po zakończeniu realizacji zajęć obowiązek 

przekazania przez nauczyciela do dziekanatu 

wzorów zastosowanych testów 

egzaminacyjnych/zaliczeniowych, tematów 

zaliczeniowych prac pisemnych, katalogów pytań, 

tematów prezentacji, kryteriów zaliczeń 

praktycznych oraz innych zastosowanych form 

oceny.  

Wzory narzędzi 

stosowanych w 

procesie weryfikacji 

Nauczyciele akademiccy 
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4. Organizacja i 

realizacja 

praktyk 

zawodowych   

 

4.1. Procedura 

organizacji 

studenckich 

praktyk 

zawodowych. 

4.1.1. Zasady organizacji praktyk. Powołanie kierowników praktyk na kierunkach. 

Porozumienia z instytucjami. 

Opracowanie regulaminu praktyk. 

Spotkania informacyjne ze studentami. 

Skierowania na praktykę. 

Powołania 

Porozumienia 

Regulaminy 

Dokumentacja praktyk 

Dziekan 

Kierownicy praktyk na 

kierunkach. 

Dziekanat 

4.2. Procedura 

kontroli i 

monitorowania 

realizacji 

praktyk 

zawodowych  

4.2.1. Kontrola, zaliczenie i ewaluacja 

praktyk.   

Hospitacje wybranych praktyk. 

Kontrola kart praktyk. 

Zaliczenie. 

Ankieta ewaluacyjna. 

 

Arkusze hospitacji 

Karty praktyk 

Kwestionariusz ankiety 

Sprawozdanie z 

ewaluacji praktyk 

Kierownicy praktyk na 

kierunkach 

Kierownicy Katedr 

5. Kontrola 

jakości procesu 

dyplomowania 

5.1. Procedura 

kontroli prac 

dyplomowych 

5.1.1. Kontrola tematów prac 

dyplomowych.  

Analiza tematów prac pod kątem zgodności z 

kierunkiem studiów. 

Zatwierdzenie tematów do realizacji. 

Zasady modyfikacji lub zmiany tematu pracy 

dyplomowej. 

Wykazy tematów prac 

Protokół pokontrolny 

WKdsPiJK 

Kierownicy Katedr 

Dziekan 

5.1.2. Wdrażanie jednolitej techniki 

pisania prac dyplomowych. 

Wymogi formalne dotyczące pisania i składania 

prac dyplomowych 

Stała, systematyczna kontrola przygotowywanych 

prac przez promotora.  

Wykaz wymogów na 

stronie internetowej 

WKdsPiJK 

Promotorzy prac 

5.1.3. Recenzja pracy dyplomowej. Zasady wyboru recenzenta. 

Kryteria oceny pracy dyplomowej. 

Jawność recenzji. 

Arkusz oceny pracy 

dyplomowej  

Dziekan 

Promotorzy 

Recenzenci prac 

5.1.4. Kontrola prac dyplomowych po 

zakończonym procesie dyplomowania. 

Zasady prowadzenia kontroli. 

Kryteria analizy - ocena problematyki badań w 

kontekście teoretycznym, ocena poprawności 

metodologicznej, zgodność ocen promotora i 

recenzenta, uwagi eksperckie 

W pracach magisterskich dodatkowo - ocena 

analiz wyników badań, poprawność dyskusji i 

wnioskowania. 

Zapoznanie promotorów oraz recenzentów z 

wynikami kontroli. 

Kwestionariusze oceny 

prac 

Protokół pokontrolny 

WKdsPiJK 

Kierownicy Katedr 

dziekan 

5.2. Procedura 

zapobiegania 

plagiatom. 

5.2.1. Kształtowanie postaw i praktyki 

zapobiegania plagiatom. 

Informacja o zasadach prawidłowego cytowania 

źródeł. 

Dyscyplinarne i prawne konsekwencje plagiatu. 

Działanie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego 

– kryteria kwalifikacji pracy do obrony. 

Raport JSA Promotorzy 

Dziekan 

 

5.3. Procedura 

egzaminu 

5.3.1. Egzamin dyplomowy na studiach 

I stopnia. 

Ocena pracy dyplomowej. 

Egzamin praktyczny. 

Dokumentacja przebiegu 

egzaminu dyplomowego 

Promotorzy 

Recenzenci 
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dyplomowego.  Końcowy egzamin dyplomowy (ustny). Kierownicy Katedr 

Dziekan 

5.3.2. Egzamin dyplomowy na studiach 

II stopnia.  

Ocena pracy dyplomowej. 

Końcowy egzamin dyplomowy (ustny). 

Dokumentacja przebiegu 

egzaminu dyplomowego 

Promotorzy 

Recenzemci 

Kierownicy Katedr 

Dziekan 

5.3.3. Egzamin dyplomowy na 

jednolitych studiach magisterskich. 

Ocena pracy dyplomowej. 

Egzamin praktyczny. 

Końcowy egzamin dyplomowy (ustny). 

Dokumentacja przebiegu 

egzaminu dyplomowego 

Promotorzy 

Recenzenci 

Kierownicy Katedr 

Dziekan 

5.4. Procedura 

konkursu na 

najlepszą pracę 

dyplomową w 

OSW. 

5.4.1. Etap wydziałowy. Kwalifikacja prac na konkurs – 1 praca z grupy 

seminaryjnej. 

Wytypowanie 1 pracy licencjackiej i 1 

magisterskiej z kierunku na konkurs uczelniany. 

Recenzje prac 

Protokół etapu 

wydziałowego 

Recenzent 

Wydziałowa komisja 

konkursowa 

Dziekan 

5.4.2. Etap uczelniany. Powołanie komisji konkursowej 

Kryteria oceny prac. 

Prezentacje prac. 

Ocena prac. 

Karty oceny prac 

Protokół konkursu 

uczelnianego 

Uczelniana komisja 

konkursowa 

 

6. Zasady, 

warunki i tryb 

potwierdzania 

efektów uczenia 

się uzyskanych 

poza systemem 

studiów. 

 

6.1. Procedura 

potwierdzania 

efektów uczenia 

się 

6.1.1. Warunki, zasady i tryb 

potwierdzania efektów uczenia się. 

Elementy walidacji – identyfikacja, 

dokumentacja, ocena, certyfikacja. 

Wniosek o 

potwierdzenie efektów 

uczenia się 

Dokumentacja 

osiągnięć kandydata 

Kierownicy Katedr 

Dziekan 

6.1.2. Realizacja procedury – 

potwierdzenie kompetencji. 

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych się w odniesieniu do efektów uczenia 

się zawartych w sylabusie przedmiotu. 

Arkusz oceny efektów 

uczenia się. 

Informacja dziekana 

wydziału w sprawie 

wniosku o uznanie 

efektów uczenia się. 

Komisja ds. Potwierdzania 

Kompetencji 

Dziekan 

7. Ocena 

przydatności na 

rynku pracy 

osiągniętych 

przez 

absolwentów 

efektów uczenia 

się i 

wykorzystanie 

tej wiedzy w 

procesie 

7.1. Procedura 

badania opinii 

absolwentówi 

ich karier 

zawodowych. 

7.1.1. Opinie nowo promowanych 

absolwentów o jakości kształcenia 

Analiza wyników ankiety ewaluacyjnej na 

zakończenie studiów. 

Kwestionariusz ankiety 

ewaluacyjnej 

Kierownicy Katedr 

 

7.1.2. Wyniki monitorowania karier 

zawodowych absolwentów 

Wnioski z badania ankietowego prowadzonego 

przez Biuro Karier. 

Raport z badania losów 

absolwentów 

Biuro Karier 

Kierownicy Katedr 

 

7.1.3. Wyniki badania opinii 

pracodawców 

Wnioski z badania ankietowego pracodawców, 

prowadzonego przez Biuro Karier. 

Raport z badania opinii 

pracodawców 

Biuro Karier 

Kierownicy Katedr 
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doskonalenia 

programów 

kształcenia. 

8. Ocena 

skuteczności 

procedur 

WWSZJK 

8.1. Procedura 

oceny 

skuteczności 

WWSZJK 

8.1.1.Samoocena podstawowej 

jednostki organizacyjnej (wydziału). 

 

Ocena warunków i jakości kształcenia na 

wydziale  

Formularz oceny 

własnej Wydziału 

WKdsPiJK 

Kierownicy Katedr 

Dziekan 

Rektor 

Senat 

 


