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Podstawowe założenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku   

 

Statutowym celem Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, wynikającym również z 

misji i strategii Uczelni jest stałe podnoszenie jakości kształcenia. Zasadniczą funkcję w 

tym zakresie pełni Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), 

przez który rozumie się całokształt uporządkowanych zasad i procedur postępowania 

oraz działań bezpośrednio związanych z zapewnieniem, utrzymaniem i doskonaleniem 

procesu dydaktycznego.  

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku został wprowadzony Uchwałą Nr 13/2011 Senatu Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wdrożenia 

„Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku”.    

Zmiany w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzano 

kolejno: Uchwałą Nr 8/2013 Senatu z dnia 22 stycznia 2013 roku; Uchwałą Nr 11/2013 

z dnia 26 lutego 2013 roku; Uchwałą Nr 9/2014  Senatu z dnia 11 marca 2014 roku; 

Uchwałą Nr 22/2014 Senatu z dnia 20 maja 2014 roku; Uchwałą Nr 21/2015 Senatu z 

dnia 26 maja 2015 roku; Uchwałą Nr 94/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, Uchwałą Nr 

25 Senatu z dnia 19 maja 2020 roku.  

Cele Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku  

 

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  wiąże się z 

realizacją określonych celów wynikających przede wszystkim z misji i strategii Uczelni. 

W związku z powyższym, głównym celem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku jest: Realizacja misji i 

strategii w wymiarze dydaktycznym i społecznym, a więc  tworzenie  wysokiej jakości 

kształcenia i  ugruntowanie pozycji Uczelni w regionie.  Cel ten jest realizowany 

poprzez podejmowanie działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia na 

wszystkich kierunkach, formach i poziomach kształcenia, co ma skutkować osiąganiem 
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wysokich wyników kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych odpowiadającym oczekiwaniom otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Realizacji tego celu służy wzmacnianie potencjału naukowo-dydaktycznego Uczelni, 

poprzez monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów, analizę wyników 

monitoringu oraz planowanie i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących. 

Elementem tego systemu jest również aktualizacja i doskonalenie procedur i instrukcji 

służących realizacji przyjętych celów i zadań.  

 

Cele szczegółowe WSZJK sformułowano w sposób następujący: 

1) Analiza, ocena i doskonalenie efektów uczenia się w programach kształcenia  na   

studiach I i II stopnia oraz potwierdzanie efektów uczenia się 

2) Doskonalenie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w określaniu, 

ocenie i współtworzeniu procesu kształcenia 

3) Stałe monitorowanie losów absolwentów w celu zbadania zbieżności zakładanych 

efektów kształcenia z potrzebami rynku 

4) Analiza i ocena jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia 

5) Analiza i ocena zasobów materialnych jednostki, w tym infrastruktury dydaktycznej 

i naukowej oraz form wsparcia administracyjnego, społecznego i socjalnego  

studentów 

6) Doskonalenie systemu informacyjnego, w tym sposobów gromadzenia, 

analizowania i wykorzystywania informacji w zapewnieniu jakości kształcenia oraz 

doskonalenie mechanizmów mających na celu zapobieganie i eliminację zjawisk 

patologicznych  

7) Doskonalenie efektywności instrumentów weryfikacji i oceny działań korygujących, 

naprawczych i doskonalących 

 

Procedury wynikające z realizacji celów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku  

 

Realizacja szczegółowych celów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przewiduje zastosowanie odpowiednich 

procedur i wdrożenie tzw. „dobrych praktyk” w zakresie jakości kształcenia. 
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CEL I: Analiza, ocena i doskonalenie efektów uczenia się w programach kształcenia  na 

studiach I i II stopnia oraz potwierdzanie efektów uczenia się 

PROCEDURY/ „DOBRE PRAKTYKI”: 

 Procedura tworzenia, przeglądu oraz modyfikowania programów studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (Instrukcja nr 8) 

 Procedura przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się na poszczególnych 

kierunkach studiów  (Instrukcja nr 7) 

 Procedura potwierdzania efektów uczenia się (Instrukcja nr 11) 

 Procedura monitorowania skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (Instrukcja nr12) 

 Procedura  przeprowadzania okresowej samooceny jednostek organizacyjnych i 

administracyjnych Uczelni (Instrukcja nr 9) 

CEL II: Doskonalenie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w określaniu, 

ocenie i współtworzeniu procesu kształcenia 

PROCEDURY: 

 Procedura przeprowadzania konsultacji ze studentami na temat jakości kształcenia w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku  

 Procedura identyfikacji potrzeb i oczekiwań kandydatów na studentów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku (Instrukcja nr 6) 

 Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów  

Mazowieckiej Uczelni Publicznej  w Płocku( Instrukcja nr 2) 

 Procedura  przeprowadzania okresowej samooceny jednostek organizacyjnych i 

administracyjnych Uczelni (Instrukcja nr 9) 

 „Dobre praktyki”: 

 Udział studentów w procesie tworzenia efektów uczenia się (poprzez m.in. 

formułowanie pisemnych opinii dotyczących programu i koncepcji 

kształcenia); 

  Zgłaszanie do opiekunów roku/przedstawicieli wydziałów/kierunku ds. 

jakości kształcenia trudności związanych z osiąganiem efektów uczenia się w 

ramach poszczególnych przedmiotów/modułów; 

 Aktywny udział studentów w posiedzeniach ciał pracujących nad jakością 

kształcenia; 
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 Udział pracodawców w konstruowaniu  programów kształcenia, określaniu 

efektów uczenia się, dokonywaniu oceny efektów i praktycznej przydatności 

na rynku pracy (poprzez m.in. pisemne opinie, ankiety, spotkania, prace 

konwentu); 

 Organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

informacyjnym i tworzenie w ten sposób trwałych więzi z przedstawicielami 

władz samorządowych, z instytucjami regionalnego rynku pracy,  

organizacjami społecznymi i gospodarczymi.    

CEL III: Stałe monitorowanie losów absolwentów w celu zbadania zbieżności 

zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku  

PROCEDURY/ „DOBRE PRAKYKI” 

 W programach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku uwzględnia się wnioski z analizy 

wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów. Wnioski wypływające z 

monitoringu losów zawodowych absolwentów wykorzystywane są do oceny 

przydatności na rynku pracy osiągniętych przez nich efektów uczenia się. 

 Głównym źródłem informacji o losach zawodowych absolwentów Uczelni są dane 

administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z 

systemu Pol-on. Podstawowym typem raportu, który podlega analizie, jest raport na 

poziomie programu studiów. 

 Dodatkowo w Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na 

lata 2016-2020 wytyczono nowe cele w zakresie monitorowania losów absolwentów i 

podtrzymywania kontaktów z absolwentami Uczelni. Wyznaczone cele to:  (1) 

Stworzenie i ciągła aktualizacja bazy danych o absolwentach i ich aktywności po 

ukończeniu studiów.  (2) Podtrzymywanie więzi z absolwentami poprzez aktywność w 

mediach społecznościowy i informowanie o wydarzeniach organizowanych przez 

jednostki Uczelni. (3) Wprowadzenie systemu ulg w doskonaleniu zawodowym w 

ramach studiów podyplomowych i kursów dla studentów i absolwentów.  (4) 

Organizacja dorocznych Dni Absolwenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

jako spotkania osób związanych z Uczelnią.  
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CEL IV Badanie i podnoszenie jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces 

kształcenia   PROCEDURY/ „DOBRE PRAKTYKI” 

 Procedura przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich  

(Instrukcja 3) 

 Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (Instrukcja nr 4) 

 Procedura przeprowadzania konsultacji ze studentami na temat jakości 

kształcenia (Instrukcja nr 6) 

 Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów ( 

Instrukcja nr 2) 

 Procedura  przeprowadzania okresowej samooceny jednostek 

organizacyjnych i administracyjnych Uczelni (Instrukcja nr 9) 

  „Dobre praktyki” w ramach polityki kadrowej: 

 Przejrzyste zasady rekrutacji  (konkursy) 

 Wspieranie rozwoju naukowego (nagrody za osiągnięcia naukowe, 

urlopy naukowe, udział w programie ERASMUS itd.) 

 Przegląd dorobku naukowego osób prowadzących zajęcia w   

dyscyplinach, z których przedmiot się wywodzi 

 Powierzanie wykładów osobom ze stopniem, tytułem i dorobkiem 

naukowym 

 Powierzanie ćwiczeń i warsztatów osobom z doświadczeniem 

zawodowym zdobytym poza uczelnią wyższą 

CEL V Analiza i ocena zasobów materialnych jednostki organizacyjnej, w tym 

infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz form administracyjnego, społecznego i 

socjalnego wsparcia studentów  

PROCEDURY/ „DOBRE PRAKTYKI” 

 Procedura  przeprowadzania okresowej samooceny jednostek organizacyjnych i 

administracyjnych Uczelni (Instrukcja nr 9) 

 Procedura badania opinii studentów na temat jakości świadczonych usług przez 

komórki administracyjne (Instrukcja nr 5) 

 Wykonywanie okresowych przeglądów i kontroli obiektów Uczelni,  pomieszczeń 

dydaktycznych, sportowych, socjalnych i administracyjnych  
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 Wykonywanie okresowych przeglądów i kontroli majątku ruchomego w tym: sprzętu 

komputerowego i multimedialnego, wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych i 

sportowych, zaplecza biurowego, organizacyjnego i socjalnego 

 Systematyczne zgłaszanie (zapisywanie) przez wykładowców usterek sprzętu i 

urządzeń 

 Wykonywanie okresowych przeglądów księgozbioru biblioteki Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 Organizowanie przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni konferencji  

i sympozjów naukowych o zasięgu  lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  

 Pozostałe „praktyki”: 

 Powoływanie opiekunów grup  

 Działalność kół naukowych 

 Organizowanie konferencji studenckich 

 Wspieranie przedsiębiorczości studenckiej  

 Przestrzeganie obowiązującego Regulaminu studiów i zawartych w nim 

zasad oceny studentów i przeprowadzania egzaminów 

 Pomoc studentom niepełnosprawnym, mającym problemy zdrowotne lub 

znajdujących się w sytuacjach szczególnych 

 Wsparcie finansowe studentów znajdujących się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej/materialnej 

CEL VI  Doskonalenie systemu informacyjnego, w tym  sposobów gromadzenia, 

analizowania i wykorzystywania informacji w zapewnieniu jakości kształcenia oraz 

doskonalenie mechanizmów stosowanych w celu zapobiegania i eliminacji zjawisk 

patologicznych 

PROCEDURY / „DOBRE PRAKTYKI” 

 Publikowanie aktualnych informacji o programach studiów, zakładanych 

efektach uczenia się, organizacji i procedurach toku studiów 

 Umieszczanie na stronie internetowej Uczelni regulaminów studiów oraz 

dokumentów dotyczących WSZJK 

 Powoływanie komisji dyscyplinarnych (Dyscyplinarna Komisja ds. 

Studenckich, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna  ds. Studenckich, Rzecznik 

Dyscyplinarny ds. Studentów) 

 Sprawdzanie prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym 
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 Procedura antydyskryminacyjna (Instrukcja nr 13) 

 Prowadzenie polityki antymobbingowej 

 Informowanie środowiska lokalnego, w tym w szczególności uczniów szkół 

średnich, kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli o 

jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów 

 Na system zapobiegania zjawiskom patologicznym, związanym z procesem 

kształcenia składają się przepisy obowiązujące w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. Należą do nich w  szczególności 1) Statut Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej 2) Regulamin Studiów 3) Wewnątrzuczelniany System 

Oceniania w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 4) Regulamin Studenckich 

Praktyk Zawodowych  

CEL VII Ocena i doskonalenie efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia, w tym przeprowadzanie weryfikacji i oceny działań naprawczych 

PROCEDURY / „DOBRE PRAKTYKI” 

 Procedura monitorowania skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Instrukcja nr 12) 

 Dokonywanie przez pracodawców oceny efektów i praktycznej przydatności 

na rynku pracy, między innymi poprzez wyrażanie pisemnych opinii, ankiety i 

spotkania 

 Dokonywanie przez opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładu pracy 

oceny efektów uczenia się i wprowadzanie na tej podstawie zmian w 

programach kształcenia (Instrukcja nr 7) 

 Zgłaszanie przez studentów i wykładowców propozycji i uwag w odniesieniu 

do obowiązujących programów kształcenia i wprowadzanie na tej podstawie 

zmian do programów 

 Monitorowanie losów absolwentów  

 Weryfikacja efektów kierunkowych za pomocą egzaminu końcowego 

(dyplomowego) i pracy dyplomowej 

 Zestawianie przez poszczególne jednostki uczelni działań już zrealizowanych i 

planowanych w ramach procesu podnoszenia jakości kształcenia 

 Przygotowywanie przez zespoły ds. jakości kształcenia sprawozdań z poziomu 

osiągania zakładanych efektów uczenia się wraz z propozycją zmian 
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 Przygotowywanie przez dziekanów wydziałów oraz kierowników 

międzywydziałowych jednostek organizacyjnych sprawozdań z oceny procesu 

kształcenia oraz tworzenie w ramach rad programowo-dydaktycznych planów 

naprawczych 

 Przygotowywanie przez pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia 

sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

wraz z propozycją planów naprawczych  

 

Struktura podmiotów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku   

 

Działania na rzecz jakości kształcenia mają charakter systemowy, dlatego też 

sformułowane cele implikują podmiotowy charakter Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

W celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku powołuje pełnomocnika Rektora 

ds. jakości kształcenia oraz koordynatora ds. Ankietyzacji w Uczelni. Do zadań 

pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia należy: 

 

1) Realizacja zadań wynikających z Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

2) Koordynacja prac i współdziałanie z jednostkami w zakresie działań związanych z 

zapewnieniem jakości kształcenia 

3) Nadzór nad działalnością koordynatora ds. ankietyzacji w uczelni oraz 

przedstawicielami kierunków/wydziałów ds. jakości kształcenia. 

4) Wnioskowanie o zmiany w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia  

5) Koordynowanie działań w ramach zewnętrznej i wewnętrznej akredytacji przed 

Państwową Komisją Akredytacyjną w ramach działania Pełnomocnika 

6) Przygotowywanie sprawozdań zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia 

Jakości Kształcenia 

7) Nadzór nad przebiegiem ankietyzacji  
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8) Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania działania Systemu na 

wydziałach i w międzywydziałowych jednostkach organizacyjnych 

 

Do zadań koordynatora ds. ankietyzacji w Uczelni   należy:  

1.  Analiza i opracowanie statystyczne ankiet dla kandydatów na studia w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku 

2.  Analiza i  opracowanie statystyczne oceny zajęć dydaktycznych przez studentów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w  Płocku  

3. Analiza i opracowanie statystyczne ankiet do badania opinii studentów na  temat jakości 

świadczonych usług przez komórki administracyjne w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku 

4. Wnioskowanie do pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia  o zmiany w 

Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

W ramach poszczególnych wydziałów powoływani są  przedstawiciele wydziałów/kierunków 

ds. jakości kształcenia.  

Do zadań przedstawiciela kierunku ds. jakości kształcenia należy: 

1. Koordynowanie prac związanych z zapewnieniem jakości kształcenia na wydziale/na 

kierunku 

2. Kierowanie pracami zespołu ds. jakości kształcenia 

3. Nadzór nad przeprowadzaniem ankietyzacji na kierunku 

4. Przeprowadzanie corocznych konsultacji z przedstawicielami studentów na temat procesu 

kształcenia 

5. Wnioskowanie do dziekana wydziału o zmiany w procesie kształcenia 

6. Współdziałanie z opiekunami roku w zakresie organizowania spotkań informacyjnych 

(adaptacyjnych) na temat praw, obowiązków studentów, toku studiów oraz działań 

podejmowanych na rzecz poprawy jakości w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

7. Wnioskowanie do pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia  o zmiany w 

Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia  
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W celu realizacji założeń Wewnętrznego Systemu  Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

wszystkich wydziałach powoływane są kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia. Do 

zadań zespołów ds. jakości kształcenia należy: 

1) Przeprowadzanie analizy losowo wybranych prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych oraz prac dyplomowych; 

2) Analiza sprawozdań składanych przez wykładowców na temat realizacji 

zakładanych efektów uczenia się; 

3) Przeprowadzanie okresowych przeglądów programów studiów; 

4) Zestawianie propozycji zmian w programach studiów zgłaszanych przez 

studentów, wykładowców i przedstawicieli lokalnego rynku pracy, w tym 

opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy; 

5) Przygotowywanie sprawozdań z procesu kształcenia wraz z propozycją planów 

naprawczych i przedkładanie ich dziekanowi wydziału; 

6) Wnioskowanie do pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia  o zmiany w 

Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

 

Szczegółowy zakres kompetencji pozostałych organów Uczelni reguluje Status oraz 

Regulamin Organizacyjny. Działaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia objęci są nauczyciele akademiccy, kierownicy zakładów, studenci oraz 

pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi. 


