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SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU 

ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

 

Wewnętrzy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku (wdrożony Uchwałą Nr 13 Senatu z dnia 21 czerwca 2011 r.)  stanowi 

całokształt zasad i instrukcji postępowania oraz działań bezpośrednio związanych z 

zapewnieniem, utrzymaniem i doskonaleniem procesu kształcenia. Określono w nim: 

podstawowe założenia, cele, procedury wynikające z realizacji celów, obszary oceny oraz 

strukturę podmiotów. Ostatnie zmiany w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości 

Kształcenia wprowadzono Uchwałą Nr 36 Senatu z dnia 28 września 2021 roku.  

Cele WSZJK 

W roku akademickim 2020/2021 w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia realizowanych było łącznie siedem celów: 

Cele szczegółowe WSZJK: 

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. 
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Procedury WSZJK realizowane w roku akademickim 2020/2021 

W roku akademickim 2020/2021 cele Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia realizowane były za pomocą następujących procedur:  

1) Identyfikacji potrzeb i oczekiwań kandydatów na studentów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku 

2) Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i słuchaczy 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

3) Okresowej oceny nauczycieli akademickich Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

4) Przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (W roku akademickim 2020/2021 

praktyki zawodowe nie podlegały jeszcze hospitacji. Procedura została 

zmieniona/uzupełniona na mocy uchwały nr 36 Senatu z dnia 28.09.2021 r. w 

sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia) 

5) Badania opinii studentów na temat jakości świadczonych usług przez komórki 

administracyjne Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

6) W sprawie przeprowadzania konsultacji ze studentami na temat jakości 

kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

7) W sprawie przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się na poszczególnych 

kierunkach studiów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

8) W sprawie przeglądu oraz doskonalenia programów studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku 

9) W sprawie przeprowadzania okresowej samooceny jednostek organizacyjnych 

Uczelni 

10) Monitorowania losów zawodowych absolwentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

11) Współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

12) Potwierdzania efektów uczenia się w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

13) Monitorowania skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia 

14) Przeciwdziałania dyskryminacji w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płock 
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W roku akademickim 2020/2021 roku Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia 

został zmodyfikowany i udoskonalony. Propozycje zmian były szeroko konsultowane ze 

społecznością akademicką, w tym z osobami najbardziej zaangażowanymi w działania na rzecz 

poprawy jakości kształcenia. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 36 Senatu z dnia 

28.09.2021 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Zmiany dotyczą: 

1. Dostosowania WSZJK do nowej Strategii Rozwoju Uczelni, przyjętej uchwałą nr 25/2021 w 

dniu 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na lata 2021-2025.  

2. Uzupełnienia procedury dotyczącej hospitacji zajęć dydaktycznych o hospitację studenckich 

praktyk zawodowych. 

3. Wprowadzenia do WSZJK procedury ewaluacji praktyki zawodowej dokonywanej przez 

studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

4. Uzupełnienia procedury dotyczącej weryfikacji efektów uczenia się i rozszerzenia jej o 

analizę kart przedmiotów. 

5. Wprowadzenia do WSZJK nowej procedury w sprawie współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływu 

na rozwój kierunku. 

5. Zmodyfikowania wzoru sprawozdania z przeglądu oraz doskonalenia programów studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.  Wzór sprawozdania został wystandaryzowany, 

dostosowany do wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz kryteriów zawartych w 

rozporządzeniu dotyczącym warunków prowadzenia studiów. 

6. Poszerzenia zakresu monitorowania losów absolwentów, w tym sposobów zbierania 

danych. Podjęto decyzję o przeprowadzaniu badania ankietowego wśród absolwentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Zaplanowano następujące terminy realizacji 

badania ankietowego: a) w momencie uzyskania absolutorium- kwestionariusz absolwenta 

b) do roku od uzyskania dyplomu – badanie ankietowe on-line c) po 3 latach od uzyskania 

dyplomu - badanie ankietowe on-line 
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Obok procedur część celów WSZJK realizowanych było za pomocą działań 

niesformalizowanych w Uczelni.   

 

Sprawozdanie z realizacji celów WSZJK w roku akademickim 2020/2021 

 

W zakresie analizy, oceny i doskonalenia efektów uczenia się w programach kształcenia na   

studiach I i II stopnia oraz potwierdzania efektów uczenia się 

 

• Uchwałą nr 22 Senatu z dnia 25 maja 2021 roku przyjęto wytyczne do opracowania 

programów studiów; 

• Zatwierdzono zmiany w programach studiów na kierunkach studiów: ekonomia, 

zarzadzanie, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną, nowe media, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, 

filologia, informatyka; 

• Zatwierdzono zmiany opisu efektów uczenia się na kierunkach administracja, filologia, 

nowe media; 

• Uchwałą nr 31 Senatu z dnia 22 czerwca 2021 roku wprowadzono zmiany doskonalące 

w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo o profilu 

praktycznym od roku akademickiego 2021/2022; 

• Uchwałą nr 32 Senatu z dnia 22 czerwca 2021 roku wprowadzono zmiany doskonalące 

w programie studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo o profilu 

praktycznym od roku akademickiego 2021/2022; 

• Uchwałą nr 33 Senatu z dnia 20 czerwca 2021 roku wprowadzono zmiany doskonalące 

w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo o profilu 

praktycznym od roku akademickiego 2021/2022; 

• Uchwałą nr 34 Senatu z dnia 20 czerwca 2021 roku wprowadzono zmiany doskonalące 

w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia o profilu 

praktycznym od roku akademickiego 2021/2022; 

• Zmieniono uchwałę nr 64/2019 Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z 

dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów nowe media 
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do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się dla 

tego kierunku (Uchwała nr 56 Senatu z dnia 28 września 2021 r.) 

• Zmieniono uchwałę nr 15/2020 Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów filologia do 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się dla 

tego kierunku (Uchwała nr 55 Senatu z dnia 28 września 2021 r.); 

• Zmieniono uchwałę nr 85/2019 Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów drugiego 

stopnia bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną do dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty uczenia się dla tego kierunku 

(Uchwała nr 42 Senatu z dnia 28 września 2021 r.); 

• Zmieniono uchwałę nr 66/2019 Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z 

dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów pierwszego 

stopnia bezpieczeństwo wewnętrzne do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych do 

których odnoszą się efekty uczenia się dla tego kierunku (Uchwała nr 41 Senatu z dnia 

28 września 2021 r.); 

• Zmieniono uchwałę nr 4/2020 Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 

21 stycznia 2020 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów pierwszego stopnia 

administracja do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych do których odnoszą się efekty 

uczenia się dla tego kierunku (Uchwała nr 40 Senatu z dnia 28 września 2021 r.). 

• Uchwałą nr 36 Senatu z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie 

Zapewnienia Jakości Kształcenia zmieniono formularz dotyczący okresowych 

przeglądów programów studiów, dostosowując go do obowiązujących wytycznych 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w 

sprawie warunków prowadzenia studiów; 

• Powołano na wydziałach: Nauk Humanistycznych i Informatyki, Nauk Społecznych oraz 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia. Zespoły 

przeprowadziły analizy: 1) losowo wybranych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych 

oraz prac dyplomowych 2) sprawozdań składanych przez wykładowców na temat realizacji 

zakładanych efektów uczenia się 3) uwag zgłaszanych przez studentów, wykładowców i 

pracodawców dotyczących programów studiów. W obowiązku zespołów leży aktualnie 



6 

 

przygotowanie zbiorczego sprawozdania z procesu kształcenia wraz z propozycją planów 

naprawczych. Składy zespołów ds. jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021: 

❖ Kierunek Ekonomia studia pierwszego stopnia - prof. dr hab. Janina Sawicka – 

przewodnicząca 

Członkowie:  

1. dr hab. Zbigniew Klimiuk  

2. dr hab. Izabela Zawiślińska  

3. dr hab. Bogusław Pytlik  

4. dr Andrzej Jagodziński  

5. dr inż. Leszek Pruszkowski  

6. dr inż. Sławomir Kowalski  

7. dr Zofia Aleksandra Tomaszewska  

8. dr Mariola Szewczyk – Jarocka  

9. dr Anna Nowacka  

10. mgr Sylwia Lipińska  

11. Elżbieta Kacprzak – przedstawiciel studentów  

❖ Kierunek Ekonomia studia drugiego stopnia - prof. dr hab. Jacek Grzywacz – 

przewodniczący 

Członkowie:  

1. dr hab. Zbigniew Klimiuk  

2. dr hab. Izabela Zawiślińska  

3. dr hab. Bogusław Pytlik  

4. dr Andrzej Jagodziński  

5. dr inż. Leszek Pruszkowski  

6. dr inż. Sławomir Kowalski  

7. dr Zofia Aleksandra Tomaszewska  

8. dr Mariola Szewczyk – Jarocka  

9. dr Anna Nowacka  

10. mgr Sylwia Lipińska  

11. Elżbieta Kacprzak – przedstawiciel studentów  

❖ Kierunek Finanse z elementami matematyki studia I stopnia : 

1. prof. dr hab. Janina Sawicka - przewodnicząca 
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2. dr Andrzej Jagodziński 

3. dr inż. Leszek Pruszkowski 

4. Julia Kosińska – przedstawiciel studentów 

❖ Kierunek Zarządzanie studia I stopnia : 

1. dr Andrzej Jagodziński - przewodniczący 

2. dr inż. Leszek Pruszkowski 

3. dr inż. Sławomir Kowalski 

4. Katarzyna Cichocka – przedstawiciel studentów. 

❖ Kierunek Administracja studia I stopnia: 

1. dr Andrzej Jagodziński - przewodniczący 

2. dr Leszek Pruszkowski 

3. dr inż. Sławomir Kowalski 

4. Karolina Chmielewska - przedstawiciel studentów 

❖ Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia: 

1. dr Arkadiusz Fordoński- przewodniczący 

2. dr Bartłomiej Różycki  

3. dr Marcin Polakowski 

4. Grzegorz Wodnicki– przedstawiciel studentów 

❖ Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną studia II stopnia:  

1. dr Arkadiusz Fordoński- przewodniczący 

2. dr Bartłomiej Różycki  

3. dr Marcin Polakowski 

4. Grzegorz Wodnicki– przedstawiciel studentów 

❖ Kierunek Filologia, studia I i II stopnia o profilu praktycznym: 

1. dr Aneta Dłutek – Przedstawiciel kierunku ds. jakości kształcenia 

2. dr hab. Przemysław Krakowian, prof. uczelni – przedstawiciel nauczycieli 

akademickich 

3. dr Ewa Chojnacka – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

4. dr Izabela Lis-Lemańska – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

5. dr Anna Suwalska-Kołecka – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

6. dr Jakub Ligor – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

7. mgr Beata Korzeniak-Sirojć – przedstawiciel nauczycieli akademickich 
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8. mgr Olga Puzia-Sobieska – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

9. mgr Witold Chojnacki – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

10. Natalia Frąckiewicz – przedstawiciel studentów 

11. mgr Anna Drzewiecka – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Warszawie – Filia  

w Płocku, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

12. mgr Katarzyna Góralska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. 

St. Małachowskiego w Płocku, przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego 

13. mgr Edyta Mierzejewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Informacji Urzędu 

Miasta Płocka, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego  

❖ Kierunki: Pedagogika, studia I i II stopnia o profilu praktycznym oraz Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym: 

1. dr Maria Szymańska - Przedstawiciel kierunku ds. jakości kształcenia 

2. prof. dr hab. Jolanta Szempruch – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

3. dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. uczelni – przedstawiciel nauczycieli 

akademickich 

4. dr hab. Beata Cieśleńska, prof. uczelni – przedstawiciel nauczycieli 

akademickich 

5. dr Dorota Dądzik- przedstawiciel nauczycieli akademickich 

6. dr Agnieszka Głowala- przedstawiciel nauczycieli akademickich 

7. mgr Urszula Pankowska- przedstawiciel nauczycieli akademickich 

8. mgr Joanna Kawka- Wiączek- przedstawiciel nauczycieli akademickich  

9. mgr Alicja Skibicka- Piechna- przedstawiciel nauczycieli akademickich 

10. mgr Jacek Znyk- przedstawiciel nauczycieli akademickich 

11. Magdalena Majewska – studentka  

12. Kinga Chmielewska- – studentka  

13. mgr Jarosław Kalaszczyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w 

Płocku, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego  

14. mgr Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w 

Płocku, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

Kierunek: Praca socjalna, studia I stopnia o profilu praktycznym: 
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1. dr Kamila Zdanowicz- Kucharczyk - Przedstawiciel kierunku ds. jakości 

kształcenia 

2. dr hab. Zofia Kuźniewska, prof. uczelni - przedstawiciel nauczycieli akademickich 

3. dr Ewa Bartuś - przedstawiciel nauczycieli akademickich 

4. dr Sylwia Kwiatkowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

5. dr Lilianna Tomaszewska- przedstawiciel nauczycieli akademickich 

6. Edyta Witkowska – studentka  

7. mgr Małgorzata Lewandowska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Płocku, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

8. mgr Stanisław Kwiatkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 

przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego  

9. mgr Mirosław Chyba- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

10. mgr Urbańska Małgorzata- starszy pracownik socjalny w Domu Pomocy Społecznej  

„ Nad  Jarem” w Nowym Miszewie, przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego 

11. mgr Aniela Kopaczewska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bulkowie, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

❖ Kierunek Informatyka, studia inżynierskie I stopnia o profilu praktycznym: 

1. dr Sebastian Wojczyk – Przedstawiciel kierunku ds. jakości kształcenia  

2. dr Wojciech Bieniecki – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

3. mgr Robert Kapturski – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

4. mgr Katarzyna Racka – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

5. Dominik Oszal – student  

6. Radosław Drozdowski – UserX INFORMATYKA, przedstawiciel otoczenia 

społeczno-gospodarczego 

7. Wojciech Nowysz – Płocki Portal Internetowy Plocman, przedstawiciel 

otoczenia społeczno-gospodarczego 

Kierunek Nowe media studia, I stopnia o profilu praktycznym: 

1. dr Łukasz Perlikowski - Przedstawiciel kierunku ds. jakości kształcenia 

2. dr hab. Michał Nowosielski, prof. uczelni – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

3. dr Anna Araucz – przedstawiciel nauczycieli akademickich 
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4. dr Agnieszka Grażul-Luft – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

5. Maria Wiśniewska – studentka  

6. Anna Piotrowska – studentka  

7. Tomasz Miecznik (Portal Płock), przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

8. Arkadiusz Adamkowski (Gazeta Wyborcza), przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego 

9. Radosław Malinowski (POKiS), przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

Kierunek: Pedagogika specjalna, studia I stopnia o profilu praktycznym: 

1. dr Beata Płaczkiewicz – Przedstawiciel kierunku ds. jakości kształcenia 

2. prof. dr hab. Wiesława Limont – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

3. dr hab. Lidia Marszałek, prof. uczelni – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

4. dr Dariusz Szadkowski – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

5. dr Mariola Żelazkowska – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

6. mgr Adam Grudzień – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

7. mgr Monika Wolińska – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

8. Karolina Adamczyk – studentka  

9. mgr Katarzyna Gano-Dąbrowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24  

w Płocku, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

10. mgr Renata Szpilkowska-Lorenc – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem 

„Odzyskać Więzi”, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

11. mgr Paweł Świątek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Płocku 

dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, przedstawiciel otoczenia 

społeczno-gospodarczego, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

 

• Zgodnie z instrukcją nr 9 WSZJK zespoły ds. jakości kształcenia dokonały przeglądów 

i modyfikacji programów studiów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.  

Instrukcja została udoskonalona i dostosowana do aktualnych wytycznych Państwowej 

Komisji Akredytacyjnej. 
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W zakresie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w doskonaleniu  

procesu kształcenia 

• Na Wydziałach: Nauk Humanistycznych i Informatyki, Nauk Społecznych oraz na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu przeprowadzono konsultacje (spotkania) ze studentami na temat 

jakości kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (Instrukcja nr 7 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Płocku). Ze spotkań zostaną 

sporządzone zostały protokoły, które zostaną poddane analizie/konsultacji, m.in. w ramach 

rad programowo-dydaktycznych.       

 

NOWE MEDIA: 

 

• W zakresie oferty programowej studenci zgłosili potrzebę zmodyfikowania formuły 

przedmiotów fakultatywnych. Dwa główne zarzuty dotyczą tego, że przedmioty odstają 

zdecydowanie od tematyki Nowych mediów oraz nie ma możliwości wyboru spośród 

określonej puli przedmiotów. W toku konsultacji ustalono, że częściowym 

rozwiązaniem tego problemu byłoby zgłoszenie przez danego wykładowcę trzech opcji 

przedmiotów fakultatywnych, jakie mogą być przez niego prowadzone i wybór 

przedmiotu fakultatywnego mógłby zostać dokonany prze grupę studentów. 

• Trudności przy osiąganiu efektów kształcenia dostrzeżono na kilku płaszczyznach. 

Studenci zauważyli, że część wykładowców czyta slajdy z prezentacji podczas zajęć, 

co wpływa na niską atrakcyjność podawanych treści oraz na problemy w 

skoncentrowaniu się na przekazywanej wiedzy 

• W ramach przedmiotu warsztaty pisania użytkowego studenci w ogóle nie otrzymują 

informacji zwrotnej o jakości ich prac. Jest tak również w przypadkach innych 

przedmiotów. Znaczący wyjątek stanowią tutaj przedmioty prowadzone przez mgra 

Macieja Wiącka, w ramach których wykładowca zapewnia pełny komentarz do prac 

zaliczeniowych 

• Komunikacja z biurem karier została określona jako wzorowa. Należy stwierdzić, że 

biuro karier bez wątpienia zapewnia pomoc i wsparcie studentom. 
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• Sposób prowadzenie lektoratów został negatywnie oceniony przez studentów. 

Poprzednia prowadząca – pani Kaczmarczyk została oceniona zdecydowanie lepiej, niż 

osoba, która prowadzi zajęcia aktualnie. Do prowadzenie lektoratów wykorzystuje on 

jedynie opcję chat w aplikacji Microsoft Teams. 

• Studenci zgłaszali niekompetencje osoby prowadzącej przedmiot Kreowanie kampanii 

medialnych. 

• Zajęcia warsztatowe prowadzone w blokach wielogodzinnych często się nie odbywają 

i braki te nie są odrabiane.  

• Studenci mają trudności w zrozumieniu przedmiotów prowadzonych przez Erica 

Garlanda ze względu na braki językowe oraz chaotyczny sposób prowadzenia zajęć. 

Zgłaszano również problemy z kontaktem z tym prowadzącym. Zarzuty te dotyczą 

trzech przedmiotów prowadzonych w bieżącym semestrze. 

 

INFORMATYKA 

 

• Oferta kształcenia spełnia wymagania oraz oczekiwania studentów, jednak część osób, 

które wybrały naszą uczelnie z myślą o kształceniu się w kierunku „Sieci 

Komputerowych” obawiają się, iż specjalność ta może nie zostać otwarta. 

• Bardzo wielu studentów dopytywało się o możliwość kontynuowania nauki i zdobycia 

tytułu magistra informatyki na naszej uczelni.  

• Część studentów twierdzi, iż za późno docierała informacja na temat pracodawców oraz 

oferty praktyk. Nie było spotkań z doradcą praktyk oraz przedsiębiorcami, jedynym 

wyjątkiem była firma „Sensi Lab”. Pozostali studenci nie zgłaszają podobnych 

problemów. 

• Studenci proponują, aby plany były zawarte w jednym miejscu ponieważ rozbicie ich 

na kilka szczegółowych związanych na przykład z normalnym trybem nauczania i 

lektoratami powoduje niepotrzebne zamieszanie. 

• Studenci jako podstawowy problem wskazali brak nauki języka zawodowego w ramach 

lektoratów. Część studentów uważa, że poziom nauki języków obcych jest zbyt niski 

do poziomu zawansowania grupy. 
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• Co do większości kadry studenci nie wskazywali problemów, jednakże sygnalizowali 

iż niektórzy wykładowcy prezentowali nieżyciowe podejście do przekazywanej wiedzy. 

Niektórzy wykładowcy nie trzymają się ustalonego harmonogramu. 

• Część studentów zasugerowało, że zdarzały się przedmioty w których system oceniania 

był niespójny. 

• Dobry dostęp do informacji z uwagi na publikacje informacji na stronie internetowej. 

FILOLOGIA 

• Studenci wskazywali na potrzebę poprawy warunków lokalowych, potrzebowaliby 

miejsca, gdzie mogliby wypić kawę, zjeść drugie śniadanie, etc.  

• Filia biblioteki i czytelni też byłyby mile widziane.   

•  Proponują większy wybór języków obcych w ramach lektoratu /jest tylko niemiecki i 

rosyjski/, większy wybór wykładów ogólnouczelnianych i elastyczniejsze podejście do 

uruchamiania specjalizacji / chodzi o limit studentów w grupie/.  

• Jeśli chodzi o program studiów, niepokoi studentów duża liczba godzin praktyk. 

• Proponują wprowadzenie przedmiotu przygotowującego ich do pisania pracy 

licencjackiej.  

• W przypadku organizacji zajęć, studenci prosiliby, żeby zajęcia zaczynały się wcześniej 

i wcześniej kończyły. Wielu z nich ma bowiem problem z powrotem do domu po 

godzinie 20. 

• W odniesieniu do kadry naukowej, dostępności studiów indywidualnych, systemu 

oceniania, liczebności grup, studenci nie mieli żadnych uwag.  

 

PRACA SOCJALNA 

• Oferta specjalności jest dosyć szeroka i ciekawa. Ukazuje wiele aspektów i 

możliwości, jakie daje kierunek.  Przydałoby się większe zróżnicowanie przedmiotów 

w przypadku poszczególnych specjalności.  

• Brak zastrzeżeń dotyczących ilości przedmiotów do wyboru i wyboru specjalizacji. 

Jedynym minusem jest ograniczenie możliwości wyboru specjalizacji z powodu małej 

ilości studentów.  Studenci nie mają poczucia, że mają jakikolwiek wpływ na 

realizowane przedmioty w toku studiów. 
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• Studenci wskazują na zbyt dużą liczbę kwestionariuszy ankiet do wypełniania. 

Studenci narzekają, że nie mają wglądu w wyniki ankiet. Samo przedstawienie na 

Radzie Programowo- Dydaktycznej i możliwość wglądu w dziekanacie jest dla nich 

niewystarczające. Zaproponowali, żeby wyniki były dostępne na stronie internetowej 

Uczelni. 

•  Dostępność studiów indywidualnych.  Indywidualny tryb studiów jest dostępny i 

według studentów potrzebny. Wyznaczanie jednak 50 % obecności oraz inne prace 

zaliczeniowe nie zawsze są możliwe do realizacji. Prosili o bardziej indywidualne 

rozpatrywanie przypadków poszczególnych studentów. 

• Plan zajęć i program studiów są dla studentów przejrzyste i podane w jasny sposób. 

• Nauka języków obcych. Zajęcia są atrakcyjne i mają wysoki poziom. Studenci wskazują 

na mały wybór z oferty językowej, tylko angielski i niemiecki 

• Studenci chwalą kadrę, wskazują, że jest wykwalifikowana a poziom wiedzy 

wykładowców jest wysoki. Mają dobry kontakt z wykładowcami – nawet przez telefon, 

szczególnie teraz w czasie nauki zdalnej. Mogą liczyć na pomoc wykładowców w 

przypadku trudności 

• Studenci bardzo dobrze oceniają platformę Teams 

• Odwołane zajęcia – gdyby nie indywidualny kontakt z wykładowcami, studenci nie 

wiedzieliby często, że zajęcia są odwołane. Dziekanat nie informuje na czas o 

odwołanych zajęciach 

• Strona internetowa – nieczytelna, nic nie można znaleźć. 

 

PEDAGOGIKA 

• Oferta programowa kierunku Pedagogika jest szeroka i dostęp do niej mają wszyscy, 

jednak ilość i zakres treściowy przedmiotów do wyboru jest niezadowalający; 

• Przedmioty fakultatywne wydają się ciekawe, ale są niestety narzucane i wpisane w 

plan bez konsultacji ze studentami; 

• Oferta specjalizacji według studentów jest zbyt uboga i mało atrakcyjna, nie odpowiada 

na ich zainteresowania i potrzeby; Studenci zwracają także uwagę na różnice 

programowe, szczególnie ich nadmiar. 
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• Informacje na temat możliwości skorzystania ze studiów indywidualnych znajdują się 

na stronie Uczelni i są zrozumiałe, tak samo jak i dostęp do dokumentów, które należy 

wypełnić i złożyć. Władze uczelni, widząc wskazania do przyznania zgody, nie 

stwarzają problemów. Wykładowcy respektują przyznaną studentowi zgodę na 

indywidualny tok studiów; 

• Programy studiów dostępne są na stronie internetowej Uczelni, dostęp do nich nie 

stanowi problemu, zdaniem studentów są czytelne i przejrzyste;  

• Plany zajęć pojawiają się zbyt późno w stosunku do daty rozpoczęcia zajęć, co utrudnia 

pogodzenie życia prywatnego z nauką; dotyczy to także bieżącej aktualizacji planu; 

• Studenci jednogłośnie zwracają uwagę na fakt, iż zbyt późno zostają poinformowani                      

o odwoływaniu zajęć drogą formalną (przez dziekanat). 

• Studenci nie zgłaszają zastrzeżeń odnośnie organizacji i przebiegu nauki języków 

obcych            w toku studiów, choć cześć z nich wskazuje na konieczność zmiany 

sposobu prowadzenia zajęć  z naciskiem na umiejętności praktyczne ("Uważamy, ze 

zajęcia z języka obcego powinny w większym stopniu przygotowywać studentów do 

korzystania z danego języka                  w praktyce,      np. zajęcia z native speaker). 

• Studenci nie zgłaszają zastrzeżeń i uwag dotyczących sposobów komunikowania się z 

kadrą dydaktyczną; szczególnie w obecnej sytuacji kształcenia zdalnego i korzystania z 

jednej wskazanej platformy do prowadzenia zajęć jest to ich zdaniem ułatwione; 

• Sposób prowadzenia zajęć jest zależny od konkretnego wykładowcy i przedmiotu, więc 

ciężko jest ocenić to ogólnikowo;  

• Część wykładowców dokłada wszelkich starań, aby zaciekawić grupę przedmiotem; 

Nie ma zastrzeżeń co do poziomu wiedzy wykładowców i sposobów ich 

przekazywania.  

• Stawiane studentom wymagania są zrozumiałe i przejrzyste, czasami jednak zdarzają 

się sytuacje, w których wykładowca nie dotrzymuje początkowych ustaleń, co 

zniechęca studentów do dalszej współpracy i podejmowania dyskusji z prowadzącym 

zajęcia.  
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• W opinii studentów budynek uczelni jest dość komfortowy, choć wskazali na pewne 

potrzeby w tym zakresie, m.in. wskazali brak bufetu, brak dostępnych automatów z 

napojami, a przynajmniej stanowisk z wodą, małą ilość miejsc do wypoczynku (czas 

między zajęciami, tzw. okienka) oraz nie działające sprawnie suszarki do rak w 

toaletach. 

• Studenci wskazują na fakt dużych grup ćwiczeniowych i konwersatoryjnych, co 

negatywnie odbija się na sposobie realizacji zajęć i osiąganych efektach. 

• Studenci są zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć, podkreślają atrakcyjność wielu 

z nich i rzetelność wykładowców (choć i w tym zakresie zdarzają się wyjątki). 

• Informacje ze strony dziekanatu na temat odwołanych zajęć pojawiają się zbyt późno 

lub wcale, inaczej sytuacja wygląda, gdy informację                                             o 

odwołaniu/przełożenia zajęć przekazuje sam wykładowca; 

• Większość studentów pozytywnie ocenia poziom studiowania oraz profesjonalizm i 

zasób wiedzy kadry naukowej Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Studenci 

oczekują jednak niewielkich zmian. Najczęstsze postulaty dotyczą: a) Poszerzenia 

oferty specjalności na kierunku Pedagogika b) Zmiany w systemie wyboru 

przedmiotów "do wyboru", c) Szybszego reagowania dziekanatu na zmiany w planie. 

d) Zmniejszenia liczebności grup ćwiczeniowych i konwersatoryjnych e) Studenci 

oczekują, aby rozstrzygnięcia dotyczące spraw studenckich konsultować z nimi lub ich 

przedstawicielami, nie pomijając ich oraz ich opinii przy podejmowaniu kluczowych 

dla nich postanowień i dokonywaniu zmian, które ich dotyczą (osoby, które w 

poprzednim roku akademickim korzystały z systemu popołudniowego studiów, w tym 

roku akademickim nie mogły w pełni uczestniczyć w zajęciach, ponieważ kolidowało 

to z podjętą przez nich pracą - studenci często zwracali uwagę na taka sytuację, czują 

się zawiedzeni decyzją zmiany systemu ich studiowania). 

EKONOMIA 

• Studenci ocenili bardzo dobrze ofertę programową oraz przedmioty do wyboru. Bardzo 

dobra oferta programowa, możliwość studiowania na kierunkach humanistycznych, 

kierunkach ścisłych oraz nauk o zdrowiu. 
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• Dostępność do IOS nie budzi zastrzeżeń. Uczelnia przychylnie odnosi się do wniosków 

o indywidualną organizację studiów. 

• Studenci ocenili bardzo dobrze organizację praktyk zawodowych. Uczelnia pomaga w 

zorganizowaniu praktyk studenckich. Studenci są informowani za pomocą poczty 

elektronicznej o różnych możliwościach rozwoju kariery w tym ciekawych praktyk czy 

staży studenckich. Opinia pozytywna: Dobry kontakt z osobami organizującymi 

praktyki, szeroka oferta biura karier zawodowych. 

• Przejrzystość programów studiów, planów zajęć i wymagań została oceniona przez 

większość studentów bardzo dobrze. Programy studiów, plany zajęć publikowane są na 

stronie internetowej, co umożliwia szybki dostęp do tych informacji. 

• Poziom nauki języków obcych oceniony został przez II rok na wysokim poziomie. 

Natomiast wśród studentów III roku pojawiły się dwie opinie krytyczne: bardzo niski 

poziom, oferta językowa dość skąpa. 

• Wszyscy studenci ocenili kadrę naukową, jako prezentującą wysoki poziom wiedzy. 

Wykładowcy są dostępni w ramach konsultacji. 

• W opinii studentów, system oceniania, zasady i wymagania są jasne i przejrzyste. Nie 

było uwag krytycznych. 

• Warunki lokalowe zostały ocenione jako bardzo dobre. Sale komputerowe wyposażone 

są w dobry sprzęt i w programy pomagające rozwijać umiejętności praktyczne. 

• Bardzo dobry dostęp do informacji, aktualizowany na stronie internetowej jak również 

przekazywany przez nauczycieli oraz dziekanat uczelni. Jedna opinia krytyczna: Nie 

zawsze informacje umieszczane są na czas. 
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BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

• Studenci w odpowiedzi na pytania prowadzącego zasadniczo nie wskazywali na 

problemy dotyczące jakości i warunków studiowania na kierunku. Jedynym 

problemem, któremu poświęcili wiele uwagi był niedostatek informacji na temat 

specjalizacji – studenci po wyborze specjalizacji nie mają nawet świadomości, że 

zajęcia specjalistyczne są realizowane. Nie wiedzą, które spośród przedmiotów są 

przedmiotami specjalistycznymi. Tymczasem większa specjalizacja w toku nauczania 

jest dla nich ważna. 

• Studenci wyrazili pozytywną ocenę nauki w formie zdalnej. Z aprobatą wyrażali się na 

temat narzędzi technicznych, za pomocą których są prowadzone zajęcia. Wskazywali, 

że część wykładowców miała początkowo problemy ze sprawnym posługiwaniem się 

programem Teams, ale te problemy też już się nie pojawiają.  

• Studenci byli pytali o podstawowe kwestie dotyczące zaliczenia praktyk, jednak nie 

zgłaszali problemów w tym zakresie. 

ADMINISTRACJA 

• Zdecydowana większość studentów oceniła dobrze ofertę programową. 

• Studenci nie mają uwag odnośnie dostępności studiów indywidualnych. Wszyscy 

ankietowani dobrze ocenili IOS. 

• Studenci ocenili program studiów, plan zajęć oraz wymagania dostatecznie. Nie podali 

jednak konkretnych zastrzeżeń. 

• Ogólnie poziom nauki języków obcych został dobrze oceniony przez 75% 

ankietowanych. 

• Kadra WNS została oceniona bardzo dobrze i dobrze przez 75 % studentów. Nie ma 

uwag związanych z dostępem do konsultacji. 

• Warunki lokalowe zostały ocenione przez studentów jako bardzo dobre.  

Co do liczebności grup ćwiczeniowych opinie są pozytywne.  

Większość osób biorących udział w ankiecie dobrze oceniła dostęp do informacji na 

WNS. 
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ZARZĄDZANIE 

• Z oferty programowej większość studentów jest zadowolona i ocenia ją jako 

satysfakcjonującą, natomiast wybór specjalizacji jest ograniczony: Całkiem 

zadowalająca. Ogólnie szeroka oferta, kierunek Zarządzanie ma mało specjalizacji. 

Raczej cała oferta jest bogata. Wysoka. Oferta programowa oraz ilość i poziom 

przedmiotów jest zadawalający. Możliwości wyboru specjalizacji nie doświadczyłem. 

Uważam, że oferta programowa jest bogata i każdy studiujący ma duży wybór. Jestem 

jak najbardziej zadowolona z programu nauczania. Przedmioty są bardzo przyjazne i 

wykładowcy bardzo dobrze tłumaczą. Nie mam zastrzeżeń do oferty programowej, ilości 

i poziomu przedmiotów do wyboru, jednak uważam, że studenci powinni mieć wybór z 

co najmniej 2 specjalizacji. Szeroka oferta studiów.  

• Zdecydowana większość studentów nie zgłasza problemów dotyczących efektów 

uczenia się, ale znalazł się jeden głos krytyki. Nie występują. Raczej nie. Pojedyncze, 

niedoprecyzowanie formy zaliczenia. Nie zauważyłam trudności. Nie mam trudności w 

osiąganiu poszczególnych efektów kształcenia. Raczej nie dotyczy. Tak, ponieważ moim 

zdaniem i nie tylko niewielka część wykładowców sama nie wie czego uczy. 

• Studenci nie mają problemów z dostępnością do studiów indywidualnych, część z mich 

cieszy się, ze istnieje taka możliwość. Raczej nie są w chwili obecnej zdecydowani na 

taki tryb studiowania. Nie wiem / Nie potrzebna była wiedza na ten temat. Dostępne. 

Nie brałam udziału. Nie dotyczy, ale zasady wydają się zrozumiałe. Brak informacji na 

ten temat. Nie mam zdania. Nie studiuje indywidualnie. Wykładowcy w razie potrzeby 

są w stanie indywidualnie wytłumaczyć zagadnienia. Nie jestem zainteresowany 

studiami indywidualnymi.  

• Studenci ocenili organizację i ofertę praktyk zawodowych pozytywnie, jednak studenci 

kierunku zarządzania jeszcze nie uczestniczyli w praktykach, więc większość z nich nie 

ma na ten temat zdania: Nie otrzymałem. Zadowalająca.  Brak programu praktyk dla 

kierunku Zarządzanie. Brak dostępnych informacji na temat praktyk na kierunku 

zarządzanie. Nie mam zdania. Nie doświadczyłem.  Jestem na 1 roku, nie korzystałam 

jeszcze. Nie miałem okazji z nich skorzystać. Bardzo wygodna sprawa, nie każdy ma 
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możliwość załatwienia indywidualnie. Bardzo dobry pomysł, ponieważ nie każdy ma 

możliwość indywidualnego załatwienia sobie praktyk. 

• Przejrzystość programów studiów, wymagań, oceny studentów w tej kwestii są w 

większości pozytywne, ale pojawiły się pojedyncze uwagi krytyczne.  Ilość egzaminów 

podczas sesji według programu studiów jest niezgodna z finalną ilością egzaminów. 

Często te informacje nie są aktualizowane lub zostają zaktualizowane po czasie co 

powoduje lekkie zamieszanie. Dobra. Program studiów, plan zajęć oraz wymagania są 

dla mnie przejrzyste i jasne. Bardzo dobra przejrzystość. Program studiów, plan zajęć i 

wymagania, są przejrzyste i wszystko co chce wiedzieć jestem w stanie odnaleźć na 

stronie internetowej uczelni. Na dobrym poziomie. W większości przypadków 

przejrzyste. Bardzo dobra. Odpowiednia przejrzystość programów studiów. 

• Ogólnie poziom nauki języków obcych oceniony został bardzo dobrze, bez żadnych 

zastrzeżeń.  Studenci jednak podnieśli jednak kwestię rozszerzenia oferty językowej 

oraz możliwości nauki więcej niż jednego języka obcego. Na wysokim poziomie. Mały 

wybór języków, oferta byłaby atrakcyjniejsza po wprowadzeniu hiszpańskiego/ 

włoskiego. Jeżeli chodzi o angielski to zajęcia są na bardzo wysokim poziomie, dużo 

interakcji. Na wysokim poziomie, wykładowca stara się podejść do każdego studenta w 

sposób indywidualny, dzięki temu nauka jest efektywna. Wszystkie zagadnienia 

prowadzone od początku, same zajęcia przejrzyste w miłej atmosferze. Aktualna oferta 

nauki języków obcych jest zadawalająca. Bardzo dobra, bardzo wyrozumiali i 

wykwalifikowani wykładowcy. Nie mam zastrzeżeń. Możliwość większego wyboru np 

dodatkowy język hiszpański. Zajęcia j. angielskiego p. Dąbrowskim są bardzo 

kształcące. Wiedza jest przekazywana jasno i zrozumiale. Moją propozycją jest 

wprowadzenie j. hiszpańskiego,  jako nieobowiązkowy przedmiot dodatkowy. 

• Większość ankietowanych studentów oceniło bardzo dobrze kadrę naukową, sposób 

prowadzenia zajęć.  Wysoki, każdy nauczyciel akademicki ma dyżur na Teams. Całkiem 

zadowalająca. Odpowiednia. Sposób prowadzenia zajęć jest zróżnicowany, dzięki 

czemu zajęcia są o wiele bardziej przystępniejsze. Kontakt z wykładowcami w ramach 

konsultacji bardzo dobry. Sposób prowadzenia zajęć i przekazywanie wiedzy jest na 

wysokim poziomie. Wszystkie zagadnienia prowadzone od początku, same zajęcia 

przejrzyste w miłej atmosferze.  Kadra wykwalifikowana, kontakt bezproblemowy. 

Sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy oraz kontakt z nauczycielami akademickimi 
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oceniam na dobry. Bardzo dobry kontakt. Wykładowcy są bardzo pomocni. Jestem 

zadowolony z sposobu w jaki prowadzone są zajęcia oraz z poziomu wiedzy 

przekazywanej nam przez nauczycieli, natomiast istnieje problem z kontaktami z 

pojedynczymi nauczycielami. Kadrę naukową pod względem ogólnym oceniam jako 

dosyć dobrą. 

• Przejrzysty, jasny i zrozumiały dla studentów system oceniania przekazywany podczas 

pierwszych zajęć organizacyjnych pokrywa się ze skalą w odniesieniu, do której 

oceniane są prace końcowe. Przejrzysty. Brak dokumentu o procentowych przedziałach 

oceniania. Odpowiedni. Sprawiedliwy. Każdy wykładowca w sposób przejrzysty 

omawia zasady oceniania. Dobra, pojedyncze wyjątki. System oceny studentów oceniam 

jako dobry. Zdarzały się przypadki, gdzie nauczyciel podnosił próg procentowy 

wymagany do zaliczenia przedmiotu na poprawie względem pierwszego terminu, poza 

tym nie mam zastrzeżeń. W większości przypadków pozytywne i jasne. Ogólnie w 

porządku z wyjątkiem pewnych nieporozumień, z jednym z wykładowców od 

komunikowania społecznego. 

• Warunki lokalowe, mimo zdalnego nauczania zostały ocenione przez większość 

studentów jako dobre. Nie widziałem. Nie mam zdania. Częste zakłócenia internetowe. 

Czasami występuje problem z łączem internetowym, dodatkowo Teams czasami się 

zacina. Dobra. Warunki lokalowe oraz baza komputerowa oceniam jako dobrą. Bardzo 

dobra. Nie mam zastrzeżeń.  

• Co do liczebności grup ćwiczeniowych opinie w większości są pozytywne oprócz jednej 

osoby, która twierdzi: „Duża. Odpowiednia. Bez zarzutów, prawie idealna frekwencja. 

Raczej większość osób dołącza się do ćwiczeń. Optymalna. Liczebność grup studenckich 

adekwatna do uczelni. Bardzo dobra. Nie mam zastrzeżeń. 

• Studenci oceniają dostęp do informacji o programach studiów, programie Erasmus jako 

satysfakcjonujący, jasny, przejrzysty z wyjątkiem jednej osoby. Niski dostęp. Duża 

dostępność. Średni. Bardzo dobry.  Niektóre informacje nie są aktualizowane. Dostęp 

do informacji oceniam jako dobry. Bardzo dobry dostęp do informacji i bardzo duża 

oferta. Wszystkie interesujące mnie informację jestem w stanie odnaleźć na stronie 

internetowej uczelni. Oceniam jako bardzo dobry, wszystko opisane na stronie 

internetowej uczelni. Mały wybór państw jeżeli chodzi o Erasmusa. 

• Studenci raczej nie mieli innych uwag Dwie osoby zamieściły wcześniej zawarte 
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spostrzeżenia. Jedna osoba wnioskowała o wprowadzenie ankiety z pytaniami 

zamkniętymi. Mały wybór państw, jeżeli chodzi o Erasmusa. Wcześniej wspomniane 

poszerzenie oferty językowej byłoby atrakcyjne nawet w formie koła naukowego dla 

chętnych. Proponuję przygotowanie ankiety z ustalonymi odpowiedziami.  

 

 



23 

 

                                                

• Przeprowadzono na wydziałach oraz w jednostkach organizacyjnych Uczelni (studium 

wychowania fizycznego i sportu, studium praktycznej nauki języka obcego) ankiety 

dotyczące oceny nauczycieli akademickich (Instrukcja nr 2 Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia). Ankietyzacja została przeprowadzona w formie 

elektronicznej. Ankiety zostały następnie opracowane przez koordynatora ds. ankietyzacji 

mgr A. Adamowską a ich wyniki poddane analizie przez dziekanów oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych. 

 

• Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju i konieczności przeprowadzania zajęć w formie 

zdalnej przeprowadzono wśród studentów ankiety na temat ich stopnia zadowolenia z 

takiej formy prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 

 

Wydział Nauk Społecznych  

Liczba ankiet 2021: 181 

Liczba ankiet 2020: 96 

1. W jakiej formie prowadzone były 

zajęcia?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

 2020 2021 2020 2021 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem 

komunikacji audio/video/prezentacji 

6 176 6,25 % 96 % 

nagranie zajęć audio/video/ do odtworzenia w 

dowolnym czasie 

1 - 1,04 % - 

udostępnianie materiałów dydaktycznych w 

postaci kursu na platformie  

e-learningowej 

52 3 54,16 % 2 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych za 

pomocą poczty elektronicznej 

34 3 35,41 % 2 % 

Inne 3 - 3,14 % - 

 

2. Poziom zajęć prowadzonych w formie online był Pana /Pani zdaniem: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

 2020 2021 2020 2021 

wyższy od tradycyjnych zajęć 10 18 10,42% 10 % 
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taki sam lub porównywalny do tradycyjnych form 

zajęć 

63 129 65,63% 71 % 

niższy od tradycyjnych form zajęć 14 28 14,58 % 15 % 

dużo niższy od tradycyjnych form zajęć 9 7 9,37 % 4 % 

Inne 0 0 - - 

 

3. Jak ocenia Pan/Pani zdalny kontakt z nauczycielami akademickimi? 

 

4. Czy występowały utrudnienia przy prowadzeniu zajęć zdalnych? Jeśli tak to jakie?: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Problemy z Internetem* Problemy z Internetem (przerywanie połączenia w 

trakcie zajęć) 

Gorszy kontakt z wykładowcami (szczególnie na 

poziomie zaliczania i oceniania prac) 

- 

Jedynie w kontaktach z niektórymi wykładowcami - 

Problemy z platformą Moodle Problemy z platformą Moodle  (przeciążenia w 

trakcie egzaminów, problem z dostępem) 

 Przeciążenia na platformie MS Teams 

Brak** - 

Nie występowały trudności Nie występowały trudności 

Nie  - 

Niejasne polecenia od wykładowców (testy 

przeprowadzane były w innych dniach niż powinny odbyć 

się zajęcia) 

- 

Brak maili uczelnianych dla studentów (konieczność 

używania prywatnej poczty) 

- 

Nie było zajęć zdalnych (wykładowcy nie łączyli się z 

nami)*** 

Wyrozumiałość wykładowców w przypadku 

problemów technicznych 

Używanie programów przewyższającym możliwości 

komputerów osobistych (uciążliwości związane z czasem 

wykonania zadania itp.) 

- 

*najczęściej powtarzające się odpowiedzi 

**średnia powtarzalność odpowiedzi 

***rzadko pojawiające się odpowiedzi 

 

 

5. Jaka jest Pana/Pani zdaniem ocena nauczania online na Pana/Pani kierunku?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobry 32 81 33,33 % 45 % 

Dobry 34 80 35,42 % 44% 

Dostateczny 22 16 22,92 % 9% 

 Niewystarczający 8 4 8,33 % 2% 

Inne 0 0 - - 
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Odpowiedzi Liczba odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobra 34 69 35,42 % 38 % 

Dobra 39 91 40,62 % 50 % 

Dostateczna 15 20 15,63 % 11 % 

Niedostateczna 8 2 8,33 % 1 % 

 

 

 

 

 

6.   Co Pana/Pani zdaniem poprawiłoby jakość kształcenia online na Pana/Pani kierunku? 

      

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Kontakt online z wykładowcami, aby tłumaczyli 

wysyłane materiały  - 

Rozwój platformy e-learningowej oraz prowadzenie 

wykładów w formie interaktywnej za pomocą aplikacji 

zoom, meet itp. - 

E-zajęcia z wykorzystaniem komunikatorów  - 

Lepiej sprecyzowane wymagania  - 

Informowanie studentów o ich postępach w nauce - 

Poprawa komunikacji z wykładowcami   - 

 Jakość kształcenia jest na wysokim poziomie 

Szybsze odpowiedzi na maila czy platformę od 

wykładowców - 

Większe zaangażowanie ze strony prowadzących w 

kontakt z studentami 

Udostępnianie przez wykładowców ciekawych 

artykułów, stron internetowych, praktycznych 

przykładów 

Zwrócenie uwagi na przygotowanie do prowadzenia zajęć 

w formie zdalnej przez nauczycieli akademickich 

Umiejętne posługiwanie się platformą internetową 

przez wykładowców 

 

 

Brak dostępu innych grup do prac wstawianych w 

plikach na danej specjalności. 

 

Zapewnienie przez Uczelnię dostępu do maili 

studenckich na domenę szkoły.  - 

Zapewnienie komputerów o specyfikacji spełniającej 

minimalne wymagania programów wymaganych do 

edukacji - 

Aplikacja na telefon - 

Nic  - 

Brak sugestii - 
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7.     Inne uwagi i sugestie: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Wysyłanie zbyt dużej ilości materiałów na pocztę lub 

wstawianie na platformę 

- 

Brak kontaktu „na żywo” z wykładowcami - 

 Zajęcia hybrydowe 

 

 Zajęcia online pozwoliły jednocześnie studiować i 

pracować 

 Niektórzy wykładowcy nie udostępniali ekranu. 

Kontakt był jedynie werbalny. Trudno sobie wyobrazić 

pewne rzeczy, np. wzory, kiedy nie można tego 

zobaczyć. 
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Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Liczba ankiet 2021: 407 

Liczba ankiet 2020: 265 

 

1. W jakiej formie prowadzone były zajęcia?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

 2020 2021 2020 2021 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem 

komunikacji audio/video/prezentacji 

17 392 6,42 % 96 % 

nagranie zajęć audio/video/ do odtworzenia w 

dowolnym czasie 

1 3 0,38 % 1 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych w 

postaci kursu na platformie  

e-learningowej 

197 9 74,33 % 2 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych za 

pomocą poczty elektronicznej 

44 4 16,61 % 1 % 

Inne 6 0 2,26 %  

 

 

2. Poziom zajęć prowadzonych w formie online był Pana /Pani zdaniem: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

 2020 2021 2020 2021 

wyższy od tradycyjnych zajęć 33 50 12,45 % 12 % 

taki sam lub porównywalny do tradycyjnych 

form zajęć 

133 242 50,19 % 59 % 

niższy od tradycyjnych form zajęć 59 91 22,26 % 22 % 

dużo niższy od tradycyjnych form zajęć 38 0 14,33 % - 

Inne 2 3 0,75 % 1 % 

 

Jak ocenia Pan/Pani zdalny kontakt z nauczycielami akademickimi?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobry 74 146 27,92 % 36 % 

Dobry 104 194 39,24 % 48 % 

Dostateczny 52 55 19,62 % 14 % 

Niewystarczający 34 12 12,83 % 3 % 

Inne 1 0 0,39 % - 
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3. Czy występowały utrudnienia przy prowadzeniu zajęć zdalnych? Jeśli tak to jakie?: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Problemy z Internetem Słaba jakość połączenia, problemy z video i 

mikrofonem, słaba jakość dźwięku 

 

Utrudniony kontakt z wykładowcami - 

Problemy techniczne (słaby zasięg, zawieszanie 

komputera, zacinanie się programów) 

- 

Przeciążenie platformy Moodle (brak możliwości 

wejścia na platformę, brak możliwości oddania pracy w 

terminie) 

Przeciążenie platformy Moodle (w trakcie 

egzaminów, trudności w zalogowaniu) 

Trudności w zrozumieniu materiału - 

 Problemy z platforma Teams 

 

Nie występowały trudności Brak 

Nie  - 

Presja czasu (zbyt krótki czas na wykonywanie zadań, 

zaliczenia) 

- 

Brak wyrozumiałości ze strony wykładowców dot. 

problemów technicznych 

Brak wyrozumiałości ze strony wykładowców dot. 

problemów technicznych 

Problemy techniczne „zoom” - 

Nieporozumienia, brak informacji zwrotnej od 

wykładowców 

- 

Problemy z dostarczaniem i otrzymywaniem maili - 

*najczęściej powtarzające się odpowiedzi 

**średnia powtarzalność odpowiedzi 

***rzadko pojawiające się odpowiedzi 

 

 

4. Jaka jest Pana/Pani zdaniem ocena nauczania online na Pana/Pani kierunku?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobra 69 165 26,04 %  

Dobra 113 174 42,64 % 43 % 

Dostateczna 62 61 23,40 % 15 % 

Niedostateczna 21 8 7,92 % 2 % 
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5.   Co Pana/Pani zdaniem poprawiłoby jakość kształcenia online na Pana/Pani kierunku?: 

      

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Więcej zajęć ,,na żywo" (meet, zoom, skype) - 

Większa ilość materiałów audio/video wykonanych 

przez samych wykładowców (nagrywanie wykładów i 

przesyłanie studentom do odtworzenia  - samo 

wysyłanie materiałów jest zbyt prostym rozwiązaniem) - 

Większy wkład nauczycieli akademickich w naukę 

zdalną 

Prezentacje mogłyby być dostępne przez okres trwania 

przedmiotu i semestru bo czasami ciężko jest coś 

zanotować w szybkim tempie 

 

Ujednolicenie formy prowadzenia zajęć  (albo wszystko 

na platformie, albo wszystko przez maila) 

- 

Systematyczny kontakt z wykładowcami - 

 Nie było problemów 

Informacja zwrotna ( brak feedbacku od niektórych 

wykładowców od początku zajęć online ) 

- 

Lepsze tłumaczenie materiału - 

Udzielenie szkolenia/porad dla wykładowców nt 

prowadzenia zajęć online 

Znajomość obsługi MS Teams przez wykładowców 

Dłuższy czas na napisanie egzaminu  

Większa wyrozumiałość wykładowców (dot. sprzętu 

osobistego oraz problemów technicznych) 

Brak wyrozumiałości wykładowców w przypadku 

występowania problemów technicznych 

Bogatsze wyjaśnienie treści na temat wysyłanych 

materiałów. 

- 

Nic - 

Wszystko było w porządku  - 

Nie wiem - 

 

7.     Inne uwagi i sugestie: 

 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Przeciążenie platformy Moodle (brak możliwości wejścia 

na platformę, brak możliwości oddania pracy w terminie) 

- 

Więcej wyrozumiałości ze strony wykładowców dot. 

problemów technicznych np. podczas odsyłania prac na 

platformie 

- 

 Pozostawienie części zajęć online  

Za krótki czas na zaliczenia/egzaminy/testy 
- 
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Zdalne nauczanie w większości przypadków polegało na 

robieniu zadań, bez możliwości dowiedzenia się czy 

zostały one wykonane poprawnie  

- 

 

W wielu przypadkach zajęcia były na wysokim 

poziomie, jednak w niektórych przypadkach było 

wręcz przeciwnie - wykładowcy ani trochę nie byli 

przygotowani do prowadzenia zajęć na platformie 

Teams 

Prowadzący zadawali znacznie więcej zadań aniżeli 

robiliby to w formie stacjonarnej - 
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Wydział Nauk o Zdrowiu 

Liczba ankiet 2021: 289 

Liczba ankiet 2020: 507 

 

1. W jakiej formie prowadzone były zajęcia?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem 

komunikacji audio/video/prezentacji 

13 263 2,56 % 91 % 

nagranie zajęć audio/video/ do odtworzenia w 

dowolnym czasie 

3 1 0,59 % 0 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych w postaci 

kursu na platformie  

e-learningowej 

397 4 78,31 % 1 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych za 

pomocą poczty elektronicznej 

94 17 18,54 % 6 % 

Inne 0 5 - 2 % 

 

2. Poziom zajęć prowadzonych w formie online był Pana /Pani zdaniem: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

wyższy od tradycyjnych zajęć 35 50 6,90 % 17 % 

taki sam lub porównywalny do tradycyjnych form 

zajęć 

289 188 57,00 % 65 % 

niższy od tradycyjnych form zajęć 147 43 28,99 % 15 % 

dużo niższy od tradycyjnych form zajęć 34 9 6,72 % 3 % 

Inne 2 0 0,39 % - 

 

 

Jak ocenia Pan/Pani zdalny kontakt z nauczycielami akademickimi?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobry 181 158 35,70 % 55 % 

Dobry 217 105 42,80 % 36 % 

Dostateczny 88 23 17,35 % 8 % 

Niewystarczający 15 3 2,96 % 1 % 

Inne 6 0 1,19 % - 
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3. Czy występowały utrudnienia przy prowadzeniu zajęć zdalnych? Jeśli tak to jakie?: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

 Problemy techniczne (przerwane połączenia, słaba 

jakość dźwięku) 

 Problemy z Internetem 

Nie występowały utrudnienia - 

Brak trudności Brak trudności 

Zawieszanie się platformy z powodu przeciążenia 

(trudności z załadowaniem plików zaliczeniowych) 

- 

Błędnie przypisane kursy (np. 

położnictwo/pielęgniarstwo)  

- 

Po zapisaniu się na kurs nie była widoczna obecność - 

Problemy z Internetem - 

Prowadzenie zajęć w trakcie dyżurów. Brak możliwości 

pełnego uczestnictwa w zajęciach. 

- 

Wykładowcy nie korzystają z metod multimedialnych - 

  

*najczęściej powtarzające się odpowiedzi 

**średnia powtarzalność odpowiedzi 
***rzadko pojawiające się odpowiedzi 

 

4. Jaka jest Pana/Pani zdaniem ocena nauczania online na Pana/Pani kierunku?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobra 152 147 29,98 % 51 % 

Dobra 234 110 46,15 % 38 % 

Dostateczna 109 29 21,50 % 10 % 

Niedostateczna 12 4 2,37 % 1 % 

 

5.   Co Pana/Pani zdaniem poprawiłoby jakość kształcenia online na Pana/Pani kierunku?: 

     Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem komunikacji 

audio/video/prezentacji 

 

Lepszy kontakt z wykładowcami  

Jaśniejsze przekazywanie informacji  
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Zaangażowanie wykładowców Zwiększenie zaangażowania wykładowców w 

prowadzenie zajęć 

 Przeszkolenie wykładowców z obsługi platformy 

Teams 

Sprawniej działająca platforma e-learningowa  

  

 Brak wyrozumiałości w nagłych przypadkach np. 

uszkodzony mikrofon, zakłócenia internetowe 

Aplikacja do ściągnięcia na telefon  

Więcej notatek edukacyjnych  

Kurs ze znajomości obsługi danego programu do nauki 

on-line (dot. studentów i wykładowców) 

 

Ujednolicenie formy prowadzenia zajęć (materiały w 

jednym miejscu) – nie za każdym razem gdzie indziej 

(moodle, WU, mail prywatny) 

 

Nic nie zastąpi nauczania tradycyjnego  

Lepiej by zajęcia nie odbywały się online  

Nie mam zdania  

Nie wiem  

Brak sugestii  

Nic  

Wysyłanie przez wykładowców nagrań tematów  

 Powrót do zajęć stacjonarnych 

 

7.     Inne uwagi i sugestie: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Brak uwag i sugestii  

Obawa podczas egzaminu o dostęp do Internetu  

 Niektórzy wykładowcy mają problem ze 

znajomością platformy Teams.  

 Słaba znajomość obsługi komputera przez 

prowadzącego zajęcia 

Nałożenie się praktyk z terminami egzaminów  

Utrudniony kontakt z wykładowcami   

 

 

• W pracach nad poprawą jakości kształcenia brali aktywny udział studenci. Przedstawiciele 

samorządu studenckiego oraz wybranych kierunków studiów wyrażali opinie w sprawach 

dotyczących procesu kształcenia. 

• W roku akademickim 2020/2021 studenci wszystkich kierunków mieli możliwość 

rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych:  

Wydział Nauk o Zdrowiu:  

1. SKN Cosmeo 
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2. SKN Pielęgniarstwa Nowoczesnego 

3. SKN Promocji Zdrowia 

4. SKN Symulacji Medycznych 

5. SKN Młodych Położnych 

6. Koło Naukowe Absolwentów 

Wydział Nauk Społecznych: 

1. Interdyscyplinarne Studenckie Koło Nauk Społecznych 

1.1. Sekcja Bezpieczeństwo wewnętrzne  

1.2. Sekcja Rządni sukcesu  

1.3. Sekcja Komunikatywni marketingowcy  

2. Studenckie Koła Naukowe Ekonomistów  

2.1. Sekcja Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia 

2.2. Sekcja Ekonometrii i statystyki 

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

1. Studenckie Koło Naukowe Edukacji Elementarnej „Elemelek” 

2. Studenckie Koło Naukowe „Anglomaniacy” 

2.1. Sekcja Cool-tura,  

2.2. Sekcja metodyczna,  

3. Studenckie Koło Psychologiczne „PSYCHOLOGIA I ŻYCIE” 

4. Studenckie Koło Naukowe Twórczości i Kreatywności „Żakodywergenci” 

5. Studenckie Koło Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach 

6. Studenckie Koło Nauk Społecznych „Prosocjalni” 

7. Studenckie Koło Naukowe Informatyków 

7.1. Sekcja Anonimowi Fanatycy Komputerów  

7.2. Sekcja Grafiki Komputerowej  

7.3. Sekcja Gier Karcianych  

 

• Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i konieczność prowadzenia kształcenia w 

formie zdalnej, ograniczono część przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym 

i informacyjnym. Wyeksponowano natomiast działania mające na celu, m.in. 

utrzymywanie trwałych więzi z przedstawicielami władz samorządowych, z instytucjami 

regionalnego rynku pracy, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.   
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• Kontynuowano współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, z instytucjami oświatowymi 

i społeczno-gospodarczymi.  

• Poddano analizie oczekiwania kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. Raport z oczekiwań kandydatów na studentów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku poddano analizie na Radach Programowo-Dydaktycznych. 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek Poziom 

studiów 

 

Liczba 

kandydatów 

Liczba ankiet 

wypełnionych przez 

kandydatów 

Pielęgniarstwo I stopnia  105 

Pielęgniarstwo II stopnia  118 

Położnictwo I stopnia  25 

Kosmetologia I stopnia  74 

RAZEM   322 
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I. KIERUNEK: Kosmetologia – studia pierwszego stopnia 

 

1.1. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.1.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Kosmetologia I 

 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 73 99 

Mężczyźni 1 1 

Razem: 74 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99%

1%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Kosmetologia I 

 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 72 98 

26 – 30 lat 0 - 

31 – 35 lat 1 1 

36 – 40 lat 1 1 

41 – 45 lat 0 - 

Powyżej 46 lat  0 - 

Razem: 74 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Kosmetologia I 

 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 28 38 

Wieś 46 62 

Razem: 74 100 

 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

38%

62%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Kosmetologia I 

                     

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 19 10 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

36 20 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

35 19 

Dobra lokalizacja Uczelni 49 26 

Warunki i tryb rekrutacji 11 6 

System pomocy stypendialnej 8 4 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

28 15 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Kosmetologia I 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

60 81 

Sugestie bliskich osób 3 4 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

2 3 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

5 7 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

1 1 

Zwiększenie szans na rynku pracy 2 3 

Przypadek 1 1 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 
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Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Kosmetologia I 

 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

66 49 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

27 20 

Mam nadzieję na zmianę pracy 1 1 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

41 30 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

81%

4%

3%

7%

1%

3%

1%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Niepowodzenia w dostaniu się na inny
kierunek studiów

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy

Przypadek
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   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Kosmetologia I 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

6 8 

Z informacji w prasie drukowanej 2 3 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

18 24 

Z reklamy w Internecie 6 8 

Z udziału w targach edukacyjnych 1 1 

Z reklamy w radio 1 1 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

5 7 

Ze strony Internetowej Uczelni 24 33 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

2 3 

Mediów społecznościowych 8 11 

Inne źródła, proszę podać jakie? 

- od koleżanki 

1 1 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom  

 
 

 

 

1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Kosmetologia I 

                     

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 3  4 

Nie pracujący 71 96 

8%
3%

24%

8%
1%

1%

7%

33%

3%
11%

1%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Z informacji w prasie drukowanej

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z udziału w targach edukacyjnych

Z reklamy w radio

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Dni otwartych organizowanych przez
Uczelnię

Mediów społecznościowych

Inne źródła, proszę podać jakie?
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Razem: 74 100   

 

 

 

 

 

Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4%

96%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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II.  KIERUNEK: Położnictwo – studia pierwszego stopnia 

 

 

1.2. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.2.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Położnictwo I 

 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 24 99 

Mężczyźni 1 1 

Razem: 25 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

 

 

99%

1%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Położnictwo I 

 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 17 68 

26 – 30 lat 3 12 

31 – 35 lat 1 4 

36 – 40 lat 3 12 

41 – 45 lat 1 4 

Powyżej 46 lat  0 0 

Razem: 25 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Położnictwo I 

 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 11 56 

Wieś 14 44 

Razem: 25 100 

 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Położnictwo I 

                     

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 6 10 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

10 16  

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

14 23 

Dobra lokalizacja Uczelni 15 25 

Warunki i tryb rekrutacji 5 8 

System pomocy stypendialnej 1 2 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

10 16 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Położnictwo I 

 

Czynniki  Nabór  

44%

56%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

14 56 

Sugestie bliskich osób 2 8 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

- - 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

5 20 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

- - 

Zwiększenie szans na rynku pracy 4 16 

Przypadek - - 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 

 
 

 

 

1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Położnictwo I 

 

56%

8%

20%

16%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Zwiększenie szans na rynku pracy
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Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

18 47 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

8 21 

Mam nadzieję na zmianę pracy 3 8 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

9 24 

Wzrost poczucia własnej wartości - - 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

 

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Położnictwo I 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

1 4 

Z informacji w prasie drukowanej - - 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

6 24 

Z reklamy w Internecie 3 12 

Z udziału w targach edukacyjnych 1 4 

Z reklamy w radio 1 4 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

1 4 

Ze strony Internetowej Uczelni 12 48 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

- - 

Mediów społecznościowych - - 

Inne źródła, proszę podać jakie? - - 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 



49 

 

 
  

 

 

 

1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Położnictwo I 

                     

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 7  28 

Nie pracujący 18 72 

Razem: 25 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

24%

12%

4%
4%4%

48%

Źródła dostarczające informacji kandydatom 

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z udziału w targach edukacyjnych

Z reklamy w radio

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni
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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

28%

72%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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III. KIERUNEK: Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia 

 

 

1.3. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.3.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo I 

 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 92 88 

Mężczyźni 13 12 

Razem: 105 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo I 

 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 75 71 

26 – 30 lat 9 8 

31 – 35 lat 7 7 

36 – 40 lat 4 4 

41 – 45 lat 6 6 

Powyżej 46 lat  4 4 

Razem: 105 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo I 

 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 48 46 

Wieś 57 54 

Razem: 105 100 

 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo I 

                     

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 24 9 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

61 22 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

37 13 

Dobra lokalizacja Uczelni 62 23 

Warunki i tryb rekrutacji 29 11 

System pomocy stypendialnej 12 4 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

50 18 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo I 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

46%
54%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

51 48 

Sugestie bliskich osób 7 7 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

2 2 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

29 28 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

7 7 

Zwiększenie szans na rynku pracy 8 7 

Przypadek 1 1 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

48%

7%2%

28%

7%
7% 1%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Niepowodzenia w dostaniu się na inny
kierunek studiów

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy



55 

 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo I 

 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

88 51 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

21 12 

Mam nadzieję na zmianę pracy 9 5 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

55 32 

Wzrost poczucia własnej wartości - - 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Kosmetologia I 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

7 7 

Z informacji w prasie drukowanej - - 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

49 47 

Z reklamy w Internecie 8 7 

Z udziału w targach edukacyjnych - - 

Z reklamy w radio - - 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

5 5 

Ze strony Internetowej Uczelni 26 25 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

1 1 

Mediów społecznościowych 8 7 

Inne źródła, proszę podać jakie? 

- od koleżanki 

1 1 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom  

 
 

 

 

 

7%

47%

7%
5%

25%

1%

7%

1%

Źródła dostarczające informacji 
kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z materiałów promocyjnych
(ulotki, foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Dni otwartych organizowanych
przez Uczelnię

Mediów społecznościowych
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1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Pielęgniarstwo I 

                     

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 22  21 

Nie pracujący 83 79 

Razem: 105 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

21%

79%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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IV. KIERUNEK: Pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia 

 

 

1.4. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.4.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo II 

 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 106 90 

Mężczyźni 12 10 

Razem: 118 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo II 

 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 55 47 

26 – 30 lat 13 11 

31 – 35 lat 6 5 

36 – 40 lat 9 8 

41 – 45 lat 6 5 

Powyżej 46 lat  29 24 

Razem: 118 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo II 

 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 71 60 

Wieś 47 40 

Razem: 118 100 

 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

90%

10%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo II 

                     

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 57 18 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

52 16 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

47 15 

Dobra lokalizacja Uczelni 74 23 

Warunki i tryb rekrutacji 32 10 

System pomocy stypendialnej 16 5 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

43 13 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo II 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

60%

40%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

49 41 

Sugestie bliskich osób 2 2 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

1 1 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

11 9 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

33 28 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

20 17 

Przypadek 1 1 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? 

• Możliwość dalszego 

rozwoju 

1 1 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 
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1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pielęgniarstwo II 

 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

96 81 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

15 12 

41%

2%

1%9%

28%

17%
1%

1%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Niepowodzenia w dostaniu się na
inny kierunek studiów

Uważam, że nie będę miał/a
trudności ze znalezieniem pracy po
jego ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy

Przypadek

 Inne kryteria, proszę podać jakie?
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Mam nadzieję na zmianę pracy 4 4 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

3 3 

Wzrost poczucia własnej wartości - - 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Pielęgniarstwo II 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

1 1 

Z informacji w prasie drukowanej 1 1 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

52 44 

Z reklamy w Internecie 2 2 

Z udziału w targach edukacyjnych 2 2 

Z reklamy w radio - - 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

- - 

Ze strony Internetowej Uczelni 44 37 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

- - 

Mediów społecznościowych 12 10 

Inne źródła, proszę podać jakie? 

• Jestem absolwentką 

4 3 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 1%

44%

2%

2%

37%

10%
3%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Z informacji w prasie drukowanej

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z udziału w targach edukacyjnych

Ze strony Internetowej Uczelni

Mediów społecznościowych

Inne źródła, proszę podać jakie?
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1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Pielęgniarstwo II 

                     

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 61 52 

Nie pracujący 57 48 

Razem: 118 100   

 

 

Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

52%48%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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Wydział Nauk Społecznych 

 

Kierunek Poziom 

studiów 

 

Liczba 

kandydatów 

Liczba ankiet 

wypełnionych 

przez 

kandydatów 

Administracja I stopnia 44 32 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia 57 48 

Bezpieczeństwo wewnętrzne z 

administracją publiczną 

II stopnia 32 28 

Ekonomia I stopnia 39 39 

Ekonomia II stopnia 28 28 

Ekonomia (nst.) II stopnia 9* 6 

Finanse z elementami matematyki I stopnia 10** 5 

Zarządzanie I stopnia 43 43 

RAZEM  251 229 

*zbyt mała liczba ankiet do analizy 

**zbyt mała liczba ankiet do analizy (przeprowadzona tylko pierwsza tura rekrutacji) 
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I. KIERUNEK Administracja studia pierwszego stopnia 

 

1.5. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.5.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Administracja I 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 27 84 

Mężczyźni 5 16 

Razem: 32 100 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Administracja I 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 31 99 

26 – 30 lat - - 

31 – 35 lat - - 

36 – 40 lat - - 

84%

16%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  1 1 

Razem: 32 100 

 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku Administracja I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 13 41 

Wieś 19 59 

Razem: 32 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Administracja I 

                     

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 6 7 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

22 25 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

19 22 

41%

59%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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Dobra lokalizacja Uczelni 20 23 

Warunki i tryb rekrutacji 7 9 

System pomocy stypendialnej 3 3 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

11 13 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru          

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Administracja I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

12 37 

Sugestie bliskich osób 6 19 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 0 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

5 16 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

2 6 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

5 16 

Przypadek 2 6 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 32 100 
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Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

 

Kierunek Poziom studiów 

 

Liczba 

kandydatów 

Liczba ankiet 

wypełnionych 

przez 

kandydatów 

Praca socjalna I stopnia   21 

Nowe Media I stopnia  37 

Informatyka I stopnia  63  

Filologia I stopnia  99 

Filologia  II stopnia  4* 

Pedagogika II stopnia  55 

Pedagogika specjalna JSM  19 

Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna  

JSM  65 

RAZEM   363 
*zbyt mała liczba ankiet do analizy 
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I. KIERUNEK: Praca socjalna – studia pierwszego stopnia 

 

 

1.6. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.6.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Praca socjalna I 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 19 90 

Mężczyźni 2 10 

Razem: 21 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Praca socjalna I 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 21 100 

26 – 30 lat - - 

31 – 35 lat - - 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 21 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Praca socjalna I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 6 38 

Wieś 15 62 

Razem: 21 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

 

 

38%

62%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Praca socjalna I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 3 6 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

9 19 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

6 12 

Dobra lokalizacja Uczelni 15 31 

Warunki i tryb rekrutacji 4 8 

System pomocy stypendialnej 4 8 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

8 16 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Praca socjalna I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

14 67 

Sugestie bliskich osób 1 5 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 0 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

2 9 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

0 0 

Zwiększenie szans na rynku pracy 4 19 

Przypadek 0 0 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 21 100 
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Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Praca socjalna I 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

19 53 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

9 25 

Mam nadzieję na zmianę pracy 0 0 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

8 22 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

67%
5%

9%

19%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Zwiększenie szans na rynku pracy
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1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Praca socjalna I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

1 4 

Z informacji w prasie drukowanej 1 4 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

5 24 

Z reklamy w Internecie 0 0 

Z udziału w targach edukacyjnych 1 4 

Z reklamy w radio 0 0 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

1 4 

Ze strony Internetowej Uczelni 9 43 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

1 4 

Mediów społecznościowych 2 9 

Inne źródła, proszę podać jakie? 

- od koleżanki 

- - 

Razem: 21 100 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom  

 
 

 

1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Praca socjalna I 

                     

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 3 14 

Nie pracujący 18 26 

Razem: 21 100   

 

4%
5%

24%

5%

5%

43%

5%

9%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Z informacji w prasie drukowanej

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z udziału w targach edukacyjnych

Z reklamy w radio

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Dni otwartych organizowanych przez
Uczelnię

Mediów społecznościowych
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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

14%

86%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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II.  KIERUNEK: Nowe Media – studia pierwszego stopnia 

 

 

1.7. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.7.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Nowe Media I 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 26  70 

Mężczyźni 11 30 

Razem: 37 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

70%

30%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Nowe Media I 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 37 100 

26 – 30 lat - - 

31 – 35 lat - - 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 37 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Położnictwo I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 21 57 

Wieś 16 43 

Razem: 37 100 

 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Nowe Media I           

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 10 10 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

13 14 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

20 21 

Dobra lokalizacja Uczelni 25 26 

Warunki i tryb rekrutacji 10 10 

System pomocy stypendialnej 2 2 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

16 17 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Nowe Media I 

 

57%

43%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

22 56 

Sugestie bliskich osób 2 8 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 0 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

4 16 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

1 0 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

8 20 

Przypadek 0 0 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 37 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

56%

8%

20%

16%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Zwiększenie szans na rynku pracy
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Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Nowe Media I 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

25 44 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

12 21 

Mam nadzieję na zmianę pracy 0  

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

20 35 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Nowe Media I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

2 5 

Z informacji w prasie drukowanej 1 3 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

7 19 

Z reklamy w Internecie 6 16 

Z udziału w targach edukacyjnych 0 0 

Z reklamy w radio 0 0 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

1 3 

Ze strony Internetowej Uczelni 12 33 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

2 5 

Mediów społecznościowych 6 16 

Inne źródła, proszę podać jakie? - - 
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Razem: 37 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 
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1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Nowe Media I                 

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 1  3 

Nie pracujący 36 97 

Razem: 37 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%3%

19%

16%

3%
33%

5%

16%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Z informacji w prasie drukowanej

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Dni otwartych organizowanych przez
Uczelnię

Mediów społecznościowych
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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3%

97%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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III. KIERUNEK: Informatyka – studia pierwszego stopnia 

 

 

1.8. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.8.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Informatyka I 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 10 84 

Mężczyźni 53 16 

Razem: 63 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16%

84%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Informatyka I 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 59 94 

26 – 30 lat 4 6 

31 – 35 lat - - 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 63 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Informatyka I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 29 34 

Wieś 57 66 

Razem: 63 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 
 

 

 

 

34%

66%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Informatyka I                   

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 13 9 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

20 14 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

34 23 

Dobra lokalizacja Uczelni 46 32 

Warunki i tryb rekrutacji 8 6 

System pomocy stypendialnej 5 3 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

19 13 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Informatyka I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

34 54 

Sugestie bliskich osób 7 11 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 0 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

7 11 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

6 10 

Zwiększenie szans na rynku pracy 9 14 

Przypadek 0 0 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 63 100 
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Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

  

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Informatyka I 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

51 48 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

24 23 

Mam nadzieję na zmianę pracy 3 3 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

28 26 

Wzrost poczucia własnej wartości - - 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

54%

11%

11%

10%

14%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a
trudności ze znalezieniem pracy po
jego ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy
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   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Informatyka I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

5 8 

Z informacji w prasie drukowanej 0 0 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

15 23 

Z reklamy w Internecie 8 12 

Z udziału w targach edukacyjnych   

Z reklamy w radio 1 1 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

2 3 

Ze strony Internetowej Uczelni 28 42 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

0 0 

Mediów społecznościowych 5 8 

Inne źródła, proszę podać jakie? 

- od znajomych 

2 3 

Razem: 63 100 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 

  

 

 

1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Informatyka I          

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 7  11 

Nie pracujący 56 89 

Razem: 63 100   

 

 

 

 

 

8%

23%

12%

1%

3%

42%

8% 3%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z reklamy w radio

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Mediów społecznościowych

Inne źródła, proszę podać jakie?
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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 
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IV. KIERUNEK: Filologia – studia pierwszego stopnia 

 

 

1.9. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.9.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Filologia I 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 52 53 

Mężczyźni 47 47 

Razem: 99 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

53%
47%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Filologia I 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 96 97 

26 – 30 lat 3 3 

31 – 35 lat - - 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 99 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Filologia I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 60 61 

Wieś 39 39 

Razem: 99 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 



95 

 

 
 
 

 

 

 

 

1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Filologia I                  

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 17 8 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

36 17 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

45 22 

Dobra lokalizacja Uczelni 78 38 

Warunki i tryb rekrutacji 12 6 

System pomocy stypendialnej 4 2 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

14 7 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Filologia I 

Czynniki  Nabór  

61%

39%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

64 67 

Sugestie bliskich osób 17 15 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 0 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

4 4 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

4 4 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

8 8 

Przypadek 2 2 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 99 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 
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inny kierunek studiów
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ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy
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1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Filologia I 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

67 39 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

34 20 

Mam nadzieję na zmianę pracy 0 0 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

72 41 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie? - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Filologia I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

10 11 

Z informacji w prasie drukowanej 2 2 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

19 20 

Z reklamy w Internecie  10 11 

Z udziału w targach edukacyjnych 0 0 

Z reklamy w radio 0 0 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

3 3 

Ze strony Internetowej Uczelni 42 44 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

0 0 

Mediów społecznościowych 6 6 
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Inne źródła, proszę podać jakie? 

• od znajomych 

3 3 

Razem: 99 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom  
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1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Filologia I               

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 7 7 

Nie pracujący 92 93 

Razem: 99 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%
2%

20%

11%
3%

44%

6% 3%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Z informacji w prasie drukowanej

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Mediów społecznościowych

Inne źródła, proszę podać jakie?
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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

93%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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V. KIERUNEK: Pedagogika – studia drugiego stopnia 

 

 

1.10. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.10.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Pedagogika II 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 55 100 

Mężczyźni 0 0 

Razem: 55 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Płeć respondentów

Kobiety
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pedagogika II 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 43 78 

26 – 30 lat 6 11 

31 – 35 lat 6 11 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 55 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pedagogika II 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 24 44 

Wieś 31 56 

Razem: 55 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

44%

56%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pedagogika II                  

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra 

naukowa 

19 16 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

13 11 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

20 17 

Dobra lokalizacja Uczelni 37 32 

Warunki i tryb rekrutacji 8 7 

System pomocy stypendialnej 8 7 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

11 10 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pedagogika II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

31 56 

Sugestie bliskich osób 2 4 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 0 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

6 11 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

2 4 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

9 16 

Przypadek 4 7 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? 

• pasja 

1 2 

Razem: 55 100 
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Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pedagogika II 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

21 31 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

13 19 

Mam nadzieję na zmianę pracy 3 4 

56%

4%

11%

4%

16%

7% 2%

Czyniiki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy

Przypadek

 Inne kryteria, proszę podać jakie?
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Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

31 46 

Wzrost poczucia własnej wartości - - 

Inne, proszę podać jakie? - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Pedagogika II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

3 6 

Z informacji w prasie drukowanej 0 0 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

12 22 

Z reklamy w Internecie  3 6 

Z udziału w targach edukacyjnych 1 3 

Z reklamy w radio 0 0 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

0 0 

Ze strony Internetowej Uczelni 25 44 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

0 0 

Mediów społecznościowych 8 15 

Inne źródła, proszę podać jakie? 

• z rozmowy z opiekunem roku (1) 

• absolwentka Uczelni (2) 

 

3 

6 

Razem: 55 100 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 

 
 

  

 

 

 

1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Pedagogika II               

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 11 20 

Nie pracujący 44 80 

Razem: 55 100   

 

 

5%

22%

6%
2%

44%

15%

6%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z udziału w targach edukacyjnych

Ze strony Internetowej Uczelni

Mediów społecznościowych

Inne źródła, proszę podać jakie?
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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. KIERUNEK: Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie 

 

 

1.11. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.11.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Pedagogika specjalna JSM  

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 18 95 

Mężczyźni 1 5 

Razem: 19 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

95%

5%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pedagogika specjalna JSM 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 18 95 

26 – 30 lat - - 

31 – 35 lat 1 5 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 19 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pedagogika specjalna JSM 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 9 47 

Wieś 10 53 

Razem: 19 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pedagogika specjalna JSM                 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 4 8 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

12 23 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

13 24 

Dobra lokalizacja Uczelni 12 23 

Warunki i tryb rekrutacji 5 9 

System pomocy stypendialnej 4 8 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

3 7 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

47%
53%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pedagogika specjalna JSM 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

9 48 

Sugestie bliskich osób 5 26 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

1 5 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

1 5 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

0 0 

Zwiększenie szans na rynku pracy 3 16 

Przypadek 0 0 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 19 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 

48%

26%

5%

5%

16%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Niepowodzenia w dostaniu się na
inny kierunek studiów

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Zwiększenie szans na rynku pracy
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1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pedagogika specjalna JSM 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

18 58 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

5 16 

Mam nadzieję na zmianę pracy 1 3 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

7 23 

Wzrost poczucia własnej wartości - - 

Inne, proszę podać jakie? - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Pedagogika specjalna JSM 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

0 0 

Z informacji w prasie drukowanej 1 5 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

3 16 

Z reklamy w Internecie  4 21 

Z udziału w targach edukacyjnych 0 0 

Z reklamy w radio 3 16 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

2 11 

Ze strony Internetowej Uczelni 5 26 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

0 0 
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Mediów społecznościowych 1 5 

Inne źródła, proszę podać jakie? - - 

Razem: 19 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 
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1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Pedagogika specjalna JSM               

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 5 26 

Nie pracujący 14 74 

Razem: 19 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

16%

21%

16%

11%

26%

5%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Z informacji w prasie drukowanej

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z reklamy w radio

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Mediów społecznościowych
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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%

74%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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VII. KIERUNEK: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia 

magisterskie 

 

 

1.12. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.12.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM  

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 64 98 

Mężczyźni 1 2 

Razem: 65 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni



117 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 65 100 

26 – 30 lat - - 

31 – 35 lat - - 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 65 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

JSM 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 24 37 

Wieś 41 63 

Razem: 65 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

37%

63%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 16 9 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

44 25 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

29 17 

Dobra lokalizacja Uczelni 45 26 

Warunki i tryb rekrutacji 13 7 

System pomocy stypendialnej 8 5 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

19 11 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

45 69 

Sugestie bliskich osób 5 8 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 0 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

10 15 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

0 0 

Zwiększenie szans na rynku pracy 5 8 

Przypadek 0 0 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 65 100 
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Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

 

1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

JSM 

Czynniki  Nabór 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

58 59 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

15 16 

Mam nadzieję na zmianę pracy 0 0 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

25 26 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie? - - 

69%

8%

15%

8%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a
trudności ze znalezieniem pracy po
jego ukończeniu

Zwiększenie szans na rynku pracy
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   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

JSM 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

5 8 

Z informacji w prasie drukowanej 0 0 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

27 42 

Z reklamy w Internecie  3 6 

Z udziału w targach edukacyjnych 0 0 

Z reklamy w radio 1 1 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

4 8 

Ze strony Internetowej Uczelni 21 32 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

2 3 

Mediów społecznościowych 2 3 

Inne źródła, proszę podać jakie? - - 

Razem: 65 100 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 

 
 

 

 

 

1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM 

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 5 8 

Nie pracujący 60 92 

Razem: 65 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

42%

5%

1%

6%

32%

3%

3%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z reklamy w radio

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Dni otwartych organizowanych przez
Uczelnię
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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

92%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

1.3. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Administracja I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

24 44 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

9 17 

Mam nadzieję na zmianę pracy 1 2 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

20 37 

Wzrost poczucia własnej wartości - - 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

37%

19%

16%

6%

16%

6%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a
trudności ze znalezieniem pracy po
jego ukończeniu
Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy

Przypadek
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1.4. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Administracja I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

6 19 

Z informacji w prasie drukowanej 1 3 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

8 26 

Z reklamy w Internecie 2 6 

Z udziału w targach edukacyjnych 0 0 

Z reklamy w radio 2 6 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

3 9 

Ze strony Internetowej Uczelni 7 22 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

0 0 

Mediów społecznościowych 3 9 

Inne źródła, proszę podać jakie? - - 

Razem: 32 100 

 

 

Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 
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1.5.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Administracja I        

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 2 6 

Nie pracujący 30 94 

Razem: 32 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

3%

25%

6%
6%

10%

22%

9%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Z informacji w prasie drukowanej

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z reklamy w radio

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Mediów społecznościowych
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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

94%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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II. KIERUNEK Bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia 

 

1.13. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.13.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne I 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 28 58 

Mężczyźni 20 42 

Razem: 48 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne I 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 45 97 

26 – 30 lat 1 1 

31 – 35 lat 1 1 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  1 1 

58%

42%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Razem: 48 100 

 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku Bezpieczeństwo wewnętrzne I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 20 42 

Wieś 28 58 

Razem: 48 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne I           

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 15 13 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

24 20 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

26 22 

Dobra lokalizacja Uczelni 31 26 

Warunki i tryb rekrutacji 5 4 

System pomocy stypendialnej 3 2 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

15 13 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

23 48 

Sugestie bliskich osób 6 13 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 0 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

3 6 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

2 4 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

12 25 

Przypadek 2 4 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 48 100 
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Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

 

1.3. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

39 48 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

16 29 

Mam nadzieję na zmianę pracy 3 4 

48%

13%

6%

4%

25%

4%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy

Przypadek
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Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

24 19 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

1.4. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Bezpieczeństwo wewnętrzne I 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

5 10 

Z informacji w prasie drukowanej 1 2 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

12 25 

Z reklamy w Internecie 1 2 

Z udziału w targach edukacyjnych 0 0 

Z reklamy w radio 0 0 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

0 0 

Ze strony Internetowej Uczelni 22 47 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

1 2 

Mediów społecznościowych 5 10 

Inne źródła, proszę podać jakie? 

• Absolwentka ALO 

1 2 

Razem: 48 100 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

11%

2%

25%

2%46%

2%

10%
2%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Z informacji w prasie drukowanej

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Ze strony Internetowej Uczelni

Dni otwartych organizowanych przez
Uczelnię

Mediów społecznościowych

Inne źródła, proszę podać jakie?



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne I 

                     

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 4 8 

Nie pracujący 44 92 

Razem: 48 100   

 

 

 

Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 

 

 

 

8%

92%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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III. KIERUNEK Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną 

         studia drugiego stopnia 

 

1.14. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.14.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną II 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 12 43 

Mężczyźni 16 57 

Razem: 28 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną II 

 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 27 99 

26 – 30 lat - - 

31 – 35 lat - - 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat 1 1 

Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 28 100 

 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

43%

57%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną II 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 11 39 

Wieś 17 61 

Razem: 28 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

 

 
 

 

 

39%

61%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś

42%

58%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 9 14 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

8 13 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

11 17 

Dobra lokalizacja Uczelni 20 32 

Warunki i tryb rekrutacji 4 628 

System pomocy stypendialnej 5 8 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

6 10 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

10 36 

Sugestie bliskich osób 1 3 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 0 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

3 11 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

1 3 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

12 44 

Przypadek 1 3 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 
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Razem: 28 100 

 

 

 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

 

 

1.3. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

16 38 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

14 33 

36%

3%

11%3%

43%

4%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy

Przypadek
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Mam nadzieję na zmianę pracy 0 0 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

12 29 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie? - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

1.4. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

publiczną II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

1 3 

Z informacji w prasie drukowanej 0 0 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

7 24 

Z reklamy w Internecie 0 0 

Z udziału w targach edukacyjnych 0 0 

Z reklamy w radio 0 0 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

1 3 

Ze strony Internetowej Uczelni 13 45 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

0 0 

Mediów społecznościowych 3 10 

Inne źródła, proszę podać jakie? 

• Absolwenci Uczelni 

4 14 

Razem: 28 100 

 

 

Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 
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4%

24%

3%

45%

10%

14%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Mediów społecznościowych

Inne źródła, proszę podać jakie?
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1.5.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną II              

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 8 8 

Nie pracujący 20 92 

Razem: 28 100   

 

 

 

Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

92%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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IV. KIERUNEK Ekonomia studia pierwszego stopnia 

 

1.15. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.15.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Ekonomia I 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 27  

Mężczyźni 12  

Razem: 39 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

69%

31%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Ekonomia I 

 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 37 96 

26 – 30 lat 1 2 

31 – 35 lat 1 2 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat - - 

Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 39 100 

 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Ekonomia I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 13 3 

Wieś 26 67 

Razem: 39 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 
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1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Ekonomia I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 7 7 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

20 19 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

23 22 

Dobra lokalizacja Uczelni 25 24 

Warunki i tryb rekrutacji 10 10 

System pomocy stypendialnej 7 7 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

11 11 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Ekonomia I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

33%

67%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

14 36 

Sugestie bliskich osób 2 5 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

3 8 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

6 15 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

4 10 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

7 18 

Przypadek 2 5 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? 

• Studia popołudniowe 

1 3 

Razem: 39 100 

 

 

 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

 

36%

5%
8%15%

10%

18%

5%

3%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Niepowodzenia w dostaniu się na
inny kierunek studiów

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy
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1.3. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Ekonomia I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

27 42 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

14 22 

Mam nadzieję na zmianę pracy 0 0 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

23 36 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie? - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

1.4. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Ekonomia I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

6 15 

Z informacji w prasie drukowanej 0 0 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

4 10 

Z reklamy w Internecie 4 10 

Z udziału w targach edukacyjnych 1 3 

Z reklamy w radio 2 5 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

3 8 

Ze strony Internetowej Uczelni 15 39 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

0 0 

Mediów społecznościowych 4 10 

Inne źródła, proszę podać jakie? - - 

Razem: 39 100 
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 

 
 

1.5.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Ekonomia I              

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 7 18 

Nie pracujący 32 82 

Razem: 39 100   

 

 

 

 

Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

15%

10%

10%

3%
5%

8%

39%

10%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z udziału w targach edukacyjnych

Z reklamy w radio

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Mediów społecznościowych



149 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KIERUNEK Ekonomia studia drugiego stopnia 

 

1.16. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.16.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Ekonomia II 

Płeć respondentów Nabór  

18%

82%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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Liczba kandydatów % 

Kobiety 21 75 

Mężczyźni 7 25 

Razem: 28 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Ekonomia II 

 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 22 78 

26 – 30 lat 1 4 

31 – 35 lat - - 

36 – 40 lat - - 

41 – 45 lat 3 11 

Powyżej 46 lat  2 7 

Razem: 28 100 

 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Ekonomia II 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 12 43 

75%

25%

Płeć respondentów

Kobiety

Mężczyźni
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Wieś 16 57 

Razem: 28 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

 

 

 

1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Ekonomia II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 9 11 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

13 19 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

17 25 

Dobra lokalizacja Uczelni 13 19 

Warunki i tryb rekrutacji 7 8 

System pomocy stypendialnej 5 5 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

3 3 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

43%

57%

Miejsce zamieszkania

Miasto

Wieś
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Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Ekonomia II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

10 36 

Sugestie bliskich osób 1 3 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0  

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

4 14 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

1 3 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

12 43 

Przypadek 0  

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 28 100 

 

 

 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

 

 

36%

3%

14%4%

43%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy
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1.3. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Ekonomia II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

24 51 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

9 19 

Mam nadzieję na zmianę pracy 3 6 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

11 24 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie? - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

 

1.4. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Ekonomia II 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

0 0 

Z informacji w prasie drukowanej 0 0 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

10 36 

Z reklamy w Internecie 0 0 

Z udziału w targach edukacyjnych 0 0 

Z reklamy w radio 0 0 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

1 3 

Ze strony Internetowej Uczelni 17 61 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

0 0 

Mediów społecznościowych 0 0 

Inne źródła, proszę podać jakie? - - 
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Razem: 28 100 

 

 

Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 

 

 
 

 

 

 

 

1.5.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Ekonomia II              

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 14 50 

Nie pracujący 14 50 

Razem: 28 100   

 

Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

36%

3%

61%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni
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VI. KIERUNEK Zarządzanie studia pierwszego stopnia 

 

1.17. Charakterystyka kandydatów według cech demograficznych 

1.17.1. Struktura kandydatów według płci i wieku 

 

Tabela 1. Płeć kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni       

Publicznej w Płocku – Zarządzanie I 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 24 56 

Mężczyźni 19 44 

50%50%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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Razem: 43 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Tabela 2. Wiek kandydatów składających dokumenty na studia do Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Zarządzanie I 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 38 88 

26 – 30 lat 2 5 

31 – 35 lat - - 

36 – 40 lat 3 7 

41 – 45 lat - - 

56%

44%

Płeć respondetów

Kobiety

Mężczyźni
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Powyżej 46 lat  - - 

Razem: 43 100 

 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Zarządzanie I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 11 26 

Wieś 32 74 

Razem: 43 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

 

 

 

 

1.2. Główne czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Zarządzanie I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 14 12 

26%

74%

Miejsce zamieszkania 

Miasto

Wieś
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Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

18 16 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

22 19 

Dobra lokalizacja Uczelni 29 25 

Warunki i tryb rekrutacji 10 9 

System pomocy stypendialnej 2 2 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

20 17 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie? 

- - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

 

 

 

Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Zarządzanie I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

12 28 

Sugestie bliskich osób 2 5 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

2 5 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

10 23 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

4 9 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

13 30 

Przypadek 0 0 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 43 100 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 
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1.3. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – Zarządzanie I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

32 42 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

15 20 

Mam nadzieję na zmianę pracy 2 3 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

26 35 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 0 

Inne, proszę podać jakie? - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru          

 

 

1.4. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

28%

5%

5%
23%

9%

30%

Czynniki decydujące o wyborze studiów

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

Sugestie bliskich osób

Niepowodzenia w dostaniu się na
inny kierunek studiów

Uważam, że nie będę miał/a trudności
ze znalezieniem pracy po jego
ukończeniu

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy
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Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów – Zarządzanie I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

6 14 

Z informacji w prasie drukowanej 0 0 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

10 23 

Z reklamy w Internecie 3 7 

Z udziału w targach edukacyjnych 0 0 

Z reklamy w radio 0 0 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

4 10 

Ze strony Internetowej Uczelni 16 37 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

4 9 

Mediów społecznościowych 0 0 

Inne źródła, proszę podać jakie? - - 

Razem: 43 100 

 

 

Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 

 
 

 

1.5.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  

w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku – Zarządzanie I 

14%

23%

7%
10%

37%

9%

Źródła dostarczające informacji kandydatom

Na spotkaniach organizowanych w
szkołach średnich

Od absolwentów lub studentów
Mazowieckiej w Płocku

Z reklamy w Internecie

Z materiałów promocyjnych (ulotki,
foldery)

Ze strony Internetowej Uczelni

Dni otwartych organizowanych przez
Uczelnię
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Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 12 28 

Nie pracujący 31 72 

Razem: 43 100   

 

 

 

 

Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

72%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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• Uchwałą nr 36 Senatu z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie 

Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzono do WSZJK nową procedurę dotyczącą 

współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczej, mającą na celu monitorowanie działań 

podejmowanych w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Określono 

w niej m.in. wpływ otoczenia społeczno-gospodarczego na proces tworzenia i 

doskonalenia programów studiów. 

     Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów  

Opinie przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego na temat koncepcji kształcenia, 

efektów uczenia się, programu studiów i jego realizacji zbierane są alternatywnie za pomocą 

ankiet, wywiadów oraz w ramach posiedzeń rady programowo-dydaktycznej, zajęć 

terenowych, praktyk zawodowych i innych spotkań. Przedstawiciele otoczenia społeczno-

gospodarczego zapraszani są na posiedzenia rady programowo-dydaktycznej, na których mają 

możliwość wyrażenia opinii na temat procesu kształcenia i programów studiów.  

Sprawozdanie ze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na kierunku Administracja  

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

ZE WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE 

ZGŁASZANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty 

edukacyjnej uczelni do potrzeb 

otoczenia społeczno-

gospodarczego oraz uzyskanie 

opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się 

oraz programów studiów 

Planuje się przeprowadzanie każdorazowo po 

zakończeniu praktyki przez studenta jej oceny, co 

umożliwi wskazanie poziomu i ewentualnych 

niedostatków jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności i 

kompetencje studenta (zgodnie z obowiązującymi dla 

danego kierunku efektami kształcenia). 
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Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   

 

Na początku bieżącego roku akademickiego nawiązano 

współpracę z następującymi nowymi podmiotami, 

wzbogacającymi ofertę praktyk, którą do tej pory 

dysponowało Biuro Karier:  

• Sąd Rejonowy w Płocku 

• Starostwo Powiatowe w Płocku 

• Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego 

przy Sądzie Rejonowym w Płocku Szymona 

Żebrowskiego 

• Kancelaria Adwokacka Panek, Adw. Konrad 

Panek 

• Stowarzyszenie: Centrum Innowacji 

Społeczeństwa Informacyjnego, Prezes Beata 

Puda 

Konsultacje z 

przedstawicielami otoczenia 

społeczno-gospodarczego w 

ramach odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich 

weryfikacji 

 

Karta hospitacji praktyk zawodowych będzie wypełniana 

każdorazowo po zakończeniu praktyki przez jej 

opiekuna. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

Konkurs organizowany przez Prezydenta Miasta 

„Dyplom dla Płocka” poprzez swój regulamin wskazuje 

na pożądany zakres tematyczny prac dyplomowych 

(poświęcone zagadnieniom możliwym do realizacji na 

terenie miasta). Wskazane byłoby rozszerzenie 

konsultacji z innymi podmiotami np. poprzez 

wprowadzenie stosownego pytania do kart hospitacji 

zawodowych – wymagałoby to jednak działania na 
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poziomie Biura Karier, a nie poszczególnych 

wydziałów/zakładów. 

Współpraca Uczelni z 

władzami miasta i regionu na 

rzecz rozwoju ich funkcji 

akademickiej 

Patronaty Prezydenta Miasta Płocka dla inicjatyw o 

charakterze naukowym, w które zaangażowani byli 

pracownicy zakładu: Konferencja Naukowa pn. 

„Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, 

finansów, ubezpieczeń i bankowości”, Konferencja 

naukowa pn. „Człowiek – Duchowość - Wychowanie”. 

Wdrażanie do praktyki 

edukacyjnej wniosków 

wynikających z monitoringu 

losów absolwentów; 

 

Ze względu na krótki czas funkcjonowania kierunku, 

zostanie on dopiero wdrożony w uczelniany system 

monitorujący. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w kształceniu na 

prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym zatrudnianie 

kadry nauczycieli 

posiadających aktualne 

doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza uczelnią.  

 

W skład kadry dydaktycznej wchodzą osoby posiadające 

praktyczne doświadczenie z zakresu funkcjonowania 

prawa oraz administracji i funkcjonowania służb (dr 

Małgorzata Panek, dr Luiza Wyrębkowska, dr Bogdan 

Guziński). Do prowadzenia wybranych przedmiotów 

specjalistycznych zapraszani są także inni specjaliści 

posiadające pożądane doświadczenie. 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub naukowo-

badawcze w działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

Rezultatem zorganizowanej w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Płocku w dniach 15-16.05.2019 r. 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

„Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Zagrożenia. 

Wyzwania. Perspektywy rozwoju” było wydanie 

monografii naukowej pt. Obywatele miast. Miasta 

obywateli. Wokół problematyki bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej pod red. Daniela Urbańskiego oraz 
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Małgorzaty Panek oraz przygotowanie na potrzeby 

powołanej monografii artykułu naukowego przez dr 

Małgorzatę Panek, pt. Program nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej jako instrument przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. Wyniki badań opisane w 

artykule zostały rozpowszechnione do podmiotów 

odpowiedzialnych za realizację programu nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w Powiecie Płockim oraz Mieście Płock, 

co skutkowało uwzględnieniem wyników prowadzonych 

badań w ramach funkcjonowania punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na tym obszarze.  

Rozpowszechnienie obejmowało takie podmioty 

społeczne jak: organizacje pozarządową – 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem z siedzibą w Łętowie, 

realizującą program w Powiecie Płockim w latach 2017 – 

2021, organizację pozarządową Stowarzyszenie Centrum 

Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w 

Płocku realizującą program nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mieście 

Płock w latach 2016 – 2021 oraz Powiecie Płockim w 

latach 2017 – 2019, a także podmioty z zakresu 

administracji publicznej, tj. Starostwo Powiatowe w 

Płocku i Urząd Miasta Płock, odpowiadające za 

koordynację realizacji wskazanych programów na 

obszarze ich działania. 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

Współpraca z lokalnymi ośrodkami naukowymi: 
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(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

1. Towarzystwem Naukowym Płockim – odczyty 

oraz zaangażowanie organizacyjne w wydarzenia 

naukowe otwarte dla szerszej społeczności (m. in. 

konferencja naukowa „Społeczny ruch naukowy 

w procesie zmiany z okazji 200-lecia 

Towarzystwa Naukowego Płockiego”, 

konferencja „Problematyka edukacji w polskiej 

myśli politycznej po 1989 roku”, odczyt 

„Rywalizacja polityczna w wyborach 

samorządowych w Trzeciej Rzeczypospolitej”, 

planowany udział w projektach realizowanych w 

roku 2022: „Region mazowiecki w latach 1990-

2021” oraz „Wybrane aspekty rozwoju miasta 

Płocka w zakresie technologii informatycznych, 

ekonomii i kultury”. 

2. płockim oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk 

Politycznych – organizacja wydarzeń naukowych: 

spotkanie z prof. Antonim Dudkiem poświęcone 

książce „Od Mazowieckiego do Suchockiej. 

Pierwsze rządy wolnej Polski” 

(współorganizowane z Książnicą Płocką), 

prezentacja książki dr. Łukasza Perlikowskiego 

„Pluralizm i racjonalizm w świetle idei demokracji 

deliberatywnej”, wykład prof. Rafała Chwedoruka 

na temat polityki historycznej, debata „Polska 

liberalna - Polska Solidarna. Czy podział 

postsolidarnościowy ma nadal znaczenie?” (dr 

Piotr Obacz, dr Arkadiusz Lewandowski), 

prezentacja książki prof. Ivana Monolatiego „W 

Europie, obok Europy, dzięki Europie. Dylematy 

historii, polityki i bezpieczeństwa Ukrainy”. 
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3. Plany realizacji kolejnych spotkań otwartych: z 

przedstawicielem prokuratury rejonowej w 

Płocku, sympozjum organizowane przy 

współpracy z policją. 

Inne formy współpracy - 
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Sprawozdanie ze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na kierunku 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I i II stopnia 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

ZE WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE 

ZGŁASZANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty edukacyjnej 

uczelni do potrzeb otoczenia 

społeczno-gospodarczego oraz 

uzyskanie opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się oraz 

programów studiów 

 

Ocena pracy praktykanta 

przeprowadzana jest 

każdorazowo po zakończeniu 

praktyki przez studenta. 

Umożliwia ona wskazanie 

poziomu i ewentualnych 

niedostatków jeśli chodzi o 

wiedzę, umiejętności i 

kompetencje studenta 

(zgodnie z obowiązującymi 

dla danego kierunku efektami 

kształcenia). 

Wyniki ankiet wskazują, iż 

studenci generalnie wykazują 

się satysfakcjonującym dla 

opiekunów ich praktyk 

poziomem wiedzy, 

umiejętności i kompetencji. 

Nieco słabsze wyniki 

osiągają oni jedynie w 

zakresie posługiwania się 

systemami normatywnymi, 

normami, regułami i aktami 

prawnymi – wskazane jest 

zatem położenie w trakcie 

realizacji zajęć z 

odpowiednich przedmiotów 

jak największego nacisku na 

praktyczną pracę związaną z 

interpretacją aktów 

prawnych. 

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   

 

Na początku bieżącego roku akademickiego nawiązano 

współpracę z następującymi nowymi podmiotami, 

wzbogacającymi ofertę praktyk, którą do tej pory dysponowało 

Biuro Karier:  

• Sąd Rejonowy w Płocku 

• Starostwo Powiatowe w Płocku 

• Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy 

Sądzie Rejonowym w Płocku Szymona Żebrowskiego 
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• Kancelaria Adwokacka Panek, Adw. Konrad Panek 

• Stowarzyszenie: Centrum Innowacji Społeczeństwa 

Informacyjnego, Prezes Beata Puda 

Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego w ramach 

odbywania praktyk zawodowych i 

systemu ich weryfikacji 

 

Karta hospitacji praktyk 

zawodowych jest wypełniana 

każdorazowo po zakończeniu 

praktyki przez jej opiekuna. 

Opiekunowie praktyk 

zgłaszają postulat 

uproszczenia dokumentacji, 

tak aby jej wypełnienie 

zajmowało mniej czasu. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

Konkurs organizowany przez Prezydenta Miasta „Dyplom dla 

Płocka” poprzez swój regulamin wskazuje na pożądany zakres 

tematyczny prac dyplomowych (poświęcone zagadnieniom 

możliwym do realizacji na terenie miasta). Wskazane byłoby 

rozszerzenie konsultacji z innymi podmiotami np. poprzez 

wprowadzenie stosownego pytania do kart hospitacji 

zawodowych – wymagałoby to jednak działania na poziomie 

Biura Karier, a nie poszczególnych wydziałów/zakładów. 

Współpraca Uczelni z władzami 

miasta i regionu na rzecz rozwoju 

ich funkcji akademickiej 

Patronaty Prezydenta Miasta Płocka dla inicjatyw 

o charakterze naukowym, w które zaangażowani byli 

pracownicy zakładu: Konferencja Naukowa pn. „Współczesne 

problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i 

bankowości”, Konferencja naukowa pn. „Człowiek – 

Duchowość - Wychowanie”. 

Wdrażanie do praktyki 

edukacyjnej wniosków 

wynikających z monitoringu losów 

absolwentów; 

 

Ze względu na krótki czas funkcjonowania kierunku i niedawne 

ukończenie go przez pierwszych absolwentów, jest on dopiero 

wdrażany w uczelniany system monitorujący. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w kształceniu na 

prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym zatrudnianie kadry 

nauczycieli posiadających aktualne 

W skład kadry dydaktycznej wchodzą osoby posiadające 

praktyczne doświadczenie z zakresu funkcjonowania służb (dr 

Bogdan Guziński, mgr Piotr Dymek), prawnicze (dr 

Małgorzata Panek, dr Luiza Wyrębkowska) czy związane z 

funkcjonowaniem Urzędu Miasta (dr Daniel Urbański). Do 
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doświadczenie zawodowe zdobyte 

poza uczelnią.  

 

prowadzenia wybranych przedmiotów specjalistycznych 

zapraszani są także inni specjaliści posiadające pożądane 

doświadczenie. 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub naukowo-

badawcze w działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

Rezultatem zorganizowanej w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Płocku w dniach 15-16.05.2019 r. 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo 

społeczności lokalnych. Zagrożenia. Wyzwania. Perspektywy 

rozwoju” było wydanie monografii naukowej pt. Obywatele 

miast. Miasta obywateli. Wokół problematyki bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej pod red. Daniela Urbańskiego oraz 

Małgorzaty Panek oraz przygotowanie na potrzeby powołanej 

monografii artykułu naukowego przez dr Małgorzatę Panek, pt. 

Program nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jako 

instrument przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wyniki 

badań opisane w artykule zostały rozpowszechnione do 

podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w Powiecie Płockim oraz Mieście Płock, co 

skutkowało uwzględnieniem wyników prowadzonych badań w 

ramach funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

tym obszarze.  

Rozpowszechnienie obejmowało takie podmioty społeczne jak: 

organizacje pozarządową – Stowarzyszenie Mazowsze Razem 

z siedzibą w Łętowie, realizującą program w Powiecie Płockim 

w latach 2017 – 2021, organizację pozarządową 

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa 

Informacyjnego z siedzibą w Płocku realizującą program 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w Mieście Płock w latach 2016 – 2021 oraz 

Powiecie Płockim w latach 2017 – 2019, a także podmioty z 

zakresu administracji publicznej, tj. Starostwo Powiatowe w 
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Płocku i Urząd Miasta Płock, odpowiadające za koordynację 

realizacji wskazanych programów na obszarze ich działania. 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

Współpraca z lokalnymi ośrodkami naukowymi: 

4. Towarzystwem Naukowym Płockim – odczyty oraz 

zaangażowanie organizacyjne w wydarzenia naukowe 

otwarte dla szerszej społeczności (m. in. konferencja 

naukowa „Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany 

z okazji 200-lecia Towarzystwa Naukowego 

Płockiego”, konferencja „Problematyka edukacji w 

polskiej myśli politycznej po 1989 roku”, odczyt 

„Rywalizacja polityczna w wyborach samorządowych 

w Trzeciej Rzeczypospolitej”, planowany udział w 

projektach realizowanych w roku 2022: „Region 

mazowiecki w latach 1990-2021” oraz „Wybrane 

aspekty rozwoju miasta Płocka w zakresie technologii 

informatycznych, ekonomii i kultury”. 

5. płockim oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk 

Politycznych – organizacja wydarzeń naukowych: 

spotkanie z prof. Antonim Dudkiem poświęcone 

książce „Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze 

rządy wolnej Polski” (współorganizowane z Książnicą 

Płocką), prezentacja książki dra Łukasza 

Perlikowskiego „Pluralizm i racjonalizm w świetle idei 

demokracji deliberatywnej”, wykład prof. Rafała 

Chwedoruka na temat polityki historycznej, debata 

„Polska liberalna – Polska Solidarna. Czy podział 

postsolidarnościowy ma nadal znaczenie?” (dr Piotr 

Obacz, dr Arkadiusz Lewandowski), prezentacja 

książki prof. Ivana Monolatiego „W Europie, obok 

Europy, dzięki Europie. Dylematy historii, polityki i 

bezpieczeństwa Ukrainy”. 
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6. Plany realizacji kolejnych spotkań otwartych: z 

przedstawicielem prokuratury rejonowej w Płocku, 

sympozjum organizowane przy współpracy z policją. 

Inne formy współpracy Projekt wsparcia dla schroniska dla zwierząt w Płocku, 

zrealizowany przez studentów w ramach zajęć. 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 30 października 2021 

 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

DR BOGDAN GUZIŃSKI 

DR BARTŁOMIEJ RÓŻYCKI 

DR ARKADIUSZ FORDOŃSKI 

DR DANIEL URBAŃSKI 
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Sprawozdanie ze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na kierunku Ekonomia I i 

II stopnia 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

ZE WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE 

ZGŁASZANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty edukacyjnej 

uczelni do potrzeb otoczenia 

społeczno-gospodarczego oraz 

uzyskanie opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się oraz 

programów studiów 

 

Ocena pracy praktykanta 

przeprowadzana jest 

każdorazowo po zakończeniu 

praktyki przez studenta. 

Umożliwia ona wskazanie 

poziomu i ewentualnych 

niedostatków jeśli chodzi o 

wiedzę, umiejętności i 

kompetencje studenta 

(zgodnie z obowiązującymi 

dla danego kierunku efektami 

kształcenia). 

Wyniki ankiet wskazują, iż 

studenci generalnie wykazują 

się satysfakcjonującym dla 

opiekunów ich praktyk 

poziomem wiedzy, 

umiejętności i kompetencji.  

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   

 

Dla kierunku ekonomia przewidziano szeroką ofertę miejsc 

realizacji praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe można 

realizować np. w: PKN Orlen SA, Urząd Miasta Płocka, 

Urząd Skarbowy w Sierpcu, Wodociągi Płockie SA.  

Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego w ramach 

odbywania praktyk zawodowych i 

systemu ich weryfikacji 

 

Karta hospitacji praktyk 

zawodowych jest wypełniana 

każdorazowo po zakończeniu 

praktyki przez jej opiekuna. 

Opiekunowie praktyk 

zgłaszają postulat 

uproszczenia dokumentacji, 

tak aby jej wypełnienie 

zajmowało mniej czasu. 

Udział interesariuszy zewnętrznych 

w określaniu tematyki prac 

dyplomowych 

Konkurs organizowany przez Prezydenta Miasta „Dyplom dla 

Płocka” poprzez swój regulamin wskazuje na pożądany zakres 

tematyczny prac dyplomowych (poświęcone zagadnieniom 

możliwym do realizacji na terenie miasta). Wskazane byłoby 

rozszerzenie konsultacji z innymi podmiotami np. poprzez 
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wprowadzenie stosownego pytania do kart hospitacji 

zawodowych – wymagałoby to jednak działania na poziomie 

Biura Karier, a nie poszczególnych wydziałów/zakładów. 

Współpraca Uczelni z władzami 

miasta i regionu na rzecz rozwoju 

ich funkcji akademickiej 

Patronaty Prezydenta Miasta Płocka dla inicjatyw o charakterze 

naukowym, w które zaangażowani byli pracownicy zakładu: 

Konferencja Naukowa pn. „Współczesne problemy ekonomii, 

zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości”,  

Wdrażanie do praktyki 

edukacyjnej wniosków 

wynikających z monitoringu losów 

absolwentów; 

 

Wnioski wynikające z monitoringu losów absolwentów są 

formułowane i omawiane na posiedzeniu Rady Dydaktyczno-

Programowej. Podczas posiedzenia formułowane są również 

zalecenia dot. prowadzenia kształcenia. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w kształceniu na 

prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym zatrudnianie kadry 

nauczycieli posiadających aktualne 

doświadczenie zawodowe zdobyte 

poza uczelnią.  

 

W skład kadry dydaktycznej wchodzą osoby posiadające 

praktyczne doświadczenie z zakresu ekonomii i finansów (np. 

dr Leszek Pruszkowski, mgr Monika Szymańska). Do 

prowadzenia wybranych przedmiotów specjalistycznych 

zapraszani są także inni specjaliści posiadające pożądane 

doświadczenie. 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub naukowo-

badawcze w działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

Opracowanie badań naukowych – udział w projekcie 

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18. W 

ramach projektu opracowano szczegółową problematykę 

badań, narzędzia badawcze oraz ekspertyzę dotyczącą 

projektowania kształcenia dopasowanego do rynku pracy oraz 

otoczenia społeczno-gospodarczego. Skład zespołu: dr hab. 

Michał Nowosielski, profesor Uczelni, dr hab. Mariola 

Głowacka, profesor Uczelni, dr Mariola Szewczyk-Jarocka, dr 

Anna Nowacka, dr Agnieszka Głowala, mgr Wioletta Janecka 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

Współpraca z lokalnymi ośrodkami naukowymi: 
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(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

1. Towarzystwem Naukowym Płockim – odczyty oraz 

zaangażowanie organizacyjne w wydarzenia naukowe 

otwarte dla szerszej społeczności (m. in. konferencja 

naukowa „Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany 

z okazji 200-lecia Towarzystwa Naukowego 

Płockiego” (w skład Komitetu Organizacyjnego 

wchodził dr Paweł Kaczmarczyk), planowany udział w 

projektach realizowanych w roku 2022: „Region 

mazowiecki w latach 1990-2021” oraz „Wybrane 

aspekty rozwoju miasta Płocka w zakresie technologii 

informatycznych, ekonomii i kultury”. 

2. Organizacja wykładów otwartych na WNS z udziałem 

różnych podmiotów z otoczenia społeczno-

gospodarczego, np.  Związek Banków Polskich, 

Allegro.pl, Szkoła Giełdowa na Wydziale 

Ekonomicznym UMCS. 

Inne formy współpracy Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonuje jako organ 

doradczy i opiniodawczy Rada Programowo – Dydaktyczna 

powołana Zarządzeniem Nr 55/2020 Rektora Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 15 października 2020 roku 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 30 października 2021 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

dr Paweł Kaczmarczyk 

dr Andrzej Jagodziński 

dr inż. Leszek Pruszkowski 

dr inż. Sławomir Kowalski 
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Sprawozdanie ze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na kierunku Zarządzanie 

studia I stopnia  

 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

ZE WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE 

ZGŁASZANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty edukacyjnej 

uczelni do potrzeb otoczenia 

społeczno-gospodarczego oraz 

uzyskanie opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się oraz 

programów studiów 

 

Ocena pracy praktykanta 

przeprowadzana jest 

każdorazowo po zakończeniu 

praktyki przez studenta. 

Umożliwia ona wskazanie 

poziomu i ewentualnych 

niedostatków jeśli chodzi o 

wiedzę, umiejętności i 

kompetencje studenta 

(zgodnie z obowiązującymi 

dla danego kierunku efektami 

kształcenia). 

Wyniki ankiet wskazują, iż 

studenci generalnie wykazują 

się satysfakcjonującym dla 

opiekunów ich praktyk 

poziomem wiedzy, 

umiejętności i kompetencji. 

  

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   

 

Praktyki zawodowe nie były jeszcze realizowane na kierunku 

zarządzanie.  

Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego w ramach 

odbywania praktyk zawodowych i 

systemu ich weryfikacji 

 

jw.  

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

Na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonuje jako organ 

doradczy i opiniodawczy Rada Programowo – Dydaktyczna 
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powołana Zarządzeniem Nr 55/2020 Rektora Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 15 października 2020 roku 

Współpraca Uczelni z władzami 

miasta i regionu na rzecz rozwoju 

ich funkcji akademickiej 

Patronaty Prezydenta Miasta Płocka dla inicjatyw o charakterze 

naukowym, w które zaangażowani byli pracownicy zakładu: 

Konferencja Naukowa pn. „Współczesne problemy ekonomii, 

zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości”,  

Wdrażanie do praktyki 

edukacyjnej wniosków 

wynikających z monitoringu losów 

absolwentów; 

 

Nie zrealizowano jeszcze pełnego cyklu kształcenie na 

kierunku zarządzanie. 

Udział interesariuszy zewnętrznych 

w kształceniu na prowadzonych 

kierunkach studiów, w tym 

zatrudnianie kadry nauczycieli 

posiadających aktualne 

doświadczenie zawodowe zdobyte 

poza uczelnią.  

 

W skład kadry dydaktycznej wchodzą osoby posiadające 

praktyczne doświadczenie z zakresu zarządzania (np. dr Leszek 

Pruszkowski, mgr Piotr Śladowski). Do prowadzenia 

wybranych przedmiotów specjalistycznych zapraszani są także 

inni specjaliści posiadający pożądane doświadczenie. 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub naukowo-

badawcze w działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

Opracowanie badań naukowych – udział w projekcie 

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18. W 

ramach projektu opracowano szczegółową problematykę 

badań, narzędzia badawcze oraz ekspertyzę dotyczącą 

projektowania kształcenia dopasowanego do rynku pracy oraz 

otoczenia społeczno-gospodarczego. Skład zespołu: dr hab. 

Michał Nowosielski, profesor Uczelni, dr hab. Mariola 

Głowacka, profesor Uczelni, dr Mariola Szewczyk-Jarocka, dr 

Anna Nowacka, dr Agnieszka Głowala, mgr Wioletta Janecka 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

Współpraca z lokalnymi ośrodkami naukowymi: 
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przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

1. Towarzystwem Naukowym Płockim – odczyty oraz 

zaangażowanie organizacyjne w wydarzenia naukowe 

otwarte dla szerszej społeczności (m. in. konferencja 

naukowa „Społeczny ruch naukowy w procesie zmiany 

z okazji 200-lecia Towarzystwa Naukowego 

Płockiego” (w skład Komitetu Organizacyjnego 

wchodził dr Paweł Kaczmarczyk), planowany udział w 

projektach realizowanych w roku 2022: „Region 

mazowiecki w latach 1990-2021” oraz „Wybrane 

aspekty rozwoju miasta Płocka w zakresie technologii 

informatycznych, ekonomii i kultury”. 

2. Organizacja wykładów otwartych na WNS z udziałem 

różnych podmiotów z otoczenia społeczno-

gospodarczego, np.  Związek Banków Polskich, 

Allegro.pl, Szkoła Giełdowa na Wydziale 

Ekonomicznym UMCS. 

Inne formy współpracy - 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 30 października 2021 

 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

dr Paweł Kaczmarczyk 

dr Andrzej Jagodziński 

dr inż. Sławomir Kowalski 
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Sprawozdanie ze współpracy kierunku Nowe Media z otoczeniem społeczno-

gospodarczym 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA ZE 

WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE 

ZGŁASZANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty edukacyjnej 

uczelni do potrzeb otoczenia 

społeczno-gospodarczego oraz 

uzyskanie opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się oraz 

programów studiów 

 

1. konsultacje z 

przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego 

odnośnie do 

proponowanych 

zmian w programie 

nauczania. 

konsultacje ze 

specjalistami 

zajmującymi się 

zagadnieniami 

informatycznymi 

związanymi z 

nowymi mediami.  

 

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   

 

1. poszerzanie oferty 

interesariuszy 

zewnętrznych 

zainteresowanych 

przyjmowaniem 

praktykantów: m.in. 

Gazeta Wyborcza 

Płock, Capri Music, 

Lagra Media, Radio 

Płock FM, 

Radiomixx.pl,  Sentra 

Media, Wisła Płock 

S.A, Płocki Ośrodek 

Kultury i Sztuki, 

Portal Płock, 

Petronews. 

 

Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego w ramach 

1. kontakt mailowy / 

telefoniczny/ 

videokonferencyjny  

z przedstawicielami 
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odbywania praktyk zawodowych i 

systemu ich weryfikacji 

 

instytucji, w których 

realizowane były 

praktyki. 

 

Udział interesariuszy zewnętrznych 

w określaniu tematyki prac 

dyplomowych 

1. sugestie i konsultacje 

odnośnie do tematyki 

prac dyplomowych 

zarówno 

interesariuszy 

zaangażowanych w 

pracę Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia 

jak i opiekujących się 

praktykami 

zawodowymi 

studentów.  

 

Współpraca Uczelni z władzami 

miasta i regionu na rzecz rozwoju 

ich funkcji akademickiej 

1. Wsparcie i 

współpraca z 

Prezydentem miasta 

Płocka oraz 

pracownikami 

Urzędu Miasta 

Płocka w kwestii 

praktyk, staży, 

organizacji 

konferencji i 

eventów, dni 

przedsiębiorczości.  

 

Podpisywanie przez Uczelnię 

porozumień z władzami 

samorządowymi, instytucjami 

edukacyjnymi i instytucjami rynku 

pracy  

 

-  

Wdrażanie do praktyki edukacyjnej 

wniosków wynikających z 

monitoringu losów absolwentów; 

 

1. Monitoring losów 

absolwentów dopiero 

się rozpoczął jaki iż 

w roku 2021 

absolwenci kierunku 

Nowe Media po raz 

pierwszy opuścili 

mury Mazowieckiej 

 



181 

 

Uczelni Publicznej w 

Płocku złożywszy 

uprzednio egzamin 

dyplomowy i 

otrzymując tytuł 

licencjata.   

Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw dydaktycznych i  

badawczych. Współdziałanie z 

interesariuszami zewnętrznymi w 

ramach spotkań seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym 

konferencji i kół studenckich 

 

1. Działalność 

naukowego koła 

studenckiego pod 

opieką merytoryczną 

dr Agnieszki Grażul-

Luft i angażującego 

studentów kierunku 

Nowe Media roku I, 

II i III. 

 

Udział interesariuszy zewnętrznych 

w kształceniu na prowadzonych 

kierunkach studiów, w tym 

zatrudnianie kadry nauczycieli 

posiadających aktualne 

doświadczenie zawodowe zdobyte 

poza uczelnią.  

 

Zatrudnienie jako 

pracowników dydaktycznych 

na kierunku Nowe Media 

przedstawicieli świata 

mediów m.in. warszawskiego 

Medical Tribune News i 

płockiego Radia FM Płock. 

 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub naukowo-

badawcze w działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

Współpraca pracowników 

Nowych Mediów z m.in. L.O. 

im Wł. Jagiełły w Płocku.  

 

Zbieranie innych informacji z 

otoczenia społecznego – 

gospodarczego, mogących mieć 

znaczenie dla zapewniania jakości 

kształcenia, w tym pozyskiwanie 

W toku.  
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opinii pracodawców i absolwentów 

odnośnie ich sytuacji zawodowej 

 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

Współorganizacja we 

współpracy z Urzędem 

Miasta Płocka i L.O. im Wł. 

Jagiełły w Płocku serii 

konferencji 

międzynarodowych Model 

United Nations w latach 

2019-2021 

 

Inne formy współpracy   

   

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA:  

30.11.2021 

NAZWISKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

dr Anna Araucz 
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Sprawozdanie ze współpracy wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla 

kierunku Filologia 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

ZE WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE 

ZGŁASZANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty 

edukacyjnej uczelni do potrzeb 

otoczenia społeczno-

gospodarczego oraz uzyskanie 

opinii na temat stopnia osiągania 

efektów uczenia się oraz 

programów studiów 

 

W związku ze zmianami 

wprowadzanymi do 

programu studiów dla 

specjalizacji nauczanie 

dokonano konsultacji w 

celu uzyskania wskazówek. 

Zaakceptowano 

zaproponowane zmiany 

 

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   

 

Kontynuowana współpraca 

z takimi instytucjami, jak 

zoo w Płocku, redakcja 

SEJ oraz ze szkołami 

głównie z terenu Płocka 

 

Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego w ramach 

odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich 

weryfikacji 

 

Stały kontakt opiekunów 

praktyk 
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Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

Jak dotąd nie podjęto 

współpracy w tym 

zakresie; planowane 

działania w roku 

akademickim 2021/2022 

 

Współpraca Uczelni z władzami 

miasta i regionu na rzecz 

rozwoju ich funkcji 

akademickiej 

N/d  

Podpisywanie przez Uczelnię 

porozumień z władzami 

samorządowymi, instytucjami 

edukacyjnymi i instytucjami 

rynku pracy  

 

N/d  

Wdrażanie do praktyki 

edukacyjnej wniosków 

wynikających z monitoringu 

losów absolwentów; 

 

N/d  

Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw dydaktycznych i  

badawczych. Współdziałanie z 

interesariuszami zewnętrznymi 

w ramach spotkań 

seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym 

konferencji i kół studenckich 

 

Np. udział studentów 

(forma online ze względu 

na sytuację pandemiczną) 

w konferencji online 

Teachers' Progress e-Days 

2021 - wykład Fannie 

Daou: "Project-Based 

Learning – Challenge to 

Explore, Engage to Learn" 

- 10 marca 2021r. 

w wydarzeniu online 

organizowanym przez 

Polskie Towarzystwo 

Retoryczne i Ambasadę 
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USA “10 Activities for 

incorporating critical 

thinking and media literacy 

into your class” 

prowadzone przez Willow 

Barnosky, specjalistkę w 

zakresie edukacji 

językowej Departamentu 

Stanu USA – 18 stycznia 

2021 

aktywny udział w 

konferencji studenckiej 

udział wykładowców w 

jury konkursu „Mnie ta 

ziemia od innych droższa” 

organizowanego przez 

Książnicę Płocką (konkurs 

tłumaczeniowy) 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w kształceniu na 

prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym zatrudnianie 

kadry nauczycieli posiadających 

aktualne doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza 

uczelnią.  

 

Niektórzy wykładowcy 

posiadają doświadczenie 

lub są aktualnie czynnymi 

tłumaczami przysięgłymi 

lub nauczycielami w 

szkołach 

 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub naukowo-

badawcze w działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

Współpraca z instytucjami 

celem znalezienia 

instytucji, w których 

studenci mogliby podjąć 

praktyki studenckie; 

współpraca w celu 

organizowania różnego 

typu przedsięwzięć np. 
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konferencji (np. Urząd 

Miasta Płocka, POKiS,) 

wyżej wymieniona 

współpraca z Książnicą 

Płocką 

Zbieranie innych informacji z 

otoczenia społecznego – 

gospodarczego, mogących mieć 

znaczenie dla zapewniania 

jakości kształcenia, w tym 

pozyskiwanie opinii 

pracodawców i absolwentów 

odnośnie ich sytuacji 

zawodowej 

 

Stała obserwacja sytuacji 

na rynku pracy w sektorach 

mogących być w sferze 

zainteresowania 

absolwentów i ewentualne 

dostosowywanie 

materiałów dydaktycznych 

(np. tekstów do tłumaczeń) 

 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

-  

Inne formy współpracy   

   

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 29.10.2021 

 

NAZWISKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE: 

Aneta Dłutek 
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Sprawozdanie ze współpracy wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla 

kierunku Praca Socjalna 

 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

ZE WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE 

ZGŁASZANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty 

edukacyjnej uczelni do potrzeb 

otoczenia społeczno-

gospodarczego oraz uzyskanie 

opinii na temat stopnia osiągania 

efektów uczenia się oraz 

programów studiów 

 

Spotkania  Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia  

- dwa razy w roku 

akademickim- 

konsultacje programów 

kształcenia  

Czynny udział: 

przedstawicieli PCPR-u, 

MOPS-U, Domu Pomocy 

Społecznej „Nad Jarem” 

w Nowym Miszewie, 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Bulkowie.  

Interesariusze popierali 

wprowadzane zmiany, 

m.in. liczba praktyk 960 

godzin.  

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   

 

Realizacja praktyk 

studenckich, m.in. w 

MOPS-ie,  PCPR, 

Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w 

Bulkowie, itd. 

 

Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego w ramach 

odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich 

weryfikacji 

 

Spotkania  Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia  

- dwa razy w roku 

akademickim- 

konsultacje programów 

kształcenia  

Czynny udział: 

przedstawicieli PCPR-u, 

MOPS-U, Domu Pomocy 

Społecznej „Nad Jarem” 

w Nowym Miszewie, 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 

Bulkowie. 

Interesariusze popierali 

wprowadzane zmiany, 

m.in. liczba praktyk 960 

godzin. 
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Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

Konsultacje w ramach 

Zakładu, gdzie pracują 

osoby z otoczenia 

społeczno- gospodarczego.  

 

Współpraca Uczelni z władzami 

miasta i regionu na rzecz 

rozwoju ich funkcji 

akademickiej 

W zakresie Władz Uczelni- 

nie Zakładu.  

 

Podpisywanie przez Uczelnię 

porozumień z władzami 

samorządowymi, instytucjami 

edukacyjnymi i instytucjami 

rynku pracy  

 

W zakresie Władz Uczelni- 

nie Zakładu. 

 

Wdrażanie do praktyki 

edukacyjnej wniosków 

wynikających z monitoringu 

losów absolwentów; 

W zakresie Władz Uczelni- 

nie Zakładu. 

 

Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw dydaktycznych i  

badawczych. Współdziałanie z 

interesariuszami zewnętrznymi 

w ramach spotkań 

seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym 

konferencji i kół studenckich 

 

Organizacja cyklu 

seminariów naukowo- 

metodycznych Zakładu 

PSiPS: Wyzwania pomocy 

społecznej w czasie 

pandemiidla pracowników, 

studentów. Seminaria 

otwarte, on-line. 

Badania studenckie pt.  
Świetlice środowiskowe 

jako instytucje profilaktyki 

występowania zachowań 

dewiacyjnych wśród dzieci 

i młodzieży. 

Badania zakładu we 

współpracy a lokalnymi 

rodzinnymi domami 

dziecka oraz Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej na 

temat pracy socjalnej w 

czasie pandemii.  

 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w kształceniu na 

prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym zatrudnianie 

Mgr Małgorzata 

Lewandowska 
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kadry nauczycieli posiadających 

aktualne doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza 

uczelnią.  

 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub naukowo-

badawcze w działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

Kierowanie procesem 

badawczym studentów w 

ramach prac licencjackich- 

celem udostępniania 

wyników badań 

instytucjom działającym w 

obszarze pomocy 

społecznej: 

D. Lewandowska 

„Świetlice środowiskowe 

jako instytucje profilaktyki 

występowania zachowań 

dewiacyjnych wśród dzieci 

i młodzieży”, promotor E. 

Bartuś 

G. Duch „Wypalenie 

zawodowe pracowników 

domów pomocy 

społecznej- zagrożenia i 

czynniki chroniące” 

promotor E. Bartuś 

P. Różańska: „Rodzina, 

jako podstawowe 

środowisko wychowawcze 

na przykładzie miasta 

Płocka” promotor prof. 

ucz. dr hab. Zofia 

Kuźniewska 

G. Giżyńska: „Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Raciążu jako 

instytucja wsparcia 

społecznego w opiniach 

klientów pomocy 

społecznej” promotor: prof. 

ucz. dr hab. Zofia 

Kuźniewska 
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Zbieranie innych informacji z 

otoczenia społecznego – 

gospodarczego, mogących mieć 

znaczenie dla zapewniania 

jakości kształcenia, w tym 

pozyskiwanie opinii 

pracodawców i absolwentów 

odnośnie ich sytuacji 

zawodowej 

 

Fora społecznościowe 

skupiające absolwentów 

pracy socjalnej – wymiana 

doświadczeń i 

monitorowanie losów 

absolwentów 

 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

Uczestnictwo studentów w 

pracy wolontariackiej na 

rzecz Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w 

Płocku.  

Ze względu na sytuację 

pandemiczną udział on-line w 

rozpowszechnianiu 

dobrowolnej zbiórki w 

ramach Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.  

 

Inne formy współpracy Wolontariat studentów w 

placówkach pomocy 

społecznej lokalnych, np. 

MOPS.  

 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 28.10.2021 

 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

Dr Kamila Zdanowicz- Kucharczyk 
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Sprawozdanie ze współpracy Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem kierunku 

pedagogiki 

 

 

 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W 

ROKU AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA ZE 

WSKAZANIEM ICH ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I 

PROPOZYCJE 

ZGŁASZANE 

PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty 

edukacyjnej uczelni do 

potrzeb otoczenia społeczno -

gospodarczego oraz uzyskanie 

opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się 

oraz programów studiów 

 

Pracodawcy przyjmujący studentów na 

praktyki zawodowe wyrażają opinie na 

temat ich przygotowania do realizacji 

praktyki w sprawozdaniu z efektów 

uczenia się osiąganych w ramach 

studenckich praktyk zawodowych. 

Zakładowi opiekunowie praktyk mogą 

wskazać uwagi w odniesieniu do wiedzy, 

umiejętności i kompetencji studentów 

oraz zaproponować zmiany dot. Programu 

/procesu kształcenia na danym kierunku 

studiów.  

Uwagi i propozycje: 

W większości przypadków pracodawcy 

nie zgłaszają  żadnych uwag w tej kwestii. 

Pojawiające się uwagi sugerowały min. 

zwiększenie ilości zajęć doskonalących 

umiejętności praktyczne: w przypadku 

kierunku Nowe media - zagadnień SEO, 

pracy ze sprzętem telewizyjnym, 

warsztaty pisarskie; w przypadku 

kierunków pedagogicznych –  zajęć 

rytmiczno-tanecznych, organizacji pracy 

na lekcjach.   

 

Rozwój współpracy w 

zakresie realizacji zajęć 

praktycznych, praktyk 

Uczelnia współpracuje w zakresie 

organizacji praktyk z wieloma szkołami, 

przedszkolami, placówkami opiekuńczo -
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zawodowych i staży   

 

wychowawczymi, instytucjami pomocy 

społecznej, firmami i przedsiębiorstwami 

z Płocka i okolic. Utrzymujący się stan 

pandemii COVID-19 spowodował 

ograniczenie możliwości rozszerzenia 

współpracy – niektóre firmy i instytucje 

wstrzymały przyjmowanie praktykantów. 

W ubiegłym roku akad. w ramach praktyk 

nawiązano współpracę z Miejskim 

Przedszkolem nr 33 w Płocku, Szkołą 

Podstawową Specjalną nr 24 w Płocku, 

Centrum Integracji Społecznej Kościoła 

Mariawitów i Muzeum Mazowieckim. 

BSPZiK prowadziło działania polegające 

na dystrybucji ofert pracy/staży 

pozyskanych od pracodawców oraz 

instytucji rynku pracy i udostępnianie ich 

studentom poprzez stronę internetową, 

profil facebook oraz Wirtualną Uczelnię. 

Ponadto, Biuro rozpowszechniało 

informacje o projektach, szkoleniach i 

webinariach skierowanych do studentów, 

m. in.: Legii Akademickiej, kampanii 

„Kwalifikacje 2025+” Fundacji VCC, 

programu „Gotowi do pracy” fundacji 

Zwolnieni Z Teorii,  Programu Stażowego 

PKN ORLEN. 

Konsultacje z 

przedstawicielami otoczenia 

społeczno -gospodarczego w 

ramach odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich 

weryfikacji 

 

Podjęte działania: 

BSPZK prowadzi konsultacje w postaci 

spotkań i rozmów z przedstawicielami 

pracodawców w celu ustalenia zasad 

realizacji praktyk, terminów, liczebności 

grup studentów odbywających praktyki, 

możliwości osiągania zakładanych 

efektów uczenia się. Opiekunowie 

zakładowi otrzymują informacje na temat 

wymaganej dokumentacji i sposobie 

weryfikacji zakładanych efektów uczenia 

się. Po zakończeniu praktyki zakładowi 

opiekunowie praktyk przekazują uwagi 

dot. przebiegu praktyk wypełniając 
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arkusze oceny praktyk oraz sprawozdanie 

z efektów uczenia się. Wydziałowi 

opiekunowie praktyk mają kontakt z 

osobami odpowiedzialnymi za realizację 

praktyk w instytucjach i firmach. W razie 

potrzeby omawiane są zagadnienia 

związane z organizacją i przebiegiem 

praktyki. Od nowego roku akad. została 

wprowadzona konieczność hospitacji 

miejsc praktyki minimum 10% studentów 

danego kierunku w ciągu jednego roku 

akademickiego. Hospitacje miejsc 

praktyki dokumentowane są kartą 

hospitacji. 

Uwagi i propozycje: 

W kwestii organizacji praktyk 

pracodawcy w ubiegłym roku 

akademickim mieli obawy przed 

przyjmowaniem studentów na praktyki ze 

względu na pandemię. Prosili również o 

ograniczenie liczebności grup studentów 

odbywających praktyki śródroczne. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

BSPZK przygotowuje porozumienia i 

umowy dotyczące organizacji praktyk 

zawodowych.  

Praktyki śródroczne studentów kierunków 

pedagogicznych odbywały się w 

następujących placówkach: 

1. Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku 

2. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku 

3. Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku 

4. Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku 

5. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 

w Płocku 

6. Miejskie Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 3 w Płocku 

7. Miejskie Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 33 w Płocku  

8. Świetlica Środowiskowa 

„Słoneczny Krąg” w Płocku 
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9. Świetlica Środowiskowa „Promyk” 

w Płocku 

10. Świetlica Miejska nr 3 w Płocku 

11. Klub Profilaktyki Środowiskowej 

„Przyjaciel Dziecka” w Płocku 

12. Akademickie Liceum 

Ogólnokształcące w Płocku 

Praktyki zawodowe studentów 

pozostałych kierunków realizowane były 

m.in. w:   

1. Urząd Miasta Płocka 

2. MOPS w Płocku 

3. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Płocku 

4. Polski Komitet Pomocy Społecznej 

5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 

„TYGIEL” 

6. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bodzanowie 

7. Radio Płock FM 

8. Lagra Media - Dziennik Płocki 

9. Petro News 

10. PLOT 

11. Instytut Dyskursu i Dialogu 

12. PTV Płocka Telewizja 

13. Miejski Ogród Zoologiczny w 

Płocku 

14. Multidruk Sp. z o.o. 

15. PKN Orlen S.A 

16. InfraCOM – Marcin Gerwatowski 

17. PETROTEL Sp. z o.o. 

18. TRI-SOFT 

19. UserX Informatyka 

20. INFART Piotr Krajewski 

 

Ponadto, podpisano ponad 300 umów 

indywidulanych o organizację praktyk 

zawodowych z wybranymi przez 

studentów instytucjami/firmami. 

Współpraca Uczelni z 

władzami miasta i regionu na 

Realizacja projektu „Model kształcenia 

nauczycieli do pracy w warunkach 
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rzecz rozwoju ich funkcji 

akademickiej 

różnorodności” – przeprowadzenie badań 

w ramach projektu- wywiadów 

pogłębionych z nauczycielami i 

dyrektorami szkół mającymi 

doświadczenia w pracy z uczniami z 

doświadczeniem migracyjnym oraz 

rodzicami tych dzieci (Płock: SP nr 1, SP 

nr 17, SP nr 11, SP nr 21, SP nr 23 w 

Płocku oraz  SP w Borowiczkach). 

Podpisywanie przez Uczelnię 

porozumień z władzami 

samorządowymi, instytucjami 

edukacyjnymi i instytucjami 

rynku pracy  

 

BSPZK przygotowało porozumienia i 

umowy dotyczące organizacji praktyk 

zawodowych. Wykaz instytucji 

oświatowych: 

13. Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku 

14. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku 

15. Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku 

16. Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku 

17. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 

w Płocku 

18. Miejskie Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 3 w Płocku 

19. Miejskie Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 33 w Płocku  

20. Świetlica Środowiskowa 

„Słoneczny Krąg” w Płocku 

21. Świetlica Środowiskowa „Promyk” 

w Płocku 

22. Świetlica Miejska nr 3 w Płocku 

23. Klub Profilaktyki Środowiskowej 

„Przyjaciel Dziecka” w Płocku 

24. Akademickie Liceum 

Ogólnokształcące w Płocku 

Wykaz instytucji rynku pracy: 

21. Urząd Miasta Płocka 

22. MOPS w Płocku 

23. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Płocku 

24. Polski Komitet Pomocy Społecznej 

25. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 

„TYGIEL” 
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26. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bodzanowie 

27. Radio Płock FM 

28. Lagra Media - Dziennik Płocki 

29. Petro News 

30. PLOT 

31. Instytut Dyskursu i Dialogu 

32. PTV Płocka Telewizja 

33. Miejski Ogród Zoologiczny w 

Płocku 

34. Multidruk Sp. z o.o. 

35. PKN Orlen S.A 

36. InfraCOM – Marcin Gerwatowski 

37. PETROTEL Sp. z o.o. 

38. TRI-SOFT 

39. UserX Informatyka 

40. INFART Piotr Krajewski 

Ponadto, podpisano ponad 300 umów 

indywidulanych o organizację praktyk 

zawodowych z wybranymi przez 

studentów instytucjami/firmami. 

Wdrażanie do praktyki 

edukacyjnej wniosków 

wynikających z monitoringu 

losów absolwentów; 

 

Monitorowanie losów zawodowych 

absolwentów było prowadzone na 

podstawie danych zawartych w 

ogólnopolskim systemie monitorowania 

Ekonomicznych Losów Absolwentów 

szkół wyższych, prowadzonym przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki. W roku 

akademickim 2020/2021 opracowany 

został projekt monitorowania losów 

zawodowych absolwentów, oparty na 

prowadzeniu badań ankietowych wśród 

absolwentów uczelni. Badanie ma na celu: 

uzyskanie informacji na temat aktualnej 

sytuacji zawodowej absolwentów na 

rynku pracy, uzyskanie opinii na temat 

przydatności wiedzy i umiejętności 

zdobytych na studiach z punktu widzenia 

wymagań rynku pracy, uzyskanie 

informacji na temat dalszych planów 

edukacyjnych i zawodowych 
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absolwentów. Narzędziami badania 

absolwentów będzie kwestionariusz 

absolwenta oraz ankieta absolwenta. 

Terminy realizacji badania ankietowego: 

w momencie uzyskania absolutorium, do 

roku od uzyskania dyplomu, po 3 latach od 

uzyskania dyplomu. 

Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw dydaktycznych i  

badawczych. Współdziałanie 

z interesariuszami 

zewnętrznymi w ramach 

spotkań seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym 

konferencji i kół studenckich 

 

Wykaz konferencji: 

• X  Ogólnopolska Studencka 

Konferencja Naukowa (on-line) pod 

hasłem „Badania naukowe studentów 

w trosce o teraźniejszość i 

przyszłość”,  organizator: 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w 

Płocku, 22 kwietnia 2021 r., 

• V Ogólnopolska Konferencja 

Młodych Naukowców "Nauka - 

Talent - Pasja" (on-line), Podhalańska 

Państwowa Uczelnia Zawodowa w 

Nowym Targu ,15 kwietnia 2021 r., 

• XIII Ogólnopolska Konferencja Kół 

Naukowych - "Kryzys jako szansa czy 

bariera w rozwoju?"  (on-line), 

organizator: Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie, 19 marca 2021 

r., 

• Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Nauczyciel wobec współczesnych 

wyzwań” pod hasłem: Nauczyciel 

wobec nowych technologii, mediów 

społecznościowych i zdalnego 

nauczania, Mazowiecka Uczelnia 

Publiczna w Płocku, 21 październik 

2021 rok. 

 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w kształceniu 

na prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym zatrudnianie 

kadry nauczycieli 

posiadających aktualne 

doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza uczelnią.  

Nie dotyczy  
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Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub naukowo-

badawcze w działania na 

rzecz środowiska lokalnego 

1. Opracowanie: 

• oferty szkoleń dla Rad 

Pedagogicznych oraz firm. 

• oferty studiów podyplomowych: 

Terapia pedagogiczna dzieci i 

młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, Rewalidacja dzieci i 

młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, Integracja sensoryczna 

z elementami neurodydaktyki,  

 

Zbieranie innych informacji z 

otoczenia społecznego – 

gospodarczego, mogących 

mieć znaczenie dla 

zapewniania jakości 

kształcenia, w tym 

pozyskiwanie opinii 

pracodawców i absolwentów 

odnośnie ich sytuacji 

zawodowej 

 

Uczelnia wraca od roku 2021/2022 do 

monitorowania losów zawodowych 

absolwentów poprzez badanie ankietowe 

(pkt. 7). Poprzez spotkania i rozmowy z 

pracodawcami uzyskiwane są informacje 

o zatrudnionych studentach/absolwentach. 

Coraz częściej studenci uzyskują 

zatrudnienie po odbyciu praktyk 

zawodowych, w szczególności dotyczy to 

kierunku Informatyka. Absolwenci 

uczelni zatrudnieni w 

firmach/instytucjach pełnią również 

funkcję opiekunów zakładowych praktyk 

(szczególnie w przepadku praktyk 

pedagogicznych).   

 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym 

etc.) 

 

Wspieranie inicjatyw organizacji: 

Mazowiecki Uniwersytetu Dziecięcy, 

Agencji Rewitalizacji Starówki i Fundacji 

Revita, Stowarzyszenia na Rzecz 

Wspierania Aktywności Seniorów AS. – 

pełnienie funkcji wolontariuszy przez 

studentów z kierunku Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna podczas 

zajęć i imprez zorganizowanych przez 

ww. instytucje 

 

Inne formy współpracy   

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 

2 grudnia 2021 r. 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

Dorota Dądzik 
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W zakresie monitorowania losów absolwentów 

• Procedura monitorowania losów absolwentów przeprowadzona została na podstawie 

centralnego (opartego na danych z ZUS) monitoringu losów zawodowych absolwentów. 

Wyniki analizy raportów z monitorowania losów absolwentów w roku akademickim 

2019/2020 zostały przedstawione na Senacie przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości 

Kształcenia w dniu 18 grudnia 2020 roku. 

 

• Uchwałą nr 36 Senatu z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie 

Zapewnienia Jakości Kształcenia rozszerzono zakres monitorowania losów 

absolwentów. Podjęto decyzję o objęciu absolwentów Uczelni ankietyzacją w celu 

uzyskania od nich informacji dotyczących ich sytuacji zawodowej i planów 

zawodowych na przyszłość.  

 

W zakresie podnoszenia jakości kadry nauczającej 

• Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów 

stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej zostały określone 

Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w sprawie 

kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku.  

• Ze względu na rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 nie przeprowadzano 

okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

• Władze Uczelni systematycznie wspierały kadrę naukowo-dydaktyczną w rozwoju 

naukowym, stwarzając korzystne warunki potrzebne do prowadzenia działalności 

naukowo-badawczej, zwiększenia wskaźnika umiędzynarodowienia Uczelni oraz 

mobilności w ramach programu ERASMUS; 

 

W zakresie poprawy warunków materialnych, dydaktycznych i form wsparcia studenta 
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• Przeprowadzono okresową samoocenę wydziałów i międzywydziałowych jednostek 

organizacyjnych (Instrukcja nr 10 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia”). Okresową samooceną objęto następujące jednostki: Wydział Nauk 

Humanistycznych i Informatyki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Społecznych, 

Biblioteka, Dom Studenta, Program Erasmus Plus, Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Biuro Studenckich Praktyk 

Zawodowych i Karier, Dział Nauki oraz Dziekanaty.  Zestawiono zauważone trudności i 

nieprawidłowości oraz przygotowano plany dotyczące poprawy jakości kształcenia w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

 

 

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

Dziekan: Dr Agnieszka Rumianowska 

Rok akademicki: 2020/2021 Data wypełnienia: 25.09.2020 

KRYTERIA 

SAMOOCENY 

ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE POPRAWY 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

Struktura 

zatrudnienia na 

prowadzonych 

kierunkach studiów. 

 

 

 

 

Dorobek naukowy 

nauczycieli 

akademickich w 

dyscyplinach, z 

których wywodzą się 

poszczególne 

przedmioty. 

o Struktura zatrudnienia – 

prawidłowa, zgodna z 

wymaganiami MEiN. 

o Ze względu na nieuruchomienie 

studiów II stopnia na kierunku 

Filologia, zmniejszono liczbę 

zatrudnionych pracowników oraz  

wymiar zatrudnienia 

wykładowcom z tytułem 

magistra. 

o W roku akademickim 2020/2021 

w zasadzie nie zauważono 

nieprawidłowości pod względem 

zatrudnienia  na poszczególnych 

kierunkach studiów, natomiast  

obszar badawczy pracowników 

samodzielnych w nielicznych 

przypadkach znajduje się na 

o Kontynuowanie polityki kadrowej 

zmierzającej do zatrudniania 

pracowników samodzielnych oraz 

praktyków, których kwalifikacje i 

obszary badawcze wyraźnie 

korespondują z kierunkami kształcenia, 

ale także ważnych w kontekście 

współczynnika dostępności. 

o Działania na rzecz wzmocnienia obsady 

na kierunku Informatyka i Nowe Media, 

i  zatrudnienia wykładowców 

adekwatnie do potrzeb w/w kierunków 

o Promowanie rozwoju naukowego 

pracowników Wydziału.  

o Motywowanie, w tym również 

finansowe, pracowników na 

stanowiskach badawczo-dydaktycznych 

do poszerzania swojego dorobku i 

publikowania w coraz wyżej 
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pograniczu kierunku, z którym 

się identyfikują. 

o Utrzymano  liczbę pracowników 

badawczo-dydaktycznych, co 

wiąże się z podnoszeniem 

poziomu osiągnięć naukowych  i 

ponoszeniem określonych  

kosztów. 

o Zatrudniono nauczycieli 

akademickich ze stopniem 

profesora, dra habilitowanego i 

dra, co podnosi poziom 

kształcenia, ale w określonym 

stopniu generuje koszty. 

o Obserwuje się aktywność 

publikacyjną tylko pewnej grupy 

nauczycieli akademickich, 

głównie na etatach badawczo-

dydaktycznych, która to liczba 

ma jednak tendencję rosnącą. 

o Publikacje wydawane są w 

czasopiśmie uczelnianym SEJ 

(obecnie 40 punktów), 

czasopismach z 20 punktami  

oraz Roczniku i monografiach 

zbiorowych, dominują 

wydawnictwa krajowe w języku 

polskim z przeciętną liczbą 

punktów, tylko nieliczni 

nauczyciele akademiccy 

podejmują wysiłek publikowania 

w wysokopunktowanych 

czasopismach, np. z IF z 

pozytywnym skutkiem. 

o Korzystanie z możliwości 

opublikowania monografii w 

wydawnictwie uczelnianym oraz 

artykułów w czasopiśmie SEJ i 

Roczniku z dużym udziałem 

wkładu własnego Uczelni nieco 

ogranicza aktywność Wydziału 

w ogólnopolskim środowisku 

naukowym. 

o Środki przeznaczone na cele 

naukowe są wystarczające, ale 

punktowanych czasopismach 

naukowych oraz do zdobywania stopni 

naukowych w celu zwiększania 

potencjału naukowego Wydziału w 

kontekście planów związanych z 

przystąpieniem do parametryzacji. 

o Wspieranie nauczycieli akademickich, 

zwłaszcza zatrudnionych na 

stanowiskach badawczo-dydaktycznych 

w przystępowaniu do konkursów i 

pozyskiwaniu grantów badawczych  

oraz publikowaniu w 

wysokopunktowanych publikacjach 

o Wspieranie nauczycieli akademickich, 

zwłaszcza zatrudnionych na 

stanowiskach badawczo-dydaktycznych 

w przystępowaniu do projektów 

badawczych realizowanych przez 

uczelnie krajowe i zagraniczne, np. 

poprzez organizowanie spotkań ze 

specjalistami. 

o  Zachęcanie nauczycieli akademickich 

do udziału w seminariach naukowych 

prowadzonych przez profesorów, 

spotkań będących formą wspierania 

dążeń naukowych pracowników i 

składania propozycji organizowania 

przedsięwzięć w celu dzielenia się 

swoimi osiągnięciami naukowymi oraz 

dydaktycznymi ze wspólnotą 

akademicką. Podejmowanie działań na 

rzecz aktywizowania Interesariuszy 

zewnętrznych z lokalnego środowiska, a 

przede wszystkim szerszego środowiska 

akademickiego. 

o Motywowanie nauczycieli 

akademickich do poszerzania swojego 

dorobku naukowo-dydaktycznego 

poprzez dofinansowanie udziału w 

sympozjach i konferencjach 

uczelnianych, a także wydarzeniach 

organizowanych przez ośrodki 

zewnętrzne. 

o Położenie większego nacisku na rozwój 

naukowo-badawczy pracowników (w 
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dążenie do zintensyfikowania 

aktywności naukowej 

nauczycieli i intensywne 

przygotowywanie się Wydziału 

do parametryzacji oraz uzyskania 

przez Uczelnię kategorii 

naukowej  powoduje 

zwiększenie nakładów na cele 

naukowe. 

o Obserwuje się starania 

nauczycieli akademickich 

wykładających określone 

przedmioty do specjalizowania 

się w dyscyplinach, z których 

wywodzą się te przedmioty, 

jednak liczba publikacji w 

kontekście zgodności z 

prowadzonymi przedmiotami nie 

jest w pełni satysfakcjonująca. 

o Informacje o konferencjach 

przesyłane są do nauczycieli 

głównie drogą elektroniczną, 

jednak obserwuje się 

zainteresowanie ograniczonej 

liczby pracowników 

zatrudnionych przede wszystkim 

na etatach badawczo-

dydaktycznych. 

o Corocznie składanie formularzy: 

Ewidencja prac twórczych 

chronionych prawem autorskim 

(ze względu na wstrzymanie 

procesu oceniania nauczycieli z 

powodu  pandemii nie składano  

arkusza okresowej oceny 

nauczyciela) skłania 

pracowników do refleksji w 

zakresie osiągnięć naukowych w 

ograniczonym zakresie. 

przypadku stanowisk badawczo-

dydaktycznych) oraz na doskonalenie w 

zakresie dydaktyki (w szczególności na 

stanowiskach dydaktycznych). 

o Udostępnianie i omawianie z 

nauczycielami akademickimi wyników 

ankiet przeprowadzanych regularnie 

wśród studentów w celu, w miarę 

możliwości, uwzględnienia uwag 

studentów i tym samym poprawy 

jakości nauki i dydaktyki (zachęcanie do 

refleksji nad własnym miejscem na 

Wydziale). 

o Zastosowanie  nowego arkusza 

okresowej oceny nauczyciela w celu 

uzyskania danych, by zmotywować 

nauczyciela do podnoszenia jakości 

pracy badawczej i dydaktycznej. 

o Wnioskowanie o zwiększenie środków 

przeznaczonych na dydaktykę i 

poszukiwanie alternatywnych rozwiązań 

w celu doskonalenia nauczycieli, 

wzbogacenia wyposażenia sal 

dydaktycznych oraz monitorowanie 

korzyści wynikających z inwestowania 

w daną formę doskonalenia (nowe 

metody pracy na zajęciach ze 

studentami, zapraszanie na zajęcia 

wykładowców z innych uczelni, 

organizowanie spotkań w celu 

przekazania swojej wiedzy i 

doświadczeń w zakresie doskonalenia 

dydaktyki). 

o Stworzenie instrumentów pozyskiwania 

nowych środków na doskonalenie w 

określonym zakresie, np. w zakresie 

języka obcego, udostępnianie 

nauczycielom informacji na ten temat, 

jak również zachęcanie pracowników 

zainteresowanych rozwojem 

naukowym, aby przystępowali do 

projektów i konkursów w celu 

pozyskiwania grantów. 

o Realizowanie i przystępowanie przez 

Wydział do projektów edukacyjnych, 
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pozwalających na podnoszenie jakości 

pracy Wydziału, np. we współpracy z 

Czechami i inne. 

o Kontynuowanie  przez Wydział 

projektów badawczych we współpracy z 

Czechami i Niemcami. 

o Wdrożenie w życie rekomendacji 

wynikających z realizacji projektu, 

dotyczącego badania rynku lokalnego 

oraz edukacji dzieci migrantów w 

przedszkolu i szkole w celu jeszcze 

lepszego  dostosowania kształcenia na 

Wydziale do potrzeb środowiska. 

Baza dydaktyczna, w 

tym sale wykładowe, 

pracownie oraz ich 

wyposażenie; zasoby 

biblioteczne własne 

oraz wirtualne. 

o Baza dydaktyczna nie wzbudza 

poważnych zastrzeżeń pod 

względem zaopatrzenia pracowni 

w podstawowe meble i sprzęt 

audiowizualny oraz media 

niezbędne do pracy. 

o Ze względu na planowanie zajęć 

w budynku dla dwóch 

wydziałów występuje 

konieczność stosowania 

dyscypliny planowania i 

zauważa się pewne utrudnienia w 

dokonywaniu doraźnych zmian. 

o Zmiany w strukturze wydziału 

spowodowały zwiększenie się do 

dyspozycji sal komputerowych, 

przy pewnym ograniczeniu sal 

ogólnych. 

o  W procesie dydaktycznym 

przydatne okazały się 

zorganizowane pracownie  z 

wyposażeniem  na potrzeby 

kierunku praca socjalna, 

pracowni badań społecznych i 

językoznawczych oraz pracowni 

komputerowej oraz 

socjoterapeutycznej, 

logopedycznej i innych. 

o Zachodzi konieczność 

zatrudnienia specjalistów 

identyfikujących się z 

dziedzinami nauki spójnymi z 

o Czuwanie nad monitorowaniem 

sprawności sprzętu i reagowanie 

natychmiast w przypadku awarii. 

o Odnotowywanie w Helpdesku oraz w 

zeszycie usterek zauważonych przez 

nauczycieli akademickich awarii i 

innych zgłoszeń. 

o Bieżące likwidowanie problemu słabej 

jakości pracy projektorów oraz zużycia 

kabli (hdmi) w pracowniach 

dydaktycznych. 

o Działania na rzecz pozyskania środków 

na wyposażenie studenckiej pracownia 

badań społecznych i językoznawczych, 

zakup sprzętu komputerowego na 

potrzeby kierunku praca socjalna czy 

zorganizowanie i wyposażenie pracowni 

psychologicznej. 

o Zakup brakującego sprzętu 

audiowizualnego oraz naprawa, aby 

wszystkie pracownie w tym zakresie 

były optymalnie sprawne. 

o Zaktywizowanie nauczycieli 

akademickich do zamawiania pozycji 

bibliograficznych pod kątem 

podnoszenia jakości procesu 

dydaktycznego, uzupełniania pozycji 

bibliograficznych w kartach przedmiotu 

oraz do korzystania z baz 

informatycznych, jak również do 

zamawiania coraz nowszych pozycji, 
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kierunkami studiów, zwłaszcza 

związanymi z kierunkiem Nowe 

media. 

o Istnieje potrzeba naprawy lub 

wymiany części sprzętu 

audiowizualnego oraz sieci 

logicznej. 

o Obserwuje się pewne zużywanie 

się wyposażenia sal, co prowadzi 

do nielicznych utrudnień w 

procesie dydaktycznym. 

o Zasoby biblioteczne spełniają na 

ogół nasze oczekiwania, 

zapotrzebowania na nowe 

pozycje wydawnicze kierowane 

do Dyrektor Biblioteki 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku są 

uwzględniane i zamawiane 

sukcesywnie w miarę 

możliwości, natomiast obserwuje 

się zdecydowanie 

niewystarczające 

zainteresowanie zakupem 

książek  części nauczycieli 

akademickich. 

o Zauważa się problemy związane 

z dostępem do Internetu na 

terenie budynku (zawieszanie się 

systemu) 

także w celu zwiększenia dostępności 

podręczników dla studenta. 

o Bieżące weryfikowanie listy nowo 

zakupionych pozycji bibliograficznych z 

literaturą zamieszczoną w kartach 

przedmiotów. 

o Zagospodarowanie pomieszczenia 

dotychczas niezagospodarowanego w 

najniższej kondygnacji budynku oraz 

zweryfikowanie i usunięcie problemów 

związanych z dostępem do Internetu na 

terenie budynku. 

o Zorganizowanie miejsca/pomieszczenia 

socjalnego dla studentów i nauczycieli. 

Organizacja procesu 

kształcenia, w tym 

wymagania wstępne 

dla kandydatów: 

-organizacja 

realizacji 

zakładanych efektów 

uczenia się 

-rozwiązania w 

zakresie 

indywidualizacji 

procesu studiów, w 

tym kształcenia 

o Nie obserwuje się trudności i 

nieprawidłowości w organizacji 

procesu studiów na 

poszczególnych kierunkach, nie 

są zaspokojone w pełni 

oczekiwania dotyczące planu 

zajęć. 

o Obszary podatne na 

występowanie trudności to: 

indywidualna organizacja 

studiów, skreślenia z listy 

studentów, liczba studentów z 

długiem punktowym, liczba 

studentów z niską frekwencją 

uczęszczania na zajęcia 

o Weryfikowanie na poszczególnych 

kierunkach przebiegu indywidualnej 

organizacji studiów (kryteria decydujące 

o wyrażeniu zgody na indywidualną 

organizację studiów oraz średnią ocen 

studentów korzystających z IOS). 

o Weryfikowanie przyczyn skreśleń z listy 

studentów i braku postępów w toku 

studiów (konsekwentne monitorowanie i 

sprawdzanie obecności bezpośrednio 

przez nauczycieli, zwłaszcza na 

zajęciach praktycznych poprzez 

wprowadzenie obowiązku 

dokumentowania obecności studentów 

na konwersatoriach i ćwiczeniach oraz 



205 

 

studentów z 

niepełnosprawnością 

-system opieki 

naukowej, 

dydaktycznej i 

materialnej, w tym 

działania wspierające 

mobilność studentów 

praktyczne, duża liczba obron 

prac dyplomowych we wrześniu 

i październiku, zwłaszcza na 

kierunku filologia. 

o Warunki organizacji procesu 

kształcenia w okresie pandemii i 

konieczność realizacji zajęć 

teoretycznych i praktycznych (w 

tym praktyk pedagogicznych) w 

systemie zdalnym, ograniczało w 

sposób naturalny między innymi 

możliwość bezpośrednich 

konsultacji i prowokowało do 

pracy z zastosowaniem 

odpowiednich metod pracy i 

weryfikacji efektów uczenia się. 

o Wymagania wstępne dla 

kandydatów na studia są 

prawidłowo określane (ulegają 

modyfikacji w Uchwale 

Rekrutacyjnej) i stanowią raczej 

dobry punkt wyjścia w procesie 

naboru kandydatów na studia, ale 

w celu doboru właściwych 

kandydatów zachodzi 

konieczność ustalenia 

przemyślanych wewnętrznych 

kryteriów naboru, zgodnie z 

polityką wydziału. 

 

analizę przez zespół ds. jakości 

kształcenia ww. dokumentacji). 

o Przestrzeganie zapisów Regulaminu 

Studiów dotyczących niskiej frekwencji, 

monitorowanie powodów zgłaszanej 

liczby studentów z długiem punktowym, 

w kontekście kierunków kształcenia, 

pracy nauczycieli akademickich i 

studentów. 

o Informowanie kandydatów na studia II 

stopnia na kierunku pedagogika oraz 

filologia (zwłaszcza specjalizacji 

nauczycielskiej na specjalności filologia 

angielska) o konieczności wyrównania 

różnic programowych i wymaganym w 

tym zakresie nakładzie pracy. 

o Monitorowanie jakości zaliczania różnic 

programowych przez zespół ds. różnic 

programowych i Dziekana. 

o Informowanie studentów o regulaminie 

i procedurach wdrożonych w zakresie 

różnic programowych, nakładzie pracy 

w tym zakresie oraz monitorowanie 

procesu uzupełniania różnic. 

o Doskonalenie procedury rekrutacji w 

pierwszej i drugiej turze, aby 

rekrutować studentów z najlepszymi 

średnimi. 

o Modyfikacja realizacji 

zakładanych efektów uczenia się 

oraz programów studiów, co 

wynika z konieczności 

dostosowania założeń do 

zmieniających się przepisów w 

tym zakresie oraz zgodne jest z 

progresywną naturą programu, a 

także naturalną potrzebą 

dostosowania założeń do 

realnych potrzeb Interesariuszy 

zewnętrznych i oczekiwań 

studentów. Konsekwencją 

modyfikacji merytorycznej jest 

o Dostosowanie form i metod zajęć 

(poprzez zwiększenie zajęć i metod o 

charakterze praktycznym) do 

uzyskiwania zakładanych efektów na 

wybranych przedmiotach oraz 

monitorowanie liczebności grup 

ćwiczeniowych. 

o Doskonalenie organizacji, form i metod 

realizacji zajęć dydaktycznych w formie 

zdalnej, hybrydowej i tradycyjnej w 

okresie pandemii. 

o Podnoszenie jakości prac 

dyplomowych, zwłaszcza magisterskich 

w kontekście realizacji praktycznego 
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modyfikacja dokumentacji, np. 

kart przedmiotu, co powoduje 

pewne trudności. 

o Realizacja sukcesywnych działań 

w zakresie niwelowania 

trudności studentów z orzeczoną 

niepełnosprawnością poprzez 

zdiagnozowanie potrzeb i 

współpracę z Biurem 

Studenckich Praktyk 

Zawodowych i Karier oraz 

Rzecznikiem ds. studentów z 

niepełnosprawnością poprzez 

dbałość o udogodnienia dla 

studentów z 

niepełnosprawnością. 

o Oferowanie przez wykładowców 

i władze Uczelni oraz Wydziału 

spotkań indywidualnych ze 

studentami z 

niepełnosprawnością oraz 

grupami w celu rozstrzygnięcia 

bieżących spraw i ewentualnych 

problemów. 

o Stosowanie 

zindywidualizowanych metod i 

form pracy na poszczególnych 

zajęciach oraz technik nauczania. 

Treści nauczania przekazywane 

są (w zależności od potrzeb) w 

formach dostosowanych do 

oczekiwań i możliwości 

studentów z 

niepełnosprawnością, np. przy 

użyciu innych nośników. 

o Sposoby weryfikacji wiedzy i 

umiejętności są dostosowane do 

indywidualnych uwarunkowań. 

o Funkcjonowanie 

Psychologicznego Punktu 

Rozwoju Osobistego, którego 

celem jest udzielanie studentom 

wsparcia psychologicznego w 

zakresie wykorzystania i 

ukierunkowania ich rozwoju oraz 

profilu kształcenia oraz zainteresowań i 

dorobku promotorów. 

o Wdrażanie wypracowanych przez 

pracowników samodzielnych 

wytycznych dotyczących poprawności i 

wymagań odnośnie pracy dyplomowej 

na profilu praktycznym. 

o Organizowanie seminariów 

metodologicznych w celu podnoszenia 

kompetencji wykładowców w aspekcie 

prowadzenia badań i opracowania 

wyników na potrzeby prac 

dyplomowych. 

o Kontynuowanie indywidualnych 

spotkań studentów z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia dydaktyczne. 

o Dbanie o sprawne działanie udogodnień 

infrastrukturalnych dla osób z 

niepełnosprawnością. 

o Realizacja podjętych działań w zakresie 

wzbogacenia wyposażenia Wydziału 

mających na celu poszerzenie 

udogodnień dla studentów z 

niepełnosprawnością, poprzez np.  

zakup projektora multimedialnego, tabliczek 

brajlowskich, informacyjnych nakładek 

brajlowskich na poręcze, dostosowanie lady 

w dziekanacie do osób z 

niepełnosprawnością.  

o Zintensyfikowanie aktywności 

opiekunów roku i opiekunów praktyk 

zawodowych w celu ułatwienia 

organizacji procesu kształcenia 

studentów z niepełnosprawnością, 

zwłaszcza w szczególnych warunkach 

pandemii. 

o Należy kontynuować zainicjowane 

przez samorząd studencki bardzo 

skuteczne dobrowolne działania 

pomocowe dla studentów 1-roku 

dotyczące całokształtu porad odnośnie 

stypendiów. 

o Należy kontynuować inicjatywę i 

organizację Dnia Adaptacyjnego, 

podczas którego studenci dowiadują się 
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optymalnego wykorzystania 

potencjału. 

o Wsparcie materialne studentów o 

charakterze socjalnym  oraz za 

osiągnięcia dydaktyczne, 

artystyczne i sportowe 

o Właściwe informowanie 

studentów o warunkach 

przyznawania stypendiów 

✓ Studenci WNHS realizują 

swoje zainteresowania 

naukowe działając w kołach 

naukowych powiązanych z 

kierunkami studiów 

podejmując wiele działań 

wewnątrz uczelni oraz na rynku 

lokalnym i ogólnopolskim 

✓ Studenci współorganizują i 

biorą aktywny oraz bierny 

udział w uczelnianej 

konferencji naukowej oraz w 

konferencjach wyjazdowych 

✓ Studenci włączani są przez 

wykładowców (najczęściej) 

promotorów w projekty 

badawcze także 

międzynarodowe (np. na 

kierunku pedagogika) i 

publikują w czasopismach 

naukowych 

✓ Prace dyplomowe studentów są 

nagradzane i wyróżniane w 

Konkursie Rektora 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku oraz w 

Konkursie Prezydenta 

„Dyplom dla Płocka” 

✓ Mobilność studentów w 

wymianie międzynarodowej w 

ramach programu Erasmus 

została prawie całkowicie 

ograniczona ze względu  na 

zagrożenie pandemiczne. 

o organizacji Wydziału, możliwościach 

rozwoju oraz o zasadach wsparcia 

materialnego. 

o Należy zachęcać wykładowców do 

inicjowania nowych sekcji w kołach 

naukowych i prężnego w nich działania 

oraz do łączenia wspólnych inicjatyw, 

np. w postaci kontynuacji konferencji 

studenckiej.  

o Należy motywować studentów do 

wyjazdów na konferencje studenckie, do 

publikowania i wygłaszania referatów. 

o Należy motywować studentów, np. 

podczas Dnia Adaptacyjnego oraz przez 

Opiekunów roku do korzystania z 

możliwości jakie daje program Erasmus 

oraz realizowane przez Wydział 

projekty. 

o  Należy podjąć próbę poszerzenia 

działalności alternatywnej na Wydziale 

poprzez powołanie np. klubu, zespołu 

czy teatru studenckiego. 

Okresowa ocena 

nauczycieli 

o Wyznaczanie pracowników do 

oceny następuje w porozumieniu 

o Oceny pracowników należy prowadzić 

na bieżąco zgodnie z harmonogramem i 
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akademickich 

przeprowadzana na 

Wydziale na 

poszczególnych 

kierunkach studiów. 

z Prorektorem ds. Studenckich i 

Dydaktyki oraz Działem Kadr (w 

czasie pandemii oceny 

pracowników zostały 

zawieszone, obecnie zgodnie z 

nowymi podstawami prawnymi 

zachodzi potrzeba dokonania 

oceny wszystkich 

wykładowców). 

o Prowadzenie hospitacji i 

gromadzenie informacji poprzez 

wypełnianie arkuszy samooceny 

oraz ankietyzację i spotkania 

prowadzone przez studentów 

wymaga zaangażowania 

Kierownika Zakładu, Dziekana, 

Kierownika Dziekanatu, ale 

przede wszystkim Osoby 

ocenianej. 

o Indywidualne rozmowy 

Dziekana Wydziału z 

pracownikami w celu omówienia  

osiągnięć nauczycieli i 

pracowników administracyjnych 

oraz uzyskiwanych ocen. 

zmobilizować nauczycieli do rzetelnego 

wypełniania zmodyfikowanego arkusza 

samooceny wg przyjętych kryteriów. 

o Warto rozważyć potrzebę wdrożenia 

kwestionariusza ankiety (ankiet) dla 

studentów i wykładowców w celu 

gromadzenia informacji istotnych dla 

Wydziału z punktu widzenia jego 

rozwoju i rozwiązania bieżących 

problemów. 

o Należy dążyć do wzmocnienia systemu 

nagradzania nauczycieli, szczególnie 

aktywnych w obszarze naukowym, 

organizacyjnym i dydaktycznym. 

Okresowa ocena 

pracowników 

niebędących 

nauczycielami 

akademickimi 

zatrudnionymi na 

Wydziale. 

o Prowadzenie ankietyzacji wśród 

studentów dotyczącej oceny 

pracowników administracyjnych, 

sygnalizowanie natężenia pracy i 

emocji w okresach kluczowych 

dla organizacji roku, np. obrony 

prac dyplomowych, składanie 

czy odbiór indeksów, 

prowadzenie dziekanatu w 

okresie pandemii. 

o Omawianie przez Dziekana 

kwestii funkcjonowania 

Dziekanatu z Kierownikiem 

Dziekanatu.  

o Pracownikom niebędącym 

nauczycielami akademickimi 

zatrudnionymi na Wydziale należy 

przekazywać informację zwrotną z 

okresowej oceny w celu podnoszenia 

jakości relacji pracowników ze 

studentami. 

o Monitorowanie wdrażania i 

posługiwania się informatycznym 

systemem obsługi studenta, dążenie do 

podnoszenia jakości  przydziału i 

realizacji  zadań oraz wzmacnianie  

poczucia odpowiedzialności dziekanatu 

za poziom pracy Wydziału. 

Okresowa 

weryfikacja efektów 

uczenia się  

przeprowadzana na 

poszczególnych 

kierunkach studiów, 

o Przeprowadzanie weryfikacji 

efektów uczenia się na bieżąco 

zgodnie z harmonogramem prac 

związanych z zapewnieniem 

jakości kształcenia w 

Mazowieckiej Uczelni 

o Monitorowanie  opracowania i 

dołączania do prac zaliczeniowych 

przez wykładowców przejrzystych 

wymagań, warunkujących uzyskanie 

ocen wg zasad i skali określonych w 

karcie przedmiotu. 
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w tym sposoby 

potwierdzania 

efektów na każdym 

etapie kształcenia: 

 

- system oceny prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych 

- system weryfikacji 

efektów uczenia się 

uzyskanych w 

wyniku odbycia 

stażu/praktyk 

- system 

sprawdzania 

końcowych efektów 

(proces 

dyplomowania) 

Publicznej w Płocku, nieliczne 

trudności występują w zakresie 

dostarczania i opisywania prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych przez 

wykładowców. Realizacja 

procesu dydaktycznego w 

okresie pandemii wymagała 

przyjęcia  określonych 

warunków weryfikacji efektów 

uczenia się. 

o System oceny prac 

zaliczeniowych jest najczęściej 

zgodny z zapisanymi w 

poszczególnych kartach 

przedmiotów kryteriami ocen. 

o Prowadzenie zaliczeń i 

egzaminów przebiega 

prawidłowo według określonych 

kryteriów przedmiotowych. 

Warunki pandemii wymagały 

realizacji zmodyfikowanych  

form, organizacji i kryteriów 

zaliczania niektórych 

przedmiotów. 

o System weryfikacji efektów 

uczenia się uzyskanych w 

wyniku odbycia stażu/praktyk 

przebiega prawidłowo. 

Weryfikacja efektów uczenia 

realizowanych w ramach praktyk 

zawodowych została znacznie 

zmodyfikowana  poprzez zmianę 

zasad funkcjonowania instytucji 

w czasie pandemii. 

o System dyplomowania przebiega 

prawidłowo. Stosunkowo duża 

liczba studentów przystępuje do 

obrony w drugim terminie, 

zwłaszcza na kierunku Filologia i 

kierunku Pedagogika, studia II 

stopnia. 

o Należy wyznaczać i konsekwentnie 

przestrzegać terminy rozliczania się z 

koniecznej dokumentacji nauczycieli 

akademickich. 

o Dopracowanie organizacji pracy 

Zespołów powołanych do weryfikacji 

efektów uczenia się, tzn. terminy 

analizy prac oraz opracowanie i 

wykorzystanie rezultatów prac 

Zespołów. 

o Monitorowanie systemu tworzenia i 

weryfikacji kart przedmiotów, głównie 

przez kierowników zakładów. 

Udział Interesariuszy 

wewnętrznych i 

zewnętrznych w 

o Uczestnictwo studentów 

(Interesariuszy wewnętrznych), 

głównie przedstawicieli 

➢ Kontynuowanie współpracy oraz 

zatrudnianie nowych Interesariuszy 

zewnętrznych (praktyków) 
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procesie tworzenia 

programów 

/koncepcji 

kształcenia, w tym  

- współpraca z 

biurem karier i 

pracodawcami 

-współpraca z 

samorządem 

studenckim. 

Samorządu Studenckiego, 

szczególnie w zakresie 

opiniowania zakładanych 

efektów uczenia się oraz 

programów i planów studiów 

przebiega w zasadzie 

prawidłowo. 

o Współpraca z lokalnymi 

pracodawcami (Interesariuszami 

zewnętrznymi: dyrektorami szkół 

i placówek oświatowych, 

nauczycielami metodykami, 

pracownikami zakładu karnego, 

policji, straży miejskiej, 

pracownikami ośrodków 

pomocowych i socjalnych, 

pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych 

i firm, przedstawicieli firm 

informatycznych i mediów) w 

procesie tworzenia programów 

studiów i koncepcji kształcenia 

przebiega w zasadzie 

prawidłowo, występują większe 

oczekiwania Wydziału odnośnie 

częstotliwości spotkań. W 

warunkach pandemii 

ograniczone konsultacje 

realizowane były drogą mailową 

lub zdalną. 

o Konsultacje koncepcji 

kształcenia na posiedzeniach 

Komisji Programowo-

Dydaktycznych (obecnie 

Zespołów ds. Jakości 

Kształcenia) odbywają się w 

miarę potrzeb, występują 

organizacyjne trudności 

dotyczące zebrania pełnego 

składu Komisji/Zespołu  w 

wyznaczonym terminie. 

Szczególne trudności realizacji 

spotkań związane są z czasem 

pandemii, w którym konsultacje 

odbywały się drogą mailową. 

przyczyniających się do kształtowania 

jakości kształcenia na danym kierunku. 

➢ Organizowanie spotkań, warsztatów i 

wizyt studyjnych z Interesariuszami 

zewnętrznymi w celu zapoznania 

studentów z wymaganiami rynku 

lokalnego oraz umożliwienia 

pracodawcom wybrania pracowników 

spośród grona najbardziej 

kompetentnych studentów. 

➢ Powołanie do składu Zespołów ds. 

Jakości Kształcenia nowych 

pracodawców umożliwiających lub 

decydujących o zatrudnianiu studentów 

jako przyszłych pracowników. 

➢ Monitorowanie organizacji działań 

Zespołów ds. Jakości  Kształcenia na 

kierunkach poprzez skonkretyzowanie 

działań i terminów realizacji. 
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Zapobieganie 

zjawiskom 

patologicznym, 

związanym z 

procesem 

kształcenia. 

o Zjawiska patologiczne na 

Wydziale nie stanowią problemu. 

o Rozwiazywanie trudniejszych 

sytuacji odbywa się z udziałem 

Dziekana, Prodziekana ds. 

Studenckich i Dydaktyki w 

porozumieniu z Prorektorem ds. 

Studenckich i Dydaktyki oraz 

Działu Spraw Studenckich i 

Dydaktyki z wykorzystaniem 

narzędzi opisanych w 

Regulaminie studiów. 

o Organizowane są spotkania 

studentów z opiekunami roku. 

o Zaktywizowanie Opiekunów roku w 

zakresie poszerzenia obszaru kontaktów 

i działań na rzecz grupy studenckiej i 

częstotliwości spotkań. 

o Sukcesywne rozpowszechnianie 

zarządzeń Rektora i Instrukcji 

dotyczących funkcjonowania Wydziału, 

realizacji procesu dydaktycznego i 

zachowania w czasie pandemii. 

Rozwój kadry 

naukowo-

dydaktycznej i 

badania naukowe 

realizowane przez 

pracowników na 

etatach badawczo-

dydaktycznych 

zatrudnionych w 

Wydziale. 

o Utworzenie ograniczonej liczby 

etatów badawczo-

dydaktycznych. 

o Dokonywanie przez nauczycieli 

akademickich okresowej oceny i 

analizy osiągnięć naukowych 

poszczególnych pracowników 

(parametryzowanie Wydziału) 

stanowi czynnik wymagający 

systematycznej pracy). 

o Przeciętna aktywność 

nauczycieli w zakresie 

pozyskiwania grantów 

badawczych.  

o Nierówna i często 

niezadawalająca aktywność 

nauczycieli akademickich w 

zakresie aktywności badawczej. 

o Przeciętna aktywność w zakresie 

uzyskiwania stopni naukowych 

(rozprawy doktorskie w trakcie 

przygotowywania). 

o Aktywizowanie działalności Katedry 

Pedagogiki i zakładów oraz  ich 

wzajemnej współpracy w zakresie 

prowadzenia badań i publikowania, w 

szczególności w czasopismach 

wysokopunktowanych, uczestnictwa w 

konferencjach, sympozjach, 

warsztatach, seminariach, jak również 

stymulowania aktywności  naukowej 

pracowników na stanowiskach 

dydaktycznych. 

o Objęcie przez profesorów, 

zatrudnionych zwłaszcza na 

stanowiskach badawczo-dydaktycznych, 

opieką naukową asystentów i 

adiunktów, zachęcanie do badań oraz 

prezentacji wyników do współautorstwa 

monografii i artykułów 

wysokopunktowanych, organizowania 

spotkań w zakresie wdrażania 

prawidłowej metodologii badań. 

o Publikowanie w wysokopunktowanych 

czasopismach i renomowanych 

wydawnictwach. 

o Realizacja działań wynikających z 

Ustawy 2.0  poprzez zwiększenie liczby 

etatów badawczo -dydaktycznych, 

zaktywizowanie zespołów 

parametryzacyjnych (liczba N) raz 

koordynowanie aktywności naukowej 
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zespołów poprzez powołanego przez 

Rektora Koordynatora ds. nauki. 

o Zintensyfikowanie aktywności 

badawczej i publikacyjnej przez 

pracowników na etatach badawczo-

dydaktycznych i dydaktycznych w celu 

przygotowywania się do parametryzacji. 

o Kontynuowanie spotkań nauczycieli na 

etatach badawczo-dydaktycznych z 

Koordynatorem Rektora ds. nauki i 

Dziekanem Wydziału. 

o Dążenie do podejmowania przez 

wszystkich wykładowców aktywności 

publikacyjnej z obszaru prowadzonych 

przedmiotów studiów. 

Współpraca 

międzynarodowa, z 

uwzględnieniem jej 

wpływu na realizację 

procesu 

dydaktycznego i 

tworzenie 

programów 

kształcenia. 

o Bardzo ograniczona ze względu 

na pandemię realizacja 

współpracy międzynarodowej z 

ośrodkami dydaktyczno-

naukowymi w ramach programu 

Erasmus (wymiana studentów i 

nauczycieli akademickich). 

o Współpraca z Uniwersytetem w 

Humaniu (Ukraina) na kierunku 

pedagogika. 

o Współpraca z uczelnią w 

Czechach(prof. Josef Slovik z 

University of West Bohemia – 

realizacja projektów badawczych 

z udziałem wykładowców 

obydwu ośrodków (edukacja 

dzieci migrantów, badania 

porównawcze w ramach 

różnorodnych obszarów inkluzji 

edukacyjnej). 

o Współpraca Wydziału z 

uczelniami zagranicznymi i 

polskimi w zakresie realizacji 

programów kształcenia wymaga 

dalszego rozwoju. 

o Kontynuowanie kontaktów i wyjazdów 

naukowych oraz podpisywanie umów z 

uczelniami zagranicznymi w celu 

umiędzynarodawiania naszej Uczelni. 

o Zatrudnianie adiunktów i pracowników 

samodzielnych z dobrą znajomością 

języka angielskiego oraz pogłębianie 

znajomości języka angielskiego przez 

zatrudnionych nauczycieli 

akademickich. 

o Kontynuowanie i pogłębianie 

współpracy z innymi uczelniami w 

Polsce w celu prowadzenia badań 

naukowych (także w ramach kół 

naukowych) i wymiany doświadczeń. 

Udział studentów i 

nauczycieli 

akademickich w 

programach 

międzynarodowych 

o Zaangażowanie grupy studentów 

i nauczycieli na kierunku 

pedagogika w realizację projektu 

badawczego wspólnie z czeską 

uczelnią pod kierunkiem prof. 

o Podejmowanie działań w zakresie 

organizacji i realizacji  kursów w 

zakresie języka angielskiego dla 

nauczycieli kierunków 

pozafilologicznych. 
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oraz w wymianie 

realizowanej z 

zagranicznymi 

ośrodkami 

akademickimi. 

Josefa Slovika z University of 

West Bohemia 

o Zaangażowanie w realizację 

projektu „Procesy 

usamodzielnienia wychowanków 

pieczy zastępczej 

"CareLeavern": eksploracyjne 

badania porównawcze struktur i 

praktyk w Polsce i w 

Niemczech” (nr 200555) projekt 

nr 2021-10 Polsko-Niemieckiej 

Fundacji na rzecz Nauki.  

 

 

o Realizacja na niektórych kierunkach I i 

II stopnia wynikających z planu studiów 

przedmiotu (ów) w języku angielskim. 

o Zintensyfikowanie udziału nauczycieli 

akademickich w spotkaniach w gronie 

gości programu Erasmus plus oraz gości 

konferencji międzynarodowych 

organizowanych na Wydziale w celu 

wymiany doświadczeń dydaktycznych, 

naukowych i kulturowych, 

sprzyjających doskonaleniu warsztatu 

pracy. 

o Poszerzanie komitetów naukowych 

konferencji o naukowców z ośrodków 

zagranicznych i nawiązywanie ważnych 

relacji naukowych oraz udział w 

projektach międzyuczelnianych. 

Zarządzanie 

kierunkiem, 

struktura procesu 

decyzyjnego i 

system oceny 

procesu zarządzania 

kierunkiem. 

o Organizacja działań w zakresie 

zarządzania kierunkami studiów 

odbywa się  zgodnie ze Statutem 

Uczelni i obowiązującymi 

przepisami prawnymi. 

o Intensywna praca merytoryczna 

w zakresie kierunków studiów i 

modyfikacji lub opracowania 

nowych programów studiów, w 

związku ze zmianą przepisów 

(ogromny wysiłek kierowników 

zakładów  oraz Dziekana 

Wydziału). 

o Organizowanie posiedzeń Rady 

Programowo-Dydaktycznej 

opiniującej zgodnie ze Statutem 

Uczelni decyzje dotyczące 

struktury i funkcjonowania 

Wydziału oraz weryfikacja 

składów Komisji i Zespołów 

stałych i doraźnych. W sytuacji 

pandemii wystąpiły incydentalne 

trudności w zebraniu kworum, 

stąd wprowadzenie 

internetowego głosowania przez 

członków Rady Programowo-

Dydaktycznej, co ułatwiało 

podjęcie decyzji w sytuacjach 

o Kontynuowanie regularnych zebrań 

Rady Programowo-Dydaktycznej oraz 

komisji i zespołów dotyczących 

zasadniczych działań badawczo-

dydaktycznych na Wydziale(zgodnie z 

obowiązującym Statutem). 

o Należy monitorować zgodność 

zarządzania kierunkiem i prowadzenia 

dokumentacji z uwzględnieniem drogi 

służbowej, zgodnie z obowiązującym 

Statutem Uczelni. 
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wymagających niezwłocznego 

działania). 

o Ocena systemu zarządzania, w 

którym występują takie ogniwa, 

jak kierownik Zakładu, 

Kierownik Katedry, Prodziekani, 

Dziekan, Prorektorzy, Rektor jest 

dobra, aczkolwiek można 

zastanowić się nad 

udoskonaleniem form 

komunikacji i współpracy, 

zwłaszcza na poziomie 

Wydziału. 

o System zarządzania kierunkiem 

w obszarze funkcjonowania 

dziekanatu, gdzie występują 

ogniwa: Kierownik dziekanatu, 

Prodziekani, Dziekan, 

Prorektorzy, Rektor - ocenia się 

dobrze, aczkolwiek można 

podnieść poziom form 

komunikacji i współpracy, 

zwłaszcza na poziomie 

Wydziału. 

Strategia rozwoju 

Wydziału i jej 

zgodność z misją 

Uczelni i polityką 

jakości. 

o Realizowano  założenia Strategii 

Rozwoju Wydziału i 

podejmowano zadania 

całkowicie zgodne z misją 

uczelni i polityką jakości. 

o Wydział włączył się także w 

prace  dotyczące opracowania 

Strategii Rozwoju Wydziału na 

lata 2021-2025. 

o Należy monitorować zadania 

wynikające ze Strategii Wydziału w 

kontekście zadań Katedry i Zakładów 

kształcenia oraz określić terminy 

realizacji zadań szczegółowych. 

System 

informacyjny, w tym 

publiczny dostęp do 

informacji o 

programach studiów, 

efektach kształcenia, 

organizacji i 

procedurach toku 

studiów. 

o Realizowano działania w 

zakresie informatyzacji 

Wydziału w Systemie BAZUS, 

co wiązało się z koniecznością 

uczestniczenia w spotkaniach i 

podjęcia przez pracowników 

Wydziału określonej aktywności. 

o Doskonalenie systemu 

informatyzacji systemu 

rekrutacyjnego. 

o Zamieszczanie informacji o 

procedurach oraz programach i 

o Systematyczne podejmowanie działań 

na rzecz usprawniania systemu 

informacyjnego Wydziału. 



215 

 

toku studiów w Systemu BIP 

oraz na stronie internetowej. 

o Realizacja procesu 

rekrutacyjnego w sytuacji 

pandemii bez szczególnych 

trudności.  

Studia podyplomowe 

prowadzone na 

Wydziale. 

o W roku akademickim 2020/2021 

nie uruchomiono na Wydziale 

studiów podyplomowych ze 

względu na warunki pandemii. 

o Podjęto promowanie wybranych 

kierunków studiów 

podyplomowych, wskazano na 

kierunki priorytetowe, w celu 

pozyskania klienta skierowano 

propozycję uruchomienia 

konkretnego kierunku studiów 

podyplomowych dla potrzeb 

określonej grupy zawodowej, w 

celach promocyjnych 

wykorzystano imprezy i 

konferencje skupiające 

potencjalnych odbiorców. 

o Przygotowano kwestionariusz 

ankiety w celu zbadania potrzeb 

studentów studiów II stopnia i 

studentów III roku w zakresie 

kierunków studiów 

podyplomowych. 

o Z powodzeniem rozbudowano i 

realizowano ofertę szkoleń dla 

nauczycieli rad pedagogicznych 

o Opracowano ofertę szkoleń dla 

firm i realizowano szkolenia w 

zakresu informatyki. 

o Wzmocnienie promocji oferty studiów 

podyplomowych we współpracy z 

Biurem Promocji Uczelni, 

zweryfikowanie bogatej oferty studiów 

podyplomowych. 

o Opracowanie nowych kierunków 

studiów podyplomowych, podjęcie 

próby łączenia realizacji dwóch 

kierunków w celu podniesienia 

atrakcyjności oferty i obniżenia 

kosztów. 

o Monitorowanie i systematyczne 

dostosowywanie programów studiów 

podyplomowych do obowiązujących 

przepisów i potrzeb otoczenia 

społecznego we współpracy z 

Interesariuszami zewnętrznymi. 

o Opracowanie koncepcji kierunków i 

programów studiów podyplomowych o 

charakterze międzywydziałowym z 

perspektywicznym myśleniem o 

zapotrzebowaniu na nowe zawody 

związane z kierunkami kształcenia na 

Wydziale. 

o Wypromowanie i uruchomienie nowych 

kierunków studiów podyplomowych. 

Uwagi o 

funkcjonowaniu 

wewnętrznego 

systemu zapewnienia 

jakości w 

Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

o Realizowano intensywne 

działania w zakresie weryfikacji 

dokumentacji dotyczącej 

programów i planów studiów w 

związku z kontrolą Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej na 

kierunku Praca socjalna 

o Przygotowano Raport 

Samooceny w związku z  

kontrolą Polskiej Komisji 

o Mobilizowanie Kierowników Zakładów 

kształcenia i Dziekanatu w celu 

zgromadzenia pełnej dokumentacji 

dotyczącej programów i planów 

studiów, w tym kart przedmiotów w 

związku z doskonaleniem programów i 

modyfikacją metod pracy w okresie 

pandemii. 

o Systematyczne weryfikowanie zmian i 

uzupełnianie dokumentacji. 
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Akredytacyjnej na kierunku 

Praca socjalna. 

o Działanie na rzecz 

wprowadzenia zmian w 

Procedurach Wewnętrznego 

Systemu Jakości Kształcenia 

o Przygotowanie kierunku praca socjalna 

do kontroli Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

Inne uwagi 

 

Brak Brak 
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administracyjnych 

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Nazwisko i imię kierownika 

Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych 

mgr Anna Borkowska 

Rok akademicki: 
2020/2021 

Data 

wypełnienia: 
09.10.2021 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE 

DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ W 

PŁOCKU 

Dobór kadry prowadzącej i 

wspierającej proces 

kształcenia w ramach języków 

obcych 

Kadra dydaktyczna zatrudniona w 

SPNJO nie uległa zmianie w 

porównaniu z rokiem 2019/2020.  

Na stanowisku lektora w pełnym 

wymiarze godzin pracowało  

siedmioro anglistów, jedna 

germanistka na stanowisku 

asystenta, jedna osoba na 

stanowisku adiunkta mająca 

uprawnienia do nauczania języka 

angielskiego i niemieckiego oraz 

jedna rusycystka zatrudniona w 

ramach umowy cywilno prawnej. 

Nauczyciele języków obcych 

zatrudnieni w naszej jednostce 

posiadają duże doświadczenie 

zawodowe, pozyskane także na 

niższych szczeblach edukacji (w 

szkole średniej lub podstawowej), 

co jest często bardzo pomocne na 

zajęciach językowych w ramach 

lektoratu, gdyż studenci prezentują 

bardzo zróżnicowany poziom 

znajomości języka. 

____________________ 
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Baza dydaktyczna, w tym sale 

wykładowe, pracownie oraz 

ich wyposażenie; zasoby 

biblioteczne własne oraz 

wirtualne  

Lektoraty odbywają się w salach 

wykładowych poszczególnych 

wydziałów.  Lektorzy korzystają w 

razie potrzeby  ze 

sprzętuznajdującego się w danej 

pracowni. Studium dysponuje 

magnetofonami oraz posiada 

doswojej dyspozycji rzutnik 

multimedialny. Zasoby biblioteczne 

są uzupełniane  na bieżąco. 

___________________ 

Organizacja procesu 

kształcenia, w tym w 

szczególności organizacja 

realizacji zakładanych efektów 

uczenia się 

 - rozwiązania w zakresie 

uznawania certyfikatów 

instytucji zewnętrznych 

Nauczanie języków obcych   w 

ramach lektoratu z powodu 

ograniczeń wywołanych  przez 

pandemię  COVID - 19  cały rok 

akademicki 2020/2021 odbywało 

się w formie zdalnej za 

pośrednictwem aplikacji MS Teams 

oraz przy wsparciu platformy  e-

learningowej  Moodle. Zajęcia 

odbywały się  zgodnie z 

obowiązującymi programami 

nauczania, zaliczenia 

przeprowadzane były w formie 

zdalnej (testy na platformie 

Moodle). Podobną formę – test na 

platformie Moodle z zachowaniem 

rodzajów  zadań  przewidzianych na 

egzaminie – miał egzamin końcowy 

B2. Zrezygnowano z części ustnej 

egzaminu.  

Trudności dotyczyły przede 

wszystkim usterek technicznych 

(kłopoty z Internetem). Nie wszyscy 

studenci posiadali odpowiedni 

sprzęt umożliwiający  aktywny 

udział w zajęciach językowych . 

Zgłaszano problemy związane ze 

słabą jakością Internetu (zbyt 

wolny), brak kamery/mikrofonu.  

Wymienione utrudnienia były 

głównym powodem, dla którego 

zrezygnowano z części ustnej 

egzaminu. 

W grupach lektorskich z 

języka niemieckiego i 

rosyjskiego konieczne jest – 

szczególnie w pierwszym 

semestrze nauki- 

wprowadzenie  

indywidualizacji nauczania ze 

względu na zróżnicowany 

poziom znajomości języka (w 

grupie rosyjskiej jest osoba po 

maturze z tego języka i 

studenci początkujący). Zdalna 

forma zajęć stanowiła duże 

utrudnienie w prowadzeniu 

zajęć ze studentami 

wymagającymi zadań o 

różnym  poziomie trudności. 

Dobrym rozwiązaniem 

wspomagającymnauczanie 

języków obcych byłaby 

możliwość  korzystania z 

platformy językowej.  
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Prace zaliczeniowe oraz 

testyegzaminacyjne na poziomie B2 

były  układane z uwzględnieniem  

zakładanych efektów uczenia się. 

W Regulaminie zaliczania zajęć z 

języków obcych wyszczególniono 

certyfikaty zewnętrzne , na 

podstawie których student może 

być zwolniony z egzaminu B2. W 

przypadkach indywidualnych 

decyzję podejmuje kierownik 

SPNJO. 

Okresowa ocena nauczycieli 

akademickich przeprowadzana 

w Studium Praktycznej Nauki  

Języków Obcych 

Planowane oceny okresowe 

nauczycieli akademickich ze 

względu zdalną formę nauczania  

zostały przeniesione na semestr 

zimowy roku akademickiego 

2021/2022. 

_____________________ 

Okresowa weryfikacja 

efektów uczenia się 

przeprowadzona w Studium 

Praktycznej Nauki  Języków 

Obcych, w tym sposoby 

weryfikowania efektów na 

każdym etapie kształcenia: 

- system oceny prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych,  

- system sprawdzania 

końcowych efektów  

Okresowa weryfikacja efektów 

kształcenia odbywa się na 

podstawie analizy testów 

egzaminacyjnych na poziomie 

B2  po zakończeniu lektoratu . 

Na studiach II stopnia nauka 

języka obcego obejmuje dwa 

semestry na poziomie B2+. 

System oceny prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych jest zgodny z 

kryteriami zawartymi w 

Regulaminie zaliczania zajęć z 

języków obcych oraz efektami 

uczenia się zawartymi w Karcie 

przedmiotu. 

 

 

 

 

Na etapie układania testów 

egzaminacyjnych, a także  po 

przeprowadzeniu egzaminów 

przeprowadzana jest 

systematyczna analiza zadań 

testowych pod kątem stopnia 

trudności oraz odniesienia do 

efektów uczenia się. 

Rozwój kadry dydaktycznej 

zatrudnionej w Studium 

Praktycznej Nauki Języków 

Obcych 

W minionym roku akademickim 

wszyscy pracownicy SPNJO 

dołożyli wszelkich starań, aby 

nauka zdalna mogła przebiegać 

sprawnie. Wymagało to 

opanowania, bądź doskonalenia 

Nabyte umiejętności dotyczące 

nauki zdalnej będą z 

pewnością mogły być 

wykorzystywane w jakimś 

stopniu na zajęciach 
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umiejętności obsługi  aplikacji MS 

Teams oraz platformy e-

learningowej Moodle. 

językowych prowadzonych już 

stacjonarnie. 

Udział studentów i 

wykładowców w programach 

międzynarodowych  

________________________ ____________________ 

Publiczny dostęp do 

informacji o efektach uczenia 

się, organizacji i procedurach 

lektoratów 

Studenci pierwszego roku  

zapoznawani  są na pierwszych 

zajęciach z regulaminem oceniania 

oraz zaliczania lektoratu,  a także na 

bieżąco udzielane są  informacje 

dotyczące efektów uczenia się. 

W większym stopniu należy 

zwracać studentom uwagę na 

obowiązek regularnego 

uczęszczania na zajęcia 

językowe oraz uświadamiać o 

ewentualnych 

konsekwencjach, jakie mogą 

zostać wyciągnięte  w 

przypadku  zbyt wielu 

nieusprawiedliwionych 

nieobecności. Forma zdalna 

zajęć stanowiła znaczące 

utrudnienie w egzekwowaniu 

tego wymogu, gdyż trudno 

ocenić wiarygodność kłopotów 

technicznych  zgłaszanych 

przez osoby, które często były 

nieobecne na zajęciach. 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

zarządzania jakością w 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

________________________ ______________________ 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

W niewystarczającym zakresie wykorzystanie na 

zajęciach językowych prowadzonych w formie 

stacjonarnej  nowoczesnych technologii, które 

mogą stanowić znakomite wsparcie w nauczaniu 

języka obcego. 

Wykorzystanie doświadczenia pozyskanego 

podczas nauczania zdalnego. Szerokie 

możliwości w tym zakresie stworzy w 

przyszłości platforma językowa, której zakup jest 

planowany. 
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Dziekanat  

Nazwisko i imię kierownika 

Dziekanatu 

Anna Lewandowska 

Rok akademicki: 2020/2021 Data 

wypełnienia: 

14.09.2021 r. 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI PUBLICZNEJ 

W PŁOCKU  

Prowadzenie spraw 

studenckich wszystkich form i 

stopni studiów prowadzonych 

na wydziale, w tym 

dokumentacji przebiegu 

studiów 

o Organizacja działań w 

zakresie prowadzenia spraw 

studenckich wszystkich form 

i stopni studiów 

realizowanych na wydziale, 

zgodnie z Regulaminem 

studiów. Natężenie pracy 

związane z realizowaniem 

procesu dydaktycznego w 

formie zdalnej na platformie 

MS TEAMS, a także w 

okresach kluczowych dla 

organizacji roku, np. sesja 

egzaminacyjna, obrony prac 

dyplomowych, rekrutacja. 

Funkcjonowanie dziekanatu 

w okresie pandemii. 

o Realizowanie zadań przez 

Dziekanat w nowym 

Systemie BAZUS, co 

wiązało się niejednokrotnie z 

koniecznością wsparcia 

teleinformatycznego, 

technicznego, a także 

przyczyniało się do 

ograniczeń w realizacji 

obsługi administracyjnej 

studenta. 

o Prowadzenie ankietyzacji 

wśród studentów dotyczącej 

oceny pracy dziekanatu, 

o Należy zmodyfikować 

delegowanie zadań 

pracownikom dziekanatu, 

aby skutecznie wykorzystać 

potencjał zespołu, 

szczególnie w okresach 

natężenia pracy, wdrażania 

nowego systemu. 

Usprawnienie znacznie 

wpłynie na podniesienie 

jakości relacji pracowników 

dziekanatu ze studentami. 

 

 

 

 

o Całkowite wdrożenie 

systemu BAZUS. 

o Przygotowanie w pełni 

pracowników dziekanatu do 

pracy w systemie BAZUS. 

 

o Monitorowanie zgodności 

prowadzenia dokumentacji z 

obowiązującymi regulacjami 

prawnymi. 
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która ma na celu 

usprawnienie i podniesienie 

jakości pracy przez 

pracowników 

administracyjnych.   

o Omawianie z pracownikami 

dziekanatu wyników ankiet, 

określenie strategii działania 

w celu podniesienia jakości 

pracy w dziekanacie. 

o Systematyczne wspieranie 

studentów z 

niepełnosprawnością w 

sprawach organizacyjnych 

dotyczących procesu 

studiowania. 

 

 

 

Obieg dokumentów i 

korespondencji 

Prowadzenie 

sprawozdawczości 

o W sytuacji pandemii 

wystąpiły niewielkie 

trudności w realizacji obiegu 

dokumentów i 

korespondencji, w celu 

usprawnienia i zapobieżenia 

dalszym problemom w 

sprawnym przepływie 

informacji, korespondencji, 

pracownicy dziekanatu 

zostali wyposażeni w 

narzędzia do pracy zdalnej w 

postaci laptopów, co w 

konsekwencji umożliwiło 

rozwiązywanie spraw, także  

studenckich bez zbędnej 

zwłoki np. rozpatrywanie 

podań skierowanych do 

dziekana Wydziału  

o Opracowywanie sprawozdań 

statystycznych z zakresu 

działania Dziekanatów. 

o Monitorowanie wdrażania i 

posługiwania się 

informatycznym systemem 

obsługi studenta.  

o Uczestnictwo kierownika 

dziekanatu w powołanym na 

Uczelni zespole ds. 

wdrożenia systemu obiegu 

dokumentów. 
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Wykonywanie analiz i 

zestawień statystycznych. 

 

Obsługa studentów studiów 

podyplomowych i studentów 

zagranicznych 

o W roku akademickim 

2020/2021 nie realizowano 

studiów podyplomowych, 

uruchomiono cykl szkoleń 

dla rad pedagogicznych i 

firm, które realizowali 

nauczyciele akademiccy. Do 

obsługi administracyjnej 

został delegowany 

pracownik dziekanatu.  

o Z punktu widzenia 

organizacji pracy w 

dziekanacie uruchomienie 

kilku szkoleń, w tym samym 

okresie wiązałoby się z 

koniecznością zmiany 

zakresu obowiązków 

pracownika z uwagi na 

natężenie zadań związanych 

z ich obsługą. 

o W zakresie studentów 

zagranicznych dziekanat 

współpracował z Sekcją ds. 

Programu Erasmus+. W 

ramach studenckiej wymiany 

zagranicznej na Wydziale 

studiowała on-line 1 

studentka na kierunku 

Informatyka. Sytuacja 

pandemiczna przyczyniła się 

do braku możliwości 

przyjazdu studentów na 

wymianę zagraniczną. 

o Opracowanie dodatkowego 

rozwiązania w sytuacji 

uruchomienia kilku 

kierunków studiów 

podyplomowych celem 

podniesienia jakości obsługi 

słuchaczy i równomiernego 

rozłożenia pracy. 

o Podejmowanie działań w 

porozumieniu z dziekanem 

Wydziału w zakresie 

podniesienia kwalifikacji 

pracowników dziekanatu w 

nabyciu umiejętności 

znajomości języka obcego. 

 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach osób 

odpowiedzialnych za pracę 

dziekanatu 

o System zarządzania w 

obszarze funkcjonowania 

dziekanatu ocenia się dobrze, 

jednakże prowadzone są 

działania nad poprawą 

elementów systemu 

zarządzania, m.in. w zakresie 

komunikacji. 

o Omawianie przez Dziekana 

kwestii funkcjonowania 

Dziekanatu z Kierownikiem 

Dziekanatu. 

o Należy monitorować 

zgodność zarządzania 

dziekanatem i 

prowadzenia 
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 dokumentacji z 

uwzględnieniem drogi 

służbowej, zgodnie z 

obowiązującym 

Regulaminem 

organizacyjnym Uczelni. 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

 

brak 

 

 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu jakości 

kształcenia 

o Realizowano intensywne 

działania, w zakresie 

weryfikacji dokumentacji 

dotyczącej programów i 

planów studiów w związku z 

kontrolą Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej na kierunku: 

Praca socjalna. 

o Podjęto działania w celu 

przygotowania Raportu 

Samooceny w związku z 

zapowiedzianą kontrolą 

Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej na kierunku 

praca socjalna. 

o Mobilizowanie pracowników 

dziekanatu w celu 

zgromadzenia pełnej 

dokumentacji dotyczącej 

programów i planów studiów, 

w tym kart przedmiotów w 

związku z doskonaleniem 

programów i modyfikacją 

metod pracy w okresie 

pandemii. 

o Systematyczne 

weryfikowanie zmian i 

uzupełnianie dokumentacji. 

o Przygotowanie kierunku 

praca socjalna do kontroli 

Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

 

 

 

Inne uwagi   

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

 

o Natężenie pracy związane z realizowaniem 

procesu dydaktycznego w formie zdalnej na 

platformie MS TEAMS, a także w okresach 

kluczowych dla organizacji roku, np. sesja 

egzaminacyjna, obrony prac dyplomowych, 

o Delegowanie zadań pracownikom 

dziekanatu, aby skutecznie wykorzystać 

potencjał zespołu, szczególnie w okresach 

natężenia pracy, wdrażania nowego systemu. 

Usprawnienie znacznie wpłynęło na 
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rekrutacja. Funkcjonowanie dziekanatu w 

okresie pandemii. 

o Realizowanie zadań przez Dziekanat w nowym 

Systemie BAZUS, co wiązało się 

niejednokrotnie z koniecznością wsparcia 

teleinformatycznego, technicznego, a także 

przyczyniało się do ograniczeń w realizacji 

obsługi administracyjnej studenta. 

Prowadzenie ankietyzacji wśród studentów 

dotyczącej oceny pracy dziekanatu, która ma na 

celu usprawnienie i podniesienie jakości pracy 

przez pracowników administracyjnych.   

podniesienie jakości relacji pracowników 

dziekanatu ze studentami. 

o Całkowite wdrożenie systemu BAZUS. 

o Przygotowanie w pełni pracowników 

dziekanatu do pracy w systemie BAZUS. 

o Wdrażanie Elektronicznego Systemu Obiegu 

dokumentów.  

o Monitorowanie zgodności prowadzenia 

dokumentacji z obowiązującymi regulacjami 

prawnymi. 

o Omawianie z pracownikami dziekanatu 

wyników ankiet, określenie strategii 

działania w celu podniesienia jakości pracy 

w dziekanacie. 

o System zarządzania w obszarze 

funkcjonowania dziekanatu ocenia się dobrze, 

jednakże prowadzone są działania nad poprawą 

elementów systemu zarządzania, m.in. w 

zakresie komunikacji. 

 

o Omówione zostały przez Dziekana kwestie 

funkcjonowania Dziekanatu z Kierownikiem 

Dziekanatu. 

o Monitorowanie zgodność zarządzania 

dziekanatem i prowadzenia dokumentacji z 

uwzględnieniem drogi służbowej, zgodnie z 

obowiązującym Regulaminem 

organizacyjnym Uczelni. 

Dziekanat  

Nazwisko i imię kierownika 

Dziekanatu 

Magdalena Ozimek 

Rok akademicki: 2020/2021 Data 

wypełnienia: 

24.09.2020 r. 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY 
ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI PUBLICZNEJ 

W PŁOCKU 

Prowadzenie spraw 

studenckich wszystkich form i 

stopni studiów prowadzonych 

na wydziale, w tym 

dokumentacji przebiegu 

studiów 

o Utrudniona realizacja działań 

w zakresie pracy Dziekanatu 

w Systemie BAZUS, co 

wiązało się z częstą 

koniecznością zgłaszania 

uwag do błędnie 

działającego systemu, co 

o Poprawa funkcjonowania 

systemu BAZUS. 

o Wdrożenie nowych funkcji 

obsługi studentów w 

systemie BAZUS 

o Udział pracowników 

dziekanatu w szkoleniach  
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przyczyniło się do ,,ręcznej,, 

bardzo czasochłonnej   

realizacji tworzenia 

dokumentów. 

o Bardzo duży nakład pracy 

pracy w okresach 

kluczowych dla organizacji 

roku, np. rozpoczęcie roku 

akademickiego (np. 

problemy z wydrukiem 

legitymacji studenckich, źle 

generujące się umowy  

zawierane pomiędzy 

Uczelnią a studentem), sesje 

egzaminacyjne (utrudnione 

wygenerowanie kart 

osiągnięć studenta, zgłaszane 

problemy przez 

wykładowców w 

wygenerowaniu 

protokołów),obrony prac 

dyplomowych (błędy w 

generowanej dokumentacji 

egzaminów), trudności 

związane z niepoprawnie i 

powolnie działającym 

systemem BAZUS.  

o W ciągu całego roku 

akademickiego wielokrotne 

przygotowanie dokumentacji 

przetargowej na świadczenia 

edukacyjne, zajęcia 

praktyczne i praktyki 

zawodowe (semestry: 

zimowy, letni oraz praktyki 

wakacyjne) – zmiana formy 

składania ofert przez 

platformę on-line. 

o Przygotowanie 

dokumentacjo przetargowej 

na zakup sprzętu 

medycznego i innego 

wyposażenia pracowni 

ćwiczeniowych/MCSM. oraz 

o Prowadzenie ankietyzacji 

wśród studentów dotyczącej 

oceny pracy dziekanatu, 

która ma na celu 

usprawnienie i podniesienie 

jakości pracy przez 

pracowników 

administracyjnych.   
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nowopowstającego MCSM 

dla kierunku Położnictwo 

o Prowadzenie dokumentacji 

przebiegu studiów w świetle 

nowych regulacji 

wprowadzających wiele 

zmian zarówno pod 

względem formalnym jak i w 

aspekcie praktycznym.  

o Problemy z systemem 

BAZUS w tworzeniu  

ankietyzacji wśród 

studentów  

Obieg dokumentów i 

korespondencji 

Prowadzenie 

sprawozdawczości 

o W sytuacji pandemii nie 

wystąpiły większe trudności 

w realizacji obiegu 

dokumentów i 

korespondencji. 

o Opracowywanie sprawozdań 

statystycznych z zakresu 

działania Dziekanatów. 

Wykonywanie analiz i 

zestawień statystycznych 

odbywało się zgodnie z 

harmonogramami 

poszczególnych zadań 

o Monitorowanie wdrażania i 

posługiwania się 

informatycznym systemem 

obsługi studenta.  

 

Obsługa studentów studiów 

podyplomowych i studentów 

zagranicznych 

o W związku z pandemią 

COVID-19  kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i 

położnych nie było 

realizowane 

o W związku z pandemią 

COVID-19  w zakresie 

studentów zagranicznych 

dziekanat współpracował w 

ograniczonym zakresie z 

Sekcją ds. Programu 

Erasmus+ . W ramach 

studenckiej wymiany 

zagranicznej na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu   pandemia 

COVID-19 przyczyniła się 

do sytuacji, że tylko 1 

studentka odbyła praktyki 

zawodowe w systemie pracy 

o Podniesienia kwalifikacji 

pracowników dziekanatu w 

nabyciu umiejętności 

znajomości języka obcego. 
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zdalnej. 3 studenci 

zagraniczni otrzymali 

możliwość podjęcia studiów 

w formie stacjonarnej 

dopiero w semestrze letnim 

od praktyk wakacyjnych. 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach osób 

odpowiedzialnych za pracę 

dziekanatu 

o Na bieżąco omawiane są z 

Dziekanem WNZ kwestie 

dotyczące funkcjonowania 

Dziekanatu i wprowadzane 

są zmiany w celu 

udoskonalenia pracy.  

Brak 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

 

    brak 

 

Brak 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu jakości 

kształcenia 

o Realizowano intensywne 

działania, w zakresie 

weryfikacji dokumentacji 

dotyczącej programów i 

planów studiów w związku 

ze zmianami w Programach 

studiów na kierunkach 

Pielęgniarstwo, Położnictwo 

i Kosmetologia. 

 

brak 

 

Inne uwagi brak Brak 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

o Poprawa funkcjonowania systemu BAZUS. 

 

o Stały kontakt z informatykami Uczelni w 

zakresie rozwiązywania problemów z  

funkcjonowaniem systemu BAZUS. 

o Zgłoszenie do firmy Simple konieczność 

wprowadzenia nowych funkcji obsługi 

studentów w systemie BAZUS 

Samoocena realizowana po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020 
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BIURO STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH I KARIER MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

Nazwisko i imię kierownika  Pawicka Anna 

Rok akademicki: 2020/2021 Data 

wypełnienia: 

24.09.2021 

 

KRYTERIA 

SAMOOCENY  

ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

Organizacja praktyk, w tym 

organizacja realizacji  

zakładanych efektów 

uczelnia się 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku akad. 2020/2021 pierwsze 

roczniki studentów st. licencjackich 

rozpoczęły praktykę w zwiększonym 

dwukrotnie wymiarze godzin (720h). 

Dużym wyzwaniem była organizacja 

praktyki w takim wymiarze, 

szczególnie w sytuacji trwającej 

pandemii koronawirusa.  

Zgodnie z Instrukcją nr 17/2020 w 

sprawie organizacji praktyk 

zawodowych w roku akad. 

2020/2021 na Wydziale Nauk 

Humanistycznych i Informatyki oraz 

na Wydziale Nauk Społecznych 

studenci mieli możliwość realizacji 

praktyki w formie stacjonarnej, 

zdalnej lub alternatywnej.  

  

Zgodnie z orzecznictwem PKA 

wymiar praktyki powinien być 

określany w godzinach 

dydaktycznych, nie w godzinach 

zegarowych. Wizytacja PKA na 

kierunku Ekonomia wykazała, że w 

programach studiów wymiar praktyk 

powinien wynosić 960 godz. 

dydaktycznych, a nie jak dotychczas 

720 godzin zegarowych. Co za tym 

idzie, liczba punktów ECTS 

przypisana do praktyki zawodowej 

powinna wynosić 32 nie 24. 

 

Zgodnie z orzecznictwem PKA 

uczelnia musiała zrezygnować z 

procedury zaliczania przez dziekana 

wydziału wykonywanej przez 

Poszukiwanie nowych 

rozwiązań i alternatywnych 

metod osiągania efektów 

uczenia się w sytuacji 

ograniczonej możliwości 

realizacji praktyk zawodowych 

spowodowanych ewentualnym  

powrotem obostrzeń w 

związku z pandemią 

koronawirusa. 

 

Wprowadzenie zmian w 

programach studiów 

uwzględniający wymiar 

praktyki zawodowej w 

godzinach dydaktycznych oraz 

zwiększenie liczby pkt. ECTS 

przypisanych do praktyki. 

 

Wsparcie dotyczące odbycia i 

zaliczenia praktyki zawodowej 

dla studentów pracujących. 
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studenta pracy w poczet praktyki 

zawodowej, na podstawie 

zaświadczenia z miejsca pracy. 

Student może odbywać praktyki w 

miejscu wykonywanej pracy 

zarobkowej, ale obowiązują go taka 

sama procedura zaliczenia praktyki i 

weryfikacji efektów uczenia się jak 

w przypadku studentów 

niepracujących, skierowanych do 

odbywania praktyki zawodowej. 

Może to stanowić utrudnienie dla 

studentów, których pracodawca 

nieprzychylnie odniesie się do 

wymaganej przez uczelnię 

procedury.  
 

Okresowa weryfikacja 

efektów uczenia się 

uzyskanych w wyniku 

praktyk, w tym sposoby 

weryfikowania efektów na 

każdym etapie odbywania 

praktyk 

 

Weryfikacja efektów uczenia się 

odbywała się na podstawie 

dostarczonej przez studentów 

dokumentacji praktyk zawodowych: 

dzienników praktyk, mini zadania 

zawodowego, kart oceny, kart 

obserwacji studenta podczas praktyki 

oraz sprawozdania z realizacji 

praktyki zawodowej nauczyciela 

akademickiego/ opiekuna praktyki.  

Studenci WNEI wypełniają arkusz 

samooceny, studenci WNHS 

dokonują samooceny/obserwacji w 

dzienniku praktyk.  
 

Podczas wizytacja PKA na kierunku 

Ekonomia zasugerowano 

wprowadzenie zmian w kartach 

oceny praktyki, tak aby opiekun 

mógł odnieść się do konkretnych 

efektów uczenia się. 

Należy również wprowadzić 

konieczność dokumentowania 

hospitacji miejsc praktyk 

zawodowych przez uczelnianych 

opiekunów w arkuszu hospitacji. 
 

Opracowanie nowych kart 

ocen praktyki zawodowej, 

zawierających zakładane 

efekty uczenia się. 

 

Prowadzenie hospitacji 

wybranych miejsc praktyk 

zawodowych przez opiekunów 

uczelnianych, przy pomocy 

opracowanego arkusza 

hospitacji.  

 

Organizacja oferty 

szkoleniowej 

Zawieszono realizację zajęć 

warsztatowych z doradztwa 

zawodowego organizowanych przez 

Centrum Informacji i Planowania 

Ponowne nawiązanie 

współpracy z WUP w Płocku. 
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Kariery Zawodowej Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Warszawie Filia w 

Płocku ze względu na 

oddelegowanie pracowników WUP 

do wykonywania obowiązków 

związanych z wdrożeniem tarczy 

antykryzysowej. 

 

Biuro Studenckich Praktyk 

Zawodowych przejęło od 

dziekanatów obowiązki związane z 

organizacją i obsługą studiów 

podyplomowych i kursów 

dokształcających na uczelni oraz 

prowadzeniem rekrutacji na kolejny 

rok akademicki. 
 

Wdrażane pracowników biura 

w nowe obowiązki związane z 

organizacją i obsługą studiów 

podyplomowych i kursów 

dokształcających. 

 

 

Współpraca ze 

środowiskiem lokalnym  

 

BPZK udostępniało studentom i 

absolwentom oferty pracy/staży 

zgłaszanie przez pracodawców 

poprzez zamieszczanie na stronie 

internetowej i profilu na facebooku. 

System BAZUS i Wirtualna Uczelnia 

pozwoli na dotarcie z ofertami pracy 

do większej ilości studentów. 

 

Trwały prace nad wprowadzeniem do 

systemu BAZUS i Wirtualna 

Uczelnia funkcjonalności, które 

umożliwią rejestrację firm, 

publikowanie ogłoszeń i 

prowadzenie rekrutacji bezpośrednio 

na platformie. 
 

Problem stanowił brak możliwości 

realizacji praktyki w niektórych  

firmach i instytucjach, z którymi 

współpracowało Biuro Studenckich 

Praktyk Zawodowych i Karier ze 

względu na wprowadzone 

obostrzenia lub ograniczenie 

działalności. 

Dalsze pozyskiwanie miejsc 

odbywania praktyki 

zawodowej. 
 

Dopracowanie funkcjonalności 

Biura Karier na platformie 

Wirtualna Uczelnia. 

Informowanie  pracodawców, 

studentów i absolwentów o 

możliwościach systemu. 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach biura  

Trudności w znalezieniu 

firm/instytucji, które wyrażają zgodę 

na przyjęcie studentów na praktyki w 

okresie pandemii.  

Pozyskiwanie na bieżąco 

nowych miejsc praktyk dla 

studentów, poszukiwanie we 

współpracy z wydziałowymi 

opiekunami praktyk rozwiązań 
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umożliwiających realizację 

praktyk w okresie pandemii. 

 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga 

decyzji władz Uczelni 

Brak  

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

jakości kształcenia 

Brak  

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOSTRZEŻONE  

W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Wystąpiły problemy z organizacją praktyk 

zawodowych w związku z pandemią 

koronawirusa. 

Wprowadzenie instrukcji umożliwiającej realizację 

praktyk formie stacjonarnej, zdalnej i alternatywnej. 

Umożliwienie studentom organizowania praktyk we 

własnym zakresie, w miejscach zamieszkania. 

Umożliwienie studentom realizacji praktyk  poprzez 

wykonywanie działania na rzecz uczelni – dotyczy w 

szczególności filologii angielskiej. 

 

PROGRAM ERASMUS+ 

Nazwisko i imię 

koordynatora ds. Programu 

Erasmus+  

PAULINA WIŚNIEWSKA 

Rok akademicki:   2020/2021 Data 

wypełnienia: 

13.09.2021 

 

KRYTERIA 

SAMOOCENY  

ZAUWAŻONE 

TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU  

 

Mobilność studentów 

(wyjazdy na studia i praktyki) 

- Sytuacja związana z 

pandemią koronawirusa i 

ograniczeniami 

wprowadzonymi w celu 

przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2 

wśród członków społeczności 

- Ustalenie wytycznych i zaleceń 

dla studentów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-COV-2 – 

wprowadzenie realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik na 

odległość. 

 

https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
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Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

Mobilność nauczycieli 

akademickich  

- Sytuacja związana z 

pandemią koronawirusa i 

ograniczeniami 

wprowadzonymi w celu 

przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2 

wśród członków społeczności 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

- Ustalenie wytycznych i zaleceń 

dla studentów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-COV-2 – 

wprowadzenie realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik na 

odległość. 

 

Mobilność pracowników w 

celach szkoleniowych 

- Sytuacja związana z 

pandemią koronawirusa i 

ograniczeniami 

wprowadzonymi w celu 

przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2 

wśród członków społeczności 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

- Ustalenie wytycznych i zaleceń 

dla studentów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-COV-2 – 

wprowadzenie realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik na 

odległość. 

 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach osób 

odpowiedzialnych za 

program Erasmus. 

- Studenci przyjeżdżający 

oraz wyjeżdżający na studia 

w ramach programu 

Erasmus+ mają możliwość 

dokonania zmiany 

przedmiotów wybranych 

przed rozpoczęciem 

mobilności do realizacji w 

uczelni partnerskiej – zmiany 

te są dokonywane już w 

trakcie trwania mobilności. 

 

- Sytuacja związana z 

pandemią koronawirusa i 

ograniczeniami 

wprowadzonymi w celu 

przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2 

- Pomoc studentom w wybraniu 

nowych przedmiotów oraz 

przygotowaniu części During the 

Mobility w Porozumieniu o 

programie studiów. 

 

 

 

 

 

- Pomoc studentom 

przyjeżdżającym po wprowadzeniu 

wytycznych i zaleceń dla studentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku w związku z 

rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-COV-2 – 

koordynowanie działań związanych 

z wprowadzeniem realizacji zajęć z 

https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
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wśród członków społeczności 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. 

wykorzystaniem metod i technik na 

odległość. 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

- Sytuacja związana z 

pandemią koronawirusa i 

ograniczeniami 

wprowadzonymi w celu 

przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2 

wśród członków społeczności 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

- Ustalenie wytycznych i zaleceń 

dla studentów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku w 

związku z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa SARS-COV-2 – 

wprowadzenie realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik na 

odległość. 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

jakości kształcenia 

Brak Brak 

Inne uwagi Brak  Brak  

 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Studenci przyjeżdżający oraz wyjeżdżający 

na studia w ramach programu Erasmus+ 

dokonują zmian przedmiotów wybranych 

przed rozpoczęciem mobilności do realizacji 

w uczelni partnerskiej – zmiany te są 

dokonywane już w trakcie trwania 

mobilności. 

- Przygotowanie i bieżące aktualizowanie oferty 

edukacyjnej przedmiotów prowadzonych w języku 

angielskim dla każdego kierunku studiów na zasadzie 

katalogu przedmiotów, w celu uniknięcia zmian 

przedmiotów wybranych przez studentów 

przyjeżdżających, które są związane z nieaktualną 

ofertą edukacyjną lub ze zmieniającymi się siatkami 

studiów. 

- Pomoc studentom w wybraniu nowych 

przedmiotów oraz przygotowaniu części During the 

Mobility w Porozumieniu o programie studiów, w 

przypadku jeżeli dokonanie zmiany przedmiotów jest 

nieuniknione.  

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa 

i ograniczeniami wprowadzonymi w celu 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-2 wśród 

członków społeczności Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku. 

- Ustalenie wytycznych i zaleceń dla studentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 

związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-COV-2 – wprowadzenie realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość. 

https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
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- Koordynowanie działań związanych z 

wprowadzeniem realizacji zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik na odległość. 

 

Wydział: Wydział Nauk Społecznych   

Dziekan: Dr Paweł Kaczmarczyk 

Rok akademicki: 2020/2021 Data wypełnienia: 22.09.2021 

KRYTERIA SAMOOCENY 
ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA  

W MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

Struktura zatrudnienia 

 

Brak zastrzeżeń  

   

Dalsze zapewnienie prawidłowej 

struktury zatrudnienia. 

Dorobek naukowy 

nauczycieli akademickich w 

dyscyplinach, z których 

wywodzą się poszczególne 

przedmioty. (dorobek 

naukowy z ostatnich pięciu 

lat)  

Zaobserwowano aktywność 

nauczycieli w publikowaniu 

artykułów w czasopismach 

punktowanych MEiN z 

afiliacją na rzecz 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płock, jednak 

potencjał wykładowców nie 

jest w pełni wykorzystany. 

Motywowanie pracowników i kadry 

dydaktycznej do pracy naukowej 

poprzez prezentowanie listy 

czasopism i informacji o 

monografiach, dofinansowanie 

konferencji oraz studiów 

podyplomowych, szkoleń, 

publikacji, powiększanie zasobów 

biblioteki zgodnie z sugestiami 

wykładowców dotyczącymi 

literatury specjalistycznej i 

branżowej. 

Wydanie kolejnych tomów 

wydziałowego czasopisma „Nauki 

Ekonomiczne”. 

Podjęcie działań mających na celu 

podniesienie punktacji Nauk 

Ekonomicznych do min. 20 pkt. 

Baza dydaktyczna, w tym 

sale wykładowe, pracownie 

oraz ich wyposażenie; 

Brak specjalistycznych 

pracowni dla kierunków 

bezpieczeństwo wewnętrzne, 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

Znalezienie źródła finansowania 

(środki budżetowe Uczelni, 

pozyskane środki z instytucji 
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zasoby biblioteczne własne 

oraz wirtualne  

z administracją publiczną, 

zarządzanie i administracja. 

lokalnych) w celu utworzenia 

pracowni. 

 

Organizacja procesu 

kształcenia, w tym  

- wymagania wstępne dla 

kandydatów  

- organizacja realizacji 

zakładanych efektów 

uczenia się 

 - rozwiązania w zakresie 

indywidualizacji procesu 

kształcenia, w tym 

kształcenia studentów 

niepełnosprawnych  

 - system opieki naukowej, 

dydaktycznej i materialnej, 

w tym działania wspierające 

mobilność studentów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewykorzystany w pełni 

potencjał studentów w 

zakresie mobilności 

Wspieranie realizacji zajęć 

praktycznych w grupach 

laboratoryjnych, wyjazdów do 

instytucji, których profil działalności 

związany jest z zakładanymi 

efektami uczenia się. 

Kontynuacja oferty studiów 

popołudniowych umożliwiających 

łączenie pracy zawodowej ze 

studiami. 

 

Dalsze wspieranie finansowe 

i merytoryczne studentów 

w działalności naukowej 

w szczególności udział w 

konferencjach studenckich 

i szkoleniach. 

Okresowa ocena nauczycieli 

akademickich 

przeprowadzana na wydziale  

na poszczególnych 

kierunkach studiów 

Z uwagi na stan pandemii 

okresowe oceny nauczycieli 

akademickich zostały 

czasowo wstrzymane. 

Przeprowadzenie zaległych ocen 

nauczycieli akademickich do końca 

grudnia 2021 r. 

Umowy, liczne 

porozumienia dotyczące 

praktyk zawodowych z 

firmami zewnętrznymi 

- działania praktyczne 

realizowane dla studentów 

Oferta jest wystarczająca. Ciągłe poszerzanie oferty, 

pozyskiwanie miejsc do odbycia 

praktyk zawodowych. 

Organizacja kół naukowych, 

warsztatów, wykładów otwartych  

oraz wyjazdów studyjnych dla 

studentów. 

Okresowa ocena 

pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi 

zatrudnionymi w wydziale 

Nie budzi zastrzeżeń. 

 

Okresowa weryfikacja 

efektów uczenia się 

przeprowadzana na 

poszczególnych kierunkach 

Weryfikacja efektów uczenia 

się realizowana zgodnie z 

Wewnętrznym Systemem 

Zapewnienia Jakości 
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studiów, w tym sposoby 

weryfikowania efektów na 

każdym etapie kształcenia: 

- system oceny prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych,  

- system  weryfikacji 

efektów uczenia się 

uzyskanych w wyniku 

odbycia stażu/praktyk 

- system sprawdzania 

końcowych efektów (proces 

dyplomowania) 

Kształcenia. Nie budzi 

zastrzeżeń.  

   

Udział interesariuszy 

wewnętrznych i 

zewnętrznych w procesie 

tworzenia programów 

/koncepcji kształcenia, w 

tym  

- współpraca z biurem karier 

i pracodawcami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-współpraca z samorządem 

studenckim  

Wystarczająca współpraca z 

pracodawcami oraz 

interesariuszami 

zewnętrznymi i 

wewnętrznymi.   

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie budzi zastrzeżeń.  

   

   

W planach dalsze wspieranie 

rozwoju kierunku przez 

interesariuszy zewnętrznych 

i wewnętrznych poprzez 

uczestnictwo w pracach dotyczących 

jakości kształcenia, opiniowania 

efektów uczenia się i planów 

studiów.  

Interesariusze zewnętrzni to głównie 

potencjalni pracodawcy 

z subregionu płockiego.  

Badanie potrzeb pracodawców 

subregionu płockiego w  zakresie 

kompetencji absolwentów, potrzeby 

kształcenia ustawicznego.  

Interesariusze wewnętrzni to 

przedstawiciele samorządu 

studenckiego, studenci.  

Zapobieganie zjawiskom 

patologicznym, związanych 

z procesem kształcenia  

Brak zjawisk patologicznych.  
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Rozwój kadry naukowo-

dydaktycznej i badania 

naukowe realizowane przez 

pracowników naukowo-

dydaktycznych 

zatrudnionych w wydziale 

Zbyt mała aktywność części 

pracowników i kadry 

dydaktycznej w 

konferencjach naukowo-

szkoleniowych.  

Motywowanie pracowników i kadry 

dydaktycznej  do uczestnictwa w 

konferencjach naukowo-

szkoleniowych poprzez 

dofinansowywanie ich udziału oraz 

przedstawianie aktualnej oferty 

kursów, warsztatów, konferencji 

szkoleniowych.  

Współpraca 

międzynarodowa, 

z uwzględnieniem jej 

wpływu na realizację 

procesu dydaktycznego 

i tworzenie programów 

studiów  

W związku z sytuacją 

pandemiczną mniejsza ilość 

podpisanych porozumień 

i umów międzynarodowych.  

Dalsza współpraca 

z Pełnomocnikiem Rektora d.s. 

Programu  Erasmus  

i Prorektorem d.s. studenckich 

i dydaktyki w zakresie 

nawiązywania współpracy 

z zagranicznymi uczelniami. 

Udział studentów i 

nauczycieli akademickich w 

programach 

międzynarodowych oraz w 

wymianie realizowanej z 

zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi.  

Mały udział studentów i 

nauczycieli akademickich 

w programach 

międzynarodowych oraz 

w wymianie realizowanej z 

zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi.  

Motywowanie nauczycieli 

akademickich i studentów  

do udziału w wymianie realizowanej 

z zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi.  

Zarządzanie kierunkiem  

struktura procesu 

decyzyjnego i system oceny 

procesu zarządzania 

kierunkiem  

Potrzeba wprowadzenia 

zmian w programach 

studiów. 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi (RPD) mające na celu 

doskonalenie programów studiów. 

 

Dalsze promowanie istniejących 

kierunków studiów 

  

Strategia rozwoju wydziału  

i jej zgodność z misją 

Uczelni i polityką jakości. 

Strategia rozwoju Wydziału 

Nauk Społecznych jest 

zgodna z misją Uczelni i 

polityką jakości. 

Wydział kontynuuje politykę opartą 

o prawidłową identyfikację 

środowiska społeczno-

ekonomicznego oraz trafną ocenę 

zapotrzebowania rynku pracy. 

System informacyjny w tym 

publiczny dostęp do 

informacji o programach 

Obowiązujący na Uczelni 

wzór programu studiów, 

efektów uczenia się nie został 

Kontynuacja dostosowywania  

Wirtualnej Uczelni do potrzeb 

wynikających z realizowanych 

programów studiów.  
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studiów, efektach uczenia 

się, organizacji i 

procedurach toku studiów 

podczas wdrażania systemu 

w pełni przeniesiony do 

Bazusa.   

Karty przedmiotów nie mają 

odwzorowania na Wirtualnej 

Uczelni. 
 

Studia podyplomowe i kursy 

szkoleniowe prowadzone na 

wydziale   

Potrzeba dostosowania oferty 

studiów podyplomowych i 

kursów do potrzeb lokalnego 

rynku pracy. 

Dalsza promocja studiów 

podyplomowych – strona 

internetowa, media 

społecznościowe, ulotki, plakaty.  

Poszerzenie oferty studiów 

podyplomowych i kursów. 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości 

w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku  

Brak zastrzeżeń Informowanie pracowników  

na bieżąco o zmianach procedur 

wszjk oraz harmonogramie prac 

związanych z systemem 

zapewnienia jakości kształcenia.  

Inne uwagi  

   

  Brak zastrzeżeń 

 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych  

Nazwisko i imię kierownika 

Dziekanatu 
Anna Adamowska 

Rok akademicki: 2020/2021  
Data 

wypełnienia: 
22.09.2021 r. 

KRYTERIA 

SAMOOCENY  

ZAUWAŻONE 

TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU  

Prowadzenie spraw 

studenckich wszystkich 

form i stopni studiów 

prowadzonych na wydziale, 

w tym dokumentacji 

przebiegu studiów 

Dużo nie wykorzystanych 

zakładek w Wirtualnej 

Uczelni np. zakładka: uczelnia 

– protokoły – protokoły 

jednostki 

Większy zakres powiązania Systemu 

Bazus z Wirtualną Uczelnią  

Prowadzenie 

sprawozdawczości 

Brak możliwości sporządzenia 

sprawozdania z systemu 

Usprawnienie sprawozdawczości w 

systemie Bazus, IRK 
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Bazus - EN1 i S10 z uwagi na 

brak raportu; 

Brak możliwości sporządzenia 

sprawozdania z systemu IRK - 

EN1 z uwagi na błędne dane 

Raporty w systemie Bazus  Zgłaszanie po kilka razy 

błędów w tych samych 

raportach, np. karta 

okresowych osiągnięć 

studenta, karta różnic 

programowych    

Poprawa raportów globalnie i na 

stałe  

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach osób 

odpowiedzialnych za pracę 

dziekanatu 

 

 

brak 

 

 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga 

decyzji władz Uczelni 

brak 

 

 

 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

jakości kształcenia 

Brak  

Inne uwagi   

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Nieprawidłowości wymienione w tabeli Zgłoszenia do odpowiednich komórek w Uczelni 
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BIBLIOTEKA MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

Nazwisko i imię dyrektora 

biblioteki Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku 

Aneta Kamińska-Krysztofiak 

Rok akademicki: 2020/2021 Data 

wypełnienia: 

16.09.2021 r. 

KRYTERIA SAMOOCENY   ZAUWAŻONE 

TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚC

I 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

stan księgozbioru w stosunku 

do potrzeb prowadzonych 

kierunków studiów 

- niewystarczająca liczba 

zasobów bibliotecznych 

pod kątem aktualności 

pozycji wskazanych w 

kartach przedmiotów; 

 

- brak książek dla nowych 

kierunków. 

Szczegółowa weryfikacja kart 

przedmiotów i uzupełnienie 

księgozbioru o brakujące tytuły. 

 

 

 

Zakup nowości książkowych dla 

nowych kierunków. 

baza lokalowa wraz z 

wyposażeniem, w tym system 

informatyczny biblioteki 

- utrudniony dostęp 

(z uwagi na odległość) do 

Biblioteki studentów 

z budynków Uczelni przy 

ul. Gałczyńskiego; 

 

 

- przestarzały sprzęt 

komputerowy (bardzo 

wolna praca systemu 

bibliotecznego PROLIB i 

tym samym wydłużony 

czas obsługi 

czytelników). 

Rozważenie zasadności 

zorganizowania Biblioteki 

Wydziałowej w budynku Uczelni 

przy ul. Gałczyńskiego lub zakup 

książkomatu i wrzutni do zwrotu 

książek.  

 

Zakup nowych komputerów do 

Biblioteki. 

zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach biblioteki 

Brak trudności, wszystko 

jest rozwiązywane na 

bieżąco. 
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zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

Brak trudności, wszystko 

jest rozwiązywane na 

bieżąco. 

 

uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu jakości 

kształcenia 

Współpraca 

z Pełnomocnikiem 

Rektora ds. jakości 

kształcenia układa się 

prawidłowo. 

 

 

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH I DYDAKTYKI 

Nazwisko i imię kierownika  Zajdel- Grabowska Małgorzata 

Rok akademicki: 2020/2021 Data 

wypełnienia: 

30.10.2021 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU  

Rekrutacja studentów, nadzór 

nad przebiegiem postępowania 

kwalifikacyjnego  

Podczas rekrutacji 

uzupełniającej- brak możliwości 

zweryfikowania wyników 

maturalnych kandydatów na 

studia w Krajowym Rejestrze E-

Matur z uwagi na problem 

informatyczny z aktualizacją 

systemu Internetowej Rekrutacji 

Kandydatów (brak synchronizacji 

systemu IRK z KReM). 

 

Problem zgłoszony do firmy Simple. 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Brak wolnego dostępu do półek dla czytelników Zakup i wdrożenie systemu RFID 

Powierzchnia magazynu staje się zbyt mała. Przeorganizowanie zasad funkcjonowania czytelni 
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Udzielanie pomocy materialnej 

studentom, w tym studentom z 

niepełnosprawnością 

 

Ze względu na pandemię, brak 

współpracy z Samorządem 

Studentów prowadzącym  

działania informacyjne wśród 

studentów ubiegających się o 

pomoc materialną. 

 

Po ustaniu pandemii, ponowne 

nawiązanie współpracy z Samorządem 

Studentów przy realizacji pomocy 

materialnej dla studentów. 

Realizacja zadań z zakresu 

dydaktyki  

  

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach Działu 

 

 

 

 

 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

Brak określonych 

funkcjonalności w systemie 

Bazus  (m.in. elektroniczna 

księga dyplomów, elektroniczny 

album studentów, rejestr 

skreślonych, filtry na potrzeby 

statystyk) 

Uwagi zostały zgłoszone do firmy 

Simple do wyceny kosztów realizacji. 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu jakości 

kształcenia 

  

Inne uwagi   

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 

brak możliwości wypełnienia online anonimowej 

Ankiety kandydata na studia w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku. 

W czerwcu 2021r., podczas rekrutacji na rok akad. 

2021/2022, wdrożenie w systemie Internetowej 

Rekrutacji Kandydatów ankiety kandydata  dostępnej 

online wraz z formatką w excelu, służącą analizie 

danych.  
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Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Nazwisko i imię kierownika 

Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu  

Jodłowska-Niemiec Ewelina 

Rok akademicki: 2020/2021 Data 

wypełnienia: 

12.10.2021 r. 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE 

TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI      

KSZTAŁCENIA 

Dobór kadry prowadzącej zajęcia 

w Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu 

W SWFS w roku akademickim 

2020/2021 zatrudnionych było 

trzech nauczycieli 

akademickich z tytułem 

zawodowym magistra na 

stanowisku instruktora. Dzięki 

zatrudnionej kadrze 

dydaktycznej SWFS mogło 

realizować cele nauczania i 

wychowania na wysokim 

poziomie. Dobór kadry 

prowadzącej zajęcia zapewnił 

również osiągnięcie 

założonych efektów 

kształcenia. 

Kadra SWFS posiada rozległą 

wiedzę merytoryczną co 

pozwala na pełną realizację 

zadań związanych z 

prowadzeniem 

obowiązkowych zajęć z 

wychowania fizycznego. 

Każdy z prowadzących z 

powodzeniem wykorzystuje 

swoje umiejętności w 

codziennej pracy ze 

studentami. Stosowane metody 

dydaktyczne zajęć pozwalają 

studentom na zdobycie 

zakładanych umiejętności i 

postaw. 
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Baza dydaktyczna, w tym sale 

gimnastyczne i ich wyposażenie 

Organizacja zajęć, 

uwzględniając kubaturę i 

wyposażenie pomieszczeń, a 

także specyfikę zajęć, 

przewiduje iż: w sali aerobicu 

zajęcia powinny odbywać się 

w grupach maksymalnie 15-

osobowych, w siłowni 

damskiej w grupach 

maksymalnie 20-osobowych, 

w siłowni męskiej w grupach 

maksymalnie 10-osobowych, 

w sali do tenisa stołowego + 

bilard w  grupach 

maksymalnie 10-osobowych, 

na hali sportowej w grupach 

maksymalnie 20-osobowych. 

Baza dydaktyczna SWFS jest 

w miarę wystarczająca do 

realizacji zajęć programowych 

ze studentami i nie ogranicza 

możliwości zakładanych 

efektów kształcenia. Niemniej 

jednak w poszczególnych 

pomieszczeniach brakuje 

prawidłowo funkcjonującej 

wentylacji w szczególności na 

hali sportowej, w siłowni i w 

sali aerobiku. Oprócz tego 

występują braki w 

wyposażeniu sal w rolety w 

oknach. Istnieje również 

potrzeba naprawy lub 

wymiany okien i części 

sprzętu. Konieczna jest także 

wymiana podłogi na hali 

sportowej. 

 

Zauważone trudności, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach kierownika 

Studium  
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Zauważone 

trudności/nieprawidłowości, 

których rozwiązanie wymaga 

decyzji władz Uczelni 

W celu poprawy warunków 

lokalowo-bazowych 

należałoby przeprowadzić 

remont poszczególnych 

pomieszczeń w SWFS oraz 

dostosować budynek do 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych i do 

wymogów przepisów ochrony 

przeciwpożarowej 

 

 

 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości 

  

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Nieprawidłowości wymienione w tabeli. Zgłoszenia do odpowiednich komórek Uczelni. 

 

 

 

• Kontynuowano wyposażanie bazy dydaktycznej i specjalistycznej Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Informatyki, Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Gałczyńskiego oraz 

Wydziału Nauk o Zdrowiu przy Pl. Dąbrowskiego 2.   

• W roku akademickim 2020/2021 roku kontynuowano proces informatyzacji Uczelni, 

obejmujący swoim zakresem wszystkie jednostki Uczelni, w tym dziekanaty. 

• W roku akademickim 2020/2021 kontynuowano wzmacnianie systemu doradczego 

poprzez m.in. organizowanie dnia adaptacyjnego oraz zwiększanie opieki nad studentami 

ze strony opiekuna roku (ułatwianie studentom orientacji w wymaganiach związanych z 

tokiem i organizacją studiów, prawami i obowiązkami wynikającymi z roli studenta). 

• Kontynuowano organizowanie konferencji studenckich oraz konferencji i sympozjów 

naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Ze względu jednak na 
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niesprzyjające warunki epidemiczne liczba konferencji i wydarzeń o charakterze 

naukowym uległa zmniejszeniu. 

• Poszerzono i uporządkowano na stronie internetowej Uczelni pakiet informacji 

przydatnych studentom i pracownikom w zakresie przebiegu i organizacji studiów.  

• W celu zbadania jakości pracy pracowników administracji zajmujących się obsługą 

studentów w roku akademickim 2020/2021 ankietyzacją objęto również komórki 

administracyjne. Oceną objęto następujące jednostki: Biblioteka, Dział Spraw Studenckich 

i Dydaktyki, Dziekanaty, Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier, Dom 

Studenta, Sekretariat Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

 

Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Liczba ankiet: 69 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy Dziekanatu są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 7 0,1 

2 raczej tak 43 0,62 

3 raczej nie 15 0,22 

4 zdecydowanie nie 4 0,06 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Dziekanacie jest Pani/Pana zdaniem 

zadawalający? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 8 0,12 

2 raczej tak 37 0,54 

3 raczej nie 16 0,23 

4 zdecydowanie nie 8 0,12 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 11 0,16 

2 raczej tak 42 0,61 

3 raczej nie 15 0,22 

4 zdecydowanie nie 1 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Dziekanat? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 bardzo dobrze 10 0,14 

2 Dobrze 42 0,61 

3 Źle 17 0,25 
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4 bardzo źle  0  0 

 

 

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę Dziekanatu? 

• Załatwianie spraw drogą elektroniczną tym bardziej w okresie pandemii, bez 

konieczności fatygowania się w miejsce przeznaczenia (ksero dokumentacji/wniosków 

itp.) eliminując problem długiego czasu oczekiwania na swoją kolej pod drzwiami 

dziekanatu. 

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki 

Liczba ankiet: 65 

 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy DSSiD są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 6 0,07 

2 raczej tak 49 0,74 

3 raczej nie 10 0,2 

4 zdecydowanie nie 0  0 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy w DSSiD jest Pani/Pana zdaniem 

zadawalający? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 13 0,2 

2 raczej tak 48 0,74 

3 raczej nie 3 0,05 

4 zdecydowanie nie 1 0,02 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy DSSiD są uprzejmi i życzliwi wobec swoich klientów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 21 0,32 

2 raczej  tak 41 0,64 

3 raczej nie 3 0,05 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez DSSiD? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 bardzo dobrze 19 0,29 

2 Dobrze 45 0,7 

3 Źle 1 0,02 

4 bardzo źle  0 0  
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Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę DSSD? 

• Zmniejszyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy.  
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Biblioteka (pl. Dąbrowskiego 2) 

Liczba ankiet: 70 

P
y

ta
n

ie 1
 

Jak często korzystał/a Pan/Pani z usług Biblioteki w ostatnim roku akademickim? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 Nigdy 23 0,33 

2 mniej niż pięć razy 38 0,54 

3 więcej niż pięć razy 8 0,11 

4 Ponad 10 razy 1 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy sprzęt w Bibliotece jest nowoczesny i sprawny? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 14 0,2 

2 raczej tak 54 0,77 

3 raczej nie 2 0,03 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy zbiory biblioteczne odpowiadają Pani/Pana potrzebom wynikającym ze studiów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 10 0,14 

2 raczej tak 46 0,66 

3 raczej nie 12 0,17 

4 zdecydowanie nie 2 0,03 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Czy pracownicy Biblioteki są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 25 0,36 

2 raczej  tak 44 0,63 

3 raczej nie 1 0,01 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Czy pracownicy Biblioteki są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 33 0,47 

2 raczej  tak 37 0,53 

3 raczej nie 0  0 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 6
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Bibliotekę? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 Bardzo dobrze 25 0,36 

2 Dobrze 45 0,64 

3 Źle  0  0 
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4 Bardzo źle  0  0 

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę Biblioteki? 

• Zwiększenie zasobów aktualnych artykułów z obszaru pedagogiki, logopedii. 

 

• Prace usprawniłyby nowsze komputery w czytelni, możliwość samodzielnego kserowania. 

 

• Występowały częste problemy techniczne związane z biblioteką Ibuk Libra.  
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Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier   

Liczba ankiet: 55 

Liczba odpowiedzi TAK: 17 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy kiedykolwiek korzystała Pani/Pan z usług bądź pomocy Biura Studenckich 

Praktyk Zawodowych i Karier? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 tak - proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 55 0,76 

2 nie - dziękuję za udział w badaniu 17 0,24 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy pracownicy BSPZiK są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 25 0,45 

2 raczej tak 25 0,45 

3 raczej nie 5 0,09 

4 zdecydowanie nie  0 0  

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy BSPZiK są uprzejmi i życzliwi wobec swoich klientów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 36 0,65 

2 raczej tak 18 0,33 

3 raczej nie 1 0,02 

4 zdecydowanie nie  0 0  

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani organizację szkoleń oferowanych przez BSPZiK? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 bardzo dobrze 16 0,29 

2 Dobrze 33 0,6 

3 Źle 4 0,07 

4 bardzo źle 2 0,04 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Jak ocenia Pan/Pani ofertę szkoleniową Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i 

Karier? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 bardzo dobrze 10 0,18 

2 Dobrze 37 0,67 

3 Źle 6 0,11 

4 bardzo źle 2 0,04 
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Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę BSPZiK? 

brak sugestii 
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Dom Studenta  

Liczba ankiet: 63 

Liczba odpowiedzi TAK: 5 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy mieszkał/a Pan/Pani w Domu Studenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 Nie - dziękujemy za udział w badaniu 63 0,93 

2 Tak - proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 5 0,07 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy jest Pan/Pani zadowolona/y z warunków bytowych w Domu Studenta? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak  0  0 

2 raczej tak 2 0,4 

3 raczej nie 2 0,4 

4 zdecydowanie nie 1 0,2 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy jest Pan/Pani zadowolona z zaplecza Domu Studenta (sala do nauki, pralnia, 

kuchnia, sala telewizyjna)? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 1 0,2 

2 raczej tak 2 0,4 

3 raczej nie 1 0,2 

4 zdecydowanie nie 1 0,2 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Czy jest Pan/Pani zadowolona z poziomu bezpieczeństwa w Domu Studenta? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak  0 0  

2 raczej tak 4 0,8 

3 raczej nie  0 0  

4 zdecydowanie nie 1 0,2 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Czy pracownicy Domu Studenta są uprzejmi i życzliwi wobec studentów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 2 0,4 

2 raczej tak 2 0,4 

3 raczej nie  0 0  

4 zdecydowanie nie 1 0,2 

 

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w Domu Studenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku? 

(w załączniku) 
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 Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych 

Liczba ankiet: 204 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy Dziekanatu są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 61 0,29 

2 raczej tak 129 0,63 

3 raczej nie 8 0,05 

4 zdecydowanie nie 6 0,03 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Dziekanacie jest Pani/Pana zdaniem 

zadawalający? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 61 0,29 

2 raczej tak 123 0,65 

3 raczej nie 16 0,08 

4 zdecydowanie nie 9 0,04 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 69 0,34 

2 raczej tak 125 0,61 

3 raczej nie 8 0,05 

4 zdecydowanie nie 2 0,02 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Dziekanat? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 bardzo dobrze 64 0,31 

2 Dobrze 129 0,63 

3 Źle 9 0,04 

4 bardzo źle 2 0,02 

 

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę Dziekanatu? 

• Zwiększenie możliwości załatwiania spraw zdalnie. 

• Wcześniejsze zamieszczanie planu zajęć na stronie internetowej.* 

• Plan zajęć nie jest dostosowany dla osób pracujących (studia popołudniowe).* 

*uwagi dotyczące planistów 
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Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki 

Liczba ankiet: 10 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy DSSiD są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 5 0,5 

2 raczej tak 5 0,5 

3 raczej nie  0  0 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy w DSSiD jest Pani/Pana zdaniem 

zadawalający? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 5 0,5 

2 raczej tak 4 0,4 

3 raczej nie 1 0,1 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy DSSiD są uprzejmi i życzliwi wobec swoich klientów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 5 0,5 

2 raczej  tak 5 0,5 

3 raczej nie  0  0 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez DSSiD? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 bardzo dobrze 5 0,5 

2 Dobrze 5 0,5 

3 Źle  0  0 

4 bardzo źle  0  0 

 

   

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę DSSD? 

• Możliwość załatwiania większej liczby spraw zdalnie. 

• Informowanie telefoniczne o brakach w dokumentacji. 

• Zwiększyć częstotliwość odbierania telefonów. 
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Biblioteka (pl. Dąbrowskiego 2) 

Liczba ankiet: 207 

P
y

ta
n

ie 1
 

Jak często korzystał/a Pan/Pani z usług Biblioteki w ostatnim roku akademickim? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 Nigdy 82 0,4 

2 mniej niż pięć razy 103 0,5 

3 więcej niż pięć razy 19 0,09 

4 Ponad 10 razy 3 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy sprzęt w Bibliotece jest nowoczesny i sprawny? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 37 0,18 

2 raczej tak 160 0,77 

3 raczej nie 10 0,05 

4 zdecydowanie nie  0 0  

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy zbiory biblioteczne odpowiadają Pani/Pana potrzebom wynikającym ze studiów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 50 0,24 

2 raczej tak 142 0,69 

3 raczej nie 13 0,06 

4 zdecydowanie nie 2 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Czy pracownicy Biblioteki są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 82 0,4 

2 raczej  tak 123 0,59 

3 raczej nie 1 0 

4 zdecydowanie nie 1 0 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Czy pracownicy Biblioteki są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 113 0,55 

2 raczej  tak 91 0,44 

3 raczej nie 3 0,01 

4 zdecydowanie nie  0  0  

     

P
y

ta
n

ie 6
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Bibliotekę? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 Bardzo dobrze 90 0,43 

2 Dobrze 116 0,56 

3 Źle 1 0 
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4 Bardzo źle 0    0 

 

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę Biblioteki? 

• Strona biblioteki mogłaby ulec pewnym zmianom, np. dobrze by było widzieć chociaż okładkę 

książki i spis treści, aby było wiadomo, co zawiera dana książka i nie trzeba by było zamawiać 

prawie wszystkich książek. 

 

• Zaktualizować literaturę odpowiednio do np. pisania prac magisterskich pod kątem 

wydawnictw z ostatnich 3 lat. 

 

• Brak pozycji wymaganych przez wykładowców. 
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Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier   

Liczba ankiet: 15 

Liczba odpowiedzi TAK: 13 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy kiedykolwiek korzystała Pani/Pan z usług bądź pomocy Biura Studenckich 

Praktyk Zawodowych i Karier? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 tak - proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 13 0,87 

2 nie - dziękuję za udział w badaniu 2 0,13 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy pracownicy BSPZiK są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 9 0,69 

2 raczej tak 4 0,31 

3 raczej nie  0  0 

4 zdecydowanie nie  0  0 

 

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy BSPZiK są uprzejmi i życzliwi wobec swoich klientów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 10 0,77 

2 raczej tak 3 0,23 

3 raczej nie  0  0 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani organizację szkoleń oferowanych przez BSPZiK? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 bardzo dobrze 8 0,62 

2 Dobrze 5 0,38 

3 Źle  0  0 

4 bardzo źle  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Jak ocenia Pan/Pani ofertę szkoleniową Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i 

Karier? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 bardzo dobrze 7 0,54 

2 Dobrze 6 0,46 

3 Źle  0  0 

4 bardzo źle  0  0 

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę BSPZiK? 

brak sugestii 
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Dom Studenta  

Liczba ankiet: 11 

Liczba odpowiedzi TAK: 1 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy mieszkał/a Pan/Pani w Domu Studenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 Nie - dziękujemy za udział w badaniu 10 0,91 

2 Tak - proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 1 0,09 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy jest Pan/Pani zadowolona/y z warunków bytowych w Domu Studenta? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak  0 0 

2 raczej tak 1 1 

3 raczej nie 0 0 

4 zdecydowanie nie  0 0 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy jest Pan/Pani zadowolona z zaplecza Domu Studenta (sala do nauki, pralnia, 

kuchnia, sala telewizyjna)? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak   0 0 

2 raczej tak 1 1 

3 raczej nie  0 0 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Czy jest Pan/Pani zadowolona z poziomu bezpieczeństwa w Domu Studenta? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak  0 0 

2 raczej tak 1 1 

3 raczej nie  0 0 

4 zdecydowanie nie  0 0 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Czy pracownicy Domu Studenta są uprzejmi i życzliwi wobec studentów? 

  Odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak  0 0 

2 raczej tak 1 1 

3 raczej nie  0 0 

4 zdecydowanie nie  0 0 

     
Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w Domu Studenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku?  

(w załączniku) 
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Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Liczba ankiet: 59 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy Dziekanatu są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 29 0,49 

2 raczej tak 19 0,32 

3 raczej nie 9 0,15 

4 zdecydowanie nie 2 0,03 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy w Dziekanacie jest Pani/Pana zdaniem 

zadawalający? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 25 0,42 

2 raczej tak 26 0,44 

3 raczej nie 6 0,1 

4 zdecydowanie nie 2 0,03 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 28 0,47 

2 raczej tak 17 0,29 

3 raczej nie 7 0,12 

4 zdecydowanie nie 7 0,12 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Dziekanat? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 bardzo dobrze 27 0,46 

2 Dobrze 20 0,34 

3 Źle 10 0,17 

4 bardzo źle 2 0,03 

 

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę Dziekanatu? 

• Brak komunikacji na platformie Teams 

• Zdalne załatwianie spraw 
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Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki 

Liczba ankiet: 102 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy DSSiD są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 25 0,24 

2 raczej tak 59 0,58 

3 raczej nie 13 0,13 

4 zdecydowanie nie 5 0,05 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy w DSSiD jest Pani/Pana zdaniem 

zadawalający? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 34 0,33 

2 raczej tak 54 0,53 

3 raczej nie 13 0,13 

4 zdecydowanie nie 2 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy DSSiD są uprzejmi i życzliwi wobec swoich klientów? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 44 0,43 

2 raczej  tak 54 0,53 

3 raczej nie 3 0,03 

4 zdecydowanie nie 1 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez DSSiD? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 bardzo dobrze 38 0,37 

2 Dobrze 58 0,57 

3 Źle 5 0,05 

4 bardzo źle 1 0,01 

 

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę DSSD? 

• Skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy 

• Trudności w dodzwonieniu się 
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Biblioteka (pl. Dąbrowskiego 2) 

Liczba ankiet: 244 

P
y

ta
n

ie 1
 

Jak często korzystał/a Pan/Pani z usług Biblioteki w ostatnim roku akademickim? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 Nigdy 65 0,27 

2 mniej niż pięć razy 129 0,53 

3 więcej niż pięć razy 30 0,12 

4 Ponad 10 razy 20 0,08 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy sprzęt w Bibliotece jest nowoczesny i sprawny? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 55 0,23 

2 raczej tak 170 0,7 

3 raczej nie 18 0,07 

4 zdecydowanie nie 1 0 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy zbiory biblioteczne odpowiadają Pani/Pana potrzebom wynikającym ze studiów? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 57 0,23 

2 raczej tak 173 0,71 

3 raczej nie 12 0,05 

4 zdecydowanie nie 2 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Czy pracownicy Biblioteki są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 135 0,55 

2 raczej  tak 104 0,43 

3 raczej nie 3 0,01 

4 zdecydowanie nie 2 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Czy pracownicy Biblioteki są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 156 0,64 

2 raczej  tak 84 0,34 

3 raczej nie 2 0,01 

4 zdecydowanie nie 2 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 6
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Bibliotekę? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 Bardzo dobrze 149 0,61 

2 Dobrze 91 0,37 

3 Źle 4 0,02 
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4 Bardzo źle  0  0 

 

 

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę Biblioteki? 

• Więcej zasobów książkowych w czytelni online 

 

• Można by było wykupić więcej zbiorów z zakresu kosmetologii  
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Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier   

Liczba ankiet: 41 

Liczba odpowiedzi TAK: 9 

     

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy kiedykolwiek korzystała Pani/Pan z usług bądź pomocy Biura Studenckich 

Praktyk Zawodowych i Karier? 

  odpowiedź Ilość udział % 

1 tak - proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 9 0,22 

2 nie - dziękuję za udział w badaniu 32 0,78 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy pracownicy BSPZiK są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 4 0,44 

2 raczej tak 5 0,56 

3 raczej nie 0 0 

4 zdecydowanie nie 0 0 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy BSPZiK są uprzejmi i życzliwi wobec swoich klientów? 

  odpowiedź Ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 5 0,56 

2 raczej tak 4 0,44 

3 raczej nie 0 0 

4 zdecydowanie nie 0 0 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani organizację szkoleń oferowanych przez BSPZiK? 

  odpowiedź Ilość udział % 

1 bardzo dobrze 5 0,56 

2 dobrze 4 0,44 

3 źle 0 0 

4 bardzo źle 0 0 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Jak ocenia Pan/Pani ofertę szkoleniową Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i 

Karier? 

  odpowiedź Ilość udział % 

1 bardzo dobrze 3 0,33 

2 dobrze 6 0,67 

3 źle 0 0 

4 bardzo źle 0 0 
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Dom Studenta  

Liczba ankiet: 93 

Liczba odpowiedzi TAK: 7 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy mieszkał/a Pan/Pani w Domu Studenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 Nie - dziękujemy za udział w badaniu 86 0,92 

2 Tak - proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 7 0,08 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy jest Pan/Pani zadowolona/y z warunków bytowych w Domu Studenta? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak  0  0 

2 raczej tak 6 0,86 

3 raczej nie  0 0  

4 zdecydowanie nie 1 0,14 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy jest Pan/Pani zadowolona z zaplecza Domu Studenta (sala do nauki, pralnia, 

kuchnia, sala telewizyjna)? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak  0 0  

2 raczej tak 3 0,43 

3 raczej nie 3 0,43 

4 zdecydowanie nie 1 0,14 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Czy jest Pan/Pani zadowolona z poziomu bezpieczeństwa w Domu Studenta? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak  0  0 

2 raczej tak 5 0,71 

3 raczej nie 1 0,14 

4 zdecydowanie nie 1 0,14 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Czy pracownicy Domu Studenta są uprzejmi i życzliwi wobec studentów? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 3 0,43 

2 raczej tak 4 0,57 

3 raczej nie  0    0 

4 zdecydowanie nie  0  0 
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• W październiku 2020 roku oraz 2021 roku przeprowadzono spotkania informacyjne ze 

studentami poszczególnych kierunków i specjalności studiów na temat, m.in. toku, 

przebiegu studiów, programu Erasmus, funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz oferty Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i 

Karier. Za organizację spotkań informacyjnych odpowiadali opiekunowie roku oraz 

przedstawiciele kierunków/wydziałów ds. jakości kształcenia.  

 

W zakresie poprawy systemu informacyjnego i eliminacji zjawisk patologicznych 

• Uchwałą nr 20 Senatu z dnia 25 maja 2021 roku przyjęto regulaminu studiów 

podyplomowych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

• Uchwałą nr 23 Senatu z dnia 25 maja 2021 roku przyjęto regulamin zaliczania 

zajęć z lektoratu języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

• Uchwałą nr 17 Senatu z dnia 20 kwietnia 2021 roku przyjęto regulamin Biura 

Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

• Wprowadzono do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

procedurę przeciwdziałania dyskryminacji w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku. Zarządzeniem nr 6 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku z dnia 27 lutego 2020 roku wprowadzono wewnętrzną politykę 

antymobbingową.  

• W Uczelni działa ogólnouczelniany program antyplagiatowy, mający na celu 

eliminację prac dyplomowych budzących zastrzeżenia w zakresie ich 

oryginalności.  Na stronie internetowej uczelni umieszczony został regulamin 

sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym. 

• Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni, praw i obowiązków 

studentów i nauczycieli akademickich znajdują się na stronie internetowej 

Uczelni. 

 

 

W zakresie doskonalenia efektywności WSZJK i oceny działań korygujących 
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• Uchwałą nr 36 Senatu z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie 

Zapewnienia Jakości Kształcenia Uchwałą zmodyfikowano procedurę dotyczącą 

monitorowania skuteczności funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia.  

• Podstawę do podejmowania działań naprawczych stanowią przede wszystkim 

sprawozdania z poziomu osiągniętych efektów kształcenia w roku akademickim 

2019/2020, które omawiane są przez dziekanów na radach programowo-

dydaktycznych.  

• Działania naprawcze podejmowane są również na podstawie samooceny 

przygotowywanej corocznie przez wydziały oraz jednostki administracyjne i 

organizacyjne w uczelni. 

• W dniu 22 grudnia 2020 r. pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia przedstawił na 

posiedzeniu Senatu sprawozdanie z funkcjonowania WSZJK wraz z propozycją planów 

naprawczych.  Senat pozytywnie zaopiniował funkcjonowanie Systemu w roku 

akademickim 2019/2020. 

ZMIANY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

BYŁO TAK TERAZ JEST TAK PLANUJE SIĘ 

Zbyt późny termin 

przedstawienia planów 

organizacji studiów na 

semestr zimowy i letni, 

który nie zawsze jest 

dostosowany do potrzeb i 

oczekiwań studentów. 

o Zamieszczanie planu organizacji 

studiów (zajęć) studentów odbywa 

się na stronie internetowej kilka 

dni przed rozpoczęciem semestru. 

o Uwzględnienie w planie zajęć 

potrzeb studentów (brak 

rozdrobnienia zajęć w tygodniu), 

ale też logiki przedmiotu i 

możliwości nauczycieli.  

o Umieszczenie planu organizacji 

studiów na stronie internetowej 

na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem semestru. 

o Wcześniejsze ustalenie polityki 

kadrowej na uczelni w celu 

usprawnienia procesu 

zatrudniania pracowników i 

realizacji konkursów. 

o Kontynuowanie procesu 

rekrutacji uwzględniającej 

wcześniejsze zakończenie II tury 

oraz wgląd do deklaracji 
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kandydatów w zakresie 

specjalności. 

o Współpraca WNHI z WNS w 

celu optymalnego 

zagospodarowania sal 

dydaktycznych. 

Brak możliwości wyboru 

promotora przez 

wszystkich studentów. 

o Odpowiednia liczebność grup 

seminaryjnych. 

o Wdrażanie systemu przydzielania 

studenta do promotora z 

założeniem o konieczności 

zapewnienia studentowi 

możliwości wyboru i określenia 

zainteresowań badawczych 

promotora, podanych do 

informacji na stronie internetowej.  

o Sformułowanie przez 

pracowników samodzielnych 

Wydziału i udostępnienie 

wytycznych opisujących kryteria 

pracy dyplomowej na kierunkach o 

profilu praktycznym. 

o Stosowanie w sytuacjach trudnych 

przy tworzeniu grup 

seminaryjnych dodatkowych 

kryteriów (średnia ocen ze 

studiów, specjalizacja studiów, 

preferencja zapisu do danego 

promotora (1-wszy i 2-gi wybór, 

opinia promotora). 

o Zróżnicowanie tematyki 

seminariów dyplomowych i 

wiązanie tematyki seminarium z 

kierunkiem studiów oraz 

zainteresowaniami promotora. 

o Planowane spotkania 

wyznaczonych na promotorów 

nauczycieli akademickich ze 

studentami III roku studiów I 

stopnia oraz I roku studiów II 

o Kontynuowanie i 

dopracowywanie zastosowanej 

formuły zapisów na seminarium 

do danego promotora. 

o Zebranie za pomocą ankietyzacji 

informacji od nauczycieli 

akademickich i studentów 

odnośnie oczekiwań w zakresie 

wyboru promotora i tematyki 

seminarium. 

o Dokonywanie przez Dziekana, 

Kierownika Katedry, 

Kierowników Zakładów oraz 

pracowników samodzielnych 

corocznej weryfikacji wybranych 

prac dyplomowych w zakresie 

poprawności, poziomu i 

korespondowania pracy z 

profilem praktycznym. 

o Monitorowanie skuteczności 

działania procedury 

zatwierdzania tematów prac 

dyplomowych. 
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stopnia w okresie pandemii nie 

były realizowane. 

Brak możliwości 

kontynuowania studiów na 

tym wydziale, 

ograniczona oferta 

kierunków studiów. 

o Możliwość kontynuowania 

studiów II stopnia na kierunku 

Pedagogika oraz na kierunku 

Filologia.  

o Nie zrekrutowano odpowiedniej 

liczby kandydatów na kierunek 

Pedagogika specjalna, jednolite 

studia magisterskie. 

o Zadawalający nabór na jednolite 

studia magisterskie na kierunku 

pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna o 

o Odbiegający od oczekiwanej nabór  

na kierunek  Praca socjalna  

o Zintensyfikowanie i 

urozmaicenie działań 

promocyjnych (także na 

Wydziale), zwłaszcza w celu 

zwiększenia naboru na kierunku 

Filologia, studia II stopnia, Praca 

socjalna, studia I stopnia oraz 

Pedagogika specjalna jednolite 

studia magisterskie. 

o Przygotowanie wniosku w celu 

uruchomienia studiów I stopnia 

na kierunku: Pedagogika 

(specjalności nienauczycielskie). 

o Przygotowanie wniosku o 

uruchomienie studiów na 

kierunku Psychologia. 

o Działania Wydziału 

przygotowujące do 

parametryzacji i uzyskania 

kategorii naukowej. 

Zasady dotyczące formuły 

opisywania prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych przez 

studentów jak i 

wykładowców 

obligatoryjnej dla 

wszystkich kierunków 

studiów. 

 

o Realizacja założeń oceniania 

studentów zgodnie z Regulaminem 

studiów 

o Określanie przez wykładowców na 

 początku semestru warunków i  

 kryteriów zaliczenia przedmiotu. 

o Wdrażanie wykładowców do 

zamieszczania punktów, 

komentarzy i uwag na testach i 

pracach pisemnych studentów. 

o Stosowanie metryczki opisywania 

prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych przez studentów, 

obowiązującej na wszystkich 

kierunkach studiów. 

o Doskonalenie funkcjonowania 

wydziałowego archiwum. 

o Monitorowanie opisywania i 

składania prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych przez 

nauczycieli, szczególnie w 

odniesieniu do nowo 

zatrudnionych nauczycieli. 

o Systematyczna praca Zespołu ds. 

jakości w celu analizowania prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych. 
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o Rzetelne realizowanie funkcji 

przez  Wydziałowego 

Koordynatora  ds. Jakości 

kształcenia. 

o Weryfikacja kart przedmiotów w 

związku z realizacją procesu 

dydaktycznego w okresie 

pandemii. 

Zbyt dużo wiedzy 

teoretycznej na zajęciach 

o charakterze ćwiczeń i 

konwersatorium. 

o Stosowanie przez wykładowców 

zróżnicowanych metod i form 

pracy opartych na samodzielnej 

aktywności studentów i 

współpracy. 

o Realizacja zmodyfikowanych 

planów studiów w zasadzie 

wszystkich kierunków, pod kątem 

upraktycznienia kierunku 

(zastąpienie konwersatoriów 

ćwiczeniami w celu nadania 

zajęciom wyraźnie praktycznego 

charakteru). 

o Realizacja wybranych 

przedmiotów studiów z 

wykorzystaniem metod i technik 

nowoczesnych technologii i 

platformy informatycznej w 

procesie uczenia się. 

o Szczególna sytuacja wystąpiła w 

okresie pandemii, kiedy cały 

proces dydaktyczny realizowany 

był z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. 

o Zatrudniane praktyków do 

prowadzenia przedmiotów o 

charakterze ćwiczeniowym i 

konwersatoryjnym w celu 

umożliwienia studentom kontaktu 

z profesjonalistami w danej 

dziedzinie i możliwym do 

przekazania doświadczeniem.  

o Systematyczna weryfikacja kart 

przedmiotów w zakresie 

przystosowania ich do 

praktycznego profilu kształcenia, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

nowych form aktywności 

studentów oraz współczesnych 

metod i technik kształcenia 

studentów, także kształcenia 

zdalnego. 

o Kontynuowanie zajęć dla 

nauczycieli akademickich z 

kierunków niepedagogicznych w 

zakresie psychologicznych 

podstaw uczenia się i nauczania 

oraz dydaktyki. 
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o Prowadzenie przez Wydział 

kierunków wyłącznie o profilu 

praktycznym. 

Problemy natury 

technicznej, 

informatycznej i 

infrastrukturalnej 

o Podjęcie prób rozwiązania 

problemu poprzez: 

Zakup 70-calowych telewizorów w 

miejsce psujących się często 

projektorów 

Zatrudnienie pracownika technicznego 

zajmującego się obsługą techniczną w 

budynku 

Zorganizowanie zebrania w celu 

omówienia trudności jak i zasad 

korzystania ze sprzętu. 

o Dalsza poprawa bazy 

infrastrukturalnej, obsługi 

technicznej i informatycznej 

Brak kryteriów oceny prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych oraz 

komentarzy do ocenianych 

prac studentów. 

o Występowanie (w niektórych 

przypadkach) rozbieżności między 

zapisem w kartach przedmiotów a 

stosowanymi przez nauczycieli 

kryteriami oceny prac i innej 

aktywności. 

o Brak dostosowania się niektórych 

nauczycieli do sformułowanych 

przez Dziekana sugestii. 

o Niewielkie trudności dotyczące 

zmiany kryteriów i formy 

oceniania w okresie pandemii. 

o Weryfikowanie i doskonalenie 

przez nauczycieli kryteriów 

oceny prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych studentów, 

zwłaszcza przygotowywanych w 

okresie pandemii. 

o Obserwacja procesu oceniania 

stosowanego przez nauczycieli 

przez kierowników zakładów. 

o Wdrażanie do systemu oceniania 

studenta zadań i form zaliczenia 

i egzaminu o charakterze 

praktycznym, także w 

warunkach pandemii. 

Brak możliwości zakupu 

posiłku przez studentów 

przebywających w 

budynku od godziny 8.00 

do 20.00 

o Brak możliwości całkowitego 

rozwiązania problemu ze względu 

na finansowanie rozbudowy nowej 

siedziby Wydziału ze środków 

unijnych (trudność straciła na 

znaczeniu w okresie pandemii). 

o Podjęcie próby rozwiązania 

problemu poprzez współpracę w 

tym zakresie Dziekana z 

Kanclerzem Uczelni. 

o Zorganizowanie 

miejsca/pomieszczenia 

socjalnego dla studentów i 

wykładowców. 

Niewystarczające 

wyposażenie w zakresie 

mebli umożliwiających 

studentom odpoczynek i 

miejsce do 

o Korzystanie z utworzonych miejsc 

do nauki i wypoczynku (meble 

wypoczynkowe, dodatkowe ławki, 

krzesła i stoliki w miejscach 

o Podnoszenie jakości miejsc 

wypoczynkowych dla studentów 

poprzez doposażenie w 

funkcjonalne meble i zieleń. 
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indywidualnych i 

grupowych poszukiwań. 

przebywania studentów poza 

zajęciami). 

o Korzystanie z kącików: 

„Bookcrossing”, „Weź sobie 

wiersz” 

o Korzystanie przez studentów z 

Internetu (zapewnienie zasięgu 

Wi-Fi na Wydziale).  

o Dalsze zagospodarowywanie 

terenu przed budynkiem poprzez 

wprowadzenie zieleni oraz 

ławek. 

o Opracowanie koncepcji 

zagospodarowania 

pomieszczenia w najniższej 

kondygnacji na potrzeby 

studentów w celu realizacji 

zainteresowań naukowych i pasji. 

Niewielka liczba 

elementów dekoracyjnych 

w miejscu przebywania 

studentów. 

o Indywidualne działania 

pracowników w zakresie tworzenia 

przyjaznego klimatu do pracy w 

pokojach zakładowych. 

o Zorganizowanie nowej dekoracji 

korytarzy. 

o Działania w zakresie 

wprowadzenia elementów 

dekoracyjnych na wszystkich 

korytarzach (fotografie, drzewka, 

meble). 

Funkcjonowanie 

Dziekanatu na dobrym 

poziomie 

o Kierowanie dziekanatem przez 

Kierownika dziekanatu 

(stanowisko usytuowane w 

dziekanacie, co w naturalny 

sposób wpływa na organizację 

pracy i komunikację Kierownika z 

pracownikami dziekanatu. 

o Kontrolowanie wyposażenia 

dziekanatu (szaf, materiałów, 

archiwum), w celu poszerzenia 

przestrzeni do pracy i obsługi 

studentów. 

o Rozwijanie kompetencji 

pracowników Dziekanatu w 

zakresie języka angielskiego. 

o Dążenie do wysokiego poziomu 

profesjonalizmu oraz 

kreatywności pracowników 

dziekanatu w obsłudze studentów 

i wykładowców. 

o Doskonalenie umiejętności 

Dziekanatu w zakresie 

funkcjonalności  Systemu 

BAZUS.  

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH 

1. Wystąpiły różnice 

w nazwie lektoratu w 

planach studiów na 

poszczególnych 

kierunkach, co 

komplikowało 

wpisywanie ocen w 

programie Bazus. 

W ramach podjętych działań wprowadzono 

na wszystkich kierunkach studiów nazwę: 

lektorat języka obcego. 

Ujednolicona nazwa obowiązuje w 

planach studiów od roku 

akademickiego 2021/2022. Zmianę  

przeprowadziły władze 

poszczególnych wydziałów. 
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2. Dezaktualizacja 

niektórych  zapisów 

zawartych w 

Regulaminie 

zaliczania zajęć z 

języków obcych w 

SPNJO. 

Po przeprowadzeniu analizy 

zaktualizowano zapisy oraz obowiązującą 

terminologię. Dokument otrzymał nazwę: 

Regulamin zaliczania zajęć z  lektoratu 

językaobcego w SPNJO  Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku.  

Zmianę zatwierdzono na podstawie 

Uchwały nr 23/2021 z dnia 25 maja 

2021 r. Senatu Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej  wPłocku. 

Ewentualna kolejna aktualizacja  

Regulaminubędzie wynikiem zmian 

zachodzących w uczelni. 

Kierownik SPNJO jest 

odpowiedzialny za inicjowanie ww. 

działań. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ERASMUS PLUS 

- Sytuacja związana z 

pandemią koronawirusa i 

ograniczeniami 

wprowadzonymi w celu 

przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa SARS-CoV-

2 wśród członków 

społeczności Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku wpłynęła na 

wstrzymanie stacjonarnych 

działań w ramach 

programu Erasmus+ 

- Ustalenie wytycznych i zaleceń dla 

studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku w związku z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-COV-2 – wprowadzenie m.in. 

realizacji zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik na odległość oraz wznowienie 

stacjonarnych działań w ramach 

programu Erasmus+ dla studentów 

przyjeżdżających na studia (SMS) oraz 

praktyki (SMP) 

- Wznowienie stacjonarnych 

działań w ramach programu 

Erasmus+ dla pracowników 

przyjeżdżających w celach 

treningowych (STT) oraz w 

celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (STA) 

- Wznowienie wyjazdów 

studentów w ramach Programu 

Erasmus+ na studia (SMS) 

oraz praktyki (SMP) 

- Wznowienie wyjazdów 

pracowników w ramach 

Programu Erasmus+ w celach 

treningowych (STT) oraz w 

https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Zarz%C4%85dzenie-Nr-16-z-28-maja-2020-r.-1.pdf
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celu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (STA) 

- Uzyskanie Karty 

Erasmusa dla Szkolnictwa 

Wyższego na lata 2021-

2027 (karta ECHE) 

- Proces wdrażania nowych elementów 

Programu Erasmus+, wprowadzonych w 

karcie ECHE 2021-2027 

- Procedura dołączenia do 

PIONIER.Id/eduGAIN, która umożliwi 

wdrożenie działań umożliwiających 

pełną cyfryzację nowego programu 

Erasmus+ (2021-2027), tj. elektroniczny 

obieg dokumentów związanych 

z mobilnością studentów i pracowników 

Uczelni oraz uczelni partnerskich. 

Wdrożenie założeń idei 

„Erasmus Without Paper”: 

- European Student Card 

Initiative 

- platforma Erasmus+ 

Dashboard 

- OLA 3 (platforma do 

Learning/ Mobility Agreement 

- aplikacja mobilna dla 

studentów - Erasmus+ app.  

Podjęcie działań 

zapewniających wykorzystanie 

i promocję cyfrowych narzędzi 

do zarządzania mobilnością.  

- Zawieranie umów 

bilateralnych z uczelniami 

partnerskimi za pomocą 

cyfrowych narzędzi. 

- Zawieranie umów z 

uczestnikami mobilności za 

pomocą cyfrowych narzędzi. 

- Informowanie uczestników 

programu Erasmus+ 

(studentów i pracowników 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku) o 

obowiązku korzystania z 

cyfrowym narzędzi. 

55 umów bilateralnych na 

realizację działań w 

ramach Programu 

Erasmus+: 

- 42 umowy z krajami 

programu 

- 13 umów z krajami 

partnerskimi (nie będącymi 

członkami UE) 

Zaktualizowanie i zawarcie umów 

bilateralnych z uczelniami partnerskimi 

za pomocą cyfrowych narzędzi 

 

Rozszerzenie liczby 

zagranicznych partnerów z 

krajów programu oraz z 

krajów partnerskich 
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Oferta edukacyjna zajęć w 

języku obcym dla każdego 

kierunku studiów na 

zasadzie pakietów 

przedmiotowych 

Przygotowanie sylabusów, materiałów i 

literatury w języku angielskim dla 

zagranicznych studentów. 

Zakup dostępu do 

anglojęzycznego portalu 

edukacyjnego / bazy 

edukacyjnej zawierającej 

podręczniki, artykuły 

naukowe, periodyki i inne 

publikacje naukowe. 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Zbyt duża liczba dyscyplin 

naukowych do których 

odnoszą się efekty uczenia 

się. 

Postuluje się zmniejszenie liczby 

dyscyplin naukowych do których 

odnoszą się efekty uczenia się w oparciu 

o Stanowisko interpretacyjne nr 5/2020 

Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej z dnia 2 lipca 2020 r. 

Liczba dyscyplin naukowych 

do których odnoszą się efekty 

uczenia się została 

zmniejszona w programie 

studiów, który będzie 

obowiązywał od naboru 

2021/2022 

Wymiar praktyk 

zawodowych na 

wszystkich kierunkach 

studiów I stopnia wynosił 

720 godz. dydaktycznych. 

Wymiar praktyk 

zawodowych na 

wszystkich kierunkach 

studiów II stopnia wynosił 

360 godz. dydaktycznych. 

Postuluje się zwiększenie liczby godzin 

dydaktycznych z 720 godz. do 960godz. 

na wszystkich kierunkach studiów I 

stopnia oraz z 360 godz. 480 godz. na 

wszystkich kierunkach studiów II 

stopnia. Proponowane zmiany mają 

oparcie w Stanowisku interpretacyjnym 

nr 3/2020 Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej z dnia 21 maja 2020 r. W 

związku powyżej zasygnalizowaną 

potrzebą trwają prace nad modyfikacją 

programu studiów. 

Prace nad modyfikacją 

programów studiów związane 

ze zwiększeniem wymiaru 

praktyk zawodowych zostały 

zakończone w roku 

akademickim 2020/2021. 

Zmniejszony wymiar praktyk 

będzie obowiązywał w 

programie studiów od naboru 

2021/2022. 

Dokumentacja w opinii 

opiekunów praktyk 

zawodowych  jest zbyt 

obszerna. 

Uproszczenie dokumentacji dotyczącej 

praktyk zawodowych. 

Biuro praktyk zawodowych, 

rok akademicki 2021/2022-

2022/2023 

Zasoby biblioteczne są 

wystarczające. 

Wskazane jest uzupełnienie  zasobów ze 

względu na pojawiające się nowe 

publikacje naukowe. 

Biblioteka Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej, rok 

akademicki 2021/2022 

Wyposażenie sal 

dydaktycznych jest 

niewystarczające 

Wskazane jest ujednolicenie 

wyposażenia w salach dydaktycznych –  

zaplanowano wykorzystanie 

wycofywanego z pracowni 

Sale dydaktyczne wyposażone 

w stacjonarny zestaw 

komputerowy dla 
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komputerowej sprzętu na potrzeby sal 

dydaktycznych. 

wykładowcy, dział IT, rok 

akademicki 2021/2022 

Pracownia komputerowa 

WNS, przestarzały sprzęt 

komputerowy 

Modernizacja sali komputerowej WNS 

(pozyskanie środków z instytucji 

lokalnych w celu utworzenia pracowni). 

Sala komputerowa 

wyposażona w nowoczesny 

sprzęt, dział IT, rok 

akademicki 2021/2022 

Forma oraz wymiar 

godzinowy zajęć: 

Bezpieczeństwo imprez 

masowych – ćwiczenia 

Bezpieczeństwo 

ekologiczne – 15 godz. 

Zwalczanie przestępczości 

- 15 godz. 

Bezpieczeństwo i porządek 

publiczny -  

Prawo międzynarodowe 

publiczne – wykład 

Polityka migracyjna i 

azylowa - ćwiczenia 

Rozważenie zmiany formy zajęć z 

przedmiotu Bezpieczeństwo imprez 

masowych z ćwiczeń na konwersatorium. 

Rozważenie poszerzenia wymiaru 

godzinowego zajęć z przedmiotu 

Bezpieczeństwo ekologiczne z 15 do 30 

godzin wykładu. 

Zwiększenie liczby godzin przedmiotów 

Zwalczanie przestępczości  

 

Rozważenie dodania ćwiczeń do 

przedmiotu Prawo międzynarodowe 

publiczne. 

Rozważenie dodania wykładu do 

przedmiotu Polityka migracyjna i 

azylowa 

Zwalczanie przestępczości – 

zwiększenie liczby godzin 

2021/2022 

Zauważono zbyt małą 

liczbę przedmiotów do 

wyboru na kierunku 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne. 

Rozszerzenie puli przedmiotów do 

wyboru. 

Pulę przedmiotów na kierunku 

bezpieczeństwo wewnętrzne 

rozszerzono w programie 

studiów, który będzie 

obowiązywał od roku 

akademickiego 2021/2022. 

 

Brak w ofercie studiów na 

kierunku zarządzanie 

specjalności logistyka 

Wprowadzenie specjalności logistyka na 

kierunku  zarządzanie 

Dla naboru w roku 

akademickiego 2021/2022 na 

kierunku zarządzanie będzie 

możliwość wyboru 
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specjalności logistyka w 

działalności gospodarczej 

W niektórych kartach 

przedmiotu wskazana jest 

zbyt obszerna literatura 

obowiązkowa, której 

student nie jest w stanie 

przyswoić we wskazanym 

czasie 

 

• wskazana literatura nie 

znajduje się w zasobach 

biblioteki Mazowieckie 

Uczelni Publicznej 

 

 

 

Ograniczenie literatury obowiązkowej, 

np. przez wskazanie obowiązkowych 

rozdziałów 

 

 

 

Zmiana propozycji literatury lub zakup 

wymienionych w kartach przedmiotu 

pozycji naukowych do Biblioteki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

 

 

Modyfikacja przez 

wykładowców kart 

przedmiotów pod względem 

propozycji literatury 

podstawowej  

Rok akademicki 2021-2022 

 

 

 

Modyfikacja przez 

wykładowców kart 

przedmiotów pod względem 

propozycji literatury 

podstawowej. Wprowadzenie 

do kart przedmiotów pozycji 

znajdujących się w bibliotece 

oraz tych, które 

zaproponowane będą do 

zakupu. 

 

Biblioteka Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej 

Rok akademicki 2021-2022, 

2022-223 

 

BIURO PRAKTYK ZAWODOWYCH I KARIER 

Dokumentacja odbycia 

praktyki zawodowej 

zawierała opis działań 

studenta i arkusz oceny 

W celu lepszej weryfikacji 

efektów uczenia się 

wprowadzono do dokumentacji 

praktyki zawodowej 

Wprowadzenie arkusza oceny praktyki, 

w którym jednoznacznie będzie można 

ocenić osiągnięcie zakładanych efektów 

uczenia się przez studenta oraz arkusza 

ewaluacji praktyki dokonanej przez 

studentów. 
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praktyki dokonanej przez 

opiekuna praktyk. 

samoocenę studenta i mini 

zadanie zawodowe. 

Termin: rok akad. 2021/2022 

Odpowiedzialni: Pełnomocnik Rektora 

ds. studenckich praktyk zawodowych i 

karier, opiekunowie praktyk z ramienia 

uczelni 

Realizacja projektu 

monitorowania losów 

absolwentów poprzez 

ankiety online dla 

studentów.  

Tworzenie skróconego raportu 

na podstawie danych z 

ogólnopolskiego systemu 

monitorowania 

Ekonomicznych Losów 

Absolwentów szkół wyższych.  

Monitorowanie losów zawodowych 

absolwentów, które będzie prowadzone 

na podstawie dwóch narzędzi: 

danych zawartych w ogólnopolskim 

systemie monitorowania Ekonomicznych 

Losów Absolwentów szkół wyższych, 

prowadzonym przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki oraz 

badania ankietowego przeprowadzonego 

wśród absolwentów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku. 

 

Termin: rok akad. 2021/2022 

Odpowiedzialni: BSPZK 

Hospitacje miejsc 

odbywania praktyki 

przeprowadzane były w 

sposób nieformalny przez 

uczelnianych opiekunów 

praktyk, ewentualne 

wnioski były zawarte w 

rocznym sprawozdaniu. 

Wprowadzono zmiany w 

Regulaminie BSPZK i 

Wewnętrznym Systemie  

Zapewnienia Jakości 

Kształcenia, dzięki którym 

hospitacje miejsc praktyk będą 

udokumentowane w oparciu o 

arkusz hospitacji. 

Opiekun praktyk zawodowych z 

ramienia będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia w ciągu jednego roku 

akademickiego hospitacji miejsc 

praktyki minimum 10% studentów 

danego kierunku lub specjalności 

odbywających obowiązkowe praktyki 

zawodowe. 

 

Termin: rok akad. 2021/2022 

Odpowiedzialni: Odpowiedzialni: 

Pełnomocnik Rektora ds. studenckich 

praktyk zawodowych i karier, 

opiekunowie praktyk z ramienia uczelni 

BPZK udostępniało 

studentom i absolwentom 

oferty pracy/staży 

zgłaszanie przez 

pracodawców poprzez 

zamieszczanie na tablicach 

ogłoszeń, stronie 

Wprowadzono do systemu 

BAZUS i Wirtualna Uczelnia 

funkcjonalności, które 

umożliwiają rejestrację firm, 

publikowanie ogłoszeń i 

prowadzenie rekrutacji 

bezpośrednio na platformie. 

Wdrażanie funkcjonalności Biura Karier 

na platformie Wirtualna Uczelnia. 

Informowanie  pracodawców, studentów 

i absolwentów o możliwościach systemu, 

zachęcanie do korzystania z niego. 

Termin: rok akad. 2021/2022 

Odpowiedzialni: BSPZK 
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internetowej i profilu na 

facebooku. 
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I. INFORMACJE O WYDZIALE NAUK O ZDROWIU  

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

Rok akademicki 2020/2021 był jedenastym rokiem działalności (jedenastym 

funkcjonowania) Wydziału Nauk o Zdrowiu – WNoZ w zakresie kształcenia na poziomie 

studiów pierwszego stopnia i piątym na poziomie studiów drugiego stopnia. Kształcenie 

realizowano na kierunku Pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia), kierunku 

Kosmetologia (studia pierwszego stopnia) i kierunku Położnictwo (studia pierwszego stopnia).  

Wydział Nauk o Zdrowiu realizował swoje zadania zgodnie z delegacjami ustawowymi  

w ramach szkolnictwa wyższego, regulacjami zawodu pielęgniarki/ kosmetologa/ położnej, 

kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek/ kosmetologów/ położnych oraz systemu 

ochrony zdrowia i systemu usług kosmetologicznych. Działania te wynikały również 

ze Strategii Rozwoju PWSZ 2016-2020; Strategii Rozwoju INoZ/ WNoZ 2016-2020, Strategii 

Rozwoju Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu 2017-2020. Pozostawały w zgodzie  

z uczelnianą i wydziałową polityką zapewnienia jakości kształcenia wyrażoną Wewnętrznym 

Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz stanowiącym jego uszczegółowienie 

Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia na WNoZ Koncepcja kształcenia 

bazowała na standardach kształcenia (Dz.U.2018, poz.345; Dz. U. 2019 poz.1573) oraz 

uwzględniała tzw. dobre praktyki.  Uwzględniała również istotę zawodu pielęgniarki i zawodu 

położnej (ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1573 ze 

zmianami), kosmetologa; kryteria uzyskania uprawnień do wykonywania ww. zawodów, 

aktualny stan wiedzy oraz zasady etyki gwarantując spójny proces kształcenia w tych zawodach 

prowadząc do ukształtowania właściwej sylwetki absolwenta.  Koncepcje kształcenia na 

poszczególnych kierunkach i poziomach studiów stanowiły odpowiedź na potrzeby rynku 

pracy, uwzględniały wzorce i doświadczenia krajowe oraz zagraniczne.  Umożliwiły także 

osiągnięcie przez studentów założonych efektów uczenia się zapewniając kwalifikacje do 

profesjonalnego wykonywania, odpowiedniego dla kierunku, zawodu potwierdzone dyplomem 

ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem odpowiednio: licencjata pielęgniarstwa lub 

licencjata położnictwa lub licencjata (absolwenta kierunku kosmetologia). Stanowiły podstawę 

do dalszego rozwoju zawodowego i naukowego absolwenta. Koncepcja kształcenia 

obejmowała także podejmowanie działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności kierunku 

pielęgniarstwo, kierunku kosmetologia i kierunku położnictwo, dlatego nauczyciele 

akademiccy i pozostali pracownicy realizowali standardy jakości we wszystkich obszarach 

swojej działalności, dbając o rozwój własnych zasobów i najwyższą efektywność ich 

wykorzystania. 

W roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiowało ogółem 595 

osób. Na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia ogółem studiowało 202 studentów z 

rozbiciem na poszczególne roczniki (na I roku studiowało 65 osób, na II roku 59 osób, na III 

roku 78 osób).  Pielęgniarstwo studia II stopnia- ogółem studiowało 169 studentów, w tym na 

I roku 92 osoby, na II roku 77 osób. Na kierunku Położnictwo studia I stopnia ogółem 

studiowało 65 studentów, w tym na I roku 23 osoby, na II roku 23 osoby, na III roku 19 osób. 

Na kierunku Kosmetologia studia I stopnia ogółem studiowało 159 osób w tym na I roku 52 

osoby, na II roku 52 osoby, na III roku 55 osób. 
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Liczba absolwentów ogółem w roku akademickim 2020/2021 na trzech kierunkach Wydziału 

Nauk o Zdrowiu 209 osób. Kierunek pielęgniarstwo studia I stopnia 71 absolwentów, kierunek 

pielęgniarstwo studia II stopnia 67 absolwentów, kierunek położnictwo studia I stopnia 19 

absolwentów, kierunek kosmetologia studia I stopnia 52 absolwentów.  

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 

Kształcenia Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku oraz Wydziałowy System Zapewniania 

Jakości Kształcenia. Systemy te stanowią najważniejsze dokumenty polityki prorozwojowej  

i projakościowej Wydziału Nauk o Zdrowiu; są wykazem procedur, instrukcji i algorytmów, 

które stanowią całokształt uporządkowanych zasad, procedur postępowania oraz działań 

bezpośrednio związanych z zapewnieniem, utrzymaniem i doskonaleniem procesu 

dydaktycznego. 
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I.I. Struktura Wydziału Nauk o Zdrowiu 

I.1. 

 

                                             Rada Programowo-Dydaktyczna 

   

 

1. Katedry i zakłady na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

 

 

        

 

Dziekanat WNoZ 

Kierownik – mgr Magdalena Ozimek 

Referent administracyjny – mgr Mariola Antonowicz  

Referent administracyjny – lic. Julia Paczkowska  

Referent administracyjny - mgr Monika Ludwikowska 

Referent administracyjny - mgr Marta Mielczarek 

Referent administracyjny- mgr Sylwia Dąbkowska  

AN 

dr hab. 

n. o zdr. 

Mariola 

Głowack

a 

Profesor 

Uczelni 

RADA 

PROGR

AMOW

O- 

DYDAK

TYCZN

A 

PRODZI

EKAN 

ds. 

ORGAN

IZACJI 

STUDIÓ

W 

Mgr 

Joanna 

Macieje

wska 
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I.1.1.Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia  

I.1.1a. Komisje i Zespoły w ramach Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

 

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

Przewodnicząca -- mgr Ewa Jolanta Węgrzynowska 

Sekcja 

KOSMETOLOGII 

Sekcja 

PIELĘGNIARSTWO 

Sekcja 

POŁOŻNICTWO 

 

Przewodnicząca – mgr Anna Szymańska 

Zastępca Przewodniczącej – mgr Renata Godlewska 

mgr Katarzyna Rzadkowolska 

dr Andrzej Warszawski 

 

 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Joanna Maliszewska 

Kosmetologia I⁰ II rok 

Katarzyna Krystek 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Małgorzata Maciaszek 

 

 

 

 

 

Absolwent - Justyna Sobańska 

Przewodnicząca – mgr Wioletta Janecka 

Zastępca Przewodniczącej - mgr Renata Wiśniewska 

 

mgr Monika Tomasiewicz 

mgr Agnieszka Dynowska 

mgr Anna Gałaj – Woźniak 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Patrycja Łoniewska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Miriam Sara Kostrzewa 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Miłosz Gitner 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Łukasz Garlej 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Dawid Pilewski 

 

Absolwent – Marzena Pilarczyk 

Przewodnicząca – mgr Kinga Piórkowska 

Zastępca Przewodniczącej – mgr Jadwiga Pakulska 

mgr Wioletta Durzyńska 

mgr Agnieszka Dynowska 

mgr Małgorzata Wróbel 

 

 

Położnictwo I⁰ I rok 

Julia Krawiec 

Położnictwo I⁰ II rok 

Emilia Zalewska 

Położnictwo I⁰ III rok 

Agata Forman 

 

 

 

 

 

Absolwent – Agata Stańczyk 

 

 

Anna Kurta Wąsowska - interesariusz zewnętrzny 

 

 

 

 

 

 

mgr Danuta Wojciechowska – interesariusz zewnętrzny 
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Zespół ds. Programów 

Studiów 

Zespół ds. Analizy 

Efektów Uczenia się 

Zespół ds. Programów 

Studiów 

Zespół ds. Analizy 

Efektów Uczenia się 

Zespół ds. Programów 

Studiów 

Zespół ds. Analizy 

Efektów Uczenia się 

Przewodnicząca –  

mgr Aleksandra 

Sikorska – Iwańska 

Zastępca 

Przewodniczącej – 

mgr Sandra Moderacka 

 

 

mgr Eliza Kolczyńska 

mgr Katarzyna Błoch 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Agata Wiśniewska 

Kosmetologia I⁰ II rok 

Milena Zmysłowska 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Andżelika Prusińska 

 

 

 

Absolwent/ interesariusz 

zewnętrzny 

Szatkowska Marta 

Przewodnicząca – 

dr Joanna Artkop 

Zastępca Przewodniczącej 

–  

dr Aleksandra Szabert 

 

 

mgr Katarzyna Błoch 

mgr Eliza Kolczyńska 

mgr Katarzyna 

Rzadkowolska 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Aleksandra Kłobukowska 

Kosmetologia I⁰ II rok 

Agnieszka Moderacka 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Monika Dobaczewska 

 

 

 

Absolwent/ interesariusz 

zewnętrzny 

Rurka Marta 

Przewodnicząca –  

mgr Renata Cichocka 

Zastępca 

Przewodniczącej – 

mgr Sylwia Sieczka 

 

 

dr Maciej Kornatowski 

mgr Małgorzata Wróbel 

mgr Joanna Maciejewska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Martyna Kozak 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Daria Skrzyńska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Katarzyna Italiano 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Joanna Durmaj 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Michał Lazarowski 

Absolwent – Kiełbasa 

Natalia  

Interesariusz zewnętrzny 

– Grażyna Szczerbicka 

 

Przewodnicząca – mgr 

Renata Bienias 

Zastępca 

Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. 

Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata 

Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Patrycja Paskuda 

Absolwenct – Adrianna 

Grąbczewska 

Interesariusze zewnętrzny 

– mgr Agata Pawska 

 

Przewodnicząca – 

mgr Katarzyna 

Witkowska 

Zastępca 

Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. 

Tomasz Pertyński 

 

dr Maciej Kornatowski 

mgr Joanna Maciejewska 

 

 

 

 

Położnictwo I⁰ I rok 

Klaudia Kłys 

Położnictwo I⁰ II rok 

Aleksandra Wiśniewska 

Położnictwo I⁰ III rok 

Klaudia Bednarska 

Absolwenci – Alicja 

Kuklińska  

Interesariusz zewnętrzny- 

Mgr Małgorzata 

Karpowicz 

 

Przewodnicząca – 

dr n. med. Maciej 

Kornatowski 

Zastępca 

Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. 

Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

 

dr Małgorzata Soroka 

mgr Agnieszka Reszelska 

mgr Renata Cichocka 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Monika Tomasiewicz 

 

Położnictwo I⁰ I rok 

Wiktoria Rajewska 

Położnictwo I⁰ II rok 

Ewa Woźnicka 

Położnictwo I⁰ III rok 

Patrycja Piasecka 

Absolwent – Sara Trafas 

Interesariusz zewnętrzny 

– mgr Marzanna 

Antoszewska 
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I.1.1.b. Algorytm doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

 

Tworzenie programów studiów 

Zespól ds. 
programu 
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Przegląd programu studiów 

Komisja 

Jakości 

Kształcenia 

i  

Zespół ds. 

programu 

studiów  

Doskonalenie programu studiów 

Analiza efektów uczenia się 

Zespół ds. 
efektów 

uczenia się 

➢ Analiza procesu i kryteriów rekrutacji na kierunek studiów oraz przygotowanie propozycji działań 

naprawczych  

➢ Analiza weryfikacji i osiągania przez studentów efektów uczenia się i zaliczania poszczególnych 

semestrów i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza praktyk zawodowych i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza dyplomowania i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza kompetencji, doświadczenia i kwalifikacji i liczebności kadry prowadzącej kształcenie  

i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza rozwoju i doskonalenia kadry i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programu studiów  

i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Ocena doskonalenia infrastruktury i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu realizacji  
i doskonaleniu programu studiów i przygotowanie propozycji działań naprawczych 
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➢ Analiza wpływu współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym na rozwój kierunku oraz 

przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza działalności na rzecz środowiska lokalnego 

➢ Analiza warunków i sposobów podnoszenia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku 

studiów oraz i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza wsparcia studentów kierunku w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym, zawodowym i 

wejściu na rynek pracy oraz przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza rozwoju i doskonalenie form wsparcia dla studentów oraz przygotowanie propozycji działań 

naprawczych 

➢ Analiza dostępu do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych 

rezultatach oraz przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza oceny jakości informacji o programie studiów, warunków jego realizacji i osiąganych 

rezultatów oraz przygotowanie propozycji działań naprawczych  

➢ Analiza ankiet wstępnych kandydatów (potrzeb i oczekiwań kandydatów) 

➢ Analiza wyników hospitacji i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza wyników ankietyzacji studentów i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza okresowej oceny nauczycieli i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza losów absolwentów i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza odsiewu studentów i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza jakości kształcenia w MCSM i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza wyników badania opinii studentów kierunku nt. jakości świadczonych usług przez komórki 

administracyjne Uczelni i Dziekanatu, Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki, Biblioteki, Domu 
Studenta, Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier i przygotowanie propozycji działań 

naprawczych 

➢ Analiza konsultacji ze studentami i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza samooceny Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i przygotowanie propozycji działań 

naprawczych 

➢ Analiza potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych w Uczelni na innym kierunku lub w innej 

uczelni na danym kierunku studiów i przygotowanie propozycji działań naprawczych 

➢ Analiza przeciwdziałania dyskryminacji i przygotowanie propozycji działań naprawczych 
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➢ Analiza przepływu informacji i upublicznienia wyników analizy jakości kształcenia  

i przygotowanie propozycji działań naprawczych 
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Na kierunkach: Pielęgniarstwo studia I i II stopnia, Kosmetologia studia I stopnia, Położnictwo 

studia I stopnia działały odrębne właściwe dla tych kierunków Zespoły ds. Programów Studiów. 

Zespoły te odpowiedzialne były za tworzenie programu studiów, przegląd programu studiów 

oraz doskonalenie programu studiów dla kierunków.  Zespół ds. Programów Studiów realizował 

swoje zadania zgodnie z misją i strategią Uczelni i Wydziału, polityką jakości 

Uczelni/Wydziału/Kierunku studiów, dyscyplinami naukowymi, do których przyporządkowano 

dany kierunek studiów, standardami kształcenia (jeśli dotyczyły),właściwym poziomem Polskiej 

Ramy Kwalifikacji, postępem w obszarach działalności zawodowej / gospodarczej właściwych 

dla kierunku studiów, potrzebami otoczenia społeczno – gospodarczego, w tym zawodowego  

rynku pracy, prawem dotyczącym szkolnictwa wyższego, wytycznymi Krajowej Rady 

Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (jeśli dotyczy), orzecznictwem/wytycznymi / 

rekomendacjami / zaleceniami  Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prawem zawodowym oraz 

prawem regulującym odpowiednio rynek świadczeń zdrowotnych lub rynek usług 

kosmetologicznych.. 

Zespoły ds. Programów Studiów realizowały swoje zadania we współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi (pracodawcy, samorząd zawodowy, urzędy pracy, towarzystwa/ stowarzyszenia 

zawodowe, kierownicza kadra zawodowa, opiekunowie praktyk zawodowych) oraz 

interesariuszami wewnętrznymi (nauczyciele, studenci, kierownicy katedry/zakładów, 

pracownicy komórek organizacyjnych Uczelni i Wydziału, absolwentami) Komisją ds. Jakości 

Kształcenia, Zespołem ds. Analizy Efektów Uczenia się. 

Do zadań Zespołu ds. Programów Studiów (dla danego kierunku)  należy przygotowanie wersji 

roboczej programu dla kierunku studiów (na bazie propozycji władz Wydziału, nauczycieli, 

studentów i interesariuszy zewnętrznych) poprzez:  

1.Ustalenie koncepcji kształcenia na kierunku studiów 

2.Ustalenie celów kształcenia na kierunku studiów 

3. Ustalenie profilu studiów 

4. Ustalenie kierunkowych i przedmiotowych efektów uczenia się 

5. Przygotowanie propozycji przypisania kierunku studiów i efektów uczenia się do 

dyscypliny/ dyscyplin naukowych ze wskazaniem dyscypliny wiodącej i określeniem odsetka 

efektów uczenia się przyporządkowanych do poszczególnych dyscyplin naukowych 

6. Przyporządkowanie efektów uczenia się do właściwego poziomu Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

7. Uwzględnienie obowiązującego standardu kształcenia (jeśli dotyczy) 

8. Uwzględnienie aktualnego stanu wiedzy, praktyki w obszarach działalności zawodowej/ 

gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku studiów 

9. Opracowanie programu studiów wg. ustalonego wzoru 

10.Przekazanie programu do Dziekana: 

➢ Rada Programowo- Dydaktyczna – opinia/uchwała 

➢ Samorząd- opinia Studentów 

➢ Senat Uczelni 

➢ Uchwała: Efekty Uczenia się, Przyporządkowanie do dyscyplin naukowych, 
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Program studiów 

Zespół ds. Programów Studiów na danym kierunku  dokonywał przeglądu programu studiów 

analizując ogólny opis wskaźników programu studiów w zakresie:  

➢ nazwy kierunku studiów 

➢ poziomu studiów 

➢ profilu studiów 

➢ formy studiów 

➢ nazwy dyscyplin (wraz z ich odsetkiem udziału i wskazaniem dyscypliny wiodącej), do 

których kierunek został przyporządkowany 

➢ liczby lat studiów 

➢ liczby semestrów 

➢ liczby ECTS z podziałem na : 

➢ cyklu kształcenia 

➢ poszczególnych lat 

➢ poszczególnych semestrów 

➢ wymiaru zajęć praktycznych – godziny /ECTS (jeśli dotyczy) 

➢ wymiaru praktyk zawodowych godziny / ECTS 

➢ tytułu zawodowy absolwenta 

➢ liczby godzin z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia 

➢ liczby punktów ECTS objętych programem studiów uzyskiwana w ramach zajęć z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia i studentów 

➢ łącznej liczby godzin i punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętność praktyczne 

➢ liczby godzin i liczby punktów ECTS objętych programem studiów uzyskiwana w 

ramach zajęć do wyboru 

➢ liczby godzin i liczba punktów ECTS przypisanych zajęciom z dziedziny nauk 

humanistycznych i/lub społecznych 

➢ język obcy, liczba godzin i liczba ECTS przypisana do zajęć z tego języka oraz poziom 

jego opanowania w trakcie studiów 

➢ liczby godzin i liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość  

➢ liczby punktów ECTS przypisana za przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin 

dyplomowy 

➢ moduły z przypisaną liczbą godzin i liczbą ECTS 

Zespół ds. Programów Studiów dokonywał szczegółowego przeglądu programu studiów: 

➢ analiza w zakresie zgodności koncepcji i celów uczenia się ze strategią uczelni oraz 

polityką jakości 

➢ analiza w zakresie zgodności koncepcji i celów uczenia się z dyscypliną lub 

dyscyplinami do których kierunek jest przyporządkowany 
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➢ analiza w zakresie zgodności koncepcji i celów uczenia się czy uwzględnianych 

postępach w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku  

➢ analiza w zakresie zgodności koncepcji i celów uczenia się czy są zorientowane na 

potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego 

rynku pracy 

➢ analiza w zakresie zgodności koncepcji i celów uczenia się czy zostały określone we 

współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

➢ analiza poprawności i zgodności danych uwzględnionych w przeglądzie „a. ogólny” z 

obowiązującymi wymaganiami, w tym również standardami kształcenia (jeśli dotyczy) 

Zespół ds. Programów Studiów dokonywał analizy treści programowych:  

➢ analiza treści programowych w zakresie zgodności z efektami uczenia się 

➢ analiza treści programowych pod kątem zgodności z wiedzą i praktyką w zakresie 

dyscypliny / dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek studiów 

➢ analiza treści programowych, w kontekście kompatybilności z obowiązującymi 

normami i zasadami właściwymi dla danego zakresu działalności zawodowej  

➢ analiza treści programowych w zakresie uwzględnienia aktualnej wiedzy i stanu 

praktyki w obszarach działalności zawodowej / gospodarczej oraz zawodowego rynku 

pracy zgodnie z kierunkiem studiów 

➢ analiza kompleksowości treści programowych 

➢ analiza specyfiki treści programowych dla danego kierunku studiów 

➢ analiza treści programowych w kontekście zapewnienia możliwości osiągnięcia przez 

studentów efektów uczenia się 

➢ analiza treści programowych w zakresie uwzględnienia pełnego zakresu treści 

programowych określonych w standardach kształcenia (jeśli dotyczy) 

➢ analiza planu studiów 

➢ analiza równomiernego obciążenia studentów w poszczególnych latach i semestrach 

➢ analiza sekwencyjności przedmiotów 

Zespół ds. Programów Studiów dokonywał analizy metod kształcenia w zakresie:  

➢ wskazane w programie metody kształcenia 

➢ analiza czy metody kształcenia są zorientowane na studentów i czy motywują ich do 

aktywnego udziału w procesie nauczania, uczenia się 

➢ analiza czy w programie uwzględnia się środki dydaktyczne właściwe dla efektów 

uczenia się  

➢ analiza czy uwzględnione w programie studiów metody i środki dydaktyczne 

umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się, w tym określone w standardzie 

kształcenia (jeśli dotyczy) 

➢ analiza czy uwzględnione w programie studiów metody i środki dydaktyczne 

umożliwiają przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku 

➢ analiza czy uwzględnione w programie metody i środki dydaktyczne są zgodne ze 

standardem kształcenia (jeśli dotyczy) 
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➢ analiza metod i środków dydaktycznych uwzględnionych w programie w zakresie 

możliwości opanowania języka obcego na właściwym poziomie ESOKJ 

➢ analiza zakresu zastosowania metod i technik kształcenia na odległość w metodyce 

kształcenia uwzględnionej w programie studiów 

➢ analiza wewnętrznej spójności poszczególnych elementów programu 

Zespół ds. Programów Studiów dokonywał analizy realizacji praktyk zawodowych:  

➢ analiza wskaźników programu praktyk zawodowych ( liczba godzin, liczba ECTS) 

➢ analiza efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych 

➢ analiza treści programowych przypisanych do praktyk zawodowych 

➢ analiza metod weryfikacji i oceny osiągania przez studentów efektów uczenia się w 

trakcie praktyk zawodowych 

Zespół ds. Programów Studiów w doskonaleniu programu studiów w zakresie 

podstawowym mógł uwzględnić: 

➢ analizę i wnioski ze sprawozdań składanych przez nauczycieli akademickich oraz 

propozycji działań naprawczych składanych przez nauczycieli 

➢ analizę wniosków przeglądu programów studiów 

➢ analizę propozycji zmian programu składanych przez interesariuszy zewnętrznych 

➢ analizę propozycji zmian programu składanych przez opiekunów praktyk 

➢ analizy propozycji Zespołu ds. analizy efektów uczenia się 

➢ analizę propozycji zgłaszanych przez studentów 

➢ analizę propozycji zgłaszanych przez absolwentów 

➢ analizę propozycji zgłaszanych przez kierowników katedr i zakładów 

➢ analizę wytycznych / rekomendacji/ zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

➢ wytyczne Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 

➢ analizę wymagań formalnych. 

Zakres zmian zaproponowanych przez Zespół ds. Programu Studiów w ramach doskonalenia 

programu studiów mógł uwzględniać: 

➢ wskaźniki programu 

➢ efekty uczenia się 

➢ plan studiów 

➢ moduły 

➢ przedmioty 

➢ sekwencyjność modułów /przedmiotów 

➢ treści kształcenia 

➢ metody i środki dydaktyczne 

➢ metody weryfikacji i oceny osiągania przez studentów efektów uczenia się  

➢ praktyki zawodowe 

➢ zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość 

➢ metody i środki dydaktyczne dedykowane studentom z niepełnosprawnościami. 
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Na kierunkach: Pielęgniarstwo studia I i II stopnia, Kosmetologia studia I stopnia, Położnictwo 

studia I stopnia działały odrębne właściwe dla tych kierunków Zespoły ds. Analizy Efektów 

Uczenia się. 

Każdy z tych Zespołów zajmował się analizą ogólną i analizą szczegółową efektów uczenia się 

i poziomu ich osiągnięcia przez studentów danego kierunku i poziomu studiów. 

Przeprowadzona analiza ogólna obejmowała:   

- zgodność efektów uczenia się z koncepcją kształcenia 

- zgodność efektów uczenia się z celami kształcenia 

- zgodność efektów uczenia się z profilem studiów 

- zgodność efektów uczenia się z obowiązującym standardem kształcenia ( jeśli dotyczy) 

- zgodność efektów uczenia się z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- ocena specyfiki i zgodność efektów uczenia się z aktualnym poziomem wiedzy, 

praktyki w obszarach działalności zawodowej oraz zawodowego rynku pracy 

właściwych dla kierunku studiów 

- ocena struktury efektów uczenia się w zakresach: wiedza, umiejętności, kompetencje 

społeczne 

- ocena uwzględniania efektów komunikowania się w języku obcym i poziomu tej 

umiejętności wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

- ocena możliwości osiągnięcia efektów uczenia się  

- ocena stopnia zrozumiałości efektów uczenia się 

- ocena możliwości weryfikacji efektów uczenia się 

 

Przeprowadzona analiza szczegółowa obejmowała:   

- analizę sprawozdań przygotowanych w zakresie osiągnięcia efektów uczenia się w 

ramach realizowanego przedmiotu 

- analizę prac etapowych: 

• egzaminacyjnych 

• zaliczeniowych 

• przygotowawczych w ramach samokształcenia (min. po 5) 

- analizę dokumentacji zajęć praktycznych i/lub praktyk zawodowych 

- analizę egzaminu dyplomowego: 

• część teoretyczna 

• część praktyczna 

• obrona pracy dyplomowej ( z każdej grupy seminaryjnej) 

- analizę prac dyplomowych 

- analizę propozycji składanych przez studentów  

- analizę propozycji zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych 

- analizę propozycji zgłaszanych przez absolwentów 

- analizę propozycji zgłaszanych przez kierowników katedr i zakładów. 
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I.2. Kierunki studiów i liczba studentów  

 

I.2.a. Studenci przyjęci na I rok studiów wg kierunków studiów 

 

Liczba przyjętych studentów na I rok studiów według kierunków studiów na rok 2020/2021 

Kierunek studiów I ° II° Razem 

Stacjonarne  Stacjonarne 

Pielęgniarstwo 92 104 196 

Położnictwo 40 ---------- 40 

Kosmetologia  68 ---------- 68 

Razem 200 104 304 

 

I.2.b. Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów 

Liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów na rok 2020/2021 
Kierunek studiów Stopień I rok II rok III rok Razem 

Pielęgniarstwo I 65 59 78 202 

Pielęgniarstwo  II 92 77 ----- 169 

Położnictwo  I 23 23 19 65 

Kosmetologia  I 52 52 55 159 

Razem  232 211 152 595 

Razem globalnie 595 

 

II. WYNIKI ANALIZY IDENTYFIKACJI POTRZEB I OCZEKIWAŃ 

KANDYDATÓW NA STUDIA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

 

Liczba kandydatów na rok akademicki 2020/2021według kierunków studiów 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek Poziom studiów 

 

Liczba 

kandydatów 

Pielęgniarstwo I stopnia 92 

Pielęgniarstwo II stopnia 105 

Położnictwo I stopnia 40 

Kosmetologia I stopnia 68 

RAZEM  305 
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Tabela 5. Czynniki decydujące o wyborze kierunku studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

 

Czynniki  Nabór 2020/2021 

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

243 58,6 

Sugestie bliskich osób 34 8,1 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

6 1,4 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

58 13,9 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

26 6,2 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

45 10,8 

Przypadek 2 0,5 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? 

• Ukończony licencjat na 

kierunku pokrewnym 

2 0,5 

 

Tabela 4. Czynniki mające wpływ na decyzję podjęcia studiów w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku  

                     

Czynniki  Nabór 2020/2021 

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 73 17,5 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

146 34,9 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

190 45,5 

Dobra lokalizacja Uczelni 217 51,9 

Warunki i tryb rekrutacji 39 9,3 

System pomocy stypendialnej 32 7,6 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

66 1,4 

Inne kryteria, proszę podać 

jakie:  

• Popołudniowy tryb 

studiów 

1 0,3 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           
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Ryc. 1 . Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 

 

 

Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 

Tabela 6. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Czynniki  Nabór 2020/2021 

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

294 70,3 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

108 25,8 

Mam nadzieję na zmianę pracy 11 2,6 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

133 31,8 

Wzrost poczucia własnej wartości 1 0,4 

Inne, proszę podać jakie:  - - 

*możliwość wielokrotnego wyboru           
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Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku na temat oferty studiów  

Czynniki  Nabór 2020/2021 

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

 22 5,3 

Z informacji w prasie drukowanej - - 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

129 30,9 

Z reklamy w Internecie 21 5,0 

Z udziału w targach edukacyjnych 5 1,2 

Z reklamy w radio 2 0,5 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

6 1,8 

Ze strony Internetowej Uczelni 190 45,5 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

2 0,5 

Mediów społecznościowych 39 9,3 

Inne źródła, proszę podać jakie? - - 

 

 

 

Ryc.2.  Źródła dostarczające informacji kandydatom 

 

Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej  w 

Płocku 
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Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku  

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór 2020/2021 

Liczba kandydatów % 

Pracujący 65 15,5 

Nie pracujący 353 84,5 

Razem: 418 100   

 

  

 
Ryc. Sytuacja zawodowa kandydatów 

II. a.  Propozycje działań doskonalących  

Wyniki analizy identyfikacji potrzeb i oczekiwań kandydatów na studentów Wydziału Nauk o 

Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku zostały opracowane na poziomie Uczelni 

przez wyznaczoną osobę. Raport z analizy uzyskanych wyników opracowano łącznie dla 

wszystkich kandydatów na studentów Uczelni. Zasadnym jest, w kolejnych latach 

akademickich, przeprowadzenie ankiety wśród kandydatów wskazującej wybrany przez 

nich kierunek i poziom studiów oraz opracowanie raportu dotyczącego kandydatów 

odrębnie dla poszczególnych kierunków studiów.  Jest to zasadne ze względu na potrzebę 

monitorowania oczekiwań i stosunku kandydatów, studentów i absolwentów względem 

Uczelni i kierunku studiów Uczelni. Propozycja ta została wstępnie zgłoszona w ciągu roku 

akademickiego (przez Dziekan WNoZ)   do Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki oraz 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.  

 

 

 

 

85%

15%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Nie pracujący

Pracujący
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W roku akademickim 2020/2021  

a. realizowano kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów zgodnie  

z zatwierdzonymi dla tych kierunków programami studiów (kierunek pielęgniarstwo, 

kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia) i obowiązującymi standardami 

kształcenia (kierunek pielęgniarstwo, kierunek położnictwo) 
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b. programy studiów pozwoliły na realizację efektów uczenia się określonych dla 

poszczególnych kierunków i poziomu studiów  
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Kosmetologia 
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c. kształcenie realizowano w ramach dyscyplin naukowych, do których przyporządkowano 

poszczególne kierunki studiów 

 

Kierunek  

i poziom 

studiów 

I Rok 

(nabór 

2020/2021) 

II Rok (nabór 2019/2020) III Rok (nabór 

2018/2019) 

D
y

sc
y

p
li

n
a
 n

a
u

k
i 

o
 

z
d

r
o

w
iu

  

D
y

sc
y

p
li

n
a
 

n
a

u
k

i 

m
e
d

y
c
z
n

e 

D
y

sc
y

p
li

n
a
 n

a
u

k
i 

o
 

z
d

r
o

w
iu

 

D
y

sc
y

p
li

n
a
 

n
a

u
k

i 

m
e
d

y
c
z
n

e 

N
a

u
k

i 
c
h

e
m

ic
z
n

e 

F
il

o
zo

fi
a
 

P
sy

c
h

o
lo

g
ia

 

N
a

u
k

i 
o
 

z
a

rz
ą

d
za

n
iu

 j
a

k
o

śc
i 

N
a

u
k

i 
so

c
jo

lo
g

ic
z
n

e 

P
e
d

a
g
o

g
ik

a
 

D
y

sc
y

p
li

n
a
 n

a
u

k
i 

o
 

z
d

r
o

w
iu

 

D
y

sc
y

p
li

n
a
 

n
a

u
k

i 

m
e
d

y
c
z
n

e 

N
a

u
k

i 

fa
r
m

a
ce

u
ty

c
z
n
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Pielęgniarstwo 

I stopień 

81% 19% 78% 19% - - 1,5%  1% 0,5% 100% -  

Pielęgniarstwo 

II stopień 

74% 26% 70% 26% - - 1% 3%   60% 40%  

Kosmetologia 

I stopień 

90% 10% 80,3% 9,1% 4,6% 3,0% 3,0% - - - 67% 18% 15% 

Położnictwo I 

stopień 

78% 22% 75,5% 22% - - 1% - 1% 0,5% 5% 95%  

 

 

 

d. kształcenie realizowano na studiach wyłącznie o profilu praktycznym i w formie 

stacjonarnej.  

 

e. w ramach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów zrealizowano godziny 

dydaktyczne (zgodnie z programami studiów) 
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kierunek: Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia 

✓ w przeliczeniu na 1 studenta   

 

nabór 2020/2021 

 

 

 

✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Pielęgniarstwo I rok 

licencjat 

Według planu 

studiów 
Ilość grup 

Sumarycznie dla 

wszystkich 

studentów 

1.  Wykłady 443 1 443 

2.  Konwersatoria 40 4 160 

3.  Ćwiczenia klasyczne 495 4 1980 

4.  Ćwiczenia MCSM 240 10 2400 

5.  e-learning 35 1 35 

6.  ZBUN 255 65 (student) 16575 

7.  
ZP MCSM 4 8 32 

ZP  76 8 608 

8.  PZ  120 8 960 

RAZEM 1708  6618 +  

16575 (Zbun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECTS Ogółem W KON SEM Ćw. Kl.Ćw - MCSM e-L Zbun Z.p.- R Zp - MCSM ECTS godziny ECTS

E. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE F. PRAKTYKI ZAWODOWE

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Forma 

zaliczenia

I rok
Forma 

zaliczenia
Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowew tym godziny

Ogółem

Pielęgniarstwo I stopień
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✓ w przeliczeniu na 1 studenta   

Nabór 2019/2020 

 

 

 

✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Pielęgniarstwo II rok 

licencjat 

Według planu 

studiów 
Ilość grup 

Sumarycznie dla 

wszystkich 

studentów 

1. Wykłady 295 1 295 

2. Konwersatoria - - - 

3. Ćwiczenia klasyczne 135 3 405 

4. Ćwiczenia MCSM 15 8 120 

5. e-learning - - - 

6. ZBUN 175 58(student) 10150 

7. 

ZP rzeczywiste 373 8 2984 

ZP rzeczywiste 150 16 2400 

ZP MCSM 47 8 376 

ZP MCSM 10 16 160 

ZP razem 580 - 5920 

8. 

PZ  320 8 2560 

PZ  160 16 2560 

PZ razem 480 - 5120 

RAZEM 1680  11860  + 

 10150 (Zbun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECTS Ogółem W KON SEM Ćw. Kl.Ćw - MCSM e-L Zbun Z.p.- R Zp - MCSM ECTS godziny ECTS

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

II rok

Ogółem
Forma zaliczeniaZajęcia praktyczne Praktyki zawodowe

E. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE F. PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma 

zaliczenia

w tym godziny

Pielęgniarstwo I stopień

295 0 0 135 15 0 175 523 57

60
1680

21
620

620 1821 480580
580
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✓ w przeliczeniu na 1 studenta   

Nabór 2018/2019 

 

 

✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Pielęgniarstwo III rok 

licencjat 

Według planu 

studiów 
Ilość grup 

Sumarycznie dla 

wszystkich 

studentów 

1. Wykłady 254 1 254 

2. Seminarium 30 7 210 

3. Ćwiczenia klasyczne 44 4 176 

4. Ćwiczenia MCSM 15 10 150 

5. e-learning - - - 

6. ZBUN 162 72(student) 11664 

8. 

ZP rzeczywiste 135 20 2700 

ZP rzeczywiste 240 10 2400 

ZP MCSM 40 10 400 

ZP MCSM 25 20 500 

ZP razem 440 - 4200 

9. 

PZ  360 10 3600 

PZ  240 20 4800 

PZ razem 600 - 8400 

RAZEM 1545  13390+ 

11664 (Zbun) 

 

Razem w roku ak. 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia 

zrealizowano -31868 godzin dydaktycznych + 38 389 (Zbun= praca własna studenta pod 

kierunkiem nauczyciela) 

 

Pielęgniarstwo  

licencjat 

Według planu 

studiów 

Sumarycznie dla wszystkich 

studentów 

RAZEM 4933 
31 868 +  

38 389(Zbun) 

 

 

 

ECTS W Ćw. Ćw. MCSM Zbun Sem. Z.p.rz. Zp.MCSM ECTS P.z. ECTS
Forma 

zaliczenia

505 25 254 44 15 162 30 375 65 22 600 15

Pielęgniarstwo I stopnia
FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1545

ogółem ROK III

62
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Kierunek Położnictwo studia pierwszego stopnia  

✓ w przeliczeniu na 1 studenta   

 

nabór 2020/2021 

 

 

 

✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Położnictwo I rok 

licencjat 

Według planu 

studiów 
Ilość grup 

Sumarycznie dla 

wszystkich 

studentów 

1. Wykłady 513 1 513 

2. Konwersatoria 30 1 30 

3. Ćwiczenia klasyczne 410 1 410 

4. Ćwiczenia MCSM 240 3 720 

5. e-learning 30 1 30 

6. ZBUN 295 23(student) 6785 

7. 

ZP  152 3 456 

ZP MCSM 8 3 24 

ZP razem 160 3 480 

8. PZ razem 80 3 240 

RAZEM 1758  2423+ 

6785(Zbun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECTS Ogółem W KON SEM Ćw. Kl. Ćw - MCSM e-L Zbun Z.p.- R Zp - MCSM ECTS godziny ECTS

F. PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma zaliczeniaw tym godziny
Ogółem

Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe

I rok

Forma 

zaliczenia

E. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Położnictwo I stopnia
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✓ w przeliczeniu na 1 studenta   

nabór 2019/2020 

 

 

 

✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Położnictwo II rok 

licencjat 

Według planu 

studiów 
Ilość grup 

Sumarycznie dla 

wszystkich 

studentów 

1. Wykłady 150 1 150 

2. Konwersatoria - - - 

3. Ćwiczenia klasyczne 140 1 140 

4. Ćwiczenia MCSM 205 3 615 

5. e-learning - - - 

6. ZBUN 120 23(student) 2760 

7. 

ZP rzeczywiste 290 6 1740 

ZP rzeczywiste 246 3 738 

ZP MCSM 30 6 180 

ZP MCSM 14 3 42 

ZP razem 508  2700 

8. 

PZ  120 6 720 

PZ  320 3 960 

PZ razem 440 - 1680 

RAZEM 1635  5285+ 2760(Zbun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECTS Ogółem W KON SEM Ćw. Kl. Ćw - MCSM e-L Zbun Z.p.- R Zp - MCSM ECTS godziny ECTS

F. PRAKTYKI ZAWODOWE

Forma zaliczeniaw tym godziny
Ogółem

Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe

II rok

Forma 

zaliczenia

E. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Położnictwo I stopnia

150 0 0 140 205 0 120 536 44

1635

60

1721 615 580 22 440
615 580
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✓ w przeliczeniu na 1 studenta   

 

Nabór 2018/2019 

 

 

 

✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Położnictwo III rok 

licencjat 

Według planu 

studiów 
Ilość grup 

Sumarycznie dla 

wszystkich 

studentów 

1. 1515 130 1 130 

2. Seminarium 30 2 60 

3. Ćwiczenia klasyczne 75 1 75 

4. Ćwiczenia MCSM 75 3 225 

5. e-learning - - - 

6. ZBUN 165 19(student) 3135 

7. 

ZP  155 6 144 

ZP  240 3 720 

ZP MCSM 5 6 30 

ZP MCSM - 3 - 

ZP razem 400  894 

8. 

PZ e-learning 240 6 1440 

PZ e-learning 400 3 1200 

PZ razem 640  2640 

RAZEM 1515  4024 

+3135(Zbun) 

 

Razem w roku ak. 2020/2021 na kierunku Położnictwo studia pierwszego stopnia  zrealizowano 

-11732 godzin dydaktycznych + 12683 (Zbun- praca własna studenta pod kierunkiem 

nauczyciela) 

 

Położnictwo 

licencjat 

Według planu 

studiów 

Sumarycznie dla wszystkich 

studentów 

RAZEM 4908 11732+12683(Zbun) 

 

ECTS W Ćw. ćwMCSM Zbun Sem. Z.p. ZpMCSM ECTS P.z. ECTS
Forma 

zaliczenia

475 24 130 75 75 165 30 395 5 20 640 16 0

60

1515

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Rok III

Ogółem

Położnictwo I stopnia
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Kierunek Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia  

✓ w przeliczeniu na 1 studenta   

nabór 2020/2021 

 

 

 

✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Pielęgniarstwo mgr I rok 
Według planu 

studiów 
Ilość grup 

Sumarycznie dla 

wszystkich 

studentów 

1. Wykłady 260 1 260 

2. Seminarium 20 11 220 

3. Ćwiczenia praktyczne 395 4 1580 

4. Ćwiczenia MCSM 70 10 700 

5. e-learning 10 1 10 

6. ZBUN - - - 

7. 
PZ  40 11 440 

PZ 20 22 440 

RAZEM 815  3650 

 

 

✓ w przeliczeniu na 1 studenta 

nabór 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

ECTS Ogółem W KON SEM Ćw. Pr.Ćw - MCSM e-L Zbun Z.p.- R Zp - MCSM ECTS godziny ECTS

Pielęgniarstwo II Stopień

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

I rok Forma 

zalicze

nia
w tym godziny Forma 

zaliczeni

Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe

260 0 20 395 70 10 0 0 0 0 60 3

815

60

755 0 0 60 3
57 755

ECTS Ogółem W KON SEM Ćw. Pr. Ćw - MCSM e-L Zbun Z.p.- R Zp - MCSM ECTS godziny ECTS

Pielęgniarstwo II Stopień

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

II rok Forma 

zaliczeni

a
w tym godziny Forma 

zaliczenia

Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe

145 0 40 180 10 0 0 0 0 0 140 7

60

515

375 0 0 140 7
53 375
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✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Pielęgniarstwo mgr II rok 
Według planu 

studiów 
Ilość grup 

Sumarycznie dla 

wszystkich 

studentów 

1. Wykłady 145 1 145 

2. Seminarium 40 8 320 

3. Ćwiczenia praktyczne 180 4 720 

4. Ćwiczenia MCSM 10 10 100 

5. e-learning - - - 

6. ZBUN - - - 

7. PZ razem 140 10 1400 

RAZEM 515  2658 

  

Razem w roku ak. 2020/2021 na kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia zrealizowano 

-6308 godzin dydaktycznych 

Pielęgniarstwo  

magisterskie 

Według planu 

studiów 

Sumarycznie dla 

wszystkich studentów 

RAZEM 1330 6308 

 

 

Kierunek Kosmetologia studia pierwszego stopnia  

✓ w przeliczeniu na 1 studenta   

 nabór 2020/2021 

Kosmetologia  I stopnia 

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Rok I 

ILOŚĆ GODZIN W le
k
 

s
e
m

 Aktywne formy 
kształcenia 

s
a
m

 

E
C

T
S

 

Ćw 
Praktyki 

zawodowe 

1743 333 60 0 445 300 605 66 

66ECTS 

1743 
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✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Kosmetologia I rok 
Według planu 

studiów 

Ilość grup Sumarycznie dla 

wszystkich studentów 

1.  Wykłady  333 1 333 

2.  Ćwiczenia  235 4 940 

3.  Ćwiczenia 210 2 420 

4.  Lektorat 60 2 120 

5.  Samokształcenie 605 51(student) 30 855 

osobogodzin 

6.  Praktyka zawodowa 

wakacyjna 

300 51(student) 15 300 osobogodzin 

RAZEM 1743  17110 + 30 855 

samokształcenia  

 

nabór 2019/2020 

Kosmetologia  I stopnia 

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Rok II 

ILOŚĆ GODZIN W le
k
 

s
e
m

 Aktywne formy 
kształcenia 

s
a
m

 

E
C

T
S

 

Ćw 
Praktyki 

zawodowe 

1695 185 60 0 400 400 650 68 

68ECTS 

1695 

 

 

✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Kosmetologia II rok 
Według planu 

studiów 

Ilość grup Sumarycznie dla 

wszystkich studentów 

1.  Wykłady  185 1 185 

2.  Ćwiczenia  305 4 1220 

3.  Ćwiczenia 95 2 190 

4.  Lektorat 60 2 120 

5.  Samokształcenie 650 50 (student) 32500 osobogodz. 

6.  Praktyka zawodowa w 

szpitalu 

75 6 450 

7.  Praktyka zawodowa 

wakacyjna 

325 50(student) 16250 osobogodz. 

RAZEM 1695  18415 + 32500 

samokształcenie 
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✓ w przeliczeniu na 1 studenta   

nabór 2018/2019 

Kosmetologia  I stopnia 

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Rok III 

ILOŚĆ GODZIN W le
k
 

s
e
m

 

Aktywne formy 
kształcenia 

s
a
m

 

E
C

T
S

 

Ćw 
Praktyki 

zawodowe 

1595 255 60 30 435 50 765 69 

69ECTS 

1595 

 

✓ w przeliczeniu na cały rok studiów 

Kosmetologia III rok 

Według planu 

studiów 

Ilość grup Sumarycznie 

dla wszystkich 

studentów 

1.  Wykłady  255 1 145 

2.  Ćwiczenia  380 4 1520 

3.  Ćwiczenia  55 2 110 

4.  Samokształcenie 765 50(student) 38250 

osobogodz. 

5.  Lektorat 60 2 120 

6.  Seminarium 30 5 150 

7.  Praktyka zawodowa w szpitalu 50 6 300 

RAZEM 1595  2345 + 38250 

samokształcenia 

 

Razem w roku ak. 2020/2021 na kierunku Kosmetologia zrealizowano -  godzin dydaktycznych  

Pielęgniarstwo  

magisterskie 
Według planu studiów 

Sumarycznie dla 

wszystkich studentów 

RAZEM 5033 
37870 + 101605 

samokształcenie 

 

Razem w roku ak. 2020/2021 na Wydziale Nauk o Zdrowiu zrealizowano – 87 778 godzin 

dydaktycznych + 51 072 godziny praca własna studenta pod kierunkiem nauczyciela (= 

138 850 godz.)  +  101 605 godzin samokształcenie.  

f. zajęcia realizowano w grupach studenckich w liczbie studentów adekwatnie do formy 

zajęć, zgodnie z wytycznymi uczelnianymi oraz (na kierunku pielęgniarstwo  

i położnictwo)  wytycznymi KRASzM/ KRASzPiP  (UCHWAŁA Nr 8/II/06 z dnia 23 marca 

2006r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w sprawie określenia 

szczegółowych zaleceń dotyczących liczebności grup studenckich na kierunku pielęgniarstwo  

i położnictwo) 
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Liczba i liczebność grup studenckich 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Rok akademicki 2020/2021 

Kierunek studiów Pielęgniarstwo, studia: stacjonarne/niestacjonarne* 

 
 

I lic II lic III lic I mgr II mgr 

liczba osób na roku 66 59 80 97 79 

wykład 

liczba grup 1 1 1 1 1 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
66 59 80 97 79 

konwersatorium 

liczba grup 

4 

Anatomia 10 

Fizjologia 10 

_ _ _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 

17 

Anatomia 7 

Fizjologia 7 

_ _ _ _ 

ćwiczenia 

liczba grup 4 3 4 4 4 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
17 20 20 24 20 

seminarium 

liczba grup _ _ 7 _ 8 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
_ _ 11 _ 10 

Lektoraty/ćwicze

nia 

liczba grup - 3 - 4 4 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
- 20 - 24 20 

grupy 

ćwiczeniowe 

sportowe 

liczba grup 4 _ _ _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
16 _ _ _ _ 

medyczne 

przedmioty 

MCSM 

liczba grup 10 8 10 10 10 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
7 7 8 8 8 

* konwersatoria o charakterze ćwiczeń w pracowni komputerowej 

 

 

 

 

Liczba i liczebność grup studenckich 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Rok akademicki 2020/2021 

Kierunek studiów Położnictwo, studia: stacjonarne /niestacjonarne* 

 
 

I lic II lic III lic I mgr II mgr 

liczba osób na roku 26 23 20 - _ 

wykład liczba grup 1 1 1 - _ 
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średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
26 23 20 _ _ 

konwersatorium 

liczba grup 1 _ _ _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
26 _ _ _ _ 

ćwiczenia 

liczba grup 1 1 
1 

Ginekologia 3 
- _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
26 23 

20 

Ginekologia 7 
- _ 

seminarium 

liczba grup 
- - 

2 - _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 

- - 
10 - _ 

Lektoraty/ćwicze

nia 

liczba grup - 1 - - _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
- 23 - - _ 

grupy 

ćwiczeniowe 

sportowe 

liczba grup 1 _ _ _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
26 _ _ _ _ 

medyczne 

przedmioty 

MCSM 

liczba grup 3 3 3 _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
8 8 7 _ _ 

* konwersatoria o charakterze ćwiczeń w pracowni komputerowej 

 

 

Liczba i liczebność grup studenckich 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Rok akademicki 2020/2021 

Kierunek studiów Kosmetologia, studia: stacjonarne/niestacjonarne* 

 

 
 I lic II lic III lic I mgr II mgr 

liczba osób na roku 55 54 55 _ _ 

wykład 

liczba grup 1 1 1 _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
55 54 55 _ _ 

ćwiczenia 

liczba grup 2 2 2 _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
27 26 27 _ _ 

seminarium 

liczba grup _ _ 5 _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
_ _ 11 _ _ 

lektoraty 

liczba grup _ 2 2 _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
_ 26 27 _ _ 
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grupy 

ćwiczeniowe 

sportowe 

liczba grup 2 _ _ _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
27 _ _ _ _ 

Laboratoria oraz 

ćwiczenia w 

pracowniach 

kosmetologiczny

ch i pracowni 

masażu 

liczba grup 4 4 4 _ _ 

średnia liczba osób 

przypadających na jedną grupę 
14 13 14 _ _ 

 

W związku z pandemią SARS-CoV-2 zajęcia realizowano z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w zakresie nie większym niż  20 % - zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego (Dz.U. z 2020 poz. 1881).  
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III. SAMOOCENA WYDZIAŁU NAUK o ZDROWIU  

Wydział: Nauk o Zdrowiu  

Dziekan: dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – prof. Uczelni 

Rok akademicki: 2020/2021 Data 

wypełnienia: 

12.05.2021  

 

III.1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

Poniższe uwagi dotyczą  wszystkich kierunków studiów, tj. pielęgniarstwo I stopień, pielęgniarstwo II stopień, położnictwo I 

stopień, kosmetologia I stopień.  

W przypadku uwagi dotyczącej tylko wybranego kierunku- wpisano w nawiasie nazwę tego kierunku. 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

1.Struktura zatrudnienia 

nauczycieli akademickich na 

prowadzonych kierunkach 

studiów. 

 

1. Sytuacja  proponowana do 

stopniowego udoskonalenia w 

perspektywie kolejnych lat- znaczna 

liczba nauczycieli z tytułem 

zawodowym magistra.  

 

1.Motywowanie i wsparcie nauczycieli 

w działaniach dla uzyskania stopnia 

doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu 

lub dyscyplinie nauk medycznych. 

2.Dorobek naukowy nauczycieli 

akademickich w dyscyplinach, z 

których wywodzą się 

poszczególne przedmioty 

(dorobek naukowy z ostatnich 

pięciu lat) 

 

 

 

 

 

 

2.Trudności w publikacji artykułów 

w czasopismach z wysoką punktacją 

MNISzW oraz IF. 

 

 

 

 

 

2a. Podejmowanie prób pozyskiwania 

środków na badania naukowe  

2b. doskonalenia strony metodycznej 

publikacji 

2c. ewentualne szkolenia w zakresie 

przygotowywania publikacji naukowych  

2d. ewentualne zakupienie 

oprogramowania ułatwiającego 

pozyskiwanie materiałów do publikacji 

lub wprowadzenie i opracowanie 

wyników. 

3.Baza dydaktyczna, w tym sale 

wykładowe, pracownie oraz ich 

wyposażenie; zasoby biblioteczne 

własne oraz wirtualne  

3a Bieżąca eksploatacja sprzętu 

komputerowego Sali komputerowej 

3b. Duży stopień zużycia laptopów i 

rzutników w salach dydaktycznych 

3a Działania bieżące, ciągłe w zakresie 

napraw uszkodzonego i zakup nowego 

sprzętu komputerowego. 

3b zakupienie stałych zestawów 

komputerowych do sal dydaktycznych. 
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3c. ewentualne zwiększenie liczby 

sal komputerowych 

 

3d. Konieczność bieżącego 

doposażania MCSM, pracowni nauk 

podstawowych i pracowni 

specjalistycznych 

 

 

 

 

3e. W części pracowni 

specjalistycznych nadal   

temperatura powietrza w okresie 

letnim utrudniająca realizację zajęć i 

egzaminów /zaliczeń. Braki w 

wyposażeniu pracowni i sal 

wykładowych w klimatyzatory. 

 

3f. Konieczność doposażania 

pracowni podstawowych i 

specjalistycznych oraz MCSM w 

sprzęt zwiększający poziom 

umiejętności praktycznych 

studentów i umożliwiających im 

prowadzenie badań naukowych w 

ramach studenckich kół naukowych 

oraz badań prowadzonych wspólnie 

z nauczycielami. 

 

3g Brak publikacji anglojęzycznych 

(książek) w bibliotece- mały zasób 

czasopism anglojęzycznych. 

 

 

3f. Przedłużające się doposażenie 

nowego MCSM dla kierunku 

Sukcesywna wymiana rzutników na 

telewizory projekcyjne  

3c ew. uruchomienie dodatkowej sali 

komputerowej. 

 

3d. bieżące monitorowanie stanu zużycia 

sprzętu i materiałów. Przygotowywanie 

opisu przedmiotu zamówienia. Bieżące 

doposażenie zgodnie z przyjętą 

procedurą, Zapewnienie zasobów 

zapasowych gwarantujące sprawną 

realizację zajęć również w przypadku 

przedłużających się postepowań 

przetargowych. 

 

3e. Kontynuacja, zakup i montaż 

klimatyzatorów, rolet, ozonatorów 

według zapotrzebowania. do MCSM i na 

ED. 

 

 

 

3f. Wyposażenie pracowni w zestawy, 

odczynniki, materiały i sprzęt do 

realizacji badań naukowych oraz 

kształtujących umiejętności praktyczne 

studentów. 

 

 

 

3g. Doposażenie biblioteki w książki 

anglojęzyczne do przedmiotów, w 

ramach których oferowane są 

scenariusze (w języku angielskim) oraz 

materiały dydaktyczne w języku 

angielskim. 

 

3f. Kontynuacja rozpoczętych działań do 

zakończenia wyposażenia MCSM. 
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położnictwo w związku z pandemią 

SARS-CoV-2 

4. Organizacja procesu 

kształcenia, w tym: 

4a. wymagania wstępne dla 

kandydatów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b. organizacja realizacji 

zakładanych efektów uczenia się 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a. brak uwag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b. Trudności w przypadku nasilenia 

zakażeń SARS-CoV-2 w tym 

głównie w ramach realizacji ZP i PZ 

w warunkach podmiotów 

zewnętrznych (podmiotów 

leczniczych i podmiotów 

kosmetologicznych) ograniczenie w 

realizacji zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik na odległość 

wynikających ze standardu 

kształcenia na kierunku 

pielęgniarstwo i/lub kierunku 

położnictwo. Obawy podmiotów 

zewnętrznych przed generowaniem 

zwiększonego ryzyka zakażeń 

COVID w przypadku wejścia grup 

studenckich na ZP i PZ lub odmową 

części przedmiotów do przyjęcia 

 

 

4a.  Dla zwiększenia 

prawdopodobieństwa doboru 

kandydatów posiadających wstępną 

wiedzę i umiejętności na poziomie 

niezbędnym do osiągnięcia efektów 

uczenia się zaproponowano zmianę 

wskaźników do wyliczania punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym: Wskaźnik 

0,5 za przedmioty: biologia, chemia, 

fizyka.  geografia, WOS, historia, 

matematyka; Wskaźnik 0,3 za język 

polski; Wskaźnik 0,2 za język obcy na 

Wskaźnik 0,5 za przedmioty: biologia, 

chemia, fizyka, Wskaźnik 0,3 za 

geografia, WOS, historia, matematyka; 

Wskaźnik 0,1 za język polski, język 

obcy.  Propozycja ta została 

uwzględniona w uchwale rekrutacyjnej 

począwszy od roku ak.2021/2022 

Od roku 2021/2022 zaproponowano 

również zajęcia wyrównawcze w ramach 

zapytania przez MEiN. 

 

1. Kontunuowanie dotychczasowego 

bieżącego ustalania realizacji ZP i PZ w 

podmiotach zewnętrznych w zależności 

od dynamiki zakażeń SARS- CoV-2. 

2.Wykonywanie badań studentów w 

kierunku zakażenia SARS- CoV-2 na 

prośbę podmiotów zewnętrznych przed 

ich wejściem na ZP i PZ. 

3. Dostosowanie harmonogramu studiów 

do możliwości podmiotów leczniczych, 

pod warunkiem znowelizowanych 

zapisów standardów kształcenia i 

ewentualnych innych aktów prawnych 

regulujących realizację studiów na 

poszczególnych kierunkach a w 

szczególności nowelizacji pozwalających 

na dokonywanie korekt w 

harmonogramie/planie studiów w 

związku z pandemią, zaliczenie realizacji 
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4 c. rozwiązania w zakresie 

indywidualizacji procesu 

kształcenia, w tym kształcenia 

studentów niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studentów ze względu na rosnącą 

liczbę zakażeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudności w przypadku czasowej 

niepełnosprawności studentów (np. 

złamania, urazy, zakażenia itp.) w 

udziale w zajęciach kształtujących 

umiejętności praktyczne, np. MCSM 

, pracowniach kosmetologicznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudności w uczestniczeniu 

studentów na zajęciach, głównie na 

poziomie studiów II° na kierunku 

pielęgniarstwo w związku z 

realizacja świadczeń zdrowotnych w 

czasie nasilenia pandemii np. w 

szpitalach Covidowych. 

 

zadań zawodowych na poczet efektów 

uczenia się pod warunkiem ich 

zbieżności, (pod warunkiem 

uwzględnienia takich możliwości w 

regulacjach prawnych np. dotyczących 

standardów kształcenia) 

4. Autoocena stanu zdrowia studentów 

przed wejściem na ZP i PZ (wywiad 

epidemiologiczny, jeśli jest wymagany w 

danym podmiocie). 

5. Pozytywna promocja szczepień 

p/COVID wśród studentów. 

 

Ze względu na specyfikę kształcenia na 

kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, 

kosmetologia nie są rekrutowaniu 

studenci z dużym stopniem 

niepełnosprawności ruchowej. W 

przypadku czasowej niepełnosprawności 

w tym zakresie oraz w innych sytuacjach 

klinicznych umożliwić można: 

a) zdalny udział studenta w zajęciach na 

zasadzie hybrydowego prowadzenia 

zajęć. Po ustaniu stanu i /lub przyczyn 

tej niepełnosprawności i /lub innego 

stanu klinicznego umożliwienie 

studentowi wyćwiczenia praktycznych 

umiejętności w np. MCSM. 

b) materiały dydaktyczne np. procedury, 

scenariusze, prezentacje, filmy itp. 

c) indywidualną organizacje studiów 

zgodnie z Regulaminem Studiów. 

 

 

a) kontynuowanie zasady udziału 

studentów w ustaleniu dziennego 

harmonogramu /planu na poszczególne 

semestry. 

b) indywidualna organizacja studiów 

zgodnie z Regulaminem Studiów. 
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4d. system opieki naukowej, 

dydaktycznej i materialnej, w tym 

działania wspierające mobilność 

studentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4d. Studenci i opiekunowi 

roczników nie zgłaszają aktualnie 

trudności i problemów w zakresie 

opieki dydaktycznej i materialnej w 

tym działania wspierającego 

mobilność studentów. 

 

 

Kontunuowanie dotychczasowej 

praktyki w zakresie cyklicznych spotkań 

Władz Wydziału, opiekunów 

poszczególnych roczników, komisji i 

zespołów projakościowych, studentów 

poszczególnych roczników 

poszczególnych kierunków studiów,  

działem spraw studenckich, 

koordynatorem ZP i/ lub PZ,  

koordynatorem ERASMUS+, Radą 

Samorządu Studentów, przedstawicielem 

biura karier, przedstawicielem biblioteki, 

pracownikiem BHP itd. bieżące 

analizowanie trudności i problemów 

studentów oraz wspólne ustalenie 

rozwiązań. Zapewnienie możliwości 

indywidualnego zgłaszania tych potrzeb 

przez studentów do wybranych z w/w 

osób. 

Rozszerzenie pakietu działań pozytywnie 

motywujących studentów do 

podejmowania mobilności 

międzynarodowej  

- pomoc w uzupełnieniu różnic 

programowych po powrocie z 

mobilności (indywidualne podejście do 

każdego studenta) 

-więcej spotkań z uczelnianym i 

wydziałowym koordynatorem ds. 

ERASMUS + 

- zachęcanie studentów do 

wcześniejszego zapoznania się z uczelnią 

partnerską w zakresie oferty 

programowej trybu realizacji zajęć 

odrębności kulturowych, lokalizacji 

uczelni partnerskiej 

- wskazanie korzyści dydaktycznych z 

mobilności międzynarodowej. 

- wykorzystanie elementów 

umiędzynarodowienia programów 

studiów: język obcy sprofilowany 

zawodowo, część scenariuszy i 

materiałów (dydaktycznych) w języku 

angielskim, dotyczy procedur o 

zbliżonym charakterze większość państw 

europejskich. 
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- wykorzystywanie doświadczeń i opinii 

studentów po mobilności 

międzynarodowej. 

5.Okresowa ocena nauczycieli 

akademickich przeprowadzana na 

wydziale na poszczególnych 

kierunkach studiów. 

Okresowa ocena nauczycieli była 

zawieszona ze względu na 

pandemię. Wznowiona zgodnie z 

regulacjami prawnymi. 

Ustalenie wykazu nauczycieli do 

okresowej oceny. Przeprowadzenie 

oceny zgodnie z obowiązującym prawem 

i z obowiązującą procedurą w Uczelni. 

6.Okresowa weryfikacja efektów 

uczenia się przeprowadzana na 

poszczególnych kierunkach 

studiów, w tym sposoby 

weryfikowania efektów na 

każdym etapie kształcenia: 

 

6a. system oceny prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych,  

 

 

 

 

 

 

6 b. system weryfikacji efektów 

uczenia się uzyskanych w wyniku 

odbycia stażu/praktyk 

 

 

 

 

 

 

6c.system sprawdzania 

końcowych efektów (proces 

dyplomowania) 

 

 

 

 

 

6a. Nie stwierdzono trudności w 

zakresie systemu oceny prac 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

6b. Nie stwierdzono trudności w 

zakresie systemu weryfikacji 

efektów uczenia się uzyskiwanych 

w wyniku odbywania zajęć 

praktycznych, praktyk zawodowych. 

Krótkotrwałe trudności w dostępie 

studentów do opieki nad pacjentami 

o określonym profilu klinicznym ze 

względu na zmianę profilu oddziału 

szpitalnego na COVID i 

przesunięcie przejęcia studentów na 

dalsze terminy. 

 

6c. Trudności w przeprowadzeniu 

części praktycznej egzaminu 

dyplomowego w podmiotach 

zewnętrznych (kierunek 

 

 

 

 

 

Proponuje się zmianę oceny z prac 

przygotowanych w ramach pracy własnej 

studenta pod kierunkiem nauczyciela 

(pielęgniarstwo I°, położnictwo I°) oraz 

w ramach samokształcenia na 

kosmetologia I° zaliczenie lub brak 

zaliczenia w zależności od spełnienia 

kryteriów punktowych. 

 

 

 

W przypadku ograniczonego dostępu do 

pacjentów w określonych stanach 

klinicznych umożliwienie studentom 

osiągnięcia określonych efektów uczenia 

się w warunkach symulacji wysokiej 

wierności zgodnie ze standardami 

kształcenia i/lub innymi regulacjami 

prawa w zależności od kierunku. 

 

 

 

Przeprowadzenie części praktycznej 

Egzaminu Dyplomowego w formie 

OSCE na terenie WNoZ zgodnie z 

Regulaminem Egzaminu Dyplomowego 

i Regulaminu OSCE.  
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pielęgniarstwo, kierunek 

położnictwo). 

Brak trudności w tym zakresie na 

kierunku kosmetologia. Egzamin 

Dyplomowy w całości od początku 

uruchomienia kształcenia jest 

realizowany na terenie Uczelni. 

 

 

7.Udział interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych w 

procesie tworzenia programów 

/koncepcji kształcenia, w tym  

 

 

7 a.  współpraca z Biurem Karier 

i pracodawcami 

 

 

 

 

 

 

7b. współpraca z samorządem 

studenckim 

Brak trudności. 

 

 

 

 

7a. mała oferta kursów i innych 

form wsparcia z poziomu Biura 

Karier dla studentów kierunków: 

pielęgniarstwo, położnictwo, 

kosmetologia zwiększających ich 

atrakcyjność na rynku pracy. 

 

 

 

 

Nie zdiagnozowano trudności we 

współpracy ze studentami 

 

Kontynuacja dotychczasowej 

współpracy dokonywanie okresowego 

przeglądu tej współpracy. 

 

 

 

Złożenie skonkretyzowanych propozycji 

do Biura Karier w zakresie kursów, 

szkole i warsztatów dla studentów 

kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, 

kosmetologia, które wyposażyłyby ich w 

dodatkową wiedzę umiejętności i 

kompetencje społeczne pożądane na 

rynku usług odpowiednio medycznych 

lub kosmetologicznych. Ustalenie 

powyższych propozycji ze studentami. 

 

Kontynuacja praktyki cyklicznych 

spotkań ze studentami, nauczycielami i 

interesariuszami zewnętrznymi. 

Kontynuacja udziału studentów w 

Radzie Programowo-Dydaktycznej 

8.Zapobieganie zjawiskom 

patologicznym, związanym z 

procesem kształcenia 

W roku akademickim 2020/2021 nie 

dostrzeżono trudności w zakresie 

zapobiegania zjawiskom 

patologicznym związanym z 

procesem kształcenia. Nie 

odnotowano żadnego zjawiska 

patologicznego. bieżące problemy 

wynikające z procesu kształcenia 

rozwiązywano w trakcie spotkań ze 

studentami. 

Kontynuacja praktyki cyklicznych 

spotkań ze studentami, nauczycielami i 

interesariuszami zewnętrznymi. 

Kontynuacja udziału studentów w 

Radzie Programowo-Dydaktycznej. 

 

9.Rozwój kadry naukowo-

dydaktycznej i badania naukowe 

realizowane przez pracowników 

naukowo-dydaktycznych 

zatrudnionych na wydziale 

Projekty badawcze 

Uzyskiwanie stopni i tytułów 

naukowych przez pracowników. 

Zwiększenie aktywności nauczycieli w 

rozwoju naukowym i wnioskowanie o 

środki na badania naukowe- 

kontynuacja. 



43 
 

Ze względu na profil praktyczny 

studiów na wszystkich kierunkach 

Wydziału - kierunki studiów na 

WNoZ to studia o profilu 

praktycznym. Wszyscy nauczycieli 

byli zatrudnieni na stanowiskach 

dydaktycznych. Działalność 

naukowa nauczycieli akademickich i 

studentów stanowiła dodatkowy 

aspekt projakościowy. Wszystkie 

publikacje w formie artykułów 

naukowych i rozdziałów w 

monografii były tematycznie zgodne 

z efektami uczenia się i treściami 

kształcenia w ramach zajęć 

realizowanych odpowiednio przez 

poszczególnych nauczycieli. 

Działalność naukowa studentów 

również była powiązana z efektami 

uczenia się i właściwym programem 

studiów. Studenci realizowali 

projekty badawcze w ramach SKN 

oraz uczestniczyli w badaniach 

naukowych prowadzonych przez 

nauczycieli. Wyniki badań 

upowszechniono na konferencjach i 

w publikacjach naukowych.  

Artykuły w czasopismach 

naukowych- 19 artykułów w 

czasopismach naukowych/ 755 pkt. 

MNiSzW/ 22,354 IF, rozdziały w 

monografiach- 6/ 120 pkt. MNiSzW; 

monografii- 1/ 80 pkt./; podręczniki. 

Udział w konferencjach 

zagranicznych- 8 aktywności 

nauczycieli, udział w konferencjach 

międzynarodowych w Polsce i 

krajowych – 15 aktywności 

nauczycieli. 

Środki pozauczelniane pozyskane na 

projekty badawcze – 1 oraz 1 w 

trakcie. 

Udział w projektach 

międzynarodowych – 1(w ramach 

grantów finansowanych ze środków 

zagranicznych), promotorstwo prac 

doktorskich – 1(doktorant 

zagraniczny). 

Regularne wydawanie czasopisma 

naukowego- kontynuacja. 

Uzyskanie środków pozauczelnianych. 

Kontynuowanie praktyki wspierania 

rozwoju naukowego nauczycieli i innych 

osób zatrudnionych na stanowiskach 

dydaktycznych jako narzędzia 

projakościowe oraz możliwości rozwoju 

i awansu naukowego pracowników a 

także ich awansu stanowiskowego.  
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Członkostwo w redakcjach 

czasopism naukowych- 9 

aktywności (6 nauczycieli) 

Aktywne członkostwo w 

towarzystwach naukowych- 9 

aktywności (8 nauczycieli) 

Recenzje monografii, podręczników 

poza Uczelnią, artykułów 

naukowych- 6 aktywności. 

W roku akademickim 2020/2021 

jeden nauczyciel uzyskał tytuł 

naukowy profesora postanowieniem 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Wydział Nauk o Zdrowiu wydaje 

międzynarodowy kwartalnik 

Pielęgniarstwo w opiece 

długoterminowej- w wersji 

elektronicznej i papierowej. 

Kwartalnik znajduje się na liście 

czasopism punktowanych 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego- 20 pkt. MNiSzW 

Nauczyciele posiadający minimum 

stopień doktora habilitowanego byli 

recenzentami prac doktorskich i 

dorobku habilitacyjnego. Recenzje 

prac doktorskich – 6. 

Kursy specjalistyczne, 

kwalifikacyjne, specjalizacje 

(zgodnie z realizowanymi zajęciami 

dydaktycznymi) – 3 aktywności  

Studia magisterskie (jako kolejny 

kierunek) na kierunku zgodnym z 

kierunkiem studiów w ramach 

realizowanych zajęć dydaktycznych 

– 1 aktywność 

10.Współpraca międzynarodowa, 

z uwzględnieniem jej wpływu na 

realizację procesu dydaktycznego 

i tworzenie programów 

kształcenia 

Utrudnione umiędzynarodowienie 

ze względu na ograniczenia 

mobilności międzynarodowej ze 

względu na pandemię COVID-19 

Stopniowe wdrażanie scenariuszy i 

innych materiałów dydaktycznych w 

języku angielskim w ramach wybranych 

przedmiotów. Większe sprofilowanie 

zawodowe nauczanego języka na 

kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, 

kosmetologia.  

Realizacja współpracy międzynarodowej 

zgodnie z podpisanymi umowami w 
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ramach ERSMUS+, pod warunkiem 

bezpieczeństwa epidemiologicznego.  

Pozyskiwanie kolejnych uczelni 

zagranicznych do współpracy 

11.Udział studentów i nauczycieli 

akademickich w programach 

międzynarodowych oraz w 

wymianie realizowanej z 

zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi 

Sytuacja Covid-19 – znaczne 

ograniczenie realizacji 

zaplanowanych wymian Erasmus+. 

Jeśli będzie taka możliwość to realizacja 

wymiany w formie on-line Meet,Teams 

z Uczelniami partnerskimi. 

Realizacja współpracy międzynarodowej 

zgodnie z podpisanymi umowami w 

ramach ERSMUS+, pod warunkiem 

bezpieczeństwa epidemiologicznego.  

Pozyskiwanie kolejnych uczelni 

zagranicznych do współpracy 

12.Zarządzanie kierunkiem, 

struktura procesu decyzyjnego i 

system oceny procesu 

zarządzania kierunkiem 

Nadal utrzymujący się (choć w 

mniejszym stopniu w porównaniu z 

ubiegłym rokiem) szeroki zakres 

substytucji zadań administracyjnych 

i organizacyjnych na poziom 

Dziekana i Dziekanatu. 

Monitorowanie obiektywnych 

wskaźników obciążenia pracą i ich 

przedstawienie władzom Uczuleni. 

13.Strategia rozwoju wydziału i 

jej zgodność z misją Uczelni i 

polityką jakości 

Nie stwierdzono trudności w tym 

zakresie. 

 Opracowanie formalno-prawne w 

uruchamianiu kierunków studiów 

ściśle powiązanych z potrzebami 

społecznymi. 

Zgłoszenie do resortu propozycji 

rozwiązań legislacyjnych 

umożliwiających wykorzystanie 

możliwości i zasobów Uczelni do 

poszerzenia oferty studiów. 

14.System informacyjny, w tym 

publiczny dostęp do informacji o 

programach studiów, efektach 

uczenia się, organizacji i 

procedurach toku studiów 

Nie zdiagnozowano trudności i 

nieprawidłowości w publicznym 

dostępie do informacji o Wydziale 

/Kierunkach studiów: 

pielęgniarstwo, położnictwo, 

kosmetologia począwszy od 

rekrutacji, poprzez efekty uczenia 

się, programy studiów, realizację 

procesu kształcenia do egzaminu 

dyplomowego włącznie.  

Nadal utrzymują się trudności i 

problemy techniczne w 

funkcjonowaniu e- Dziekanatu 

(BAZUS). 

 

 

 

 

 

 

Bieżące zgłaszanie trudności do 

administratora systemu BAZUS i WU 

oraz właściciela oprogramowania. 

Dokonywanie korekt bieżących i 

wprowadzanie rozwiązań 

zapobiegających trudnościom w 

przyszłości.  
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15.Studia podyplomowe i kursy 

szkoleniowe prowadzone na 

wydziale 

Pandemia SARS-CoV2 

uniemożliwiła realizacje kształcenia 

podyplomowego w sposób 

gwarantujący absolwentom 

specjalizacji i kursów, nabycie 

określonych efektów uczenia się 

Podjęcie próby reaktywacji różnych form 

kształcenia podyplomowego dla 

pielęgniarek, położnych i ewentualnie 

kosmetologów. 

16.Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku 

Trudności we wdrożeniu 

kompleksowego elektronicznego 

systemu weryfikacji efektów 

uczenia się ze względu na ułomność 

systemu BAZUS. 

Trudności we wdrożeniu w Uczelni 

systemu umożliwiającego analizę 

zbiorczą ocen, efektów uczenia się i 

identyfikacji dokumentów. W 

przypadku zaliczeń na platformie 

Moodle i Teams. Brak 

kompleksowej kompatybilności 

systemów. 

Podjęcie próby poszukiwania 

rozwiązania alternatywnego do czasu 

upływu 5 lat od wdrożenia BAZUS. 

 

Ewentualne podjęcie próby wdrożenia 

innej kompleksowej platformy 

edukacyjnej. 

  

Inne uwagi  Kontynuacja dobrej praktyki wdrażania 

zmian  

a) w WSZJK w Uczelni począwszy od 

wypracowania propozycji tych zmian 

przez zespoły i komisje kierunkowe/na 

poszczególnych wydziałach, następnie w 

ramach współpracy i konsultacji 

międzywydziałowych i ostatecznie 

wdrożone uczelnianym aktem prawnym; 

b) ogólnouczelnianych regulacji 

wytycznych, narzędzi  realizacji procesu 

kształcenia począwszy od wypracowania 

propozycji na poziomie wydziału, 

następnie współpracy 

międzywydziałowej i ostatecznie 

wdrożonych właściwą decyzją na 

ogólnouczelnianym poziomie 

zarzadzania. 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOSTRZEŻONE 

W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

 

 

ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI w roku 2019/2020 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE W ROKU 

2020/2021 
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1. (w zakresie: Struktura zatrudnienia nauczycieli 

akademickich na prowadzonych kierunkach 

studiów) 

Duża liczba osób z tytułem profesora lub doktora 

habilitowanego lub doktora zatrudnionych w 

Uczelni jako w dodatkowym miejscu pracy. 

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 (Dz. U. 2018 

poz. 1668) o szkolnictwie wyższym i nauce, 

Uczelnia w roku ak. 2020/2021  nie gwarantowała 

minimum kadrowego tylko zapewniła realizację 

nie mniej niż 50 % zajęć z harmonogramu studiów 

przez nauczycieli i inne osoby prowadzące 

zajęcia.  

 

 

 

 

Pozyskiwanie nauczycieli z tytułem profesora lub doktora 

habilitowanego lub doktora do zatrudnienia w WNoZ/MUP – 

jako w podstawowym miejscu pracy. 

Na kierunku Pielęgniarstwo I ° i II °, Położnictwo I°, 

Kosmetologia I° dokonano analizy stanu zatrudnienia 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w zakresie osiągnięcia 

wskaźnika 1:13 oraz obowiązku realizacji minimum 50% zajęć 

z harmonogramu studiów (planu studiów) przez nauczycieli, dla 

których MUP stanowi podstawowe miejsce pracy.  

Obydwa wskaźniki zostały zrealizowane na kierunku 

pielęgniarstwo studia I stopnia, pielęgniarstwo studia II stopnia, 

położnictwo studia I stopnia, kosmetologia studia I stopnia. 

Konieczność zatrudnienia na nowych kierunkach. Zwiększenie 

wymiaru zatrudnienia w ramach umów o pracę. 

Nie uruchomiono nowych kierunków studiów, w związku z 

czym nie zachodziła konieczność dotrudniania nauczycieli w 

ramach umowy o pracę dla tych kierunków.   

Natomiast na kierunkach funkcjonujących zatrudnienie wzrosło 

dla spełnienia wymogów wskaźnika, tj. na kierunku 

pielęgniarstwo studia I stopnia,  na kierunku pielęgniarstwo 

studia II stopnia , na kierunku położnictwo studia I stopnia, na  

dla kierunku kosmetologia studia I stopnia. 

Przeprowadzona analiza potwierdziła spełnienie ww. 

wskaźników 1-13: oraz 50%. 

Utrzymano szablon opisu przedmiotu zamówienia na usługi 

dydaktyczne uwzgledniające wymagania kwalifikacyjne innej 

osoby   stosownie do przedmiotu/ zajęć i formy tych zajęć. 

Zaplanowano kartę kwalifikacji jako załącznika do umowy z 

inną osobą realizującą zajęcia i zaplanowano ją również dla 

nauczycieli etatowych. 

Zasadnym jest w kolejnych latach: utrzymanie szablonu opisu 

przedmiotu zamówienia na usługi dydaktyczne 

uwzgledniającego wymagania kwalifikacyjne innej osoby 

realizującej stosowne do przedmiotu/zajęć i formy tych zajęć; 

stosowani karty kwalifikacji jako załącznika do umowy o pracę 

oraz umowy z inną osobą realizującą zajęcia. 

Ze w względu na praktyczny profil studiów prowadzanych na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu (pielęgniarstwo studia I stopnia, 

pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, 

kosmetologia studia I stopnia), wiodące znaczenie przypisuje 

się kwalifikacjom zawodowym i tytułom zawodowym oraz 

doświadczeniu zawodowemu nauczycieli i innych osób 

realizujących zajęcia na tych kierunkach studiów: 



48 
 

Pielęgniarstwo I°, Pielęgniarstwo II°, Położnictwo I°, 

Kosmetologia I°.  

Dokonywano analizy stanu zatrudnienia nauczycieli 

akademickich w zakresie ich kwalifikacji, doświadczenia 

zawodowego, stopni zawodowych, stopni i tytułów naukowych, 

aktualnego i udokumentowanego dorobku naukowego z 

ostatnich 6 lat w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej odrębnie dla każdego kierunku 

studiów oraz umożliwiających prawidłową realizację zajęć, w 

tym nabycie przez studentów umiejętności praktycznych. 

Przeprowadzona analiza aktualnego i udokumentowanego 

dorobku naukowego nauczycieli WNZ i innych osób 

realizujących zajęcia, jeśli taki posiadali potwierdziła jego 

zgodność z prowadzonymi przedmiotami/ zajęciami oraz z 

dyscyplinami naukowymi do których dany kierunek studiów 

został przyporządkowany, a także zgodność z obszarami 

działalności zawodowej i /lub gospodarczej właściwych dla 

danego kierunku studiów: Pielęgniarstwo I°, Pielęgniarstwo II°, 

Położnictwo I°, Kosmetologia I°. 

Analiza ta winna być nadal prowadzona.  

Analiza obejmowała również kompetencje nauczycieli i innych 

osób prowadzących zajęcia do prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

umożliwiające prawidłową realizację zajęć. Informacje te 

pozyskiwano w czasie spotkań z nauczycielami i innymi 

osobami prowadzącymi zajęcia. Nauczyciele i inne osoby 

prowadzące zajęcia mogli zgłaszać swoje potrzeby lub trudności 

w kształceniu e-learning również w dedykowanej tym 

zagadnieniom tabeli przesyłanej do dziekanatu WNoZ na adres 

Komisji ds. Jakości Kształcenia. Po oświadczeniach z 

poprzedniego roku akademickiego oraz wdrożonych działaniach 

naprawczych nauczyciele i inne osoby prowadzące zajęcia nie 

zgłaszali trudności w zakresie prowadzenia zajęć on-line. 

Sygnalizowane pojedyncze trudności dotyczyły przerwania 

kontaktu sieciowego lub czasami konieczności kilkukrotnego 

logowania na platformę. Przyczyną tych sytuacji była jakość 

łączy internetowych w warunkach domowych nauczycieli i 

studentów uczestniczących w danych zajęciach. Nauczyciele i 

inne osoby prowadzące zajęcia mieli możliwość korzystania ze 

wsparcia informatyków lub zgłaszania tych trudności za 

pośrednictwem Dziekanatu na Helpdesku. Problemy te były na 

bieżąco diagnozowane i rozwiązywane w czasie spotkań z- 

Dziekan, Komisji ds. Jakości Kształcenia/ Przewodniczącą 

Komisji ds. Jakości Kształcenia, Kierownikami Zakładów, 

Koordynatorami kierunków, Komisjami i Zespołami 

Projakościowymi na poszczególnych kierunkach studiów, 

nauczycielami.  

Analizowano przydział zajęć oraz obciążenie godzinowe 

poszczególnych nauczycieli akademickich oraz innych osób 
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prowadzących zajęcia w tym również obciążania związane z 

prowadzaniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w zakresie umożliwiającym 

prawidłową realizację zajęć. Stwierdzono, że obciążenia te na 

kierunkach pielęgniarstwo studia I stopnia, pielęgniarstwo 

studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, kosmetologia 

studia I stopnia, są poprawne, zgodne z obowiązującymi 

standardami kształcenia (kierunek pielęgniarstwo, kierunek 

położnictwo), programami studiów w tym 

harmonogramami/planami studiów pielęgniarstwo studia I 

stopnia, pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I 

stopnia, kosmetologia studia I stopnia oraz ,że umożliwiają 

studentom określonych efektów uczenia się (pielęgniarstwo 

studia I stopnia, pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo 

studia I stopnia, kosmetologia studia I stopnia)  

Dokonano analizy obciążenia godzinowego prowadzenia zajęć 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy w kontekście zgodności z 

wymaganiami. Stwierdzono, że obciążenia te są zgodne z 

wymiarem pensum na poszczególnych stanowiskach 

dydaktycznych oraz z formalnymi zasadami przydzielania 

nadgodzin. 

Dokonano analizy realizacji zajęć w tym przeprowadzonych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zajęcia on-line realizowano zgodnie z ustaloną strukturą planu 

zajęć oraz zajęciami i formami tych zajęć ustalonymi do 

realizacji z wykorzystaniem metod i technik e-learningu. 

Zajęcia te podlegały hospitacjom i ocenie studentów. Do 

wszystkich zajęć realizowanych w trybie z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość (oprócz studentów i 

nauczycieli prowadzących zajęcia) miały zapewniony dostęp: 

Dziekan i Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz 

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia   a także 

osoby hospitujące poszczególne zajęcia. Pozwoliło to na 

monitoring realizacji zajęć w formie e-learningu, tj, ich 

realizacji zgodnie z planem zajęć ewentualnych trudności z 

realizacją tych zajęć. Wyniki dokonanych obserwacji były 

omawiane na spotkaniach z nauczycielami, ze studentami, z 

Radą Interesariuszy oraz pozwoliły na wdrożenie działań 

prewencyjnych np. nauczycielom i studentom, którzy mieli 

trudności z łączami internetowymi w warunkach domowych 

(np. słaby zasięg Internetu) mieli zagwarantowane 

pomieszczenia z zestawami komputerowymi z funkcjonalnością 

audio – wideo, lampą wizyjną, twardym łączem internetowym 

co umożliwiło efektywną realizację /udział on-line w zajęciach. 

Bieżące uzupełnienie dorobku w dokumentach 

osobowych w WNoZ 

 

Na spotkaniach z nauczycielami akademickimi Dziekan WNoZ 

wielokrotnie zachęcała nauczycieli do podjęcia aktywności w 

zakresie rozwoju zawodowego (specjalizacje, kursy 

kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe), 
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 naukowego (w szczególności prowadzenia badań do uzyskania 

stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora). 

Przypominała również o wsparciu finansowym, metodycznym i 

organizacyjnym ze strony Uczelni dla wszystkich osób 

zainteresowanych rozwojem zawodowym i naukowym. 

Przytoczyła także dokumenty wewnętrzne regulujące te formy 

wsparcia. W efekcie ustalono w tym zakresie 5 projektów 

zainteresowanych nauczycieli z kierunku pielęgniarstwo, 2 

nauczycieli z kierunku położnictwo i 3 nauczycieli z kierunku 

kosmetologia. Jeden nauczyciel uzyskał tytuł naukowy 

profesora. Jedna nauczyciel (z kierunku pielęgniarstwo) (poza 

ww.) uzyskał grant Prezydenta Miasta Płocka na badania do 

uzyskania tytułu naukowego profesora. 

Publikacje nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:  

-liczba: 26 publikacji 

-liczba punktów ministerialnych 755 pkt  

-liczba punktów IF 22,354 

Udział w konferencjach i sympozjach 28 nauczycieli z kierunku 

pielęgniarstwo 3 nauczycieli z kierunku położnictwo 9, 

nauczycieli z kierunku kosmetologii 16 

Udział w redakcjach czasopism naukowych 6 

Udział w projektach międzynarodowych 1 (w tym grantów 

finansowanych ze środków zagranicznych) 

-liczba projektów 1  

-liczba nauczycieli 1  

Promotorstwo rozpraw doktorskich – 1 (doktorat zagraniczny) 

-liczba rozpraw 1 

-liczba nauczycieli 1 

Recenzowanie rozpraw doktorskich  

- liczba rozpraw -8 

Recenzowanie dorobku naukowego w postępowaniu do 

uzyskania doktora habilitowanego 1 

-liczba postępowania 1 

Ze w względu na praktyczny profil studiów prowadzanych na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu wiodące znaczenie przypisuje się 

kwalifikacjom zawodowym pielęgniarstwo studia I stopnia, 

pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, 

kosmetologia studia I stopnia i tytułom zawodowym oraz 

doświadczeniu zawodowemu nauczycieli i innych osób 

realizujących zajęcia na tych kierunkach studiów. W ramach 

podniesienia kwalifikacji na specjalizacjach – 16 osób 

(specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, 

specjalizacja w dziedzinie psychiatrii, specjalizacja w dziedzinie 

pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalizacja w dziedzinie 

pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, specjalizacja z 

fizjoterapii w trakcie, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 

internistycznego w trakcie, specjalizacja w dziedzinie 

pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego w trakcie),  kursy 

kwalifikacyjne – 8. 

Szkolenia z MCSM . 

Podniesienie kwalifikacji odbywało się na kursach i szkoleniach 

z podstaw terapii manualnej, leczenia ran dla położnych, RKO 

noworodka, badania fizykalnego, kurs podstawowych zabiegów 

resuscytacyjnych, zasady i podstawy metodyczne symulacji 

medycznych, choroba Hashimoto okiem dietetyka – objawy, 

przyczyny i postepowanie żywieniowe.  

W roku akademickim 2020/2021 przeznaczono 30 tyś zł na 

różne formy podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli. 
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 Wszystkie formy i tematyka doskonalenia naukowego, 

zawodowego oraz realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość były zgodne z nauczanymi 

zajęciami/przedmiotami i umożliwiały studentom osiągnięcie 

efektów uczenia się. 

Ze względu na pandemię Covid oraz rezygnację z 

wnioskowania o ocenę parametryczną w dyscyplinie nauki o 

zdrowiu lub dyscyplinie nauki medyczne w najbliższym 

postepowaniu,  działania w zakresie szczegółowego 

przeszkolenie nauczycieli dotyczącego kwalifikacji dorobku 

naukowego do oceny parametrycznej dyscypliny przeniesiono 

na kolejny rok akademicki 2021/2022.  

 

2.  

( w zakresie: baza dydaktyczna, w tym sale 

wykładowe, pracownie oraz ich wyposażenie; 

zasoby biblioteczne własne oraz wirtualne)  

Ograniczony dostęp do pracowni informatycznej 

Zwiększenie liczby dni dostępu do pracowni informatycznej dla 

studentów WNoZ  

Ze względu na pandemię SARS CoV 2 oraz częściową 

realizację programu studiów z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w roku akademickim 2020/2021 nie 

zachodziła konieczność zwiększenia liczby dni dostępności 

studentów kierunku pielęgniarstwo, kierunku położnictwo, 

kierunku kosmetologia do pracowni informatycznej. Pozostaje 

zasadność wdrożenia tego działania w kolejnych latach 

akademickich. Wydzielono dodatkową salę B105 do 

zorganizowania sali komputerowej wyposażonej w nowe 

zestawy komputerowe z dostępem do sieci internetowej (24 

zestawy komputerowe) oraz doposażanie sali komputerowej 

B104. Pierwszy etap realizacji przewidziano na początek roku 

akademickiego 2021/2022. Sala ta będzie wykorzystywana na 

wszystkich kierunkach studiów WNoZ np. na kierunku 

pielęgniarstwo studia I stopnia: podstawy pielęgniarstwa- 

konwersatoria, farmakologia- część ćwiczeń, system informacji 

w ochronie zdrowia- część ćwiczeń, technologie informacyjne- 

część ćwiczeń.  Na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia:  

prawo w praktyce pielęgniarskiej- część ćwiczeń, nowoczesne 

kompetencje w pielęgniarstwie - część ćwiczeń,  farmakologia i 

ordynowanie produktów leczniczych- część ćwiczeń, statystyka 

medyczna-  część ćwiczeń, informacja naukowa - część ćwiczeń 

, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych- część 

ćwiczeń, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej -  

część ćwiczeń. 

Na kierunku położnictwo studia I stopnia: farmakologia - część 

ćwiczeń, system informacji w ochronie zdrowia - część 

ćwiczeń, technologie informacyjne- część ćwiczeń, prawo 

medyczne- część ćwiczeń  

Na kierunku kosmetologia studia I stopnia: technologie 

informacyjne - część ćwiczeń, badania naukowe- część ćwiczeń    

Usterki komputerów w pracowni informatycznej. 

Niedobór komputerów i rzutników i głośników na 

WNoZ 

 

Dwukrotnie w ciągu roku akademickiego czerwiec, wrzesień 

2021 dokonano przeglądu stanu technicznego sprzętu 

prezentacyjnego (komputerów laptopów i rzutników) wskazując 

sale i sprzęt do naprawy i wymiany. Te działania naprawcze 

uwzględniono również w planie rzeczowo-finansowym na rok 

2021. W planie tym uwzględniono również mobilny sprzęt 

nagłaśniający ułatwiający realizację zajęć w poszczególnych 

salach dydaktycznych. Fizycznie uruchomiono przetarg na 

zakup 24 zestawów komputerowych (końca września 2021 ) do 

nowoutworzonej pracowni informatycznej B105 oraz 3 

telewizory projekcyjne do wymiany za niesprawny sprzęt 
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projekcyjny w sali dydaktycznej A9 oraz 1 telewizor 

projekcyjny do Sali nrA10 oraz uruchomiono przetarg na zakup 

22 telewizorów do wymiany za rzutniki projekcyjne w 

pozostałych salach dydaktycznych 

Dalsze doposażanie w sprzęt komputerowy sali komputerowej i 

sprzęt projekcyjny do sal dydaktycznych należy uwzględnić w 

planie rzeczowo-finansowym na lata następne. 

Zorganizowano salę dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

(A101) wyposażono w zestaw komputerowy z systemem audio-

wideo z lampą z sali tej korzystali nauczycieli, którzy nie mieli 

możliwości realizacji zajęć zdalnych z własnego miejsca 

pobytu. Proponuje się wygłuszenie drzwi pomieszczenia i 

zamontowanie ciemnych rolet dla poprawy komfortu 

prowadzenia zajęć. Z pomieszczenia tego mogli korzystać 

również indywidualni studenci, którzy nie posiadali warunków 

cyfrowych w środowisku domowym do udziału w zajęciach on-

line. Dla tych studentów wyodrębniono dodatkową sale 

dydaktyczną z wyposażeniem do udziału w zajęciach z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zainteresowanie tą formą wsparcia zgłosiło i skorzystało dwóch 

studentów oraz dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia dla 

studentów i nauczycieli Tureckich w ramach Erasmus+ . W 

zajęciach realizowanych w ramach e-learning uczestniczyła 

również studentka z Serbii na kierunku pielęgniarstwo studia I 

stopnia. 

Na comiesięcznych spotkaniach z Dziekanem Wydziału Nauk o 

Zdrowiu, komisjami projakościowymi sekcji pielęgniarstwo, 

sekcji kosmetologia i sekcji położnictwo, z zespołem ds. 

programów studiów i zespołem ds. analizy efektów uczenia się, 

opiekunami roku oraz opiekunami ZP i PZ studenci i 

nauczyciele byli pytani czy mają trudności w odbywaniu lub 

realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

Analiza bazy warunków lokalowych do 

przeprowadzania zajęć teoretycznych i zajęć 

praktycznych 

 Baza dydaktyczna nowoczesna, kompleksowo wyposażona  

umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się. Spełnia kryteria 

ww. cytowanych rozporządzeń,  standardów kształcenia oraz 

zalecenia rady akredytacyjnej (KRASzPiP). Ze względu na 

specyfikę kształtowanych umiejętności zawodowych wymaga 

ciągłego doposażania. Na doposażenie bazy dydaktycznej 

przeznaczono: od października 2020 do września 2021 

wydzielone środki dla kierunku pielęgniarstwo; dla kierunku 

położnictwo, dla kierunku kosmetologia) 

Dokonano przeglądu bazy dydaktycznej  zgodnie z wydziałową 

procedurą. W ocenie uczestniczyli nauczyciele, studenci z 

poszczególnych kierunków studiów, koordynatorzy zespołowi 

pracowni, przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych i 

przedstawiciele absolwentów.  

Zakupy są ewidencjonowane zgodnie z procedurami 

obowiązującymi na Uczelni i na Wydziale.  Zapotrzebowanie 

do w/w. zostało sporządzone na podstawie wnikliwej analizy 

posiadanego sprzętu i materiałów.  
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Braki w wyposażeniu sal wykładowych, 

ćwiczeniowych i korytarzy w ścienne dozowniki 

do preparatów dezynfekcyjnych. 

 

Dokupiono jeden ozonator do sal dydaktycznych i jeden 

ozonator do dezynfekcji dokumentacji medycznej.  

Zamontowano pojemniki na środki dezynfekcyjne w ciągach 

komunikacyjnych, żeby zwiększyć i ułatwić dostęp i możliwość 

korzystania z nich przez studentów i nauczycieli oraz 

pracowników nie będących nauczycielami.  

W sali A10 zorganizowano izolatkę na wzór pielęgniarskiego 

gabinetu zabiegowego z leżanką oraz z wyposażeniem 

gwarantującym bezpieczeństwo epidemiologiczne. Izolatka z 

Sali A10 została przeniesiona do pokoju 203, który w swojej 

strukturze zawiera węzeł sanitarny, aneks socjalny i odrębne 

wejście oraz salę właściwą z leżanką zabiegową, co zapewnia 

możliwość izolowania osoby podejrzanej o zakażenie SARS 

CoV -2 lub w czasie wykonywania testu antygenowego i 

oczekiwania na jego wynik. Zakończono remont i adaptację 

pomieszczeń na potrzeby MCSM dla kierunku położnictwo. 

Wdrożono procedury postepowanie przetargowego na 

wyposażenie tego MCSM zgodnie z zapisami projektu 

POWR.05.03.00-0002/19/CSM II 

W pracowniach specjalistycznych temperatura 

powietrza w okresie letnim utrudniająca realizację 

zajęć i egzaminów/ zaliczenia. Braki w 

wyposażeniu pracowni i sal wykładowych w 

klimatyzatory i rolety w oknach oraz ozonatory w 

związku z sytuacją epidemiczną. 

Zgodnie z zapotrzebowaniem przygotowanym w oparciu o 

analizę metrażu sal dydaktycznych i koniecznego czasu do 

dezynfekcji powietrza w tych sala dokupiono jeden kolejny 

ozonator. Zamontowano klimatyzator w Sali B111 (kierunek 

kosmetologia) oraz zamontowano klimatyzatory i zacieniające 

rolety w nowotworzonych salach MCSM (kierunek 

kosmetologia), oraz rolety zacieniające w Sali 

mikrobiologiczno- genetycznej ( pielęgniarstwo I stopień 

kosmetologia I stopień i położnictwo I stopień )  Natomiast 

zakup i montaż klimatyzatorów oraz brakujących rolet do 

niektórych pracowni ze względu na przedłużające się 

postepowania przetargowe, wielokrotny wzrost cen oraz 

zabytkowy charakter budynku  przesunięto na kolejny rok 

akademicki według zapotrzebowania. 

Niedobór stanowisk oprogramowania do nauki 

anatomii i fizjologii 

 

Uzyskano dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 400tys zł na zakup 

wirtualnego stołu anatomicznego. Została wdrożona procedura 

przetargowa na zakup tego stołu z poszerzonym 

oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem w moduły 

umożliwiające nie tylko nauczanie na terenie Uczelni, ale także 

nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (stół anatomiczny obejmuje: wirtualny stół 

anatomiczny, dwa telewizory projekcyjne ze zrzutem ze stołu 

anatomicznego, moduły dydaktyczne do nauczania zdalnego 

oraz moduły do wprowadzania wyników pacjentów CT i NMR, 

moduł fizjologiczny, moduł sekcyjny, moduł wykonywania 

niektórych zabiegów, np. koronarografii).  

Ograniczone możliwości realizacji części 

kształcenia z zakresu zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych.  

Zakończono remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby 

MCSM dla kierunku położnictwo. Wdrożono procedury 

postepowanie przetargowego na wyposażenie tego MCSM 

zgodnie z zapisami projektu. POWR.05.03.00-0002/19/CSM II 

Zajęcia w MCSM i pracowniach specjalistycznych realizowano 

zgodnie z ustalonym programem studiów. Część (nie więcej niż 

20%) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowano z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość, zgodnie z 

wytycznymi MEiN. 
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Realizacja zajęć w pracowniach ogólnowydziałowych: 

anatomicznej, fizjologicznej, chemicznej, biochemicznej, 

pracownia mikrobiologiczno-genetyczna z rozszerzonym 

wyposażeniem do nauki anatomii mikroskopowej, zwiększyła 

prawdopodobieństwo osiągania przez studentów efektów 

uczenia się w zakresie anatomii, genetyki, mikrobiologii i 

parazytologii. 

3.(w zakresie: Organizacja procesu kształcenia w 

tym): 

Niedostateczne środki przeznaczone na 

działalność studenckich kół naukowych utrudniają 

udział większej grupy studentów w konferencjach 

zagranicznych. 

 

W planie rzeczowo-finansowym wystąpiono o kwotę 30.tyś na 

działalność. Przyznane środki na rok 2021 na działalność SKN 

wynosiły 12 tyś i były na tym samym poziomie jak w roku 

ubiegłym. Uzyskane środki umożliwiły zakup odczynników i 

materiałów do realizacji badań w SKN.  

 

Ze względu na zasady rozliczeń finansowych za rok 

kalendarzowy nie ma możliwości sumowania środków z 

poszczególnych lat w przypadku ich niewykorzystania w latach 

poprzednich. 

 

Utrudniona realizacja działalności kół naukowych 

ze względu na COVID 19 

Działalność Kół Naukowych w roku akademickim 2020/2021 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbywała się prawidłowo.  

Na WNoZ działały cztery Studenckie Koła Naukowych. 

Wszystkie Studenckie Koła Naukowe oraz Koła Absolwentów 

działały w oparciu o przyjęte Statuty i były zgodne ze Strategią 

Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Strategią 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Łącznie w 4 

Kołach Naukowych działało 93 studentów. Opiekę nad pracą 

Kół sprawowali opiekunowie (naukowi) i ich zastępcy 

(organizacyjni). 

SKN kontynuowały działalność naukową. Ze względu na 

pandemię SARS-Cov-2 mobilność studentów była ograniczona.  

4. ( w zakresie: Okresowa weryfikacja efektów 

uczenia się przeprowadzana na poszczególnych 

kierunkach studiów, w tym sposoby weryfikowania 

efektów na każdym etapie kształcenia): 

Rozbudowana dokumentacja w formie papierowej 

 

Wprowadzenie elektronicznego systemu monitorowania 

efektów uczenia się zgodnie z ich matrycą – korzystanie z 

Platformy Moodle, Wirtualna Uczelnia oraz wykorzystanie 

możliwości Meet, Teams do prowadzenia zajęć w części 

dotyczącej wykładów,  Dziekan i Przewodnicząca Komisji 

Jakości Kształcenia uczestniczą w spotkaniach koordynatorów i 

nauczycieli realizujących poszczególne przedmioty, analizując 

możliwości doskonalenia ich treści, form realizacji, metod i 

technik w celu uzyskania jeszcze większego poziomu 

osiągniecia efektów uczenia się przez studentów. 

Wdrożono cyfrową platformę zakupową, zarówno dla 

wyposażenia, jak i usług, w tym również usług dydaktycznych 

jako zajęć realizowanych w ramach umowy zlecenia. Wdrożono 

procedurę postepowania przetargowego na platformę e-leaning 

o szerszych funkcjonalnościach zwiększających możliwość 

osiągania efektów uczenia się przez studentów w ramach zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W trakcie zajęć zdalnych ze studentami nauczyciele 

wykorzystywali przede wszystkim MS Teams i Moodle a 

sporadycznie Google Meet ( na kierunku pielęgniarstwo studia I 
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stopnia, pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I 

stopnia, kosmetologia studia I stopnia) 

Realizacja ćwiczeń w ramach zajęć z podstaw 

opieki położniczej zgodnie z kartą przedmiotu w 

każdej grupie według tej samej ustalonej 

kolejności tematycznej. 

Zespół nauczycieli realizujących przedmiot na prośbę Dziekan 

Wydziału, ustalił zakres tematyczny oraz sekwencje tematów 

ćwiczeń w karcie przedmiotu. Zmiany te zostały pozytywnie 

zaopiniowane i uwzględnione przez Zespół ds. Programów 

Studiów na Kierunku Położnictwo. 

Brak pełnej znajomości przez studentów, 

wszystkich pracowni oraz sprzętów i materiałów 

znajdujących się na wyposażeniu pracowni 

wyznaczonych do egzaminu. 

 

W czasie dnia adaptacyjnego zaprezentowano wszystkie sale w 

których, odbywają się zajęcia dydaktyczne i egzaminy. 

Dodatkowo na pierwszych zajęciach z, np. podstaw 

pielęgniarstwa i badania fizykalnego oraz na każdym innym 

przedmiocie realizowanym w formie ćwiczeń zapoznawano 

studentów z pracowniami, w których odbywały się te ćwiczenia 

oraz część praktyczna egzaminów / zaliczeń. w tym również, 

egzaminu dyplomowego. Poza tym przed rozpoczęciem 

egzaminu w zakresie prebriefingu zapoznaje się studentów z 

salmi i ich wyposażeniem, w których odbywa się egzamin. 

Wprowadzono również zasadę rotacji grup studenckich do sal, 

tzn., że grupy studenckie nie są przypisane do jednej sali 

ćwiczeniowej, np. w ramach podstaw pielęgniarstwa, jedna 

grupa realizuje różne tematy w różnych salach.  

Trudności w obliczaniu dawek leków przez 

studentów podczas semestralnej realizacji ćwiczeń 

według karty przedmiotu oraz podczas zaliczeń 

cząstkowych.  

Obliczanie dawek leków realizowano podczas zajęć na każdych 

ćwiczeniach z podstaw pielęgniarstwa oraz na wszystkich 

zaliczeniach na ćwiczeniach z wszystkich pielęgniarstw 

specjalistycznych. Dodatkowo zaliczano na ZP i |PZ 

(opiekunowie sprawdzali poziom umiejętności  studentów w 

zakresie obliczania dawek, utrwalali ich wiedzę z zakresu 

farmakoterapii). 

Powtarzalne błędy podczas realizacji ćwiczeń w 

każdej grupie ćwiczeniowej.   

 

Szczegółowo rozpisano procedury/czynności w scenariuszach 

głównie niskiej wierności. Analogicznie szczegółowo zawarto 

ocenę poszczególnych etapów procedur/czynności jako 

kryterium bezwzględne w check-listach. (kierunek 

pielęgniarstwo I stopnia, kierunek położnictwo I stopnia). 

Wykonywanie procedur pielęgnacyjnych 

składającej się z wielu czynności powodowało 

trudności w poprawności jej wykonywania. 

Wdrożono nagrywanie procedur składających się z wielu 

procedur chronologicznie po sobie występujących. 

Rozpoczęto prace w ramach wdrożenia metody równych 

kroków do nauczania czynności pielęgnacyjnych w MCSM. W 

procedurach zaplanowano w opisie procedur i w scenariuszach 

niskiej wierności podział długich procedur pielęgnacyjnych na 

odrębne etapy np. etap mycie i kąpiel noworodka i 

niemowlęcia: mycie oczu, mycie uszu, mycie twarzy, mycie 

narządów płciowych u dziewczynek, u chłopców, naniesienie 

środka myjącego na skórę dziecka, kąpiel w wanience, 

osuszenie noworodka i niemowlęcia, natłuszczenie/nawilżenie 

skóry. Uwzględniono poprawności wykonywania czynności 

jako kryterium w check liście. 

Trudności w segregowaniu odpadów medycznych Przygotowano procedurę selektywnej segregacji odpadów 

medycznych (kierunek pielęgniarstwo I i II stopień, kierunek 

położnictwo, kierunek kosmetologia). Negocjowano warunki 

umowy na odbiór odpadów medycznych. 
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Niewystarczająca liczba koszy pedałowych Zakupiono 10 koszy pedałowych do pracowni 

specjalistycznych. (kierunek pielęgniarstwo I i II stopień, 

kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). 

Brak oznakowania sal, w których odbywa się 

egzamin praktyczny i dyplomowy oraz dróg, które 

prowadzą do sal egzaminacyjnych. 

 

Zakupiono 10 tabliczek stojących wskazujących odpowiedni 

kierunek dojścia do sal egzaminacyjnych. Tabliczki były 

stosowane w czasie egzaminów OSCE. (kierunek 

pielęgniarstwo I i II stopień, kierunek położnictwo, kierunek 

kosmetologia). 

Brak minutników do monitorowania czasu 

realizacji zadań. 

 

Zakupiono 10 minutników, po jednym do każdej sali 

ćwiczeniowej według zapotrzebowania złożonego przez 

nauczycieli - egzaminatorów. (kierunek pielęgniarstwo I i II 

stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). 

Brak omówienia przebiegu egzaminu 

praktycznego przez wszystkich członków 

poszczególnych komisji egzaminacyjnych. 

 

W czasie egzaminu praktycznego zrezygnowano z typowego 

debriefingu ze względu na sytuację epidemiologiczną. 

Wszystkie komisje egzaminacyjne spotkały się po 

zakończonym egzaminie praktycznym, na którym omówiły 

przebieg egzaminu praktycznego. Wszyscy zdający studenci 

jednoczasowo otrzymali informację o uzyskanym wyniku z 

egzaminu za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni, co zapobiegło 

skupianiu się studentów na terenie Uczelni.  (kierunek 

pielęgniarstwo I i II stopień, kierunek położnictwo, kierunek 

kosmetologia). 

Przebywanie osób trzecich podczas egzaminu w 

strefie MCSM. 

 

Zastosowano tabliczki stojące informujące o odbywającym się 

egzaminie. Były one bardziej widoczne i spowodowały, że 

osoby trzeci nie wchodziły do części budynku, w którym 

odbywały się egzaminy OSCE. (kierunek pielęgniarstwo I i II 

stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). 

Brak szczegółowej dokumentacji służącej 

weryfikacji procesu dyplomowania. ( * dotyczyło 

kierunku położnictwo studia I stopnia) 

 

W roku ak. 2020/2021 analogicznie jak w ubiegłym roku 

akademickim na kierunkach: pielęgniarstwo I i II stopień, 

kosmetologia I stopień, również i na kierunku położnictwo I 

stopień, dokumentacja z procesu dyplomowania obejmowała 

dokumentację części teoretycznej, praktycznej i obrony pracy 

dyplomowej. 

Uszczegółowiona dokumentacja z egzaminu dyplomowego na 

kierunku położnictwo (analogicznie jak na kierunku 

pielęgniarstwo) obejmowała: 

-  test z części teoretycznej uwzględniający poziom osiągnięcia 

przez studentów efektów uczenia się w zakresie wiedzy z toku 

studiów, kryteria oceny i skalę oceniania oraz możliwość 

sformułowania uwag dodatkowych przez egzaminatora i 

potwierdzenie zapoznania się z wynikiem przez studenta; 

protokół z części teoretycznej egzaminu dyplomowego oraz 

wyniki zbiorcze analizy tych testów  

- z części praktycznej: opis stacji, zadania do realizacji na 

poszczególnych stacjach, check listy, kryteria oceny postawy, 

proces pielęgnowania, arkusz zbiorczy ocen z poszczególnych 

stacji, protokół z części praktycznej egzaminu dyplomowego, 

protokoły analizy zadań praktycznych oraz wyniki zbiorcze 

analizy tych zadań  

- obrona pracy dyplomowej (ocena /recenzja recenzenta i 

promotora pracy dyplomowej), kryteria oceny prezentacji pracy 

dyplomowej przez studenta, kryteria oceny odpowiedzi studenta 
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na pytania komisji dyplomowej związane z problematyką pracy 

dyplomowej, protokół komisji egzaminu dyplomowego, 

protokoły analizy testu, protokoły analizy prac dyplomowych 

oraz wyniki analizy zbiorczej tych prac, wyniki analizy 

całościowej egzaminu dyplomowego 

UWAGA dokumentacja dyplomowania na kierunkach 

pielęgniarstwo I i II stopień oraz kosmetologia I stopień była 

analogiczna jak w ubiegłych latach, gdyż nie sugerowano jej 

udoskonalenia.  

Dokumentacja egzaminu dyplomowego na wszystkich 

kierunkach i poziomach studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

pozwoliła na precyzyjną weryfikację procesu dyplomowania.  

Sytuacja epidemiologiczna spowodowała ryzyko 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 

Przestrzegano opracowanych procedur i instrukcji w związku z 

zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 

-epidemiologia SARS. 

Każdy egzaminujący pytał zgłaszających się na zajęcia i  

egzaminy/zaliczenia  studentów o ich aktualny stan zdrowia w 

zakresie objawów uwzględnionych w wywiadzie 

epidemiologicznym. 

Każdy student przed przystąpieniem do egzaminu wypełniał 

kartę wywiadu epidemiologicznego.  

Przed wejściem do sali dydaktycznej znajdował się dozownik ze 

środkiem dezynfekcyjnym do rąk. Studenci zdawali egzamin 

dyplomowy w maseczkach chirurgicznych. W salach 

dydaktycznych i salach egzaminacyjnych były zapewnione 

dodatkowe maseczki chirurgiczne oraz wyznaczone były 

miejsca dla studentów/ zdających z zachowaniem zalecanej 

odległości między osobami od 1.5 do 2m. W przypadku 

egzaminów praktycznych w salach egzaminacyjnych (OSCE) 

studenci przebywali pojedynczo (kierunek pielęgniarstwo I i II 

stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). W 

miarę możliwości nadzór audioviedeo egzaminatora w czasie 

egzaminu  

 ( w zakresie : system oceny prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych): 

Papierowa forma oceny prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych zgodnie z obowiązującymi 

załącznikami 

 

Prace przygotowane w ramach pracy własnej studenta pod 

kierunkiem nauczyciela (kierunek pielęgniarstwo I stopień, 

kierunek położnictwo I stopień )/ samokształcenia 

(kosmetologia) gromadzone były w formie nagrań na płytach 

CD, również opracowania przygotowywane przez studentów w 

czasie ćwiczeń o charakterze praktycznym na płytach CD( 

kierunek pielęgniarstwo studia II stopnia). Tylko główne prace 

etapowe zaliczające poszczególne formy zajęć oraz całe zajęcia 

przygotowywano w formie wydruku (kierunek pielęgniarstwo I 

i II stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). 

 ( w zakresie : System weryfikacji efektów uczenia 

się uzyskanych w wyniku odbycia stażu/praktyk) 

 

Papierowa forma oceny efektów uczenia się 

zgodnie z kartą przedmiotu teczka z ZP i PZ od 

opiekuna 

 

Procesy pielęgnowania przygotowywane przez studentów w 

ramach ZP i PZ, studenci przesyłali drogą służbowej poczty z 

domeną mazowiecka do nauczyciela /opiekuna a ten po 

sprawdzeniu i zaliczeniu do koordynatora ZP i PZ – według 

przyjętej procedury. Koordynator wgrywał na płyty CD i 

przekazywał do Dziekanatu i opisywał według przyjętej 

procedury. (kierunek pielęgniarstwo I i II stopień, kierunek 

położnictwo, kierunek kosmetologia).  
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 (w zakresie : system sprawdzania końcowych 

efektów proces dyplomowania) 

Papierowa forma oceny prac dyplomowych 

Wprowadzono, w ramach oprogramowanie BAZUS i Wirtualna 

Uczelnia moduł systemowy wpisywania recenzji prac 

dyplomowych przez opiekuna (promotora) i recenzenta. Moduł 

ten ma ograniczoną funkcjonalność i nie spełnia kryteriów 

centralnego systemu uwierzytelniania i oceny prac 

dyplomowych. Jednakże ze względu na to, że system Bazus 

został zakupiony i wdrożony ze środków UE, Uczelnia jest 

zobowiązana z niego korzystać przez okres minimum 5 lat od 

dnia zakończenia projektu. Dla poprawy jakości wydruków 

recenzji z sytemu BAZUS wprowadzono możliwość 

kopiowania tych recenzji z BAZUS do Word i ich edytowania 

przed wydrukiem. Prace dyplomowe zostały zdeponowane w 

repozytorium prac dyplomowych. Ocena antyplagiatowa 

odbywa się w systemie JSA. (kierunek pielęgniarstwo I i II 

stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). 

 ( w zakresie : udział interesariuszy wewnętrznych 

i zewnętrznych w procesie tworzenia programów 

/koncepcji kształcenia, w tym):  

Zwiększyć liczbę spotkań na Uczelni lub on -line 

z interesariuszami zewnętrznymi i/lub 

wewnętrznymi  

Odbyło się w sumie 71 spotkań z interesariuszami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi;  w większości on-line, 

Tematyka tych spotkań dotyczyła, m.in. problemów z realizacją 

procesu kształcenia w czasie pandemii, koncepcji kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów oraz propozycji zmian w 

programach studiów oraz możliwości doskonalenia realizacji 

procesu kształcenia, wyposażenia bazy dydaktycznej, wsparcia 

studentów, wsparcia nauczycieli itd.  

Odbyło się 7 spotkań Rady Interesariuszy Wydziału Nauk o 

Zdrowiu ( 1 stacjonarnie, 3 on-line w   semestrze zimowym i 3 

– on line w semestrze  letnim) 

Odbyły się ogółem 64 spotkania Dziekan i Prodziekan WNoZ,  

opiekunów roczników, przewodniczących komisji i zespołów 

projakościowych ze studentami i nauczycielami WNoZ.  

Na kierunku Pielęgniarstwo studia I i II stopnia obyło się po 5 

spotkań ze studentami na każdym roku studiów (20 spotkań). 

Na kierunku Położnictwo studia I stopnia obyło się po 5 spotkań 

ze studentami, na każdym roku studiów (15 spotkań). 

Na Kierunku Kosmetologia obyło się po 5 spotkań ze 

studentami na każdym roczniku studiów (15 spotkań) 

Odbyło się 14 spotkań z nauczycielami i in.osobami 

realizującymi zajęcia  zarówno w sposób rzeczywisty, jak i z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość. 

Spotkania z koordynatorami ZP i PZ oraz opiekunami zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych ( ze względu na pandemię) 

odbywały się na bieżąco (telefonicznie i zdalnie oraz na terenie 

|Uczelni) oraz 1 raz wg harmonogramu na terenie Uczelni. 
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Utrudnione spotkania z interesariuszami 

zewnętrznymi ze względu na pandemię Covid 19 

 

 

Spotkania odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem 

oraz w związku z bieżącymi problemami, które wymagały 

niezwłocznego rozwiązania, wykorzystano MS Teams i Google 

Meet co pozwoliło na sprawną i efektywną współpracę z 

interesariuszami zewnętrznymi wiodącymi były problemy z 

realizacja kształcenia praktycznego, w trakcie ZP i PZ w 

podmiotach leczniczych. Ogromne zaangażowanie 

interesariuszy zewnętrznych ich identyfikacja z Uczelnią oraz 

zrozumienie aktualnej trudnej sytuacji umożliwiły 

zrealizowanie ZP i PZ np. na bieżąco weryfikowano plan ZP i 

PZ w poszczególnych podmiotach w zależności od sytuacji 

epidemiologicznej w tych podmiotach. Również studenci, 

którzy wyrazili zgodę i po zastosowaniu szczególnych środków 

ostrożności (odzież, procedury) mogli uczestniczyć w realizacji 

świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów zakażonych SARS 

CoV-2.  

Przedstawiciele Rady Interesariuszy uczestniczyli  również w 

spotkaniach z nauczycielami, ze studentami, komisjami i 

zespołami działającymi w ramach  Wydziałowego Sytemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

Monitorowanie aktywności zawodowej 

absolwentów 

Dokonano przeglądu wyników analizy systemu ELA. Wyniki te 

przedstawiono Radzie Programowo-Dydaktycznej oraz 

komisjom i zespołom projakościowym (Wydziałowa Komisja 

Ds. Jakości Kształcenia, Sekcja ds. Pielęgniarstwa, Sekcja ds. 

Położnictwa, Sekcja ds. Kosmetologii oraz do każdej sekcji 

Zespół ds. Programów studiów na kierunku Pielęgniarstwo, na 

kierunku Położnictwo, na kierunku Kosmetologia oraz Zespół 

ds. analizy efektów Uczenia się na kierunku Pielęgniarstwo, na 

kierunku Położnictwo, na kierunku Kosmetologia).  W trakcie 

ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia   zaproponowano uszczegółowienie procedury 

monitorowania losów absolwentów o dodatkowe narzędzia 

pozwalające na bardziej wnikliwą analizę tych losów, tj. 

aktywności zawodowej absolwentów. Propozycje tych zmian 

wypracowano na posiedzeniu Komisji ds. Jakości Kształcenie 

Komisje i Zespoły dokonały również weryfikacji przydatności 

zawodowej i potrzeb kompetencyjnych u absolwentów w 

ramach przeprowadzonego badania rynku pracy wpisać. Do 

Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia zgłoszono 

propozycje poszerzenia monitoringu losów absolwentów, co 

zostało uwzględnione w znowelizowanym WSZJK 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

 ( w zakresie : Zapobieganie zjawiskom 

patologicznym, związanym z procesem 

kształcenia) 

Bieżące problemy wynikające z procesu 

kształcenia 

Odbyły się ogółem 64 spotkania Dziekan i Prodziekan WNoZ,  

opiekunów roczników, przewodniczących komisji i zespołów 

projakościowych ze studentami i nauczycielami WNoZ.  

Na kierunku Pielęgniarstwo studia I i II stopnia obyło się po 5 

spotkań ze studentami na każdym roku studiów (20 spotkań). 

Na kierunku Położnictwo studia I stopnia obyło się po 5 spotkań 

ze studentami, na każdym roku studiów (15 spotkań). 

Na Kierunku Kosmetologia obyło się po 5 spotkań ze 

studentami na każdym roczniku studiów (15 spotkań) 
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Odbyło się 14 spotkań z nauczycielami zarówno w sposób 

stacjonarny, jak i z wykorzystaniem metod i technik na 

odległość. 

Spotkania z koordynatorami ZP i PZ oraz opiekunami zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych ( ze względu na pandemię) 

odbywały się na bieżąco (telefonicznie i zdalnie oraz na terenie 

|Uczelni) oraz 1 raz wg harmonogramu na terenie Uczelni.  

 ( w zakresie : Rozwój kadry naukowo-

dydaktycznej i badania naukowe realizowane 

przez pracowników naukowo-dydaktycznych 

zatrudnionych na Wydziale) 

Projekty badawcze. Uzyskiwanie stopni i tytułów 

naukowych przez pracowników 

Zwiększenie aktywności nauczycieli w rozwoju naukowym i 

wnioskowanie o środki na badania naukowe 

Regularne Wydawanie czasopisma naukowego kwartalnik 

międzynarodowy „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej” 

– liczba 20 pkt. MEIN. Złożono wniosek o zwiększenie liczby 

punktów dla czasopisma.   

Udział w projektach międzynarodowych – 1(w ramach grantów 

finansowanych ze środków zagranicznych), promotorstwo prac 

doktorskich – 1(doktorant zagraniczny) - (kierunek 

pielęgniarstwo, kierunek położnictwo) 

Środki pozauczelniane pozyskane na projekty badawcze – 1 

(kierunek pielęgniarstwo, kierunek położnictwo) oraz 1 o środki 

unijne  w trakcie rozpatrywania (wniosek uzyskał maksymalną 

ocenę punktów i został przekazany do decyzji o finansowaniu) 

Dwa doktoraty w trakcie kierunek pielęgniarstwo, kierunek 

położnictwo, kierunek kosmetologia. Przygotowane plany 

badawcze do procedur doktoryzowania pielęgniarstwo-  4, 

położnictwo - 2, kosmetologia - 3. 

Członkostwo w Polskiej Komisji Akredytacyjnej - zespół nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu (MEiN)- 1 nauczyciel kierunek 

pielęgniarstwo, kierunek położnictwo 

Członkostwo w Krajowej Radzie Akredytacyjnej Szkół 

Pielęgniarek i Położnych (Przewodnicząca) – 1 nauczyciel 

kierunek pielęgniarstwo, kierunek położnictwo 

WHO- od 2021 przedstawiciel RP w grupie Europejskiej– 1 

nauczyciel kierunek pielęgniarstwo, kierunek położnictwo. 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych- 9 

aktywności (6 nauczycieli), tj.  kierunek pielęgniarstwo 9 (6), 

kierunek położnictwo 9 (6) i kierunek kosmetologia 3(3)  

Aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych- 9 

aktywności (8 nauczycieli) tj. kierunek pielęgniarstwo – 9(8), 

kierunek położnictwo -9(8),  kierunek kosmetologia 3(3) 

Recenzje monografii, podręczników poza Uczelnią, artykułów 

naukowych- 6 aktywności (kierunek pielęgniarstwo 6, kierunek 

położnictwo 6) 

 ( w zakresie : Współpraca międzynarodowa, z 

uwzględnieniem jej wpływu na realizację procesu 

dydaktycznego i tworzenie programów 

kształcenia) 

Umiędzynarodowienie kierunku kształcenia 

Sytuacja pandemiczna utrudniła realizacje zajęć przez 

nauczycieli z zagranicy, jednakże część scenariuszy i innych 

materiałów dydaktycznych była wdrażana w języku angielskim 

w ramach wybranych przedmiotów. Większe sprofilowanie 

zawodowe nauczanego języka na kierunkach pielęgniarstwo, 
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 położnictwo, kosmetologia.  Jeden nauczyciel prowadził zajęcia 

zdalne w języku angielskim.  

Prowadzenie części zajęć przez nauczycieli z zagranicy. 

Pilotażowe wdrożenie realizacji części zajęć w języku 

angielskim.  

 ( w zakresie : Udział studentów i nauczycieli 

akademickich w programach międzynarodowych 

oraz w wymianie realizowanej z zagranicznymi 

ośrodkami akademickimi). 

Sytuacja Covid19 – brak realizacji 

zaplonowanych wymian Erassmus 

Sytuacja Covid-19 pozwalała na wymianę z uczelniami 

partnerskimi w formie on-line z wykorzystaniem metod i 

technik na odległość: Meet, MS Teams.  

Odbyły się dwie aktywności STA (nauczycieli WNoZ) z 

wykorzystaniem synchronicznych metod i technik kształcenia 

na odległość oraz cztery przyjazdy studentów na praktykę, w 

tym jedna mobilność wirtualna. 

STA (Staff Teaching - Assignments) - wyjazdy nauczycieli 

akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 2 osoby 

(Karabuk University, Turcja) – mobilności wirtualne 

SMP (Student Mobility - Placements) – przyjazdy studentów na 

praktykę 4 osoby – w tym 1 mobilność wirtualna (Milutin 

Milutinovic, Serbia, Balıkesir University, Turcja, Medipol 

University in Istanbul, Turcja Cukurova University, Turcja).    

 ( w zakresie : Zrządzanie kierunkiem, struktura 

procesu decyzyjnego i system oceny procesu 

zarządzania kierunkiem). 

Zbyt duże obciążenie zadaniami kierowniczymi i 

organizacyjnymi Dziekana WNoZ 

Powołano kierowania Zakładu Położnictwa oraz Koordynatora 

Zakładu Kosmetologii oraz Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa. 

Zakupiono i wdrożono platformę zakupową, rozpoczęto 

działania w zakresie wdrożenia systemu cyfrowego obiegu 

dokumentacji.  

 ( w zakresie: Strategia rozwoju Wydziału i jej 

zgodność z misją Uczelni i polityką jakości) 

Utworzenie nowych kierunków medycznych 

Rozważenie możliwości uruchomienia kierunków kształcenia: 

Mgr położnictwo - ze względu na małą liczbę absolwentów a w 

konsekwencji nierentowność poziomu studiów; decyzje o 

podjęciu działań w zakresie uruchomienia kształcenia 

przesunięto do ewentualnej realizacji w kolejnych latach pod 

warunkiem potrzeb rynku pracy. 

Mgr kosmetologii – ze względu na niewystarczającą liczbę 

kadry spełniające kryteria kwalifikacyjne do realizacji 

kształcenia na studia II stopnia decyzję o uruchomieniu 

przesunięto na kolejne lata pod warunkiem potrzeb rynku pracy.  

Lic ratownictwa- ze względu na panującą sytuację covid i 

trudności w organizacji kształcenia decyzję o uruchomieniu 

kierunku przełożono na kolejne lata pod warunkiem potrzeby 

rynku.  

Lic praca socjalna – ze względu na analogiczną inicjatywę 

uruchamiania kierunku przez inny wydział w uczelni oraz 

większe powiązanie kierunku z naukami humanistycznymi i 

społecznymi zrezygnowano z kontynuacji przedsięwzięcia na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

Kierunek lekarski- rozpoczęto działania w zakresie wsparcia 

społecznego dla uruchomienia kształcenia i włączono się 

aktywnie w działania popularyzujące taką aktywność np. w 

trakcie Kongresu Zdrowie Polaków 2021oraz opiniowanie 

projektów aktów prawnych regulujących kształcenie na tym 

kierunku. Zasadność uruchomienia kierunku potwierdziły 
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również wyniki badania: Badanie potrzeb lokalnego rynku 

pracy subregionu płockiego w ramach projektu pn. 

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Celem badania było zdiagnozowanie zapotrzebowania na nowe 

kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku na lokalnym rynku pracy oraz ocena kompetencji 

absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

zatrudnianych przez pracodawców w subregionie płockim 

(Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński)   

Badanie potrzeb lokalnego rynku pracy przeprowadzone zostało 

wśród pięciu grup respondentów: dorosłych mieszkańców 

subregionu płockiego; kadry zarządzającej przedsiębiorstw 

subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji 

publicznych subregionu płockiego; kadry zarządzającej 

instytucji służby zdrowia subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej instytucji edukacyjnych subregionu płockiego. 

Celem projektu badawczego było uzyskanie informacji z rynku 

pracy niezbędnych do projektowania kształcenia dopasowanego 

do potrzeb otoczenia a także uzyskanie informacji dotyczących 

kompetencji pracowników (w tym absolwentów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku) zatrudnianych przez 

pracodawców. Ocenie respondentów podlegały między innymi 

takie kompetencje, umiejętności i kwalifikacje jak: kompetencje 

osobiste, umiejętności interpersonalne, zdolności intelektualne, 

umiejętności praktyczne, kompetencje zawodowe. 

 ( w zakresie: System informacyjny w tym 

publiczny dostęp do informacji o programach 

studiów, efektach uczenia się, organizacji i 

procedurach toku studiów). 

Trudności i problemy techniczne w 

funkcjonowaniu e-Dziekanatu 

 

 

Poszerzono system Help-Desk, który umożliwił bieżące 

zgłaszanie trudności dziekanatu w tym również dotyczących 

systemu Bazus, Część funkcjonalności Bazusa została 

udoskonalona przez firmę, udostepniającą, np. wyświetlanie 

zajętości sal dydaktycznych, konfliktów /dublowania zajęć 

nauczycieli na poszczególnych kierunkach, konflikty grup 

ćwiczeniowych w ramach jednego rocznika. Generuje 

indywidualny plan zajęć dla wykładowcy, rozlicza 

indywidualne pensum nauczyciela akademickiego. 

Wprowadzono udoskonalenie sytemu informacyjnego 

przedstawienia danych na stronie internetowej Uczelni w 

zakresie zwiększenia dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

 ( w zakresie :Studia podyplomowe i kursy 

szkoleniowe prowadzone na Wydziale) 

Etap w rozwoju zawodowym pielęgniarek, 

położnych i kosmetologów 

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w 

kraju nie prowadzono naboru na formy kształcenia 

podyplomowego dla pielęgniarek, położnych i kosmetologów 

do czasu zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego. Ze 

względu na dbałość o wyposażenie osób zainteresowanych 

kursami specjalistycznymi i specjalizacjami w określone 

umiejętności zawodowe (w tym głównie praktyczne) i 

kompetencje społeczne nie podjęto realizacji szkoleń z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Wydział zgłosił gotowość do udziału w realizacji szczepień 

przeciwcovidowych oraz możliwość wypożyczenia respiratora 

do wskazanego podmiotu leczniczego.  

Reaktywację form kształcenia podyplomowego przesunięto na 

dalszy termin. Nauczyciele i inne osoby prowadzące zajęcia na 
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wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Zdrowiu mieli 

możliwość uzyskania dofinasowania na wybrane przez siebie 

szkolenia. Wydział też udostępniał kierowniczej kadrze 

pielęgniarskiej  w podmiotach leczniczych  oraz opiekunom ZP 

i PZ krajowe i zagraniczne strategie, procedury i materiały 

merytoryczne dotyczące postepowania pielęgniarskiego 

systemu ochrony zdrowia i funkcjonowania społecznego w 

czasie pandemii SARS- CoV-2. Nauczyciele i inne osoby 

realizujące zajęcia na kierunku pielęgniarstwo i kierunku 

położnictwo aktywnie uczestniczyli w realizacji szczepień 

ochronnych przeciwcovidowych w ramach umów  z 

podmiotami leczniczymi. Dla osób zainteresowanych 

udostępniono trenażery do ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-

oddechowej, udrażniania dróg oddechowych metodami 

bezprzyrządowymi i przyrządowymi oraz symulatory do 

ćwiczenia opieki nad pacjentami mechanicznie wentylowanymi. 

 ( w zakresie: Inne uwagi o funkcjonowaniu 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia jakości w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku) 

Brak możliwości prowadzenia dokumentacji 

dotyczącej weryfikacji osiąganych efektów 

uczenia się w formie elektronicznej powoduje 

trudności w rozliczaniu wykładowców z 

kompletności dokumentacji dla danego 

przedmiotu. 

Przygotowano matrycę elektroniczną do weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się.   

 

Częściowy brak przygotowywania prac 

etapowych wg ustalonej na Wydziale struktury. 

Na każdym spotkaniu ze studentami i nauczycielami Dziekan i 

Prodziekan WNoZ, Przewodnicząca Komisja Jakości 

Kształcenia, Przewodniczące Sekcji odpowiednio ( kierunku 

pielęgniarstwo, kierunku położnictwo, kierunku kosmetologii) 

Przewodniczące zespołów ds. analizy efektów uczenia się 

odpowiednio (kierunku pielęgniarstwo, kierunku położnictwo, 

kierunku kosmetologia) wielokrotnie przypominały o strukturze 

teczek przedmiotów oraz konieczności kompletnego ich 

uzupełniania, a także właściwego przeprowadzania i 

archiwizowania prac etapowych. Teczki przedmiotów i prace 

etapowe były zgodne z obowiązującym standardem kształcenia, 

ustalonym programem studiów oraz pozwoliły na realną ocenę 

poziomu osiągniecia efektów uczenia się na kierunku 

pielęgniarstwo studio I stopnia, na kierunku pielęgniarstwo 

studia II stopnia, na kierunku położnictwo studia I stopnia, na 

kierunku kosmetologia studia I stopnia.  

 Możliwości zbiorczej analizy ocen i osiągniętych 

efektów uczenia się i identyfikacji dokumentów w 

przypadku zaliczeń na platformie Moodle i 

Wirtualnej Uczelni 

Wszystkie systemy e-learningowe ( np. MS Teams , Moodle  

pozwalają  na analizę zbiorczą wyników osiągania efektów 

uczenia się w ramach jednego przedmiotu. Platformy te nie 

posiadają funkcjonalności zbiorczej analizy uzyskanych ocen w 

czasie jednego roku lub toku studiów. Zgłoszono (Dziekan 

WNoZ) w czasie spotykań zespołu ds. zakupu nowej platformy 

e-learningowej aby posiadała funkcjonalność analizy zbiorczej 

bez konieczności kopiowania każdego dokumentu.  

 ( w zakresie: Inne uwagi) 

Zapewnienie bezpiecznej infrastruktury do 

realizacji zajęć dydaktycznych: zamontowanie 

klimatyzatorów w pracowniach specjalistycznych, 

ozonatorów oraz dozowników ściennych do 

Zajęcia realizowano według procedur bezpieczeństwa 

epidemiologicznego, dokupiono 1 ozonator, zabezpieczono w 

dodatkowe maseczki chirurgiczne, na korytarzach i holach 

zamontowane dozowniki na płyn dezynfekcyjny, zamontowano 

1 klimatyzator do pracowni A 111, natomiast klimatyzator do 
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płynów dezynfekcyjnych oraz na korytarzach 

uczelni i holach.  

pozostałych pracowni specjalistycznych uwzględniono w planie 

rzeczowo-finansowym na rok 2021/2022. 

Bieżące przeglądy dokonywane przez służby BHP 

oraz opiekunów.   

 

Przygotowano wzory paszportów do sprzętu medycznego i 

kosmetologicznego, utworzono komisję ds. BHP i 

bezpieczeństwa mikrobiologicznego, która dokonała bieżącego 

przeglądu bazy dydaktycznej, nie stwierdziła nieprawidłowości 

w tym zakresie. W skład Komisji BHP wchodzące min. 

opiekunowie poszczególnych sal dydaktycznych (wyznaczeni 

nauczyciele) oraz pielęgniarka epidemiologiczna, pielęgniarka 

oddziału zakaźnego, przedstawiciel stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz pracownik BHP Uczelni, przedstawiciel 

studentów. 
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IV. OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

BYŁO TAK TERAZ JEST TAK PLANUJE SIĘ 

Duża liczba osób z 

tytułem profesora lub 

doktora 

habilitowanego lub 

doktora zatrudnionych 

w Uczelni jako w 

dodatkowym miejscu 

pracy. Znaczna liczba 

nauczycieli z tytułem 

magistra.  

 

Na kierunku Pielęgniarstwo I ° i II °, Położnictwo I°, Kosmetologia I° dokonano analizy stanu 

zatrudnienia nauczycieli akademickich zatrudnionych w zakresie osiągnięcia wskaźnika 1:13 oraz 

obowiązku realizacji minimum 50% zajęć z harmonogramu studiów (planu studiów) przez 

nauczycieli, dla których MUP stanowi podstawowe miejsce pracy.  

Obydwa wskaźniki zostały zrealizowane.   

Utrzymano szablon opisu przedmiotu zamówienia na usługi dydaktyczne uwzgledniające wymagania 

kwalifikacyjne innej osoby   stosownie do przedmiotu/ zajęć i formy tych zajęć. 

Zaplanowano kartę kwalifikacji jako załącznika do umowy z inną osobą realizującą zajęcia i 

zaplanowano ją również dla nauczycieli etatowych. 

Ze w względu na praktyczny profil studiów prowadzanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

(pielęgniarstwo studia I stopnia, pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, 

kosmetologia studia I stopnia), wiodące znaczenie przypisuje się kwalifikacjom zawodowym i 

tytułom zawodowym oraz doświadczeniu zawodowemu nauczycieli i innych osób realizujących 

zajęcia na tych kierunkach studiów: Pielęgniarstwo I°, Pielęgniarstwo II°, Położnictwo I°, 

Kosmetologia I°.  

Dokonywano analizy stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w zakresie ich kwalifikacji, 

doświadczenia zawodowego, stopni zawodowych, stopni i tytułów naukowych,  

aktualnego i udokumentowanego dorobku naukowego z ostatnich 6 lat w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej odrębnie dla każdego kierunku studiów oraz umożliwiających prawidłową 

realizację zajęć, w tym nabycie przez studentów umiejętności praktycznych. Przeprowadzona analiza 

aktualnego i udokumentowanego dorobku naukowego nauczycieli WNZ i innych osób realizujących 

zajęcia, jeśli taki posiadali potwierdziła jego zgodność z prowadzonymi przedmiotami/ zajęciami 

oraz z dyscyplinami naukowymi do których dany kierunek studiów został przyporządkowany, a 

także zgodność z obszarami działalności zawodowej i /lub gospodarczej właściwych dla danego 

kierunku studiów: Pielęgniarstwo I°, Pielęgniarstwo II°, Położnictwo I°, Kosmetologia I°. 

Analiza obejmowała również kompetencje nauczycieli i innych osób prowadzących zajęcia do 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiające 

prawidłową realizację zajęć. Informacje te pozyskiwano w czasie spotkań z nauczycielami i innymi 

osobami prowadzącymi zajęcia. Nauczyciele i inne osoby prowadzące zajęcia mogli zgłaszać swoje 

potrzeby lub trudności w kształceniu e-learning również w dedykowanej tym zagadnieniom tabeli 

przesyłanej do dziekanatu WNoZ na adres Komisji ds. Jakości Kształcenia. Po oświadczeniach z 

poprzedniego roku akademickiego oraz wdrożonych działaniach naprawczych nauczyciele i inne 

osoby prowadzące zajęcia nie zgłaszali trudności w zakresie prowadzenia zajęć on-line. 

Sygnalizowane pojedyncze trudności dotyczyły przerwania kontaktu sieciowego lub czasami 

konieczności kilkukrotnego logowania na platformę. Przyczyną tych sytuacji była jakość łączy 

utrzymanie szablonu opisu przedmiotu 

zamówienia na usługi dydaktyczne 

uwzgledniającego wymagania 

kwalifikacyjne innej osoby realizującej 

stosowne do przedmiotu/zajęć i formy 

tych zajęć; stosowani karty kwalifikacji 

jako załącznika do umowy o pracę oraz 

umowy z inną osoba realizującą zajęcia. 

Analiza ta winna być nadal prowadzona. 
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internetowych w warunkach domowych nauczycieli i studentów uczestniczących w danych 

zajęciach. Nauczyciele i inne osoby prowadzące zajęcia mieli możliwość korzystania ze wsparcia 

informatyków lub zgłaszania tych trudności za pośrednictwem Dziekanatu na Helpdesku. Problemy 

te były na bieżąco diagnozowane i rozwiązywane w czasie spotkań z- Dziekan, Wydziałowym 

Koordynatorem ds. Jakości Kształcenia/ Przewodniczącą Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

Kierownikami Zakładów, Koordynatorami kierunków, Komisjami i Zespołami Projakościowymi na 

poszczególnych kierunkach studiów, nauczycielami.  

Analizowano przydział zajęć oraz obciążenie godzinowe poszczególnych nauczycieli akademickich 

oraz innych osób prowadzących zajęcia w tym również obciążania związane z prowadzaniem zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w zakresie umożliwiającym prawidłową 

realizację zajęć. Stwierdzono, że obciążenia te na kierunkach pielęgniarstwo studia I stopnia, 

pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, kosmetologia studia I stopnia, są 

poprawne, zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia (kierunek pielęgniarstwo, kierunek 

położnictwo), programami studiów w tym harmonogramami/planami studiów pielęgniarstwo studia I 

stopnia, pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, kosmetologia studia I stopnia 

oraz ,że umożliwiają studentom określonych efektów uczenia się (pielęgniarstwo studia I stopnia, 

pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, kosmetologia studia I stopnia)  

Dokonano obciążenia godzinowego prowadzenia zajęć nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

uczelni jako podstawowym miejscu pracy w kontekście zgodności z wymaganiami. Stwierdzono, że 

obciążenia te są zgodne z wymiarem pensum na poszczególnych stanowiskach dydaktycznych oraz z 

formalnymi zasadami przydzielania nadgodzin. 

Dokonano analizy realizacji zajęć w tym przeprowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. zajęcia on-line realizowano zgodnie z ustaloną strukturą planu zajęć oraz 

zajęciami i formami tych zajęć ustalonymi do realizacji z wykorzystaniem metod i technik e-

learningu. Zajęcia te podlegały hospitacjom i ocenie studentów. Do wszystkich zajęć realizowanych 

w trybie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (oprócz studentów i nauczycieli 

prowadzących zajęcia) miały zapewniony dostęp: Dziekan i Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

oraz (Przewodnicząca) ds. Jakości Kształcenia   a także osoby hospitujące poszczególne zajęcia. 

Pozwoliło to na monitoring realizacji zajęć w formie e-learningu, tj, ich realizacji zgodnie z planem 

zajęć ewentualnych trudności z realizacją tych zajęć. Wyniki dokonanych obserwacji były omawiane 

na spotkaniach z nauczycielami, ze studentami, z Radą Interesariuszy oraz pozwoliły na wdrożenie 

działań prewencyjnych np. nauczycielom i studentom, którzy mieli trudności z łączami 

internetowymi w warunkach domowych (np. słaby zasięg Internetu) mieli zagwarantowane 

pomieszczenia z zestawami komputerowymi z funkcjonalnością audio – wideo, lampą wizyjną, 

twardym łączem internetowym co umożliwiło efektywną realizację /udział on-line w zajęciach. 
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Bieżące uzupełnienie 

dorobku w 

dokumentach 

osobowych w WNoZ 

 

Na spotkaniach z nauczycielami akademickimi Dziekan WNoZ wielokrotnie zachęcała nauczycieli 

do podjęcia aktywności w zakresie rozwoju zawodowego (specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, kursy 

specjalistyczne, studia podyplomowe), naukowego (w szczególności prowadzenia badań do 

uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora). Przypominała również o wsparciu 

finansowym, metodycznym i organizacyjnym ze strony Uczelni dla wszystkich osób 

zainteresowanych rozwojem zawodowym i naukowym. Przytoczyła także dokumenty wewnętrzne 

regulujące te formy wsparcia. W efekcie ustalono w tym zakresie 5 projektów zainteresowanych 

nauczycieli z kierunku pielęgniarstwo, 2 nauczycieli z kierunku położnictwo i 3 nauczycieli z 

kierunku kosmetologia. Jeden nauczyciel uzyskał tytuł naukowy profesora. Jedna nauczyciel (z 

kierunku pielęgniarstwo) (poza ww.) uzyskał grant Prezydenta Miasta Płocka na badania do 

uzyskania tytułu naukowego profesora. 

Publikacje nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę:  

-liczba: 26 publikacji 

-liczba punktów ministerialnych 755 pkt  

-liczba punktów IF 22,354 

Udział w konferencjach i sympozjach 28 nauczycieli z kierunku pielęgniarstwo 3 nauczycieli z 

kierunku położnictwo 9, nauczycieli z kierunku kosmetologii 16 

Udział w redakcjach czasopism naukowych  

Udział w projektach międzynarodowych 1 (w tym grantów finansowanych ze środków 

zagranicznych) 

-liczba projektów 1  

-liczba nauczycieli 1  

Promotorstwo rozpraw doktorskich – 1 (doktorat zagraniczny) 

-liczba rozpraw 1 

-liczba nauczycieli 1 

Recenzowanie rozpraw doktorskich  

- liczba rozpraw -6 

- liczba nauczycieli - 

Recenzowanie dorobku naukowego w postępowaniu do uzyskania doktora habilitowanego 1 

-liczba postępowania 1 

-liczba nauczycieli 1 

Ze w względu na praktyczny profil studiów prowadzanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu wiodące 

znaczenie przypisuje się kwalifikacjom zawodowym pielęgniarstwo studia I stopnia, pielęgniarstwo 

studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, kosmetologia studia I stopnia i tytułom zawodowym 

oraz doświadczeniu zawodowemu nauczycieli i innych osób realizujących zajęcia na tych kierunkach 

studiów. W ramach podniesienia kwalifikacji na specjalizacjach – 16 osób (specjalizacja w 

dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, specjalizacja w dziedzinie psychiatrii, specjalizacja w 

dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne dla 

Kompletna dokumentacja dotycząca 

dorobku zawodowego i naukowego 

nauczycieli i innych osób prowadzących 

zajęcia w ich aktach osobowych – 

dostarczanie zaświadczenia/ dyplomu w 

ciągu 14 dni po ich otrzymaniu. 

Deponowanie zgłoszeń i publikacji do 

panelu bibliograficznego. 

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu 

kryteriów parametrycznych w dyscyplinie 

nauk medycznych lub dyscyplinie nauk o 

zdrowiu. 

Rozpoczęcie działań w kierunku 

poddania się weryfikacji parametrycznej 

w jednej z ww. dyscyplin. 
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pielęgniarek, specjalizacja z fizjoterapii w trakcie, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa 

internistycznego w trakcie, specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego w 

trakcie),  kursy kwalifikacyjne – 8. 

Szkolenia z MCSM . 

Podniesienie kwalifikacji odbywała się na kursach i szkoleniach z podstaw terapii manualnej, 

leczenia ran dla położnych, RKO noworodka, badania fizykalnego, kurs podstawowych zabiegów 

resuscytacyjnych, zasady i podstawy metodyczne symulacji medycznych, choroba Hashimoto okiem 

dietetyka – objawy, przyczyny i postepowanie żywieniowe.  

W roku akademickim 2020/2021 przeznaczono 30 tyś zł na różne formy podnoszenia kwalifikacji dla 

nauczycieli. 

 

 Wszystkie formy i tematyka doskonalenia naukowego, zawodowego oraz realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość były zgodne z nauczanymi 

zajęciami/przedmiotami i umożliwiały studentom osiągnięcie efektów uczenia się. 

Ze względu na pandemię Covid oraz rezygnację z wnioskowania o ocenę parametryczną w 

dyscyplinie nauki o zdrowiu lub dyscyplinie nauki medyczne w najbliższym postepowaniu,  

działania w zakresie szczegółowego przeszkolenie nauczycieli dotyczącego kwalifikacji dorobku 

naukowego do oceny parametrycznej dyscypliny przeniesiono na kolejny rok akademicki 2021/2022.  

 

Wydano 3 skrypty dla 

kierunku 

Pielęgniarstwo 

Wydano 1 skrypt dla 

kierunku 

kosmetologia  

Brak skryptów dla 

położnictwa 

Ze względu na duże obciążenie pracowników związane z organizacją i realizacją  kształcenia w 

czasie pandemii SARS-CoV-2 oraz koniecznością realizacji świadczeń zdrowotnych 

Skrypty, podręczniki i monografie 

wydawane są zgodnie z ustalonym 

planem wydawniczym. 

Mała liczba publikacji 

autorstwa 

pracowników z 

afiliacją na Wydziału 

Utrudniona aktywność naukowa spowodowana  pandemią SARS-CoV-2 ograniczająca prowadzenie 

badań i /lub wymagająca kontaktów międzyludzkich  

Ustalenie i realizacja ścieżek rozwoju 

naukowego poszczególnych 

pracowników w tym zdobywanie stopni i 

tytułów naukowych. Publikacje wyników 

prowadzonych badan w Czasopismach 

indeksowanych i w znaczących bazach 

naukowych i /lub monografiach wysoko 

punktowanych 

Utrudniony dostęp 

studentów WNoZ do 

pracowni 

informatycznej i 

Ze względu na pandemię SARS CoV 2 oraz częściową realizację programu studiów z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku akademickim 2020/2021 nie 

zachodziła konieczność zwiększenia liczby dni dostępności studentów kierunku pielęgniarstwo, 

kierunku położnictwo, kierunku kosmetologia do pracowni informatycznej. Pozostaje zasadność 

Kompleksowe wyposażenie Sali B105 w 

24 zestawy komputerowe i telewizor 

projekcyjny. Sala ta będzie 

wykorzystywana na wszystkich 
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niesprawne komputery 

w pracowni 

informatycznej.  

wdrożenia tego działania w kolejnych latach akademickich. Wydzielono dodatkową salę B105 do 

zorganizowania sali komputerowej wyposażonej w nowe zestawy komputerowe z dostępem do sieci 

internetowej (24 zestawy komputerowe) oraz doposażanie sali komputerowej B104. Pierwszy etap 

realizacji doposażenia  przewidziano na początek roku akademickiego 2021/2022 po zakończeniu 

procedury przetargowej na komputery i telewizory projekcyjne.  

 

kierunkach studiów WNoZ np. na 

kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia: 

podstawy pielęgniarstwa- konwersatoria, 

farmakologia- część ćwiczeń, system 

informacji w ochronie zdrowia- część 

ćwiczeń, technologie informacyjne- część 

ćwiczeń.  Na kierunku pielęgniarstwo 

studia II stopnia:  prawo w praktyce 

pielęgniarskiej- część ćwiczeń, 

nowoczesne kompetencje w 

pielęgniarstwie - część ćwiczeń,  

farmakologia i ordynowanie produktów 

leczniczych- część ćwiczeń, statystyka 

medyczna-  część ćwiczeń, informacja 

naukowa - część ćwiczeń , praktyka 

pielęgniarska oparta na dowodach 

naukowych- część ćwiczeń, 

pielęgniarstwo w perspektywie 

międzynarodowej -  część ćwiczeń. 

Na kierunku położnictwo studia I stopnia: 

farmakologia - część ćwiczeń, system 

informacji w ochronie zdrowia - część 

ćwiczeń, technologie informacyjne- część 

ćwiczeń, prawo medyczne- część ćwiczeń  

Na kierunku kosmetologia studia I 

stopnia: technologie informacyjne - część 

ćwiczeń, badania naukowe- część 

ćwiczeń    

Prowadzenie zajęć 

wyłącznie w języku 

polskim 

Sytuacja pandemiczna utrudniła realizację zajęć przez nauczycieli z zagranicy, Pojedyncze 

scenariusze i inne materiały dydaktycznych była wdrażana w języku angielskim w ramach 

wybranych przedmiotów (dla zainteresowanych studentów). Większe sprofilowanie zawodowe 

nauczanego języka na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia.  Dwóch nauczycieli 

prowadziło zajęcia zdalne w języku angielskim.  

 

Procedury i scenariusze powtarzalne na 

rynku polskim, europejskim i światowym 

(oferowane zainteresowanym studentom) 

w języku angielskim. Stopniowe 

wdrażanie scenariuszy i materiałów 

dydaktycznych w j. angielskim w ramach 

wybranych przedmiotów. Kontynuacja 

większego sprofilowania zawodowego 

treści kształcenia z języka angielskiego 
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Niedostateczne 

wyposażenie pracowni 

podstawowych i 

specjalistycznych . 

Trudności w 

wykorzystaniu 

komputerów, brak 

wystarczającej ilości i 

zawieszający się 

Internet w pracowni  

anatomii i fizjologii 

 

 

- nowocześnie i kompleksowo wyposażone pracownie nauk podstawowych - nowocześnie 

wyposażone pracownie kosmetologiczne (fizjologiczna, mikrobiologiczno-genetyczna, chemiczna/ 

biochemiczna 

- w trakcie zakupu najnowocześniejsza wersja wirtualnego stołu anatomicznego (pierwsza w Polsce) 

jako doposażenie pracowni anatomicznej i fizjologicznej 

- kompleksowe i ponadstandardowe wyposażenie MCSM dla kierunku pielęgniarstwo 

- zakończona adaptacja pomieszczeń i w trakcie doposażanie MCSM dla kierunku położnictwo 

- przygotowywanie planów adaptacji i rozbudowy infrastruktury i wyposażenia dla kierunku 

lekarskiego. 

Uzyskano dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 

400tys zł na zakup wirtualnego stołu anatomicznego. Została wdrożona procedura przetargowa na 

zakup tego stołu z poszerzonym oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem w moduły 

umożliwiające nie tylko nauczanie na terenie Uczelni, ale także nauczanie z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość (stół anatomiczny obejmuje: wirtualny stół anatomiczny, dwa 

telewizory projekcyjne ze zrzutem ze stołu anatomicznego, moduły dydaktyczne do nauczania 

zdalnego oraz moduły do wprowadzania wyników pacjentów CT i NMR, moduł fizjologiczny, 

moduł sekcyjny, moduł wykonywania niektórych zabiegów, np. koronarografii). 

 

Baza dydaktyczna nowoczesna, kompleksowo wyposażona umożliwia osiągnięcie efektów uczenia 

się. Spełnia kryteria ww. cytowanych rozporządzeń, standardów kształcenia oraz zalecenia rady 

akredytacyjnej (KRASzPiP). Ze względu na specyfikę kształtowanych umiejętności zawodowych 

wymaga ciągłego doposażania. Na doposażenie bazy dydaktycznej przeznaczono: od października 

2020 do września 2021 wydzielone środki dla kierunku pielęgniarstwo; dla kierunku położnictwo, 

dla kierunku kosmetologia) 

Dokonano przeglądu bazy dydaktycznej zgodnie z wydziałową procedurą. W ocenie uczestniczyli 

nauczyciele, studenci z poszczególnych kierunków studiów, koordynatorzy zespołowi pracowni, 

przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych i przedstawiciele absolwentów.  

Zakupy są ewidencjonowane zgodnie z procedurami obowiązującymi na Uczelni i na Wydziale.  

Zapotrzebowanie do w/w. zostało sporządzone na podstawie wnikliwej analizy posiadanego sprzętu i 

materiałów. 

 

 

Utrzymanie status quo i doskonalenie 

stanu 

 

Bieżące doposażenie pracowni w sprzęt 

specjalistyczny. 

Wykorzystanie wyposażenia w realizacji 

zajęć w danej pracowni, transmisja 

obrazu do innych pracowni, możliwość 

wykorzystania modułów dydaktycznych, 

np. stołu anatomicznego do nauki z 

wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (anatomia, 

fizjologia, patologia, nauka procedur 

diagnostycznych itp.) 

Uzupełnianie na bieżące materiałów i 

środków w pracowniach podstawowych i 

specjalistycznych na wszystkich 

kierunkach WNoZ. 

Infrastruktura i wyposażenie 

zapewniające studentom osiągnięcie 

efektów uczenia się.  

Minimum dwa razy w roku przeglądy 

bazy dydaktycznej w zakresie 

zapewnienia możliwości osiągnięcia 

efektów uczenia się oraz stanu zużycia i 

konieczności przeglądów okresowych.  

Prowadzenie inwentaryzacji, wysokości 

środków na doposażenie i ich 

wykorzystanie w ramach planu 

rzeczowo-finansowego. 

Infrastruktura spełnia kryteria prawne i 

wytyczne KRASzPiP- jeśli dotyczy. 

 Konieczność 

wyposażenia pracowni 

dla studentów 

niepełnosprawnych 

oraz dla studentek 

ciężarnych w sprzęt 

nowej generacji 

Studenci z niepełnosprawnością oraz studentki w ciąży mają zagwarantowaną możliwość wsparcia w 

sprzęt ułatwiający udział w realizacji procesu kształcenia, np. worek saco, siedziska relaksacyjne 

(leniuchy), sprzęt powiększający, czytniki tekstu,   

Infrastruktura i wyposażenie Uczelni i 

WNoZ- przyjazne i bezpieczne dla 

studentów z niepełnosprawnością, kobiet 

w ciąży, ułatwiające osiągnięcie przez 

nich wszystkich efektów uczenia się.  
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ułatwiający realizacje 

procesu 

dydaktycznego oraz 

ułatwiający 

osiągniecie 

realizowanych 

efektów uczenia się    
Usterki sprzętu 

projekcyjnego w 

salach dydaktycznych  

Dwukrotnie w ciągu roku akademickiego czerwiec, wrzesień 2021 dokonano przeglądu stanu 

technicznego sprzętu prezentacyjnego (komputerów laptopów i rzutników) wskazując sale i sprzęt do 

naprawy i wymiany. Te działania naprawcze uwzględniono również w planie rzeczowo-finansowym 

na rok 2021. W planie tym uwzględniono również mobilny sprzęt nagłaśniający ułatwiający 

realizację zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych. Fizycznie uruchomiono przetarg na zakup 

24 zestawów komputerowych (końca września 2021 ) do nowoutworzonej pracowni informatycznej 

B105 oraz 3 telewizory projekcyjne do wymiany za niesprawny sprzęt projekcyjny w sali 

dydaktycznej A9 oraz 1 telewizor projekcyjny do Sali nrA10 oraz uruchomiono przetarg na zakup 22 

telewizorów do wymiany za rzutniki projekcyjne w pozostałych salach dydaktycznych 

Dalsze doposażanie w sprzęt komputerowy sali komputerowej i sprzęt projekcyjny do sal 

dydaktycznych należy uwzględnić w planie rzeczowo-finansowym na lata następne. 

Zorganizowano salę dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (A101) wyposażono w zestaw komputerowy z systemem audio-wideo z 

lampą z sali tej korzystali nauczycieli, którzy nie mieli możliwości realizacji zajęć zdalnych z 

własnego miejsca pobytu. Proponuje się wygłuszenie drzwi pomieszczenia i zamontowanie 

ciemnych rolet dla poprawy komfortu prowadzenia zajęć. Z pomieszczenia tego mogli korzystać 

również indywidualni studenci, którzy nie posiadali warunków cyfrowych w środowisku domowym 

do udziału w zajęciach on-line. Dla tych studentów wyodrębniono dodatkową sale dydaktyczną z 

wyposażeniem do udziału w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zainteresowanie tą formą wsparcia zgłosiło i skorzystało dwóch studentów oraz dwóch nauczycieli 

prowadzących zajęcia dla studentów i nauczycieli Tureckich w ramach Erasmus+ . W zajęcia 

realizowanych w ramach e-learning uczestniczyła również studentka z Serbii na kierunku 

pielęgniarstwo studia I stopnia. 

Na comiesięcznych spotkaniach z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, komisjami 

projakościowymi sekcji pielęgniarstwo, sekcji kosmetologia i sekcji położnictwo, z zespołem ds. 

programów studiów i zespołem ds. analizy efektów uczenia się, opiekunami roku oraz opiekunami 

ZP i PZ studenci i nauczyciele byli pytani czy mają trudności w odbywaniu lub realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Każda sala i pracownia dydaktyczna 

wyposażona w sprawny zestaw 

projekcyjny (komputer, telewizor 

projekcyjny i/ lub rzutnik multimedialny)  

z zabezpieczonym łączem kabli HDMI.  
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Utrudnione 

korzystanie z 

oprogramowania, 

często zawieszające 

się działanie 

symulatorów i stacji 

roboczych (e-

dokumentacji ze 

względu na problemy 

z Internetem  

Sytuacje występujące sporadycznie. Wsparcie dla nauczycieli przez technika- informatyka symulacji  Bezusterkowe realizowanie scenariuszy i 

procedur w pracowniach. Wsparcie dla 

nauczycieli przez technika informatyka 

symulacji i przez technika 

merytorycznego w pracowniach MCSM 

Prowadzenie 

dokumentacji w 

formie papierowej  

Zapewnienie dostępu 

do sieci internetowej 

w pracowniach 

umiejętności, 

Wyposażenie każdego 

stanowiska w tablet 

Część nauczycieli i studentów przeszkolona w zakresie sprawnego posługiwania się katalogiem 

kwalifikacji ICNP. Szkolenie z zakresu e-dokumentacji i  e- recepty dla części nauczycieli, ze 

względu na pandemię przeniesiono na dalszy termin. Korzystanie z dostępu w pracownicach oraz 

prowadzenie elektronicznej dokumentacji zrealizowanych świadczeń zdrowotnych. Dostępne tablety 

dla nauczycieli i studentów- możliwość rotacji między pracowniami 

Katalog ICNP (pod warunkiem 

udostępnienia przez MZ jako efekt 

pilotażu), e-dokumentacja, e-recepty jako 

integralny element procedur i scenariuszy 

realizowanych w MCSM. 

Konieczność wymiany 

kotar na kotary 

medyczne  

konieczność 

zamontowania 

przesłon w 

pracowniach 

kosmetologicznych 

Kotary między 

stanowiskami, 

Parawany jezdne 

Wyposażenie pracowni pielęgniarskich i położniczych w niezbędny sprzęt zapewniający 

zagwarantowanie poszanowanie praw pacjenta. Stopniowe w tym zakresie doposażanie pracowni 

kosmetologicznych  

Wszystkie pracownie powiązane z 

realizacją świadczeń zdrowotnych lub 

kosmetologicznych posiadają 

wyposażenie gwarantujące pełne 

poszanowanie praw pacjenta/ klienta.  

Duża liczba osób z 

tytułem profesora lub 

doktora 

habilitowanego lub 

doktora zatrudnionych 

w Uczelni jako w 

Na kierunku Pielęgniarstwo I ° i II °, Położnictwo I°, Kosmetologia I° dokonano analizy stanu 

zatrudnienia nauczycieli akademickich zatrudnionych w zakresie osiągnięcia wskaźnika 1:13 oraz 

obowiązku realizacji minimum 50% zajęć z harmonogramu studiów (planu studiów) przez 

nauczycieli, dla których MUP stanowi podstawowe miejsce pracy.  

Obydwa wskaźniki zostały zrealizowane.   

Zatrudnienie zgodne ze wskaźnikiem 

50% i 1:13. Liczba nauczycieli 

gwarantującą sprawną realizację procesu 

kształcenia oraz realizację zajęć przez 

nauczycieli i in. osoby o adekwatnych 
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dodatkowym miejscu 

pracy. Znaczna liczba 

nauczycieli z tytułem 

magistra.   

Utrzymano szablon opisu przedmiotu zamówienia na usługi dydaktyczne uwzgledniające wymagania 

kwalifikacyjne innej osoby   stosownie do przedmiotu/ zajęć i formy tych zajęć. 

Zaplanowano kartę kwalifikacji jako załącznika do umowy z inną osobą realizującą zajęcia i 

zaplanowano ją również dla nauczycieli etatowych. 

Ze w względu na praktyczny profil studiów prowadzanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

(pielęgniarstwo studia I stopnia, pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, 

kosmetologia studia I stopnia), wiodące znaczenie przypisuje się kwalifikacjom zawodowym i 

tytułom zawodowym oraz doświadczeniu zawodowemu nauczycieli i innych osób realizujących 

zajęcia na tych kierunkach studiów: Pielęgniarstwo I°, Pielęgniarstwo II°, Położnictwo I°, 

Kosmetologia I°.  

Dokonywano analizy stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich w zakresie ich kwalifikacji, 

doświadczenia zawodowego, stopni zawodowych, stopni i tytułów naukowych,  

aktualnego i udokumentowanego dorobku naukowego z ostatnich 6 lat w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej odrębnie dla każdego kierunku studiów oraz umożliwiających prawidłową 

realizację zajęć, w tym nabycie przez studentów umiejętności praktycznych. (Potwierdzone 

kwalifikacje oraz  doświadczenie  zawodowe  osób z tytułem magistra należy uznać jako atut a nie 

słaba stronę.) Przeprowadzona analiza aktualnego i udokumentowanego dorobku naukowego 

nauczycieli WNZ i innych osób realizujących zajęcia, jeśli taki posiadali potwierdziła jego zgodność 

z prowadzonymi przedmiotami/ zajęciami oraz z dyscyplinami naukowymi do których dany kierunek 

studiów został przyporządkowany, a także zgodność z obszarami działalności zawodowej i /lub 

gospodarczej właściwych dla danego kierunku studiów: Pielęgniarstwo I°, Pielęgniarstwo II°, 

Położnictwo I°, Kosmetologia I°. 

Analiza obejmowała również kompetencje nauczycieli i innych osób prowadzących zajęcia do 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiające 

prawidłową realizację zajęć. Informacje te pozyskiwano w czasie spotkań z nauczycielami i innymi 

osobami prowadzącymi zajęcia. Nauczyciele i inne osoby prowadzące zajęcia mogli zgłaszać swoje 

potrzeby lub trudności w kształceniu e-learning również w dedykowanej tym zagadnieniom tabeli 

przesyłanej do dziekanatu WNoZ na adres Komisji ds. Jakości Kształcenia. Po oświadczeniach z 

poprzedniego roku akademickiego oraz wdrożonych działaniach naprawczych nauczyciele i inne 

osoby prowadzące zajęcia nie zgłaszali trudności w zakresie prowadzenia zajęć on-line. 

Sygnalizowane pojedyncze trudności dotyczyły przerwania kontaktu sieciowego lub czasami 

konieczności kilkukrotnego logowania na platformę. Przyczyną tych sytuacji była jakość łączy 

internetowych w warunkach domowych nauczycieli i studentów uczestniczących w danych 

zajęciach. Nauczyciele i inne osoby prowadzące zajęcia mieli możliwość korzystania ze wsparcia 

informatyków lub zgłaszania tych trudności za pośrednictwem Dziekanatu na Helpdesku. Problemy 

te były na bieżąco diagnozowane i rozwiązywane w czasie spotkań z- Dziekan, Wydziałowym 

Koordynatorem ds. Jakości Kształcenia/ Przewodniczącą Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

Kierownikami Zakładów, Koordynatorami kierunków, Komisjami i Zespołami Projakościowymi na 

poszczególnych kierunkach studiów, nauczycielami.  

kwalifikacjach, doświadczeniu 

zawodowym i/lub dorobku naukowym.  

 

utrzymanie szablonu opisu przedmiotu 

zamówienia na usługi dydaktyczne 

uwzgledniającego wymagania 

kwalifikacyjne innej osoby realizującej 

stosowne do przedmiotu/zajęć i formy 

tych zajęć; stosowani karty kwalifikacji 

jako załącznika do umowy o pracę oraz 

umowy z inną osoba realizującą zajęcia.  
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Analizowano przydział zajęć oraz obciążenie godzinowe poszczególnych nauczycieli akademickich 

oraz innych osób prowadzących zajęcia w tym również obciążania związane z prowadzaniem zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w zakresie umożliwiającym prawidłową 

realizację zajęć. Stwierdzono, że obciążenia te na kierunkach pielęgniarstwo studia I stopnia, 

pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, kosmetologia studia I stopnia, są 

poprawne, zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia (kierunek pielęgniarstwo, kierunek 

położnictwo), programami studiów w tym harmonogramami/planami studiów pielęgniarstwo studia I 

stopnia, pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, kosmetologia studia I stopnia 

oraz ,że umożliwiają studentom określonych efektów uczenia się (pielęgniarstwo studia I stopnia, 

pielęgniarstwo studia II stopnia, położnictwo studia I stopnia, kosmetologia studia I stopnia)  

Dokonano obciążenia godzinowego prowadzenia zajęć nauczycieli akademickich zatrudnionych w 

uczelni jako podstawowym miejscu pracy w kontekście zgodności z wymaganiami. Stwierdzono, że 

obciążenia te są zgodne z wymiarem pensum na poszczególnych stanowiskach dydaktycznych oraz z 

formalnymi zasadami przydzielania nadgodzin. 

Dokonano analizy realizacji zajęć w tym przeprowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. zajęcia on-line realizowano zgodnie z ustaloną strukturą planu zajęć oraz 

zajęciami i formami tych zajęć ustalonymi do realizacji z wykorzystaniem metod i technik e-

learningu. Zajęcia te podlegały hospitacjom i ocenie studentów. Do wszystkich zajęć realizowanych 

w trybie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (oprócz studentów i nauczycieli 

prowadzących zajęcia) miały zapewniony dostęp: Dziekan i Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

oraz Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia   a także osoby hospitujące poszczególne 

zajęcia. Pozwoliło to na monitoring realizacji zajęć w formie e-learningu, tj, ich realizacji zgodnie z 

planem zajęć ewentualnych trudności z realizacją tych zajęć. Wyniki dokonanych obserwacji były 

omawiane na spotkaniach z nauczycielami, ze studentami, z Radą Interesariuszy oraz pozwoliły na 

wdrożenie działań prewencyjnych np. nauczycielom i studentom, którzy mieli trudności z łączami 

internetowymi w warunkach domowych (np. słaby zasięg Internetu) mieli zagwarantowane 

pomieszczenia z zestawami komputerowymi z funkcjonalnością audio – wideo, lampą wizyjną, 

twardym łączem internetowym co umożliwiło efektywną realizację /udział on-line w zajęciach. 

Wąska oferta 

edukacyjna 

(podyplomowa) 

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w kraju nie prowadzono naboru na formy 

kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek, położnych i kosmetologów do czasu zwiększenia 

bezpieczeństwa epidemiologicznego. Ze względu na dbałość o wyposażenie osób zainteresowanych 

kursami specjalistycznymi i specjalizacjami w określone umiejętności zawodowe (w tym głównie 

praktyczne) i kompetencje społeczne nie podjęto realizacji szkoleń z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. Wydział zgłosił gotowość do udziału w realizacji szczepień 

przeciwcovidowych oraz możliwość wypożyczenia respiratora do wskazanego podmiotu 

leczniczego.  

Reaktywację form kształcenia podyplomowego przesunięto na dalszy termin. Nauczyciele i inne 

osoby prowadzące zajęcia na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Zdrowiu mieli możliwość 

uzyskania dofinasowania na wybrane przez siebie szkolenia. Wydział też udostępniał kierowniczej 

Oferta kształcenia podyplomowego 

adekwatna do potrzeb rynku pracy 
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kadrze pielęgniarskiej  w podmiotach leczniczych  oraz opiekunom ZP i PZ krajowe i zagraniczne 

strategie, procedury i materiały merytoryczne dotyczące postepowania pielęgniarskiego systemu 

ochrony zdrowia i funkcjonowania społecznego w czasie pandemii SARS- CoV-2. Nauczyciele i 

inne osoby realizujące zajęcia na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo aktywnie 

uczestniczyli w realizacji szczepień ochronnych przeciwcovidowych w ramach umów  z podmiotami 

leczniczymi. Dla osób zainteresowanych udostępniono trenażery do ćwiczenia resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej, udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi i 

przyrządowymi oraz symulatory do ćwiczenia opieki nad pacjentami mechanicznie wentylowanymi.  

Konieczność 

doskonalenia systemu 

monitorowania i 

weryfikacji efektów 

uczenia się. 

Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (WSZJK) 

 Wydziałowa Komisja 

ds. Jakości 

Kształcenia 

Wydziałowa Komisja 

Programowo- 

Dydaktyczna 

Zespół ds. Oceny 

Efektów Kształcenia 

Wydziałowa Komisja 

ds. KRR 

 Komisja ds. Oceny 

Nauczycieli 

Wydziałowa Rada 

Interesariuszy 

Informowanie 

studentów na początku 

roku akademickiego o 

organizacji procesu 

dydaktycznego i  

WSZJK 

 Przedstawianie przez 

nauczycieli 

prowadzących 

 Udział interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz komisji i zespołów Wydziałowego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w doskonaleniu monitorowania i weryfikacji efektów 

uczenia się oraz opracowaniu i we wprowadzaniu elektronicznego systemu weryfikacji efektów 

uczenia się 

np. 

procesy pielęgnowania przygotowywane przez studentów w ramach ZP i PZ, studenci przesyłali 

drogą służbowej poczty z domeną mazowiecka do nauczyciela /opiekuna a ten po sprawdzeniu i 

zaliczeniu do koordynatora ZP i PZ – według przyjętej procedury. Koordynator wgrywał na płyty 

CD i przekazywał do Dziekanatu i opisywał według przyjętej procedury. (kierunek pielęgniarstwo I i 

II stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia).  

Sprawnie funkcjonujący system 

monitorowania i weryfikacji efektów 

uczenia się. Wprowadzenie 

wspierającego sprawnie funkcjonującego   

elektronicznego systemu weryfikacji 

efektów uczenia się 
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przedmiot 

zakładanych efektów 

uczenia się  

Programy i plany 

kształcenia, 

harmonogramy zajęć 

dostępne dla 

studentów na www 

Wydziału 

 Wyniki analizy 

jakości kształcenie 

dostępne na stronie 

www Wydziału 

Mała liczba 

pracowników 

administracyjnych na 

Wydziale  

  

Sytuacja utrzymująca się  ze względu na długoterminowe zwolnienie L4. 

Przejęcie zadań pracowników nieobecnych przez współpracowników na zasadach organizacji i 

gratyfikacji pozaetatowej.  

Sprawna realizacja procesu obsługi 

administracyjnej.  

Wprowadzenie w Uczelni zasady 

uwzględniania w przeliczaniu etatów 

administracyjnych w dziekanacie,  nie 

tylko liczby studentów na Wydziale ale 

przede wszystkim zakresu programów 

studiów i zakresu organizacji procesu 

kształcenia.  

|Bardzo duże 

obciążenia pracą 

ogólnoadministracyjną 

wydziału w tym 

dziekanów, 

Dziekanatu i 

nauczycieli pełniących 

dodatkowe funkcje 

poza dydaktyczne  

 
Racjonalna substytucja zadań z poziomu 

centralnego na poziom wydziału z 

uwzględnieniem możliwości i zasobów 

ludzkich, organizacyjnych i rzeczowych 

wydziału, jednoznaczne określenie na 

najwyższym szczeblu Organizacji uczelni 

kompetencji w zakresie procesu 

organizacji procesu dydaktycznego  

Wykorzystanie 

zasobów rzeczowych i 

umów 

międzynarodowych do 

realizacji współpracy 

na zasadzie 

komunikacji zdalnej 

platforma MOOdle , 

Rozpoczęto procedurę ustalenia i wdrożenia międzynarodowych programów dydaktycznych, 

naukowo-dydaktycznych lub badawczych (wydziału i/ lub nauczycieli) do realizacji zarówno w 

sposób zdalny z wykorzystaniem nowoczesnych platform wirtualnych, jak i w warunkach 

(stacjonarnych)  

Rozwijająca się i efektywna współpraca 

międzynarodowa -dydaktyczna, 

naukowo-dydaktyczna i/ lub naukowa z 

uczelniami zagranicznymi z 

wykorzystaniem nowoczesnych platform 

wirtualnych jak i w warunkach 

rzeczywistych 
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MS Teams, Google 

Meet, program 

międzynarodowy 

współpracy w ramach 

projektu POWER 3,5  
Wspólne szatnie dla 

studentów w 

podmiotach 

leczniczych i 

kosmetologicznych 

Częściowo zwiększenie liczby wieszaków i szafek dla studentów. Ograniczone możliwości 

podmiotów leczniczych w tym zakresie. 

Podjęcie próby ustalenia dalszych 

możliwości udoskonalenia tej sytuacji  

 Niedostarczona liczba 

szafek i wieszaków 

dla studentów w 

szatniach na terenie 

Uczelni  

W trakcie realizacja zamówienia na szafki do szatni studentów. Każdy student ma zapewniony dostęp do 

indywidualnej szafki w szatni przypisanej 

do pracowni, w której odbywa zajęcia 

Pięć Kół Naukowych 

w Wydziale ( 3- 

Pielęgniarstwo, 1- 

Kosmetologia, 1-

Położnictwo) 

Większa dynamika 

Kół Naukowych w 

prowadzeniu badań i 

publikowaniu ich 

wyników na 

konferencjach, w 

monografiach i 

czasopismach ze 

sprawo\zdania 

Stypendia rektora min 

za działalność 

naukowa 

Działania nauczycieli wspierające aktywność naukową studentów, 

Działalność Kół Naukowych w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

odbywała się prawidłowo.  

Na WNoZ działają cztery Studenckie Koła Naukowych. Wszystkie Studenckie Koła Naukowe oraz 

Koła Absolwentów działały w oparciu o przyjęte Statuty i były zgodne ze Strategią Rozwoju 

Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Strategią Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Łącznie w 4 

Kołach Naukowych działa 93 studentów (zrzeszonych i niezrzeszonych). Opiekę nad pracą Kół 

sprawują opiekunowie (naukowi) i ich zastępcy (organizacyjni). 

SKN kontynuowały działalność naukową. Ze względu na pandemię SARS-Cov-2 mobilność 

naukowa studentów była ograniczona. 

Przyznane środki na rok 2021 na działalność SKN były na tym samym poziomie jak w roku 

ubiegłym. Uzyskane środki umożliwiły zakup odczynników i materiałów do realizacji badań w SKN.   

SKN realizują badania naukowe w 

ramach swoich zakresów oraz studenci 

uczestniczą w badaniach prowadzonych 

przez nauczycieli. 

Wyniki badań są prezentowane na 

konferencjach oraz zmaterializowane w 

postaci doniesień naukowych w 

czasopismach i monografiach.  

Wyższe środki przyznane na działalność 

SKN-wg planu rzeczowo-finansowego 

Utrudniona aktywność 

naukowa nauczycieli 

spowodowana 

pandemię SARS-

CoV-2 ograniczająca 

prowadzenie badan i 

/lub wymagających 

Ustalenie i rozpoczęcie realizacji ścieżek rozwoju naukowego poszczególnych pracowników, w tym 

zdobywanie stopni i tytułów naukowych. Publikacje wyników prowadzonych badan w Czasopismach 

indeksowanych i w znaczących bazach naukowych i /lub monografiach wysoko punktowanych 

Realizacja badań naukowych wg 

ustalonych ścieżek rozwoju naukowego 

pracowników ukierunkowane na 

uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych 
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kontaktów 

międzyludzkich 

Mała liczba skryptów 

i podręczników 

wydanych w 

Wydziale.  Wydano 3 

skrypty dla kierunku 

Pielęgniarstwo 

Wydano 1 skrypt dla 

kierunku 

kosmetologia. Brak 

skryptów dla 

położnictwa  

Wydanie skryptów/ podręczników i monografii zaplanowanych na rok 2021 przesunięto na termin 

późniejszy ze względu na bardzo duże obciążenie nauczycieli i in. osób realizujących zajęcia 

zadaniami z organizacją zajęć w czasie pandemii oraz koniecznością realizacji świadczeń 

zdrowotnych w podmiotach leczniczych.   

Skrypty, podręczniki i monografie są 

wydawane wg plany i potrzeb 

dydaktycznych studentów oraz 

naukowych studentów i nauczycieli 

Możliwość nauczania 

synchronicznego z 

wykorzystaniem 

platformy MS Teams , 

Google Meet oraz 

asynchronicznego z 

wykorzystaniem za 

aktualizowanej wersji 

platformy Moodle, 

wykorzystanie 

Wirtualnej Uczelni do 

przesyłania 

opracowanych przez 

studentów materiałów 

w ramach realizacji 

części zajęć 

praktycznych w 

ramach kształcenia 

zdalnego 

Stosowanie platform e- learningowych z przewagą platform synchronicznych oraz pogłębiane 

umiejętności przez nauczycieli w tym zakresie 

Synchroniczne platformy e-learnicgowe 

jako narzędzie wspomagające proces 

dydaktyczny, Jasne sprecyzowanie w 

programie i harmonogramie studiów 

zakresu i wymiaru zajęć realizowanych z 

wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległości zgodnie z 

wymogami prawa, w tym również jeśli 

dotyczą danego kierunku studiów 

standardów kształcenia 

Udział pracowników 

w kształceniu 

podyplomowym 

Każdy nauczyciel i pracownik realizują świadczenia w zakresie posiadanych kompetencji oraz 

zgodnie z wymogami prawnymi i standardowymi   posiadają opracowane przez siebie ścieżki kariery 

zawodowej uwzgledniające potrzeby procesu dydaktycznego na wydziale, wymogi prawne i 

standardowe oraz własne zainteresowania 

Kontynuacja  

Duże obciążenie 

studentów liczbą 

godzin dydaktycznych 

Ze względu na przedłużające się wyposażenie pracowni komputerowych przesunięto utworzenie 

Centrum egzaminów przedmiotowych i zaplanowano jego włączenie również w plan uruchomienia 

kształcenia na kierunku lekarskim 

Sprawna realizacja wybranych 

egzaminów przedmiotowych w ramach 

Centrum egzaminów przedmiotowych  
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Realizacja procesu 

kształcenia zgodnie z 

przyjętymi 

programami i 

procedurami 

Możliwość 

uzupełniania recenzji 

przez opiekuna pracy 

/promotora i 

recenzenta w  module 

BAZUS- aten. Moduł 

ten  ma charakter 

nieinteraktywny. Nie 

ma tez możliwości 

archiwizowania tych 

ocen/recenzji w 

systemie Bazus na 

obecnym etapie jego 

funkcjonalności 

Ze względu na to, że system Bazus został zakupiony i wdrożony ze środków UE, Uczelnia jest 

zobowiązana z niego korzystać przez okres minimum 5 lat od dnia zakończenia projektu. Dla 

poprawy jakości wydruków recenzji z sytemu BAZUS wprowadzono możliwość kopiowania tych 

recenzji z BAZUS do Word i ich edytowania przed wydrukiem. Prace dyplomowe zostały 

zdeponowane w repozytorium prac dyplomowych. Ocena antyplagiatowa odbywa się w systemie 

JSA. (kierunek pielęgniarstwo I i II stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). 

Wnioskowanie do administratora o 

poszerzenie funkcjonalności BAZUS w 

tym zakresie 

Duża liczba 

dokumentacji 

administracyjnej w 

formie papierowej 

Duża liczba 

dokumentów 

posiadająca różną 

strukturę 

wymagających w 

dużej części tych 

samych informacji 

przygotowania do 

wdrożenia 

elektronicznego 

obiegu dokumentów  

Platforma zakupowa. 

W trakcie procedura wdrożenia cyfrowego obiegu dokumentów 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie możliwe ograniczenie 

dokumentacji papierowej. 

Wytyczne ustawowe 

Wdrożenie procedury 

i kryteriów awansu 

naukowo-

stanowiskowego 

Przejrzyste kryteria ogólnouczelniane kryteriów awansu naukowo-stanowiskowego nauczycieli Awans nauczycieli z najwyższą oceną ze 

stanowiska instruktora na stanowisko 

asystenta. 
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nauczycieli na WNoZ 

– Uchwala Rady 

Wydziału 

Dla kierunku 

kosmetologia każda 

pracownia 

umiejętności 

wyposażona w szafy 

ze sprzętem, 

Dla kierunku 

Kosmetologia- 

magazynek przy 

Pracowni 

Kosmetologicznej na I 

p skrzydła B budynku, 

przy Pl. 

Dąbrowskiego 2,  

- Pracownie 

wyposażone w 

nowoczesny sprzęt 

specjalistyczny oraz 

materiały i środki 

niezbędne do 

osiągania przez 

studentów efektów 

uczenia się  

- Materiały i środki- 

ich rodzaj i liczba 

pozwalają na 

osiąganie efektów 

uczenia się 

Bieżące doposażenie pracowni w sprzęt specjalistyczny. 

Uzupełnianie na bieżąco materiałów i środków w pracowniach specjalistycznych na wszystkich 

kierunkach WNoZ 

Utrzymanie satus-quo 
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Realizacja  zajęć przez 

nauczycieli będących 

pracownikami 

podmiotów 

leczniczych z 

wykorzystaniem 

kształcenia na 

odległość z użyciem 

dostępnych platform 

MS Teams, Google 

Meet, Moodle  

W związku z 

trudnościami w 

realizacji zajęć przez 

nauczyciela będącego 

pracownikiem 

podmiotu leczniczego 

ze względu na 

obostrzenia oraz 

możliwość zakażenia i 

ich konsekwencje w 

szerzeniu się pandemii 

SARS-CoV-2 a także 

pozostałych 

nauczycieli ( w 

wymiarze zgodnym z 

wymogami prawa) 

 

Stosowanie platform e -learningowych z przewagą platform synchronicznych oraz pogłębiane 

umiejętności przez nauczycieli w tym zakresie 

(zgodnie z wymogami prawa) 

Synchroniczne platformy edukacyjne 

jako integralny element procesu 

kształcenia (zgodnie z prawem, w tym 

również standardem kształcenia-jeśli 

dotyczą) 

Możliwość organizacji 

konferencji 

naukowych 

wykorzystaniem 

platform 

synchronicznych   

Organizacja konferencji naukowych studenckiej i międzynarodowej Organizacja konferencji i webinariów z 

wykorzystaniem synchronicznych 

platform e-learningowych.  

Przygotowanie 

procedur scenariuszy i 

check list dotyczących 

stosowania środków 

ochrony 

Nagranie filmów instruktażowych na temat sposób zakładania i zdejmowania środków ochrony 

indywidualnej 

Procedury,  scenariusze i check listy 

dotyczących stosowania środków 

ochrony indywidualnej przez studentów 

kierunku pielęgniarstwo i kierunku 
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indywidualnej przez 

studentów kierunku 

pielęgniarstw i 

kierunku położnictwo 

położnictwo jako integralny element 

kształcenia studentów 

Możliwość organizacji 

spotkań z 

indosariuszami 

zewnętrznymi oraz 

członkami wszystkich 

komisji 

projakościowych z 

wykorzystaniem 

platform 

synchronicznych 

 

Stosowanie platform e learningowych z przewagą platform synchronicznych oraz pogłębiane 

umiejętności interesariuszy zewnętrznych oraz członków wszystkich komisji projakościowych w tym 

zakresie 

Synchroniczne platformy e-learningowe 

jako alternatywna forma komunikacji w 

realizacji zadań rad, komisji i zespołów 

WNoZ  

Realizacja części zajęć 

zarówno 

teoretycznych jak i 

praktycznych z 

wykorzystaniem 

kształcenia na 

odległość z użyciem 

dostępnych platform 

MS Teams, Google 

Meet, Moodle oraz 

praktycznych w 

MCSM 

(w granicach 

obowiązującego 

prawa i 

bezpieczeństwa 

epidemiologicznego)  

Realizacja zajęć w szczególności ćwiczeń MCSM i części zajęć praktycznych MCSM w 

Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych  

(w granicach obowiązującego prawa i bezpieczeństwa epidemiologicznego). 

Wykorzystanie MCSM do realizacji zajęć 

określonych w programie i 

harmonogramie studiów (w granicach 

obowiązującego prawa i bezpieczeństwa 

epidemiologicznego). 

Wdrożenie procedur 

spełniających kryteria 

jakościowe dotyczące 

zakupu sprzętu    

Osoby odpowiedzialna za zakup sprzętu  spełniającego wymagania jakościowe uczelni. 

Dominujące kryterium niższej ceny w prawie zamówień publicznych ogranicza możliwości wyboru 

oferty wyższej jakości i wyższej cenie. 

Stosowanie kryteriów jakościowych 

dodatkowo wartościowanych w 

przedmiocie zamówienia.   
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Ograniczone 

możliwości realizacji 

części kształcenia z 

zakresu zajęć 

praktycznych i 

praktyk zawodowych. 

Zakończono remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby MCSM dla kierunku położnictwo. 

Wdrożono procedury postepowanie przetargowego na wyposażenie tego MCSM zgodnie z zapisami 

projektu. POWR.05.03.00-0002/19/CSM II 

Zajęcia w MCSM i pracowniach specjalistycznych realizowano zgodnie z ustalonym programem 

studiów. Część (nie więcej niż 20%) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowano z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość, zgodnie z wytycznymi MEiN. 

 

 Realizacja ZP i PZ zgodnie z regulacjami 

prawa i bezpieczeństwa 

epidemiologicznego; ustalonym 

programem i harmonogramem studiów. 

Szczegółowe 

wytyczne dotyczące 

realizacji na terenie 

uczelni ZP i PZ w 

podmiotach 

leczniczych i 

pracowniach 

kosmetologicznych.  

Przygotowanie 

jednolitych procedur 

do przeprowadzania 

ZP i PZ w ramach 

MCSM w 

Monoprofilowym 

Centrum Symulacji 

Medycznych 

Przygotowanie 

jednolitych procedur 

do przeprowadzania 

ZP i PZ w ramach 

pracowni 

kosmetologicznych  

przeprowadzania ZP i 

PZ w ramach 

podmiotów 

leczniczych  

 

Opracowane z udziałem opiekunów  

ZP i PZ ujednoliconych procedur w MCSM, podmiotach leczniczych i pracowni kosmetologicznych  

w związku z pandemią SARS-CoV-2. Realizacja ZP i PZ zgodnie z regulacjami prawa i 

bezpieczeństwa epidemiologicznego  

Przygotowanie 

materiałów  do 

procedury 

przetargowej na zakup 

krzeseł in foteli z 

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację zakupu. Rozeznanie rynku. Uwzględnienie w 

planie rzeczowo-finansowym   

W pracowniach taborety łatwozmywalne 

i nadające się do dezynfekcji  
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materiałów łatwo 

zmywalnych i 

dających możliwość 

dezynfekcji 

Przygotowywanie  

procedury 

przetargowej na usługi 

dydaktyczne oraz 

prowadzenie 

dokumentacji PZ 

Platforma zakupowa  Kontynuacja  

Przygotowanie 

procedury 

przetargowej na zakup 

sprzętu i środków 

ochrony 

indywidualnej w 

związku z pandemią 

SARS-CoV-2. 

Braki w wyposażeniu 

sal wykładowych, 

ćwiczeniowych i 

korytarzy w ścienne 

dozowniki do 

preparatów 

dezynfekcyjnych. 

 

 

 

Zamówienie zrealizowano zgodnie z planem (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne). 

Dokupiono jeden ozonator do sal dydaktycznych i jeden ozonator do dezynfekcji dokumentacji 

medycznej.  Zamontowano pojemniki na środki dezynfekcyjne w ciągach komunikacyjnych, żeby 

zwiększyć i ułatwić dostęp i możliwość korzystania z nich przez studentów i nauczycieli oraz 

pracowników nie będących nauczycielami.  

W sali A10 zorganizowano izolatkę na wzór pielęgniarskiego gabinetu zabiegowego z leżanką oraz z 

wyposażeniem gwarantującym bezpieczeństwo epidemiologiczne. Izolatka z Sali A10 została 

przeniesiona do pokoju 203, który w swojej strukturze zawiera węzeł sanitarny, aneks socjalny i 

odrębne wejście oraz salę właściwą z leżanką zabiegową, co zapewnia możliwość izolowania osoby 

podejrzanej o zakażenie SARS CoV -2 lub w czasie wykonywania testu antygenowego i oczekiwania 

na jego wynik. Zakończono remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby MCSM dla kierunku 

położnictwo. Wdrożono procedury postepowanie przetargowego na wyposażenie tego MCSM 

zgodnie z zapisami projektu POWR.05.03.00-0002/19/CSM II 

 

Zakup sprzętu i środków ochrony 

indywidualnej  (kombinezony, gogle, 

przyłbice, maseczki FFP2, środki 

dezynfekcyjna związku z pandemią 

SARS-CoV-2). 

Izolatka dla studentów i nauczycieli 

podejrzanych o zakażenie  i zakażonych 

W pracowniach 

specjalistycznych 

temperatura powietrza 

w okresie letnim 

utrudniająca realizację 

zajęć i egzaminów/ 

zaliczenia. Braki w 

wyposażeniu 

pracowni i sal 

wykładowych w 

klimatyzatory i rolety 

Zgodnie z zapotrzebowaniem przygotowanym w oparciu o analizę metrażu sal dydaktycznych i 

koniecznego czasu do dezynfekcji powietrza w tych sala dokupiono jeden kolejny ozonator. 

Zamontowano klimatyzator w Sali B111 (kierunek kosmetologia) oraz zamontowano klimatyzatory i 

zacieniające rolety w nowotworzonych salach MCSM (kierunek kosmetologia), oraz rolety 

zacieniające w Sali mikrobiologiczno- genetycznej ( pielęgniarstwo I stopień kosmetologia I stopień 

i położnictwo I stopień )  Natomiast zakup i montaż klimatyzatorów oraz brakujących rolet do 

niektórych pracowni ze względu na przedłużające się postepowania przetargowe, wielokrotny wzrost 

cen oraz zabytkowy charakter budynku  przesunięto na kolejny rok akademicki według 

zapotrzebowania. 

Pracownie wyposażone w klimatyzatory i 

rolety, co ułatwia realizację zajęć 

dydaktycznych.  
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w oknach oraz 

ozonatory w związku 

z sytuacją 

epidemiczną. 

Rozbieżność w 

realizacji niektórych 

procedur na kierunku 

położnictwo między 

poszczególnymi 

grupami 

ćwiczeniowymi 

Zespół nauczycieli realizujących przedmiot na prośbę Dziekan Wydziału, ustalił zakres tematyczny 

oraz sekwencje tematów ćwiczeń w karcie przedmiotu. Zmiany te zostały pozytywnie zaopiniowane 

i uwzględnione przez Zespół ds. Programów Studiów na Kierunku Położnictwo. 

Realizacja ćwiczeń w ramach zajęć z 

podstaw opieki położniczej zgodnie z 

kartą przedmiotu w każdej grupie według 

tej samej ustalonej kolejności 

tematycznej. 

Brak pełnej 

znajomości przez 

studentów, wszystkich 

pracowni oraz 

sprzętów i materiałów 

znajdujących się na 

wyposażeniu 

pracowni 

wyznaczonych do 

egzaminu. 

 

W czasie dnia adaptacyjnego zaprezentowano wszystkie sale w których, odbywają się zajęcia 

dydaktyczne i egzaminy. Dodatkowo na pierwszych zajęciach z, np. podstaw pielęgniarstwa i 

badania fizykalnego oraz na każdym innym przedmiocie realizowanym w formie ćwiczeń 

zapoznawano studentów z pracowniami, w których odbywały się te ćwiczenia oraz część praktyczna 

egzaminów / zaliczeń. w tym również, egzaminu dyplomowego. Poza tym przed rozpoczęciem 

egzaminu w zakresie prebriefingu zapoznaje się studentów z salmi i ich wyposażeniem, w których 

odbywa się egzamin. 

Wprowadzono również zasadę rotacji grup studenckich do sal, tzn., że grupy studenckie nie są 

przypisane do jednej sali ćwiczeniowej, np. w ramach podstaw pielęgniarstwa, jedna grupa realizuje 

różne tematy w różnych salach.  

Studenci znają strukturę i wyposażenie 

bazy realizacji ćwiczeń, ćwiczeń MCSM, 

ZP MCSM. 

Zapoznanie studentów w tym zakresie 

według ustalonego harmonogramu. 

Trudności w 

obliczaniu dawek 

leków przez 

studentów podczas 

semestralnej realizacji 

ćwiczeń według karty 

przedmiotu oraz 

podczas zaliczeń 

cząstkowych.  

Obliczanie dawek leków realizowano podczas zajęć na każdych ćwiczeniach z podstaw 

pielęgniarstwa oraz na wszystkich zaliczeniach na ćwiczeniach z wszystkich pielęgniarstw 

specjalistycznych. Dodatkowo zaliczano na ZP i |PZ (opiekunowie sprawdzali poziom umiejętności  

studentów w zakresie obliczania dawek, utrwalali ich wiedzę z zakresu farmakoterapii). 

Kontynuacja  

Powtarzalne błędy 

podczas realizacji 

ćwiczeń w każdej 

grupie ćwiczeniowej.   

 

Szczegółowo rozpisano procedury/czynności w scenariuszach głównie niskiej wierności. 

Analogicznie szczegółowo zawarto ocenę poszczególnych etapów procedur/czynności jako 

kryterium bezwzględne w check-listach. (kierunek pielęgniarstwo I stopnia, kierunek położnictwo I 

stopnia). 

Nauczanie wg ustalonych procedur i 

scenariuszy  

Wykonywanie 

procedur 

pielęgnacyjnych 

Wdrożono nagrywanie procedur składających się z wielu procedur chronologicznie po sobie 

występujących. 

Utrwalanie cyfrowe procedur i 

scenariuszy, Relizacja symulacji niskiej 

wierności z wykorzystaniem metody 



86 
 

składającej się z wielu 

czynności 

powodowało trudności 

w poprawności jej 

wykonywania. 

Rozpoczęto prace w ramach wdrożenia metody równych kroków do nauczania czynności 

pielęgnacyjnych w MCSM. W procedurach zaplanowano w opisie procedur i w scenariuszach niskiej 

wierności podział długich procedur pielęgnacyjnych na odrębne etapy np. etap mycie i kąpiel 

noworodka i niemowlęcia: mycie oczu, mycie uszu, mycie twarzy, mycie narządów płciowych u 

dziewczynek, u chłopców, naniesienie środka myjącego na skórę dziecka, kąpiel w wanience, 

osuszenie noworodka i niemowlęcia, natłuszczenie/nawilżenie skóry. Uwzględniono poprawności 

wykonywania czynności jako kryterium w check liście. 

czterech kroków lub równych kroków w 

zależności od stopnia złożoności  

nauczanej procedury  

Trudności w 

segregowaniu 

odpadów medycznych 

Przygotowano procedurę selektywnej segregacji odpadów medycznych (kierunek pielęgniarstwo I i 

II stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). Negocjowano warunki umowy na odbiór 

odpadów medycznych. 

Podpisana umowa na odbiór odpadów 

medycznych 

Niewystarczająca 

liczba koszy 

pedałowych 

Zakupiono 10 koszy pedałowych do pracowni specjalistycznych. (kierunek pielęgniarstwo I i II 

stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). 

Wyposażenie zapewniające właściwą 

segregację odpadów 

Brak oznakowania sal, 

w których odbywa się 

egzamin praktyczny i 

dyplomowy oraz dróg, 

które prowadzą do sal 

egzaminacyjnych. 

 

Zakupiono 10 tabliczek stojących wskazujących odpowiedni kierunek dojścia do sal 

egzaminacyjnych. Tabliczki były stosowane w czasie egzaminów OSCE. (kierunek pielęgniarstwo I i 

II stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). 

Sprawne przemieszczanie się studentów z 

Sali do Sali  w czasie egzaminu OSCE. 

Brak omówienia 

przebiegu egzaminu 

praktycznego przez 

wszystkich członków 

poszczególnych 

komisji 

egzaminacyjnych. 

 

W czasie egzaminu praktycznego zrezygnowano z typowego debriefingu ze względu na sytuację 

epidemiologiczną. Wszystkie komisje egzaminacyjne spotkały się po zakończonym egzaminie 

praktycznym, na którym omówiły przebieg egzaminu praktycznego. Wszyscy zdający studenci 

jednoczasowo otrzymali informację o uzyskanym wyniku z egzaminu za pośrednictwem Wirtualnej 

Uczelni, co zapobiegło skupianiu się studentów na terenie Uczelni.  (kierunek pielęgniarstwo I i II 

stopień, kierunek położnictwo, kierunek kosmetologia). 

Kontynuacja. 

W przypadku ustąpienia zagrożenia 

epidemiologicznego – pełen prebriefing i 

debriefing w ramach egzaminów.  

Przebywanie osób 

trzecich podczas 

egzaminu w strefie 

MCSM. 

 

Zastosowano tabliczki stojące informujące o odbywającym się egzaminie. Były one bardziej 

widoczne i spowodowały, że osoby trzeci nie wchodziły do części budynku, w którym odbywały się 

egzaminy OSCE. (kierunek pielęgniarstwo I i II stopień, kierunek położnictwo, kierunek 

kosmetologia). 

W otoczeniu sal, w których odbywają się 

egzaminy OSCE- nie przebywają in. 

osoby niż nauczyciele, studenci i technicy 

związani z tym egzaminem. 

Brak szczegółowej 

dokumentacji służącej 

weryfikacji procesu 

dyplomowania. ( * 

dotyczyło kierunku 

W roku ak. 2020/2021 analogicznie jak w ubiegłym roku akademickim na kierunkach: 

pielęgniarstwo I i II stopień, kosmetologia I stopień, również i na kierunku położnictwo I stopień, 

dokumentacja z procesu dyplomowania obejmowała dokumentację części teoretycznej, praktycznej i 

obrony pracy dyplomowej. 

Realizacja egzaminu dyplomowego na 

wszystkich kierunkach zgodnie z 

przyjętym regulaminem egzaminu 

dyplomowego właściwym dla danego 

kierunku i poziomu studiów 
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położnictwo studia I 

stopnia) 

 

Uszczegółowiona dokumentacja z egzaminu dyplomowego na kierunku położnictwo (analogicznie 

jak na kierunku pielęgniarstwo) obejmowała: 

-  test z części teoretycznej uwzględniający poziom osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 

w zakresie wiedzy z toku studiów, kryteria oceny i skalę oceniania oraz możliwość sformułowania 

uwag dodatkowych przez egzaminatora i potwierdzenie zapoznania się z wynikiem przez studenta; 

protokół z części teoretycznej egzaminu dyplomowego oraz wyniki zbiorcze analizy tych testów  

- z części praktycznej: opis stacji, zadania do realizacji na poszczególnych stacjach, check listy, 

kryteria oceny postawy, proces pielęgnowania, arkusz zbiorczy ocen z poszczególnych stacji, 

protokół z części praktycznej egzaminu dyplomowego, protokoły analizy zadań praktycznych oraz 

wyniki zbiorcze analizy tych zadań  

- obrona pracy dyplomowej (ocena /recenzja recenzenta i promotora pracy dyplomowej), kryteria 

oceny prezentacji pracy dyplomowej przez studenta, kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania 

komisji dyplomowej związane z problematyką pracy dyplomowej, protokół komisji egzaminu 

dyplomowego, protokoły analizy testu, protokoły analizy prac dyplomowych oraz wyniki analizy 

zbiorczej tych prac, wyniki analizy całościowej egzaminu dyplomowego 

UWAGA dokumentacja dyplomowania na kierunkach pielęgniarstwo I i II stopień oraz kosmetologia 

I stopień była analogiczna jak w ubiegłych latach, gdyż nie sugerowano jej udoskonalenia.  

Dokumentacja egzaminu dyplomowego na wszystkich kierunkach i poziomach studiów na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu pozwoliła na precyzyjną weryfikację procesu dyplomowania.  

Papierowa forma 

oceny prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych 

zgodnie z 

obowiązującymi 

załącznikami 

 

Prace przygotowane w ramach pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela (kierunek 

pielęgniarstwo I stopień, kierunek położnictwo I stopień )/ samokształcenia (kosmetologia) 

gromadzone były w formie nagrań na płytach CD, również opracowania przygotowywane przez 

studentów w czasie ćwiczeń o charakterze praktycznym na płytach CD ( kierunek pielęgniarstwo 

studia II stopnia). Tylko główne prace etapowe zaliczające poszczególne formy zajęć oraz całe 

zajęcia przygotowywano w formie wydruku (kierunek pielęgniarstwo I i II stopień, kierunek 

położnictwo, kierunek kosmetologia). 

Zwiększanie form zaliczeń  cząstkowych 

w wersji elektronicznej. 

Zbyt duże obciążenie 

zadaniami 

kierowniczymi i 

organizacyjnymi 

Dziekana WNoZ 

Powołano kierowania Zakładu Położnictwa oraz Koordynatora Zakładu Kosmetologii oraz 

Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa. 

Zakupiono i wdrożono platformę zakupową, rozpoczęto działania w zakresie wdrożenia systemu 

cyfrowego obiegu dokumentacji.  

Powołanie Prodziekana WNoZ 

Utworzenie nowych 

kierunków 

medycznych 

Rozważenie możliwości uruchomienia kierunków kształcenia: 

Mgr położnictwo - ze względu na małą liczbę absolwentów a w konsekwencji nierentowność 

poziomu studiów;  decyzje o podjęciu działań w zakresie uruchomienia kształcenia przesunięto do 

ewentualnej realizacji w kolejnych latach pod warunkiem potrzeb rynku pracy. 

Mgr kosmetologii – ze względu na niewystarczającą liczbę kadry spełniające kryteria kwalifikacyjne 

do realizacji kształcenia na studia II stopnia decyzję o uruchomieniu przesunięto na kolejne lata pod 

warunkiem potrzeb rynku pracy.  

Otwieranie kierunków studiów 

adekwatnie do potrzeb runku pracy oraz 

do zasobów ludzkich, rzeczowych i 

organizacyjnych Uczelni. 
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Lic ratownictwa- ze względu na panującą sytuację covid i trudności w organizacji kształcenia 

decyzję o uruchomieniu kierunku przełożono na kolejne lata pod warunkiem potrzeby rynku.  

Lic praca socjalna – ze względu na analogiczną inicjatywę uruchamiania kierunku przez inny 

wydział w uczelni oraz większe powiązanie kierunku z naukami humanistycznymi i społecznymi 

zrezygnowano z kontynuacji przedsięwzięcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 

Kierunek lekarski- rozpoczęto działania w zakresie wsparcia społecznego dla uruchomienia 

kształcenia i włączono się aktywnie w działania popularyzujące taką aktywność np. w trakcie 

Kongresu Zdrowie Polaków 2021oraz opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących 

kształcenie na tym kierunku. Zasadność uruchomienia kierunku potwierdziły również wyniki 

badania: Badanie potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego w ramach projektu pn. 

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Celem badania było zdiagnozowanie zapotrzebowania na nowe kompetencje absolwentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na lokalnym rynku pracy oraz ocena kompetencji 

absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku zatrudnianych przez pracodawców w 

subregionie płockim (Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński)   Badanie potrzeb 

lokalnego rynku pracy przeprowadzone zostało wśród pięciu grup respondentów: dorosłych 

mieszkańców subregionu płockiego; kadry zarządzającej przedsiębiorstw subregionu płockiego; 

kadry zarządzającej instytucji publicznych subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji 

służby zdrowia subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji edukacyjnych subregionu 

płockiego. 

Celem projektu badawczego było uzyskanie informacji z rynku pracy niezbędnych do projektowania 

kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia a także uzyskanie informacji dotyczących 

kompetencji pracowników (w tym absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku) 

zatrudnianych przez pracodawców. Ocenie respondentów podlegały między innymi takie 

kompetencje, umiejętności i kwalifikacje jak: kompetencje osobiste, umiejętności interpersonalne, 

zdolności intelektualne, umiejętności praktyczne, kompetencje zawodowe. 

 Trudności i problemy 

techniczne w 

funkcjonowaniu e-

Dziekanatu 

 

 

Poszerzono system Help-Desk, który umożliwił bieżące zgłaszanie trudności dziekanatu w tym 

również dotyczących systemu Bazus, Część funkcjonalności Bazusa została udoskonalona przez 

firmę, udostepniającą, np. wyświetlanie zajętości sal dydaktycznych, konfliktów /dublowania zajęć 

nauczycieli na poszczególnych kierunkach, konflikty grup ćwiczeniowych w ramach jednego 

rocznika. Generuje indywidualny plan zajęć dla wykładowcy, rozlicza indywidualne pensum 

nauczyciela akademickiego. Wprowadzono udoskonalenie sytemu informacyjnego przedstawienia 

danych na stronie internetowej Uczelni w zakresie zwiększenia dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

 Maksymalne możliwe usprawnienie 

funkcjonalności BAZUS 
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Brak możliwości 

prowadzenia 

dokumentacji 

dotyczącej weryfikacji 

osiąganych efektów 

uczenia się w formie 

elektronicznej 

powoduje trudności w 

rozliczaniu 

wykładowców z 

kompletności 

dokumentacji dla 

danego przedmiotu. 

Przygotowano matrycę elektroniczną do weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.   

 

Wdrożenie matrycy elektronicznej 

weryfikacji efektów uczenia się. 

Częściowy brak 

przygotowywania prac 

etapowych wg 

ustalonej na Wydziale 

struktury. 

Na każdym spotkaniu ze studentami i nauczycielami Dziekan i Prodziekan WNoZ, Przewodnicząca 

Komisja Jakości Kształcenia, Przewodniczące Sekcji odpowiednio ( kierunku pielęgniarstwo, 

kierunku położnictwo, kierunku kosmetologii) Przewodniczące zespołów ds. analizy efektów uczenia 

się odpowiednio (kierunku pielęgniarstwo, kierunku położnictwo, kierunku kosmetologia) 

wielokrotnie przypominały o strukturze teczek przedmiotów oraz konieczności kompletnego ich 

uzupełniania, a także właściwego przeprowadzania i archiwizowania prac etapowych. Teczki 

przedmiotów i prace etapowe były zgodne z obowiązującym standardem kształcenia, ustalonym 

programem studiów oraz pozwoliły na realną ocenę poziomu osiągniecia efektów uczenia się na 

kierunku pielęgniarstwo studio I stopnia, na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia, na kierunku 

położnictwo studia I stopnia, na kierunku kosmetologia studia I stopnia.  

Wszystkie prace etapowe posiadają 

strukturę zgodną z wytycznymi 

obowiązującymi na WNoZ 

 Możliwości zbiorczej 

analizy ocen i 

osiągniętych efektów 

uczenia się i 

identyfikacji 

dokumentów w 

przypadku zaliczeń na 

platformie Moodle i 

Wirtualnej Uczelni 

Wszystkie systemy e-learningowe ( np. MS Teams , Moodle  pozwalają  na analizę zbiorczą 

wyników osiągania efektów uczenia się w ramach jednego przedmiotu. Platformy te nie posiadają 

funkcjonalności zbiorczej analizy uzyskanych ocen w czasie jednego roku lub toku studiów. 

Zgłoszono (Dziekan WNoZ) w czasie spotykań zespołu ds. zakupu nowej platformy e-learningowej 

aby posiadała funkcjonalność analizy zbiorczej bez konieczności kopiowania każdego dokumentu.  

Pozyskanie narzędzia ułatwiającego 

monitoring i analizę zbiorczą 

osiągniętych efektów uczenia się 

 Zapewnienie 

bezpiecznej 

infrastruktury do 

realizacji zajęć 

dydaktycznych: 

zamontowanie 

klimatyzatorów w 

Zajęcia realizowano według procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, dokupiono 1 ozonator, 

zabezpieczono w dodatkowe maseczki chirurgiczne, na korytarzach i holach zamontowane 

dozowniki na płyn dezynfekcyjny, zamontowano 1 klimatyzator do pracowni A 111, natomiast 

klimatyzator do pozostałych pracowni specjalistycznych uwzględniono w planie rzeczowo-

finansowym na rok 2021/2022. 

Uczelnia jako maksymalnie możliwe 

bezpieczne środowisko dla społeczności 

akademickiej.  
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pracowniach 

specjalistycznych, 

ozonatorów oraz 

dozowników 

ściennych do płynów 

dezynfekcyjnych oraz 

na korytarzach uczelni 

i holach.  
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V. OCENA KSZTAŁCENIA NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW 

V.1. PIELĘGNIARSTWO I stopnia  

V1.Ocena programu studiów oraz propozycje działań doskonalących  

V.1.1.a. Wyniki/ efekty przeglądu programu studiów i propozycje doskonalenia 

programu studiów 

Przegląd programu studiów wg checklisty przeglądu programu studiów 

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Pielęgniarstwo  Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

FORMA  Studia stacjonarne 

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB DOKONUJĄCYCH 
PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Przewodnicząca –  
mgr Renata Cichocka 
Zastępca Przewodniczącej – 
mgr Sylwia Sieczka 
 
Członkowie 
dr Maciej Kornatowski 
mgr Małgorzata Wróbel 
mgr Joanna Maciejewska 
 
Pielęgniarstwo I⁰ I rok 
Martyna Kozak 
Pielęgniarstwo I⁰ II rok 
Daria Skrzyńska 
Pielęgniarstwo I⁰ III rok 
Katarzyna Italiano 
Pielęgniarstwo II⁰ I rok 
Joanna Durmaj 
Pielęgniarstwo II⁰ II rok 
Michał Lazarowski 
Absolwent – Kiełbasa Natalia  
Interesariusz zewnętrzny – Grażyna Szczerbicka 

data dokonania przeglądu 
programu: 

21.04.2021 

PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 

Czy wykazano związek kierunku studiów ze strategią 
uczelni/wydziału? 

X  Wg poniższej tabeli: Przegląd 
programu studiów wg 
wskaźników i cech 
charakterystycznych  
 
 

Czy nazwa kierunku/ specjalności jest adekwatna do 
zakładanych efektów uczenia się? 

X  

Czy wykazano zgodność efektów uczenia się z 
potrzebami społeczno-gospodarczymi?  

X  
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Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami 
kształcenia oraz opisują, w sposób trafny, specyficzny, 
realistyczny i pozwalający na stworzenie systemu 
weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje 
społeczne osiągane przez studentów, a także 
odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy 
Kwalifikacji oraz profilowi praktycznemu? 

X  

Czy przyporządkowano kierunek do dyscypliny lub 
dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze 
wskazaniem dyscypliny wiodącej? 

X  

Czy określono kompetencje oczekiwane od kandydata 
ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego i 
drugiego stopnia? 

X  

Czy przedstawiono koncepcję kształcenia (ogólne cele 
kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia, 
wizję absolwenta na rynku pracy)? 

X  

Czy w przygotowywaniu programu korzystano ze 
wzorców krajowych lub międzynarodowych? 

X  

Czy w programie studiów określono formę lub formy 
studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS 
konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie?  

X  

Czy określono zajęcia lub grupy zajęć wraz z 
przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści 
programowych zapewniających uzyskanie tych 
efektów? 

X  

Czy określono sposoby weryfikacji i oceny efektów 
uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie całego 
cyklu kształcenia? 

X  

Czy określono łączną liczbę punktów ECTS, jaką student 
musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia? 

X  

Czy określono liczbę punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 
5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne? 

X  

Czy określono wymiar, zasady i formę odbywania 
praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką 
student musi uzyskać w ramach tych praktyk? 

X  

Czy w programie studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w 
formie studiów stacjonarnych uwzględniono zajęcia z 
wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 
60 godzin? (zajęciom z wychowania fizycznego nie 
przypisuje się punktów ECTS) 

X  

Czy program studiów umożliwia studentowi wybór 
zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie 
mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS lub zgodnie ze 

X zgodnie 
ze 
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standardem kształcenia na kierunku i poziomie studiów 
(jeśli dotyczy)? 

standardem  
kształcenia 

Czy w programie studiów dla kierunku 
przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 
określono dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział 
liczby punktów ECTS ze wskazaniem dyscypliny 
wiodącej? 

X  

Czy program studiów obejmuje zajęcia kształtujące 
umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% 
liczby punktów ECTS? 

X  

Czy określone w programie studiów efekty uczenia się 
uwzględniają efekty w zakresie znajomości języka 
obcego? 

X  

Czy efekty uczenia się dla studiów kończących się 
uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra 
inżyniera zawierają również pełny zakres efektów dla 
studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji 
inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego 
stopnia określonych w przepisach?  

 nie 
dotyczy 

Czy efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają pełny 
zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się 
zawartych w standardach kształcenia określonych w 
rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy? 

X  

Czy zaplanowano prowadzenie zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne: 1) w warunkach właściwych 
dla danego zakresu działalności zawodowej; 2) w 
sposób umożliwiający wykonywanie czynności 
praktycznych przez studentów? 

X  

Czy w programie studiów uwzględnia się wnioski z 
analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami 
rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników 
monitoringu losów absolwentów? 

X  

Czy prowadzona jest współpraca z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, w 
konstruowaniu programu studiów, jego realizacji oraz 
doskonaleniu? 

X  

Czy relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w 
odniesieniu do programu studiów i wpływ tego 
otoczenia na program i jego realizację podlegają 
systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a 
wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach 
doskonalących? 

X  

Czy treści programowe są zgodne z efektami uczenia się 
oraz uwzględniają aktualną wiedzę i jej zastosowania z 
zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek 
jest przyporządkowany, normy i zasady, a także 
aktualny stan praktyki w obszarach działalności 

X 
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zawodowej/ gospodarczej oraz zawodowego rynku 
pracy właściwych dla kierunku? 

Czy treści programowe w przypadku kierunków studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy obejmują pełny 
zakres treści programowych zawartych w standardach 
kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych 
na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy? 

X  

Czy harmonogram realizacji programu studiów oraz 
formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 
liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy 
studentów mierzony liczbą punktów ECTS, umożliwiają 
studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się? 

X  

Czy harmonogram realizacji programu studiów oraz 
formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 
liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy 
studentów mierzony liczbą punktów ECTS w przypadku 
kierunków studiów przygotowujących do wykonywania 
zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są 
zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w 
standardach kształcenia określonych w 
rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy? 

X  

Czy metody kształcenia są zorientowane na studentów, 
motywują ich do aktywnego udziału w procesie 
nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom 
osiągnięcie efektów uczenia się, w tym w szczególności 
umożliwiają przygotowanie do działalności zawodowej 
w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla 
kierunku? 

X  

Czy program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór 
nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 
środowisko, w którym mają miejsce, w tym 
infrastruktura, a także kompetencje opiekunów 
zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz 
osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w 
szczególności tych, które są związane z przygotowaniem 
zawodowym? 

X  

Krótkie omówienie sugestii zmian programowych 
zgłaszanych przez pracowników, studentów i 
pracodawców 

W porównaniu z rokiem 2020/2021  od naboru 
2021/2022 część zajęć pozostawiono do realizacji w 
formie e-learningu – 245 godzin  ( 9,7  ECTS), na prośbę 
studentów, zgodnie z wytycznymi standardu kształcenia 
oraz na wniosek interesariuszy zewnętrznych, którzy 
podkreślili, że taka forma zajęć przygotowuje studenta 
do korzystania z technologii cyfrowych, co ma znaczenie 
w realizacji świadczeń zdrowotnych, np. e-porada. 
Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni: 
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- zgłosili konieczność doskonalenia kompetencji 
społecznych, co zostało odzwierciedlone w zwiększeniu 
liczby godzin z bezpośrednim udziałem z  Psychologii z 
45 do 60, przesunięcie 10 godzin z ćwiczeń klasycznych 
na rzecz ćw. MCSM oraz zwiększenie liczby godzin w 
MCSM o 15. Zajęcia w MCSM z psychologii podzielono 
na 2 etapy. Pierwszy etap na pierwszym roku studiów, a 
drugi na drugim, czyli po odbyciu zajęć praktycznych i 
praktyk zawodowych na pierwszym roku. Zdaniem 
interesariuszy pozwoli to studentom na lepsze 
zrozumienie różnych sytuacji i problemów pacjentów w 
stanie zdrowia i choroby, a także ułatwi im 
podejmowanie właściwych decyzji, efektywną i 
empatyczną komunikację z pacjentem. Na wniosek 
interesariuszy – (ze względu na efekty uczenia się w 
zakresie umiejętności) w ramach zajęć z radiologii, 
zaplanowano formę ćwiczeń, na które przesunięto 5 
godz. z puli godzin wykładowych. Interesariusze 
zewnętrzni i wewnętrzni zgłosili konieczność podjęcia 
działań zwiększających możliwość opanowania przez 
studentów umiejętności właściwego stosowania 
procedur związanych z farmakoterapią oraz wystawiania 
recept na leki, wyroby medyczne i środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach 
kontynuacji zlecenia lekarskiego. W odpowiedzi na to 
wprowadzono w programie 5 godz. ćw. MCSM dla 
realizacji scenariuszy wysokiej wierności, które ułatwią 
studentom osiągnięcie ww. umiejętności (godziny te 
przesunięto z puli godzin ćw. klasycznych).  
Na wniosek studentów zmniejszono wymiar godzin 
zajęć ze zdrowia publicznego na rzecz zajęć z 
psychologii. 
Na wniosek interesariuszy zewnętrznych oraz 
studentów dodano 5 godzin ćw. MCSM z przedmiotu 
Etyka zawodu pielęgniarki na trzecim roku studiów, co 
umożliwi studentom nabycie umiejętności właściwego 
zachowania w sytuacji dylematu etycznego oraz w 
innych trudnych sytuacjach związanych z realizacją 
świadczeń zdrowotnych. Część zajęć w ramach tego 
przedmiotu pozostawiono do realizacji na pierwszym 
roku studiów jako bazę do innych zajęć w ramach nauk 
w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauk w 
zakresie opieki specjalistycznej.  
Również na wniosek interesariuszy zewnętrznych i 
wewnętrznych zaplanowano formę ćw. MCSM – 5 
godzin do zajęć z podstaw rehabilitacji, dla zwiększenia 
możliwości nabycia umiejętności przez studentów (w 
ramach kompetencji pielęgniarskich) w określonych 
sytuacjach klinicznych poprzez odgrywanie ról w 
scenariuszach wysokiej wierności. Na prośbę 
nauczyciela prowadzącego zajęcia z prawa medycznego 
wprowadzono formę ćw. MSCM (10 godz.) dla 
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nauczenia studentów umiejętności związanych, np. z 
niebieską kartą. 
W programie uwzględniono również prośbę studentów 
dotyczącą wprowadzenia formy ćw. klasycznych (5 
godz.) w ramach zajęć Badania naukowe w 
pielęgniarstwie, dla ich lepszego przygotowania do 
kolejnych zajęć tj. seminarium dyplomowego. 
Planowana zmiana ta była również podyktowana 
wynikami analizy prac dyplomowych i ich słabymi 
stronami. Na wniosek nauczycieli w kartach 
przedmiotów zweryfikowano bilans punktów ECTS na 
bardziej przejrzysty. Obciążenie studenta wyrażone 
punktami ECTS zostało pozytywnie zaopiniowane przez 
studentów i Radę Interesariuszy. Jednoznacznie 
sprecyzowano, że na kierunku pielęgniarstwo, zgodnie 
ze standardem kształcenia obowiązuje stuprocentowa 
obecność, zweryfikowano metody kształcenia, metody 
umożliwiające studentom osiągnięcie efektów uczenia 
się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych oraz formy oceny formułującej i oceny 
podsumowującej. Zaliczenie praktyk zawodowych 
przeniesiono do oceny podsumowującej. W zakresie 
metod i form oceny osiągnięcia przez studentów 
efektów uczenia się uwzględniono te służące weryfikacji 
efektów osiąganych w ramach zajęć realizowanych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Zaktualizowano literaturę podstawową i 
uzupełniającą. Zaktualizowano treści kształcenia w 
kontekście efektów uczenia się oraz uwzględniając 
aktualną wiedzę, rozwój technologiczny i zgłaszane 
sugestie przez interesariuszy zewnętrznych i 
wewnętrznych. Zweryfikowano również treści 
kształcenia w zakresie ich sekwencyjności np. bardziej 
sprofilowano zawodowo treści kształcenia w ramach 
języka angielskiego, dokonano przesunięć treści w 
ramach  poszczególnych zajęć, np.  z podstaw 
pielęgniarstwa, badania fizykalnego, biochemii i 
biofizyki. Dla poprawy sekwencyjności i równomiernego 
obciążenia studentów pracą ćw. MCSM z podstaw 
pielęgniarstwa rozłożono równomiernie (po 100 godz.) 
w I i II semestrze. Zaplanowano również realizację części 
zajęć z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego w 
żłobku. Na wniosek Rady Interesariuszy w treściach 
scenariuszy w MCSM uwzględniono pacjentów: dziecko, 
rówieśnik, senior, zdenerwowana rodzina, agresywny 
pacjent, agresywna rodzina. Zaplanowano także treści z 
autoprezentacji oraz zwiększenie czasu na wykonywanie 
badania EKG w ramach badania fizykalnego. 
Zweryfikowano również kryteria oceniania prac 
przygotowywanych w ramach pracy własnej studenta 
pod kierunkiem nauczyciela. Wyjaśniono skrót zbun jako 
pracę własną studenta pod kierunkiem nauczyciela. 
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Zmiany w programie studiów i w stanowiących jego 
integralną część kartach przedmiotów wynikały również 
z analizy egzaminów i zaliczeń, egzaminu dyplomowego, 
poziomu umiędzynarodowienia, wyników hospitacji, 
wyników ankiet studentów oceniających zajęcia, 
wniosków zgłaszanych przez opiekunów praktyk 
zawodowych, wyników ankiet oceniających zajęcia z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, wyników ankiet kandydatów, a także 
wyników analizy mobilności międzynarodowej 
studentów, analizy zasobów bibliotecznych oraz 
przeglądu stanu i wyposażenia infrastruktury 
dydaktycznej i cyfrowej. 

 

 

Przegląd programu studiów wg wskaźników i cech charakterystycznych  
MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW Pielęgniarstwo  Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL Praktyczny  

FORMA Studia stacjonarne 

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Przewodnicząca –  

mgr Renata Cichocka 

Zastępca Przewodniczącej – 

mgr Sylwia Sieczka 

Członkowie- 

dr Maciej Kornatowski 

mgr Małgorzata Wróbel 

mgr Joanna Maciejewska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Martyna Kozak 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Daria Skrzyńska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Katarzyna Italiano 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Joanna Durmaj 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Michał Lazarowski 

Absolwent – Kiełbasa Natalia  

Interesariusz zewnętrzny – Grażyna Szczerbicka 

data dokonania przeglądu 

programu: 

21.04.2021 
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zagadnienia KOMENTARZE 

Ogólna 

charakterystyka 

programu studiów 

(z 

wyszczególnieniem 

podstawowych 

zalet i 

potencjalnych 

wad). 

Wskaźniki 

programu studiów  
Ocena wskaźników studiów 

Nazwa kierunku 

studiów: 
Pielęgniarstwo 

Poziom studiów:  I⁰ 

Profil studiów:  Praktyczny 

Profil kształcenia określony dla kierunku odpowiada efektom 

uczenia się, celom i zakresowi kształcenia na tym kierunku 

oraz jest zgodny z  Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zmianami)., ww. 

standardem kształcenia i ww. dyrektywami UE 

Nazwa kierunku studiów jest adekwatna do zakładanych efektów 

uczenia się oraz zgodna z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i 

Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

2019, poz. 1573) oraz  Dyrektywami 36/2005r.; 55/2013/UE 

Forma studiów:  Stacjonarne 

Nazwa dyscyplin 

 ( wraz z ich 

odsetkiem udziałów 

i wskazaniem 

dyscypliny 

wiodącej), do 

których kierunek 

został 

przyporządkowany. 

Dyscypliny: 

a. dyscyplina wiodąca: 

                           Nauki o Zdrowiu - 81% 

b. Nauki Medyczne  - 19% 

Uzasadnienie: 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu 

pielęgniarki 

Pielęgniarstwo- zawód interdyscyplinarny, zorientowany na 

wykonywanie świadczeń dedykowanych ludziom w różnym wieku 

i o różnych cechach demograficznych, w stanie zdrowia, różnych 

stanach klinicznych, z różnymi problemami biopsycho-

społecznymi.  

Świadczeń pielęgnacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych, 

diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i 

ratunkowych realizowanych w miejscu zdarzenia, miejscu pobytu 

pacjenta/podopiecznego, podmiotach ambulatoryjnych i 

stacjonarnych opieki zdrowotnej, opiekuńczych oraz pomocy 

społecznej.    

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów 

pierwszego stopnia, w związku z powyższym, wykazuje 
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interdyscyplinarny charakter powiązany z różnymi dziedzinami 

nauki, tj.  dziedziną  nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 

dziedziną nauk społecznych. Powiązania te dotyczą zarówno 

charakterystyki sylwetki absolwenta, jak  i programu studiów. 

Również efekty uczenia się oraz cele i zakres kształcenia, określone 

dla kierunku pielęgniarstwo odpowiadają wskazanym dziedzinom i 

dyscyplinom naukowym.  

Liczba lat studiów :  Właściwa  

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Liczba semestrów: Właściwa  

Liczba ECTS z 

podziałem na: 

 - cykl kształcenia  

- poszczególne lata 

 

 

 

- poszczególne 

semestry 

Właściwa  

  Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Rozkład roczny ECTS – po min. 60 ECTS/ rok, rozkłade 

semestralny – po min 30 ECTS/ semestr 

Przypisanie ECTS do grup zajęć (A,B,C,D,E) oraz 

poszczególnych zajęć zgodne z cyt. standardem 

 

Program uwzględnia zajęcia z wychowania fizycznego zostały 

określone w  standardzie kształcenia jako przedmiot obowiązkowy  

bez przypisanych punktów ECTS. 

Wymiar zajęć 

praktycznych – 

godziny/ ECTS ( 

jeśli dotyczy) 

Zgodne ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Wymiar praktyk 

zawodowych 

godziny / ECTS 

Zgodne  ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 
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położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się w grupach zajęć C i 

D: 

✓  
Tytuł zawodowy 

absolwenta 
Licencjat pielęgniarstwa 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli 

akademickich lub 

innych osób 

prowadzących 

zajęcia. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Liczba punktów 

ECTS objętych 

programem 

studiów 

uzyskiwana w 

ramach zajęć z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli 

akademickich lub 

innych osób 

prowadzących 

zajęcia i studentów. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) oraz wymaganiami 

ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (2018, ze zmianami). 

Łączna liczba 

godzin i punktów 

ECTS 

przyporządkowana 

zajęciom 

kształtującym 

umiejętności 

praktyczne. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) oraz wymaganiami 

ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (2018, ze zmianami). 

Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS objętych 

programem 

studiów 

uzyskiwana w 

ramach zajęć do 

wyboru. 

Zgodna ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Liczba godzin i 

liczba punktów 
Zgodna ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 
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ECTS 

przypisanych 

zajęciom z 

dziedziny nauk 

humanistycznych i / 

lub społecznych 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Język obcy, liczba 

godzin i liczba 

ECTS przypisana 

do zajęć z tego 

języka oraz poziom 

jego opanowania w 

trakcje studiów 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS 

przyporządkowana 

zajęciom z 

wykorzystaniem 

metod i technik 

kształcenia na 

odległość. 

Zgodne ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Liczba punktów 

ECTS przypisana 

za przygotowanie 

pracy dyplomowej i 

egzamin 

dyplomowy 

Zgodne ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Moduły z 

przypisaną liczbą 

godzin i liczbą 

ECTS. 

Zgodne ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Poprawność 

formalna względem 

obowiązujących 

norm i przepisów 

prawnych  

 

Zgodność 

programu z 

prawem 

europejskim 

Program studiów zgodny z: 

Directive 2005/36/WE; Directive2013/55/UE  

Zgodność 

programu z 

prawem 

dotyczącym 

szkolnictwa 

wyższego  

Program studiów zgodny z: 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.    U.  z 2018 r. poz. 1668, ze 

zmianami), 

- Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo    o szkolnictwie  wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1669, ze. zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 20 września  2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  

(Dz.U.2018 poz.1818). 

- Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji    (Dz.U.2020, poz. 226 
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obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12 lutego 2020 w 

sprawie     ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

Zintegrowanym  Systemie. Kwalifikacji), 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 14 listopada 2018 r. ze zmianami w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 września 2018   r. w  sprawie studiów (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami). 

 

Zgodność 

programu z 

prawem  

regulującym 

kształcenie na 

kierunku 

pielęgniarstwo 

Program studiów zgodny z: 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 

lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573 ), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia 

pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 970)  
Zgodność 

programu z 

prawem 

dotyczącym 

praktyki 

pielęgniarskiej i 

rynku usług 

zdrowotnych 

Program studiów zgodny z: 

- Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 

174 poz. 1039  ze  zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych   i rehabilitacyjnych 

udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie   

bez    zlecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017 r. poz. 497), 

- rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń   

gwarantowanych z poszczególnych zakresów świadczeń 

zdrowotnych 
Zgodność 

programu z  

wytycznymi 

KRASzPiP 

Program studiów zgodny z: 

- Uchwałę KRASZPIP nr 103/IV/2017 z dnia 22 czerwca 

2017 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Centrach 

Symulacji Medycznej – wielo- i monoprofilowych na 

kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo, 

- Uchwałą nr 85/V/2019 z dnia 17 października 2019 r. 

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i 

Położnych w sprawie określenia szczegółowych kryteriów 

oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia), 

- Uchwałą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek 

i Położnych Nr 96/V/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w 

sprawie zaleceń dotyczących sposobu realizacji programu 

kształcenia w zakresie standardu wyposażenia pracowni 

umiejętności pielęgniarskich i położniczych). 
Zgodność z  

prawem 

uczelnianym  

Program studiów zgodny z: 

- Misją Uczelni, 

- Misją Wydziału Nauk o Zdrowiu 

- Strategią Rozwoju Uczelni, 

- Strategią Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu 

- Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia 

- Programem Rozwojowym Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku powiązanym z Monoprofilowym 

Centrum Symulacji Medycznej, 
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- Uczelnianymi wytycznymi dotyczącymi opracowania 

programu studiów 

- Regulaminem studiów 

- Uchwałami senatu MUP 

- Uchwałami Rady Programowo-Dydaktycznej WNoZ 

Program uwzględnia również opinie Rady Interesariuszy i Rady 

Uczelnianej Samorządu Studentów.  
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Wartość 

merytoryczna, a w 

szczególności:  

Dostosowanie 

programu do 

aktualnych potrzeb 

rynku pracy. 

Adekwatność 

przyjmowanych 

rozwiązań 

względem 

zakładanych 

efektów uczenia się 

Spójność 

poszczególnych 

elementów i 

integralność 

programu.  

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów kształcenia  ze 

strategią uczelni oraz 

polityką jakości 

Koncepcja oraz cele kształcenia są spójne i zgodne z:  

- Strategią MUP i Strategią Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

- polityką jakości kształcenia opisaną Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia,  

- dyscyplinami naukowymi, do których kierunek został przyporządkowany,  

- kompetencjami zawodowymi pielęgniarki określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zmianami) oraz zapisami standardu kształcenia 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. z 

2019, poz. 1573), w tym m.in. szczegółowymi efektami uczenia się określonymi dla studiów 

pierwszego stopnia w zakresie wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach 

realizacji zleceń lekarskich. 

- planami rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

- postępem technologiczny, naukowym i merytorycznym w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku pielęgniarstwo, 

- potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym  dynamicznie zmieniającymi się potrzebami 

zawodowego rynku pracy w kraju i w regionie wymagającymi przygotowania absolwentów kierunku 

pielęgniarstwo o wysokich kompetencjach zawodowych, posiadających umiejętności elastycznego 

reagowania na potrzeby pracodawców w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych,   

- uwarunkowaniami demograficznymi, zdrowotnymi i społecznymi regionu oraz kraju, 

 - wynikami monitoringu karier zawodowych absolwentów kierunku pielęgniarstwo,  

- wzorcami międzynarodowymi w procesie kształcenia pielęgniarek,  

- uwarunkowaniami  europejskimi  i perspektywami krajowymi rozwoju pielęgniarstwa, 
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- zapisami Modelu współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu MUP w Płocku z podmiotami leczniczymi w 

celu upraktycznienia systemu kształcenia  pielęgniarek i położnych oraz wzmocnienia współpracy z 

pracodawcami w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

- współpracą z interesariuszami zewnętrznymi w analizowaniu i organizacji kształcenia praktycznego, a 

także jego doskonaleniu, 

-  nowoczesną infrastrukturą WNoZ, 

- nowoczesnymi metodami kształcenia, w tym również metodami symulacji medycznej, technologiami 

IT i związanymi z nimi narzędziami informatycznymi,  

-  profesjonalną kadrą dydaktyczną z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i bogatym doświadczeniem 

praktycznym,  

- uwarunkowaniami formalno-prawne kształcenia na kierunku pielęgniarstwo: 

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, 

wykazują interdyscyplinarny charakter powiązany z  dziedziną medyczne i nauki o zdrowiu, w tym z 

dyscyplinami naukowymi: nauki o zdrowiu ( wiodąca) oraz nauki medyczne. Powiązania te dotyczą 

zarówno charakterystyki sylwetki absolwenta, jak  i programu studiów.  

 

Również efekty uczenia się oraz cele i zakres kształcenia, określone dla kierunku pielęgniarstwo 

odpowiadają wskazanej  dziedzinie i dyscyplinom naukowym. 

 

Koncepcja i cele kształcenia, a także efekty uczenia się  i program studiów  uwzględniały: 

1. Misję PWSZ w Płocku ( Uchwała Nr 29/2016 Senatu PWSZ  z dnia 16.03.2016r.),  

którą jest  realizacja celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem pokoleń Polaków 

zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności twórczości i równości dostępu do wiedzy. Dążenie do 

zbudowania wiodącego lokalnego ośrodka naukowo-dydaktycznego służące rozwojowi regionu 

płockiego i całego Mazowsza poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 
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umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy, propagowanie obywatelskich i proeuropejskich postaw 

obywatelskich i społecznych. PWSZ prowadzi i rozwija kształcenie zgodnie ze Zintegrowanym 

Systemem Kwalifikacji oraz charakterystykami drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Umożliwia studentom zdobycie wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie oraz solidne przygotowanie 

praktyczne do wykonywania zadań zawodowych. Stanowi odpowiedź na potrzeby intelektualne 

mieszkańców regionu i dynamicznie rozwijające się potrzeby rynku pracy. Jako wspólnota nauczycieli 

akademickich, studentów i pozostałych pracowników kieruje się zasadą wysokiej jakości kształcenia i 

konkurencyjności programowo-dydaktycznej w tworzeniu oferty współpracy ze środowiskiem 

lokalnym. Zapewnia wysoką jakość kształcenia w oparciu o Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Troską PWSZ jest także utrzymywanie więzi z absolwentami i korzystanie z uzyskanych 

informacji zwrotnych, w celu doskonalenia jakości kształcenia dla potrzeb rynku pracy dynamizując i 

zwiększając rolę aktywizacji zawodowej poprzez Biuro Karier i wsparcie kontaktu z absolwentami. 

Uczelnia prowadzi proces kształcenia i wychowania oraz badania naukowe w oparciu o najwyższe 

zdobycze współczesnej nauki i dydaktyki. W atmosferze tolerancji i wolności buduje trwałe relacje w 

społeczeństwie oraz kształtuje otwartość na to, co nieznane, rozwija humanistyczną wrażliwość i 

odpowiedzialność za działanie. Kształcenie wpisuje się w lokalne, regionalne i krajowe strategie we 

współpracy z interesariuszami zewnętrznymi adekwatnie do potrzeb rynku pracy. PWSZ współpracuje 

z innymi ośrodkami akademickimi, prowadzi międzynarodową wymianę studentów oraz organizuje 

staże zagraniczne dla nauczycieli akademickich. 

2. Misję Wydziału Nauk o Zdrowiu: „ Człowiek najwyższym dobrem” (Uchwała nr 70/2016 Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 13.12.2016r.),, tj. osiągnięcie wysokich standardów w nauce i 

dydaktyce. Kształcenie oparte na doświadczeniach naukowo-badawczych i eksperckich kadry 

nauczającej oraz nowoczesnych technikach nauczania, służących przygotowaniu studentów do 

profesjonalnego funkcjonowania zawodowego. Nabycie przez absolwentów umiejętności ciągłego 

rozwoju własnej osobowości oraz krytycznego myślenia, poprzez ukształtowanie nawyku ustawicznego 

kształcenia, a tym samym przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowych dla potrzeb 

własnych i innych ośrodków naukowych oraz gospodarczych. Prowadzenie procesu edukacyjnego 

zmierzającego do wychowania studentów w duchu poszanowania praw i godności człowieka, uczuć 

narodowych i tolerancji światopoglądowej, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich 

obowiązków.  
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3. Strategię Rozwoju PWSZ w Płocku ( Uchwała Nr 29/2016 Senatu PWSZ 

 z dnia 16.03.2016r.)  oraz Strategią Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2016-2020 (Uchwała 

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 70/2016 z dnia 13.12.2016r.),  

a w szczególności z celem głównym, tj. zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia poprzez 

prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzącym do współpracy i kształtowania 

otoczenia społecznego i gospodarczego, a także ich celami strategicznymi: Wysoka jakość procesu 

dydaktycznego i jego obsługi; Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, Współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 

Były również zgodne z: 

4. Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w (Uchwała Nr 13/2011 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wdrożenia 

„Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku” ze zmianami)   oraz 

stanowiącym jego uszczegółowienie Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia  na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu (Uchwała Nr 13/2012 Instytutu Nauk o Zdrowiu z dnia 12.12.2012 ze 

zmianami)którego celem jest realizacja misji i strategii w wymiarze dydaktycznym i społecznym, a więc  

tworzenie  wysokiej jakości kształcenia i  ugruntowanie pozycji PWSZ 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 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.  

5. treścią Programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku powiązanego 

z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (Uchwała Senatu  Uczelni nr 60/2019 z dnia 25 

września 2018r. w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwojowego PWSZ w Płocku powiązanego z 

MCSM w związku realizacją Projektu pn. ,,Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia 

na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku’’ współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na 

lata 2014-2020 Działanie 5.3, Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Głównym celem 
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Programu Rozwojowego jest podniesienie jakości, warunków i efektywności kształcenia studentów oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów  poprzez wykorzystanie w procesie kształcenia praktycznego 

metod symulacji medycznej. Program Rozwojowy skupia się na działaniach zmierzających do rozwoju 

kształtowania umiejętności praktycznych studentów z wykorzystaniem metod symulacji medycznej 

obejmując utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) oraz podniesienie 

kompetencji edukacyjnych kadry dydaktycznej i zwiększenie trwałości osiągniętych przez studentów 

efektów kształcenia/ uczenia się, głównie w zakresie praktycznych umiejętności zawodowych. 

Kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej daje możliwość: opanowania 

umiejętności technicznych; przygotowania do prawidłowej komunikacji z pacjentem; wspierania 

nowych strategii uczenia oraz zapewnienia możliwości treningu w sytuacji ograniczonej liczby miejsc 

do praktyk klinicznych. Nauczanie studentów w MCSM, ze względu na różne poziomy wierności 

symulacji medycznej gwarantuje fizyczny, kontekstualny i emocjonalny realizm, pozwalający 

studentowi doświadczyć działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W Monoprofilowym 

Centrum Symulacji Medycznej są zapewnione: wierność wyposażenia (stopień odwzorowania 

rzeczywistości przez symulator); wierność otoczenia (stopień odwzorowania rzeczywistości przez 

środowisko symulacyjne); wierność psychologiczna (stopień odwzorowania rzeczywistości przez 

uczestników symulacji medycznej). Nauczanie na bazie realistycznych scenariuszy, w odpowiednio 

wyposażonym w trenażery i symulatory wysokiej wierności MCSM, pozwoli na przekazywanie wiedzy 

i zdobywanie przez studentów umiejętności opartych o najnowsze osiągnięcia medyczne; nauczy, 

rozwinie i udoskonali umiejętności komunikacyjne, nauczy pracy w zespołach interdyscyplinarnych, 

ukształtuje postawy pracowników, a jednocześnie ochroni pacjentów przed niepotrzebnym ryzykiem. 

 

Sylwetka absolwenta została opisana właściwie. Została wyrażona przede wszystkim w celach 

kształcenia i efektach uczenia się.  

Cel kształcenia został zdefiniowany poprawnie, tj. określono, że celem studiów jest osiągnięcie efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających uzyskanie 

prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Efekty uczenia się zawarte w programie szczegółowym są zgodne z sylwetką absolwenta i ze standardem 

kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 
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laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 2019, poz. 1573) oraz odpowiadają 

kompetencjom zawodowym  pielęgniarki określonym w art. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

( 15 lipiec 2011 r. Dz. U. Nr 174, poz1039 ze zmianami). 

Właściwie wskazano, że dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego 

stopnia na kierunku   pielęgniarstwo, który: 

1.1. W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

1) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych; 

2) etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania 

diagnostycznego i terapeutycznego w    wybranych jednostkach chorobowych; 

3) uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego; 

4) system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich 

Unii Europejskiej; 

5) zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 

6) modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą; 

7) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki. 

 

1.2. W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

1) udzielać świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 

2) udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej; 

3) rozpoznawać problemy zdrowotne i określać priorytety w opiece pielęgniarskiej; 

4) samodzielnie organizować, planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną 

opiekę pielęgniarską nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując 

wskazania aktualnej wiedzy medycznej; 

5) samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach); 

6) decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

7) współpracować z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki 

pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych; 

8) przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy 

pielęgniarskiej; 

9) wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń 

lekarskich; 
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10) dokonywać analizy jakości opieki pielęgniarskiej; 

11) organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach 

opieki zdrowotnej. 

 

1.3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych 

opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;  

2) przestrzegania praw  pacjenta; 

3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym 

przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem; 

4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe; 

5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu; 

6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta; 

7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych. 

 

Właściwie określono, że: 

- absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki; 

- absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do kontynuacji 

kształcenia: podjęcia studiów drugiego stopnia oraz kształcenia podyplomowego; 
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- absolwentowi przysługuje prawo ubiegania się o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce 

oraz automatyczne uznanie kwalifikacji w państwach członkowskich UE i uzyskanie legitymacji 

zawodowej. 

 

Poprawnie wskazano, że absolwent posiada możliwości zatrudnienia określone w ustawie o zawodach 

pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039 ze zmianami) , tj.:  

- do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności : 

• rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;  

• rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjenta;  

• planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;  

• samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;  

• realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;  

• orzekania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;  

• edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, 

 

-zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,  na których wykonuje się 

czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej;  

-zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zmianami) 

lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z 

przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej  

-zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad 

ochroną zdrowia;  
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 -pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych 

jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się 

czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;  

 -pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych 

stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, 

organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla 

osób pozbawionych wolności;  

-zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z 

uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;  

-zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ((Dz. U. z 2013 r. poz. 1457); funkcji z 

wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;  

.- powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z 

wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji 

w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie 

z obowiązku świadczenia pracy. 

Poprawnie wskazano, że absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu w ramach: 

 - umowy o pracę;  

- stosunku służbowego;  

- na podstawie umowy cywilnoprawnej;  

- wolontariatu;  

- w ramach indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej. 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się z 

dyscypliną lub 

dyscyplinami do których 

Koncepcja i cele kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, 

wykazują interdyscyplinarny charakter powiązany z  dziedziną nauki  medyczne i nauki o zdrowiu, w 
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kierunek jest 

przyporządkowany 
tym z dyscyplinami naukowymi: nauki o zdrowiu ( wiodąca) oraz nauki medyczne. Powiązania te 

dotyczą zarówno charakterystyki sylwetki absolwenta, jak  i programu studiów.  

 

Również efekty uczenia się oraz cele i zakres kształcenia, określone dla kierunku pielęgniarstwo 

odpowiadają wskazanej  dziedzinie i dyscyplinom naukowym. 

 

Umiejscowienie kierunku w ww. dziedzinach nauki  i dyscyplinach naukowych jest zgodne z: 

- Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 2019, poz. 1573), 

- Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039  

  ze  zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września  2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  (Dz.U.2018 poz.1818). 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.    U.  z 2018 r. poz. 

1668, ze zmianami), 

- Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

   o szkolnictwie  wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze. zmianami). 

- Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji    (Dz.U.2020, poz. 

226 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12 lutego 2020 w sprawie     ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o Zintegrowanym  Systemie. Kwalifikacji), 

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. ze zmianami w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 
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- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018   r. w  sprawie 

studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  

   rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych   i rehabilitacyjnych 

udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie   bez    zlecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017 r. 

poz. 497), 

-aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń  

   gwarantowanych z poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się czy 

uwzględnianych 

postępach w obszarach 

działalności 

zawodowej/gospodarczej 

właściwych dla kierunku 

Koncepcja i cele kształcenia: 

uwzględniają postęp w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku 

pielęgniarstwo – wyrażone zarówno w nauczaniu zastosowania nowoczesnych technologii w  praktyce 

zawodowej, jak i procedur oraz standardów, poszerzonych kompetencji zawodowych, samodzielności 

zawodowej (decyzyjnej i ponoszenia odpowiedzialności) oraz wykorzystywania dowodów naukowych 

w praktyce zawodowej. 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się czy są 

zorientowane na 

potrzeby otoczenia 

społeczno- 

gospodarczego, w tym w 

szczególności 

zawodowego rynku 

pracy 

 Koncepcja i cele kształcenia:  

są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego 

rynku pracy. Efekty uczenia się  wskazane do osiągnięcia w toku kształcenia oraz treści i metody 

kształcenia służące ich osiągnięciu są kompatybilne z zadaniami zawodowymi i świadczeniami 

zdrowotnymi realizowanymi przez pielęgniarkę w systemie opieki zdrowotnej i in. ww. miejscach 

wskazanych jako tożsame z wykonywaniem zawodu pielęgniarki, 

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji 

celów uczenia się czy 

zostały określone we 

współpracy z 

interesariuszami 

wewnętrznymi i 

zewnętrznymi 

W opracowaniu efektów uczenia się  i programu studiów uczestniczyli nauczyciele akademiccy, 

studenci, przedstawiciele pracodawców, samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz 

pielęgniarskich towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych.  

Efekty uczenia się oraz program studiów uzyskały pozytywne opinie interesariuszy zewnętrznych i 

wewnętrznych, tj.: 
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- Rady Interesariuszy dla Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo  

-zrzeszającej przedstawicieli pracodawców, głównie podmiotów leczniczych, podmiotów opieki 

społecznej oraz kierowniczą kadrę pielęgniarską i położniczą (zastępców dyrektorów ds. 

pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne, przełożone pielęgniarek, przedstawicieli Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Płocku), absolwentów 

WNoZ oraz przedstawicieli nauczycieli i przedstawicieli studentów, 

- Wydziałowej Komisji Programowo- Dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

- Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości  Kształcenia  

- Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. 

Analiza poprawności i 

zgodności danych 

uwzględnionych w 

przeglądzie koncepcji  

kształcenia i programu 

studiów  z 

obowiązującymi 

wymaganiami, w tym 

również standardami 

kształcenie( jeśli 

dotyczy) 

Dane przedstawione  w przeglądzie programu  są poprawne i zgodne  z obowiązującymi wymaganiami  

szkolnictwa wyższego, w tym również standardami kształcenia oraz wymaganiami rynku świadczeń 

zdrowotnych.  

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Analiza zgodności 

efektów uczenia się z 

koncepcją, celami 

kształcenia i profilem 

studiów  

Zakładane efekty uczenia się na studiach pierwszego zostały określone dla całego kierunku studiów i 

poszczególnych modułów zajęć tj. odpowiednio: nauki podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, 

nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i nauki w zakresie opieki specjalistycznej. 

Efekty uczenia się są zgodne ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

pielęgniarki określającego efekty kierunkowe (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 

lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i 

ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), Są one zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz 
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właściwe dla praktycznego profilu studiów. Profil praktyczny jest także zgodny z zapisami ww. 

standardu kształcenia.  

Analiza zgodności 

efektów uczenia się z 

odpowiednim poziomem 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Efekty uczenia się poza właściwą implementacją ze standardu kształcenia do programu studiów; ich 

powiązaniem z koncepcją i celami kształcenia  zostały właściwe przyporządkowane do szóstego 

poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji -Dz.U. 2018 poz. 2218;  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020, poz. 226 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 

12 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym  Systemie 

Kwalifikacji).  

Analiza zgodności 

efektów uczenia się z: 

-  aktualnym stanem 

wiedzy, 

- dyscyplinami 

naukowymi, do których 

kierunek został 

przyporządkowany, 

- praktyki zawodowej, 

- zawodowego rynku 

pracy. 

Efekty uczenia się są zgodne z aktualnym stanem wiedzy w zakresie dyscyplin: nauki o zdrowiu i nauki 

medyczne, do których kierunek studiów został przyporządkowany.  

są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego 

rynku pracy. Efekty uczenia się  wskazane do osiągnięcia w toku kształcenia oraz treści i metody 

kształcenia służące ich osiągnięciu są kompatybilne z zadaniami zawodowymi i świadczeniami 

zdrowotnymi realizowanymi przez pielęgniarkę w systemie opieki zdrowotnej i in. ww. miejscach 

wskazanych jako tożsame z wykonywaniem zawodu pielęgniarki,; a także przygotowują do świadczenia 

pracy w różnej formule prawnej, tj. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, 

samozatrudnieniu, stosunku służbowym oraz wolontariacie. 

Analiza efektów uczenia 

się w zakresie: 

- umiejętności 

praktycznych, 

- umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim na 

poziomie B2 

- kompetencji 

społecznych 

Efekty uczenia się umożliwiają zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych właściwych dla zakresu pracy pielęgniarki i podjęcia/kontynuacji dalszego kształcenia.  

Efekty uczenia się zgodnie ze standardem kształcenia: 

-  zostały skalsyfikowane w trzy grupy: w zakresie wiedzy, w zakresie umiejętności, w zakresie 

kompetencji społecznych.  Efekty uczenia się zostały właściwie przypisane do form zajęć o charakterze 

aktywizującym, co umożliwia ich osiągnięcie przez studentów. Stanowią podstawę do realizacji zadań 

zawodowych i świadczeń zdrowotnych przez absolwentów na rynku świadczeń zdrowotnych. Efekty 

uczenia się dla zajęć o charakterze praktycznym, w tym m. in. dla zajęć  praktycznych i praktyk 

zawodowych umożliwiają osiągnięcie specjalistycznych umiejętności zawodowych i kompetencji 
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koniecznych w 

działalności zawodowej   
społecznych wymaganych w pracy pielęgniarki i określonych w standardzie kształcenia, które 

przygotowują do wykonywania zawodu pielęgniarki zgodnie; 

-  w grupie efektów uczenia się uwzględniono umiejętności posługiwania się językiem angielskim na 

poziomie B2  ESOKJ, które przypisano do zajęć: język angielski w formie ćwiczeń; 

-  uwzględniono wszystkie efekty w zakresie kompetencji społecznych. Efekty te są zgodne również z 

sylwetką absolwenta, przygotowując go do przestrzegania w pracy zawodowej: Kodeksu Etyki 

Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej, prawa zawodowego,  zasad współpracy 

społecznej,  prawa ogólnego, dążenia do rozwoju własnego i rozwoju pielęgniarstwa jako profesji o 

szczególnym znaczeniu społecznym.  

Efekty w zakresie umiejętności zawodowych, posługiwania się językiem obcym i kompetencji 

społecznych  zostały w większości przypisane do dominującej dyscypliny naukowej: nauki o zdrowiu.  

Efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych przegotowują do wykonywania zawodu w 

obszarach określonych w ustawie o zawodach (Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej - Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zmianami). 

) oraz do realizacji samodzielnych świadczeń zdrowotnych  (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

28 lutego 2017 r. w sprawie    rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych   i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie   bez    

zlecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017 r. poz. 497), a także realizacji zadań zawodowych w poszczególnych 

zakresach świadczeń gwarantowanych (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń    

gwarantowanych z poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych). Stanowią również bazę do 

dalszego rozwoju zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego  i/ lub prowadzenia badań 

naukowych w zakresie praktyki pielęgniarskiej i/lub zawodowego rynku pracy.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

Analiza treści 

programowych w 

zakresie zgodności z 

efektami uczenia się 

Treści programowe są wewnętrznie spójne oraz zgodne z: 

- standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 
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przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 2019, poz. 1573), 

- dyrektywami UE - Directive 2005/36/WE; Directive2013/55/UE,, 

- poziomem kształcenia - studiów pierwszego stopnia, 

- określonymi dla kierunku  efektami uczenia się,  

- celami i zakresem kształcenia na kierunku, 

- Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zmianami). 

Treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się. 

Analiza treści 

programowych pod 

kątem zgodności z 

wiedzą i praktyką w 

zakresie dyscypliny/ 

dyscyplin, do których 

przyporządkowano 

kierunek studiów 

Treści kształcenia uwzględniają wiedzę i jej zastosowania w zakresie dyscyplin: nauki o zdrowiu 

(dyscyplina wiodąca) i nauki medyczne, do których kierunek został przyporządkowany. 

Analiza treści 

programowych, w 

kontekście 

kompatybilności z 

obowiązującymi 

normami i zasadami 

właściwymi dla danego 

zakresu działalności 

zawodowej 

Zgodnie z profilem praktycznym studiów treści programowe określone w sylabusach/ kartach 

przedmiotów i przydzielone do grup szczegółowych efektów uczenia się, odnoszą się do norm i zasad 

praktyki z obszaru działalności zawodowej pielęgniarek, a także zawodowego rynku pracy w zakresie 

świadczeń pielęgniarskich, uwarunkowaniami prawa zawodowego, prawa regulującego świadczenia 

zdrowotne, funkcjonowanie podmiotów leczniczych, etyki zawodowej, wytycznymi konsultantów 

krajowych i wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, standardami i procedurami 

praktyki pielęgniarskiej, dowodami naukowymi dla praktyki pielęgniarskiej.  

Analiza treści 

programowych w 

zakresie uwzględnienia 

aktualnej wiedzy i stanu 

praktyki w obszarach 

działalności zawodowej 

/gospodarczej oraz 

Treści kształcenia uwzględniają aktualną wiedzę w zakresie nauk podstawowych, nauk  społecznych i 

humanistycznych, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauk w zakresie opieki 

specjalistycznej oraz są właściwe dla aktualnego stanu praktyki w obszarach działalności zawodowej 

oraz zawodowego. Treści kształcenia przypisane poszczególnym przedmiotom zawierają zagadnienia 

dotyczące nowoczesnego, opartego na dowodach naukowych podejścia do pielęgniarstwa. W programie 

kształcenia  uwzględniono  aktualnie stosowane w praktyce rozwiązania naukowe. Wiedza bazuje na 
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zawodowego rynku 

pracy zgodnie z 

kierunkiem studiów 

aktualnej literaturze i doniesieniach naukowych. Zagadnienia praktyczne uwzględniają aktualne 

standardy, procedury i technologie przygotowujące studentów do samodzielnej realizacji świadczeń w 

systemie lecznictwa stacjonarnego, podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece 

specjalistycznej, opiece paliatywnej, opiece długoterminowej itd. w ramach świadczeń profilaktycznych, 

diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, ratunkowych i edukacyjnych, a także wystawiania 

recept/ zleceń odpowiednio na leki i wyroby medyczne w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego, 

badania diagnostyczne.  

Analiza kompleksowości 

treści programowych 
Treści programowe są kompleksowe, adekwatne do zajęć przewidzianych w programie studiów 

pierwszego. Uwzględniają także treści wynikające z przedmiotów fakultatywnych i  przedmiotów 

dodatkowych, określonych jako ogólnouczelniane. W sylabusach przedmiotów określono także treści 

programowe w odniesieniu do pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela ze wskazaniem 

liczby godzin przeznaczonych na ich realizację oraz przypisanej liczby ECTS. 

Analiza specyfiki treści 

programowych dla 

danego kierunku 

studiów 

Treści programowe są  zgodne ze specyfiką kierunku studiów. 

Analiza treści 

programowych w 

kontekście zapewnienia 

możliwości osiągnięcia 

przez studentów efektów 

uczenia się 

Treści programowe umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się  

Analiza treści 

kształcenia w zakresie 

uwzględnienia pełnego 

zakresu treści 

programowych 

określonych w 

standardach kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

Treści kształcenia uwzględniają pełen zakres treści określonych  w standardzie kształcenia na studiach 

pierwszego stopnia.   

Analiza planu studiów Plan studiów/ harmonogram studiów  jest zgodny z rozporządzeniem  
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Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018   r. w  sprawie studiów (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami) oraz standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu pielęgniarki (Dz. U. 2019, poz. 1573). 

Uwzględnia: 

- podział na lata i semestry kształcenia, 

- grupy zajęć (moduły)   i zajęcia (przedmioty) przypisane do poszczególnych grup (modułów),  

- liczbę godzin do zajęć i poszczególnych form tych zajęć dla zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, 

- liczbę godzin  dla semestrów, dla poszczególnych roczników i sumarycznie dla całego cyklu 

kształcenia,  

- liczbę godzin dla zajęć w ramach nauk społecznych i humanistycznych, 

- liczbę godzin zajęć z języka angielskiego, 

- liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela lub innej osoby, 

- liczbę godzin na pracę własną studenta pod kierunkiem nauczyciela 

- liczbę godzin zajęć do wyboru, 

- liczbę godzin zajęć z wychowania fizycznego, 

- liczba godzin ponadstandardowych - dodatkowych/ ogólnouczelnianych,  

- liczbę ECTS dla zajęć i grup zajęć, wyodrębnioną liczbę ECTS dla zajęć o charakterze praktycznym, 

- liczbę ECTS dla zajęć z języka angielskiego 

- liczbę ECTS dla zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,  

- liczbę ECTS dla poszczególnych semestrów, dla poszczególnych roczników i sumarycznie dla całego 

cyklu kształcenia,  

- liczbę ECTS  dla zajęć w ramach nauk społecznych i humanistycznych, 

- liczbę ECTS dla zajęć do wyboru.  

- liczbę ECTS dla seminarium dyplomowego,  

- liczbę ECTS dla egzaminu dyplomowego. 

- liczba ECTS za zajęcia ponadstandardowe- dodatkowe/ ogólnouczelniane. 

Również plan zajęć do realizacji przez studenta uwzględnia równomierne obciążenie pracę.  

Plan studiów umożliwia studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  

Analiza równomiernego 

obciążenia studentów w 

poszczególnych latach i 

semestrach 

Studenci obciążeni pracą równomiernie, z uwzględnieniem poszczególnych semestrów (nie mniej niż 

30 ECTS na semestr) i poszczególnych lat studiów (nie mniej niż 60 ECTS na rok), uwzględniając 

nakład pracy studentów niezbędny do osiągnięcia przez nich efektów uczenia się  przypisanych do grup 

zajęć i poszczególnych przedmiotów. 
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 Należy jednak podkreślić, że ze względu na dużą liczbę godzin określonych w standardzie kształcenia, 

średnie roczne obciążenie pracą studenta wynosiło 1631 godz., średnie semestralne- 816 godz., średnie 

miesięczne – 163 godz., średnie dzienne- 11 godzin.  

Analiza sekwencyjności 

przedmiotów 
Sekwencja przedmiotów właściwa. Należy podkreślić, że w programie studiów uwzględniono 

sekwencyjność grup zajęć, zajęć (przedmiotów), form zajęć i treści kształcenia. Taka struktura 

sekwencyjności zapewnia studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  

METODY KSZTAŁCENIA  

Wskazane w programie 

metody kształcenia 
W programie studiów wskazano formy zajęć: wykłady, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia,  ćwiczenia 

MCSM, ZP MCSM, ZP i PZ. Natomiast jako metody:  metody podające np. wykład informacyjny; 

metody problemowe, metody aktywizujące np. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, 

studiowanie literatury, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów; metody eksponujące np. film, metody 

programowane z użyciem komputera; metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne, 

instruktaż (wstępny, bieżący, końcowy), symulacja medyczna (realizowana wg scenariuszy) niskiej 

wierności (metoda 4 kroków, równych kroków), symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności, 

metoda indywidualnych przypadków, praca w grupie, metody stosowane w sytuacji wykonywania 

świadczeń zdrowotnych w naturalnym środowisku, pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela lub 

opiekuna praktyki zawodowej. W doborze metod uczenia się są uwzględniane najnowsze osiągnięcia 

dydaktyki akademickiej, a w nauczaniu i uczeniu się odpowiednio dobrane środki i narzędzia 

dydaktyczne wspomagające osiąganie efektów uczenia się, nowoczesne multimedialne narzędzia 

dydaktyczne zapewniające stały kontakt między nauczycielem a studentami i możliwość weryfikacji 

efektów uczenia się.  

Analiza czy metody 

kształcenia są 

zorientowane na 

studentów i czy 

motywują ich do 

aktywnego udziału w 

procesie nauczania, 

uczenia się 

Metody kształcenia  zapewniają stymulację  studentów do samodzielności i pełnienia aktywnej roli w 

procesie uczenia się. W większości są to metody problemowe i aktywizujące, dzięki którym studenci 

mogą nabywać kompetencje w zakresie samodzielnego uczenia się. Metody kształcenia zostały 

wskazane w sylabusach/ kartach przedmiotów. Określono także metody kształcenia w odniesieniu do 

pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela. 

Analiza czy w 

programie uwzględnia 

się środki dydaktyczne 

W programie wskazano właściwe  środki dydaktyczne  adekwatnie do określonych efektów uczenia 

się, co umożliwia studentom ich osiągnięcie. 



122 
 

właściwe dla efektów 

uczenia się 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie studiów 

metody i środki 

dydaktyczne 

umożliwiają osiągnięcie 

efektów uczenia się, w 

tym określone w 

standardzie kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

W programie studiów uwzględnione są metody i środki dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie 

określonych efektów uczenia się oraz zgodne z aktualnym standardem kształcenia 

 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie studiów 

metody i środki 

dydaktyczne 

umożliwiają 

przygotowanie do 

działalności zawodowej 

w obszarach 

zawodowego rynku 

pracy właściwych dla 

kierunku 

W programie studiów uwzględnione są metody i środki dydaktyczne  umożliwiające przygotowanie do 

działalności zawodowej na rynku pracy. 

Metody kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia zapewniają 

przygotowanie do działalności zawodowej pielęgniarki W przygotowaniu do zawodu 

pielęgniarki/pielęgniarza wskazano zróżnicowane metody i środki umożliwiające przyswajanie wiedzy, 

rozwiązywanie problemów, nabywanie umiejętności oraz działalność praktyczną. Przygotowują 

studentów do pełnienia aktywnej roli zawodowej poprzez np. ćwiczenia w ramach symulacji medycznej, 

realizację zadań w ramach pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela, pracę z pacjentem w 

warunkach rzeczywistych w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Wskazane metody 

integrują wiedzę z różnych dziedzin, uczą myślenia problemowego i praktycznego rozwiązywania 

problemów, sprawnego podejmowania decyzji, samodzielnego zajmowania stanowiska, krytycznego 

myślenia zawodowego. Uwzględnione w programie studiów metody uczą wartościowania i prawidłowej 

oceny. Pozwalają także na rozpoznawanie indywidualnych potrzeb studentów i umożliwiają osiągnięcie 

zakładanych efektów uczenia się zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych 

na rynku pracy. 

 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie metody i 

środki dydaktyczne są 

zgodne ze standardem 

Program uwzględnia metody i środki dydaktyczne, które są zgodne ze standardem kształcenia. 

Środki dydaktyczne, np., wyposażenie pracowni nauk podstawowych, MCSM, pracowni 

informatycznych, opisy indywidualnych przypadków, międzynarodowe klasyfikacje diagnoz i 

interwencji pielęgniarskich oraz bazy informacji farmakologicznych, bibliograficzne bazy cyfrowe itd.. 
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kształcenia (jeśli 

dotyczy) 
umożliwiają spełnienie wymogów standardu kształcenia dla osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się.  

Analiza metod i 

środków dydaktycznych 

uwzględnionych w 

programie w zakresie 

możliwości opanowania 

języka obcego na 

właściwym poziomie 

ESOKJ 

Wskazane w programie metody kształcenia związane z nabywaniem umiejętności posługiwania się 

językiem obcym (ćwiczenia uwzględniające słownictwo zawodowe: słowne (opis, praca z książką/w 

parach/grupach, konwersacja; oglądowe (pokaz, wykorzystanie materiałów audiowizualnych), ); 

praktyczne (działalność własna)), umożliwiają uzyskanie kompetencji w zakresie opanowania języka 

obcego na poziomie B2.    

Analiza zakresu 

zastosowania metod i 

technik kształcenia na 

odległość w metodyce 

kształcenia 

uwzględnionej w 

programie studiów 

W ramach kształcenia na odległość uwzględniono  platformy  MS Teams; Moodle, a do obsługi 

studenta Wirtualną Uczelnię (BAZUS). Narzędzia te umożliwiają realizację zajęć z wykorzystaniem 

metod technik kształcenia na odległość. 

 

Analiza wewnętrznej 

spójności 

poszczególnych 

elementów programu 

Stwierdza się wewnętrzną spójność programu studiów: w zakresie struktury, liczby godzin, liczby 

ECTS, efektów uczenia się, treści kształcenia,  sekwencyjności, metod i technik nauczania i uczenia 

się, obciążenia pracą studenta (w cyklu kształcenia, poszczególnych latach i semestrach).  

PRAKTYKI  ZAWODOWE 

Analiza wskaźników 

programu praktyk 

zawodowych ( liczba 

godzin liczba ECTS ) 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe: liczba godzin, punktów ECTS, przypisanie do poszczególnych 

grup zajęć (modułów) i poszczególnych zajęć (przedmiotów) zgodne ze standardem kształcenia 

`(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), 

uwzględnione w programie studiów, planie/ harmonogramie studiów, sylabusach/ kartach przedmiotów 

w ramach których wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.  

Analiza efektów uczenia 

się przypisanych do 

praktyk zawodowych  

Efekty uczenia się przypisano do realizacji  w trakcje zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 

powiązano z poszczególnymi grupami zajęć (modułami) zgodnie ze standardem kształcenia 

`(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 
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położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), 

co uwzględniono w programie studiów oraz w  sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach których 

wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także w 

Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.  

Analiza treści 

programowych 

przypisanych do 

praktyk zawodowych 

Treści programowe właściwie przypisano do ZP i PZ  co umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się 

przypisanych do ZP i PZ.  

Treści programowe przypisane do ZP i PZ są w ramach  poszczególnych grupa  zajęć (modułów) oraz 

zajęć (przedmiotów) zgodnie ze standardem kształcenia `(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty 

i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), co uwzględniono w  sylabusach/ kartach przedmiotów 

w ramach których wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a 

także w Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.  

Analiza metod 

weryfikacji i oceny 

osiągania przez 

studentów efektów 

uczenia się w trakcie 

praktyk zawodowych  

Metody weryfikacji i oceny osiągania przez studentów efektów uczenia się w trakcie zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych są obiektywne i zgodne ze standardem kształcenia `(Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), sprecyzowane w 

programie studiów, harmonogramie/ planie studiów, w sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach 

których wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także w 

Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.   

✓ zaliczenie czynności bieżących,  

✓ stu procentowa obecność na zajęciach i w nich aktywny udział, 

✓ zaliczanie umiejętności praktycznych/efektów uczenia się z ich potwierdzeniem w "Dzienniku 

praktycznych umiejętności zawodowych” 

Warunki realizacji 

programu  

Adekwatność 

programu 

względem zasobów 

kadrowych i 

 Warunki organizacyjne- plan zajęć na terenie Uczelni i w podmiotach kształcenia praktycznego, 

właściwa liczebność grup studenckich, sekwencyjność  grup zajęć (modułów), zajęć (przedmiotów), 

form tych zajęć oraz treści kształcenia są właściwe i umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia 

się.  Realizacja programu studiów zgodnie z Regulaminem studiów, standardem kształcenia i 

wytycznymi KRASzPiP, realizacja kształcenia praktycznego zgodnie z Regulaminem zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych, przeprowadzanie egzaminu dyplomowego (część teoretyczna, 

część praktyczna, obrona pracy dyplomowej) zgodnie z Regulaminem studiów i Regulaminem egzaminu 
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materialnych 

Wydziału,  

Zgodność z 

możliwościami i 

potrzebami 

studentów.  

 

dyplomowego, realizacja programu studiów w oparciu o właściwie przygotowane sylabusy/ karty 

przedmiotów zapewnia sprawny przebieg procesu kształcenia. Wdrożone procedury antymobingowa i 

antydyskryminacyjna oraz zasady postępowania w przypadku niewłaściwego zachowania studenta 

zapobiegają patologicznym zjawiskom społecznym oraz ułatwiają postępowanie w przypadku ich 

wystąpienia.  

Program adekwatny do infrastruktury, zasobów rzeczowych i kadrowych Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Nowoczesne sale dydaktyczne, nowoczesne centrum symulacji, kompleksowo wyposażone pracownie 

nauk podstawowych.  Słabą stroną bazy dydaktycznej jest często uszkadzający się sprzęt projekcyjny w 

salach dydaktycznych, wyeksploatowane komputery w Sali komputerowej oraz brak klimatyzatorów w 

części pracowni dydaktycznych, brak szafek w szatniach. W odniesieniu do kadry- zachowany jest 

wskaźnik dostępności 1;13 oraz wskaźnik 50% realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli, dla 

których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych z 

wykształceniem kierunkowym zgodnym z nauczanymi przedmiotami, doświadczenie zawodowe zgodne 

z nauczanymi przedmiotami i/ lub dorobek naukowy. Zasadna jest stopniowa, zgodna z wewnętrzną 

procedurą, zamiana zatrudnienia instruktorów i ich awans na stanowisko asystenta.  

Program jest dostosowany do możliwości studentów. Kryteria rekrutacyjne umożliwiają przyjęcie na 

studia kandydatów o kwalifikacjach wejściowych umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się w 

toku studiów.  Program dostosowany jest do możliwości psychofizycznych studentów oraz dostosowany 

do ich potrzeb. Program jest dostępny do realizacji przez studentów z niektórymi rodzajami 

niepełnosprawności. Ze względu na specyfikę kierunku nie studiują na nim osoby z niepełnosprawnością 

psychiczną lub psychoruchową. W przypadku czasowego ograniczenia sprawności fizycznej możliwa 

jest realizacja programu dzięki dostosowaniu infrastruktury Wydziału Nauk o Zdrowiu dla potrzeb osób 

z niepełnosprawnością (windy, podjazdy, nauczanie hybrydowe, indywidualna organizacja studiów, 

wyposażenie do wyroby medyczne- np. stetoskop ze wzmocnionym odbiorem dźwięków dla studentów 

z niedosłuchem,  

Krótkie omówienie 

sugestii zmian 

programowych 

zgłaszanych przez 

pracowników, 

studentów i 

pracodawców (z 

 1. Wprowadzono do Strategii Rozwoju Mazowieckiej w Płocku na lata 2021-2025 zapisy 

uwzględniające specyfikę kształcenia na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia. 

2. Zaproponowano (w czasie spotkań z władzami Wydziału, Radą Interesariuszy) treści do celów 

strategicznych Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu: 

✓ wysoka jakość kształcenia, 

✓ rozwój działalności naukowo badawczej, 

✓ doskonalenie współpracy społeczno- gospodarczej, 

✓ doskonalenie wsparcia dla studentów, 
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komentarzem 

dotyczącym 

wprowadzania lub 

nie). 

✓ doskonalenie współpracy międzynarodowej, 

✓ efektywne zarządzanie wydziałem i na poszczególnych kierunkach studiów. 

3. Powiązanie programów studiów na kolejne lata akademickie z nową Strategią Rozwoju 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na lata 2021-2025 (Uchwała Senatu 25/2021 z dnia 22 

czerwca 2021). 

4. Wykorzystanie w opracowaniu kolejnych programów studiów „ Ekspertyzy z zaleceniami dla Władz 

Wydziałów oraz Uczelnianego Biura Karier” opracowanej na podstawie przeprowadzonego badania 

„Zapotrzebowanie na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.   

5. Uwzględnienie w planie/ harmonogramie studiów większej liczby godzin z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość ale w ramach określonych przez standard kształcenia.  

6. Proponuje się przypisanie punktów ECTS nie tylko do zajęć (przedmiotu) ale również do 

poszczególnych form tych zajęć (przedmiotu). 

Zwrócono również uwagę, aby w koncepcji kształcenia wyrażonej w kolejnych programach studiów 

miały odzwierciedlenie informacje dotyczące realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, liczba punktów ECTS przypisanych tej formie zajęć oraz metody 

weryfikacji efektów uczenia się. 

7. Rozważenie możliwości podjęcia próby oszacowania perspektywicznej przydatności zawodowej na 

rynku pracy absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, np. poprzez 

perspektywiczne oszacowanie liczby etatów/ lub miejsc innych form zatrudnienia dla absolwentów 

kierunku pielęgniarstwo w poszczególnych podmiotach z uwzględnieniem oddziałów , poradni i 

pracowni specjalistycznych. Wymaga to jednak konieczności pozyskania z podmiotów leczniczych 

perspektywicznego zwalniania miejsc pracy w związku z odejściem na emeryturę, rentę, zmianę 

miejsca pracy, zgon itp.  Należy jednak wziąć pod uwagę trudności w pozyskaniu takich danych nie 

tylko ze względu na obawy podmiotu do ujawniania pewnych danych kadrowych, ale także ze 

względu na przedłużającą się aktywność zawodową pielęgniarek/ pielęgniarzy. 

8. Zwiększenie liczby godzin zajęć o charakterze praktycznym realizowanych w oparciu o scenariusze, 

z naciskiem na kompetycje miękkie (komunikacja z pacjentem i jego rodziną). Kształtowanie 

empatycznej postawy studenta. 

9. W treściach scenariuszy w MCSM uwzględniono pacjentów: dziecko, rówieśnik, senior, 

zdenerwowana rodzina, agresywny pacjent, agresywna rodzina.  

10. Zaplanowanie treści z autoprezentacji. 

11. Zwiększenie czasu na wykonywanie badania EKG w ramach badania fizykalnego 

12. Częstsze zastosowanie scenariuszy niskiej pośredniej i wysokiej wierności w realizacji zajęć o 

charakterze praktycznym. 

13.  W odniesieniu do zabiegów wieloetapowych i długotrwających, np. zabiegów higienicznych 

nauczanych w ramach podstaw pielęgniarstwa wprowadzenie metody równych kroków.  

14. Zmiana sekwencyjności treści kształcenia w ramach niektórych zajęć, np. ćwiczeń MCSM z 

podstaw pielęgniarstwa, biochemii i biofizyki oraz liczby godzin przeznaczonych na realizację 

poszczególnych treści. 
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15. Stopniowe wdrażanie scenariuszy i innych materiałów dydaktycznych w języku angielskim w ramach 

wybranych przedmiotów. Większe sprofilowanie zawodowe nauczanego języka Wprowadzenie 

zasady podziału na grupy językowe ze względu na stopień zaawansowania już podczas rekrutacji. 

Kandydat wskazuje, do której grupy chciałby być przypisany, z założeniem  docelowego osiągnięcia 

przez każdego studenta poziomu B2 ESOKJ.   

16. Diagnozowanie kompetencji cyfrowych kandydatów (dedykowana ankieta na etapie rekrutacji). 

17. Proponuje się zmianę oceny z prac przygotowanych w ramach pracy własnej studenta pod kierunkiem 

nauczyciela - zaliczenie lub brak zaliczenia w zależności od spełnienia kryteriów punktowych. 

18. Kontynuacja i doskonalenie przeprowadzenie części praktycznej Egzaminu Dyplomowego w formie 

OSCE na terenie WNoZ zgodnie z Regulaminem Egzaminu Dyplomowego i Regulaminu OSCE.  

19. Jeśli będzie taka możliwość to realizacja wymiany studenckiej, nauczycielskiej i prowadzenie zajęć 

w formie on-line, np. Google Meet, MS Teams z uczelniami partnerskimi. 

20. Dla doskonalenia realizacji procesu kształcenia kontynuacja, wzorem dotychczasowym, 

zorganizowania szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej z zakresu obsługi platform MS TEAMS 

i MOODLE. Zwiększenie kontaktu z działem informatycznym. 

21. W przypadku ograniczonego dostępu do pacjentów w określonych stanach klinicznych umożliwienie 

studentom osiągnięcie określonych efektów uczenia się w warunkach symulacji wysokiej wierności 

zgodnie ze standardami kształcenia. 

22. Ewentualne podjęcie próby wdrożenia kompleksowej innej platformy edukacyjnej Podjęcie próby 

poszukiwania rozwiązania alternatywnego do czasu upływu 5 lat od wdrożenia BAZUS.  

23. Pozostałe działania doskonalące powiązane z programem studiów i jego realizacją przedstawione w 

treści niniejszego Sprawozdania     

 

Analiza programu 

studiów z punktu 

widzenia rynku 

pracy.  

 

 Program stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Program i propozycje jego aktualizacji zostały 

wypracowane wspólnie z interesariuszami zewnętrznymi i uwzględniają ich sugestie. 

Przeszkody w 

optymalnej 

realizacji programu 

studiów. 

 Pandemia Covid-2, jej skutki zdrowotne, organizacyjne, w systemie świadczeń zdrowotnych itd.  

Problemy organizacyjne podmiotów leczniczych w związku z pandemią Covid-2 

Brak klimatyzatorów w części sal dydaktycznych 

Często niedziałający lub słabo działający sprzęt projekcyjny w salach dydaktycznych. 

Słabe strony e- Dziekanatu (system BAZUS) 

Szczególnie cenne 

inicjatywy i 

 1. Przeprowadzenie badania rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje absolwentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, w tym m. in. kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego 
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innowacje 

dydaktyczne – 

podjęte i 

planowane. 

stopnia (badania „Zapotrzebowanie na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku”).   
2. Zastosowanie nowatorskich technologii symulacyjnych w kształceniu studentów. 

3. Zastosowanie nowatorskich technologii w realizacji zajęć z nauk podstawowych, np. anatomii, 

mikrobiologii i parazytologii, biochemii i biofizyki. 

4. Wykorzystywanie międzynarodowych klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich, np. ICNP. 

5. Stosowanie e-dokumentacji analogicznej jak w podmiotach leczniczych. 

6. Różnorodne formy zajęć aktywizujące studentów. Nie tylko wykłady, zajęcia praktyczne i praktyki 

zawodowe, a także konwersatoria, seminaria, ćwiczenia, ćwiczenia MCSM, ZP MCSM, co jest 

szczególnie ważne dla kształtowania umiejętności praktycznych. 

7. Sekwencyjność nie tylko zajęć (przedmiotów) ale również form tych zajęć (wykłady - konwersatoria- 

seminaria- ćwiczenia - ćwiczenia MCSM -  ZP-MCSM – ZP -  PZ) i sekwencyjności treści kształcenia 

między przedmiotami. 

8. Realizowanie zajęć otwartych w MCSM z udziałem opiekunów PZ 

9. Realizowanie zajęć interprofesjonalnych w MCSM 

10. Realizowanie zajęć dla szkół podstawowych i średnich w MCSM 

11. Współpraca dydaktyczna z zagraniczną Uczelnią partnerską (transmisja zajęć, szkoła letnia) 

12. Rozwój wsparcia dydaktycznego nauczycieli. 

13. Kontynuacja inicjatyw dla doskonalenia warunków WNoZ jako środowiska przyjaznego dla 

studentów, nauczycieli i pracowników.  

14. Implementacja wyników współpracy z ICN i WHO do procesu kształcenia. 

15. Przewodnik dla studentów 

16. Przewodnik dla nauczycieli 

17. Opracowanie przewodników dydaktycznych/ podręczników/ skryptów w formie cyfrowej i/ lub 

drukowanej 

18. Działania implementujące osiągnięcia naukowe do praktyki, w ramach współpracy z podmiotem 

zewnętrznym, np. Klinimetria 

19. Materiały dydaktyczne, scenariusze, literatura- częściowo anglojęzyczna 

20. Podejmowanie wspólnych inicjatyw z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

21. Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w organizację i realizację procesu kształcenia 
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V.1.2.  ANALIZA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 

DOSKONALĄCYCH 

V.1.2.a. Analiza ogólna  

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Pielęgniarstwo  Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

FORMA  Studia stacjonarne  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska 

Członkowie 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Patrycja Paskuda 

Absolwent – Adrianna Grąbczewska  

Interesariusze zewnętrzny – mgr Agata Pawska 

data dokonania przeglądu 

programu: 

05.02.2021; 29.09.2021 

lp. KRYTERIA STAN AKTUALNY PROPOZYCJA 

ZMIAN 

1 Zgodność efektów uczenia 

się z koncepcją kształcenia  

Zakładane efekty uczenia się na studiach pierwszego 

zostały określone dla całego kierunku studiów i 

poszczególnych modułów zajęć, tj. odpowiednio: nauki 

podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, nauki w 

zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej i nauki w zakresie 

opieki specjalistycznej. 

Efekty uczenia się są zgodne ze z koncepcją kształcenia 

oraz standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki.    

Brak  

2 Zgodność efektów uczenia 

się z celami kształcenia  

Efekty uczenia się są zgodne z celami kształcenia 

określonymi w programie studiów, 

 a w szczególności z sylwetką absolwenta studiów Iº na 

kierunku pielęgniarstwo  

Brak  
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3 Zgodność efektów uczenia 

się z profilem studiów 

Efekty uczenia się są zgodne z praktycznym profilem 

studiów i stwarzają absolwentowi możliwość rozwoju 

optymalnej kariery zawodowej, poprzez wyposażenie go 

w wiedzę, umiejętności, postawy prospołeczne i 

obywatelskie zgodnie z potrzebami lokalnego rynku 

pracy oraz wyzwaniami globalizacji. 

Brak 

4 Zgodność efektów uczenia 

się z obowiązującym 

standardem kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

Efekty uczenia się, ogólne i szczegółowe, są zgodne ze 

standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki określającego efekty 

kierunkowe (Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 

(Dz. U. 2019, poz. 1573),  

Brak  

5 Zgodność efektów uczenia 

się z poziomem Polskiej 

Ramy Kwalifikacji  

Efekty uczenia się dla studiów Iº są zgodne z  6 

poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

Brak  

6 Ocena specyfiki i 

zgodności efektów 

uczenia się z aktualnym 

poziomem wiedzy, 

praktyki w obszarach 

działalności zawodowej 

oraz zawodowego rynku 

pracy właściwych dla 

kierunku studiów 

Efekty uczenia się są zgodne z aktualnym poziomem 

wiedzy, praktyki w obszarach działalności zawodowej 

oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku  

Pielęgniarstwo studia Iº . Efekty uczenia się 

uwzględniają w szczególności umiejętności praktyczne, 

kompetencje społeczne niezbędne w działalności 

zawodowej właściwej dla pielęgniarek. 

Zakładane efekty uczenia się na poziomie studiów  Iº 

prowadzą do uzyskania prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki oraz pozwalają na podjęcie pracy w tym  

zawodzie w granicach Unii Europejskiej – zgodnie z 

Dyrektywą 2013/55/UE  

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 12 

listopada 2013roku.(Dz.Urz.L.354 zmieniająca 

Dyrektywę 2005/36WE w sprawie uznawania 

kwalifikacji). Pozwalają również na wykonywanie 

czynności związanych z przygotowywaniem, 

organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem 

świadczeń opieki zdrowotnej; zatrudnienie w 

instytucjach finansujących i nadzorujących realizację 

świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów. 

 Brak 

7 Ocena struktury efektów 

uczenia się w zakresach: 

wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne 

 

 

 

Efekty uczenia się dla studiów Iº sklasyfikowano w 3 

grupy w zakresie:  

- wiedzy 

- umiejętności 

- kompetencji społecznych  

Obejmują wszystkie efekty ogólne i szczegółowe 

wynikające ze standardu kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu pielęgniarki  

-  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 

 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do  

Brak 
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wykonywania zawodu lekarza,  

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego,  

fizjoterapeuty i ratownika medycznego ( Dz. U. 2019 

poz.1573). 

Efekty uczenia się pogrupowano zgodnie z ww. 

standardem w 4 główne moduły – 

 A, B, C, D; 

A. Nauki podstawowe 

B. Nauki społeczne i humanistyczne 

C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej 

D. Nauki w zakresie podstaw opieki 

specjalistycznej 

oraz ponadstandardowe efekty w module Zajęcia 

ogólnouczelniane. 

8 Ocena uwzględnienia 

efektów komunikowania 

się w języku obcym i 

poziomu tej umiejętności 

według Europejskiego 

Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

Wykaz efektów uczenia się określonych dla studiów Iº w 

zakresie: 

- umiejętności 

- kompetencji społecznych 

obejmuje efekty komunikowania się w języku 

angielskim na poziomie B2 wg  

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

 

 

Brak 

9 Ocena możliwości 

osiągnięcia efektów 

uczenia się  

Efekty uczenia się określone dla studiów Iº w ramach: 

- wiedzy  

- umiejętności 

- kompetencji społecznych 

są możliwe do osiągnięcia. Adekwatne do poziomu 

studiów. 

Są zgodne ze standardem kształcenia oraz z sylwetką 

absolwenta oraz kompetencjami zawodowymi 

określonymi w art.4 Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i 

Położnej  

(Dz.U. 2011 nr.174, poz.1039 ze zmianami). 

Osiągnięcie efektów uczenia się zapewniają różnorodne 

formy zajęć: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, 

ćwiczenia MCSM, zajęcia praktyczne w MCSM oraz 

kształcenie w warunkach rzeczywistych podmiotów 

leczniczych w formie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych.  

Brak 

10 Ocena stopnia 

zrozumiałości efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się określane dla studiów Iº są zrozumiałe 

dla studentów, nauczycieli, 

nauczycieli zajęć praktycznych, opiekunów praktyk 

zawodowych, interesariuszy  

zewnętrznych –  

co potwierdzono na spotkaniach tematycznych z 

interesariuszami zewnętrznymi i  

interesariuszami wewnętrznymi.  

Brak 

11 Ocena możliwości 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się są możliwe do weryfikacji.  Treści 

efektów uczenia się w zakresie: 

- wiedzy  

Brak 
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- umiejętności 

- kompetencji społecznych  

były podstawą do wyboru sposobów (form, metod i 

technik) weryfikacji tych efektów.   

Weryfikacja efektów odbywa się na wszystkich etapach 

procesu realizacji kształcenia. Pozwala również na ocenę 

realizacji celów i poziomu osiągnięcia przez absolwenta 

efektów uczenia się - zgodnie z sylwetką absolwenta 

określoną w standardzie kształcenia oraz  

z kompetencjami zawodowymi określonymi w art.4 

Ustawy o Zawodach Pielęgniarki  

i Położnej (Dz.U. 2011 nr.174, poz.1039 ze zmianami). 

Weryfikacja efektów uczenia się w ramach wszystkich 

zajęć odbywała się w oparciu o metody i formy 

wynikające ze standardu kształcenia, tj.  

1.  Weryfikacja  osiągniętych  efektów  uczenia  się  

odbywała się z  zastosowaniem zróżnicowanych  form  

sprawdzania,  adekwatnych  do  kategorii  wiedzy,  

umiejętności i kompetencji społecznych, których dotyczą 

te efekty.  

2.  Osiągnięte efekty uczenia się w zakresie wiedzy były 

weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych lub 

ustnych.   

3.  Jako  formy  egzaminów  pisemnych  stosowano  eseje,  

raporty,  krótkie ustrukturyzowane pytania, testy 

wielokrotnego wyboru (Multiple  Choice  Questions, 

MCQ), testy wielokrotnej odpowiedzi (Multiple  Response  

Questions, MRQ), testy wyboru Tak/Nie lub dopasowania 

odpowiedzi.  

4.  Egzaminy  były  standaryzowane  i    ukierunkowane  na  

sprawdzenie wiedzy  na poziomie  wyższym  niż  sama  

znajomość  zagadnień  (poziom  zrozumienia zagadnień, 

umiejętność analizy i syntezy informacji oraz 

rozwiązywania problemów).  

5.  Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w 

kategorii umiejętności obejmowała bezpośrednią  

obserwację  studenta  demonstrującego  umiejętność  w  

czasie  obiektywnego standaryzowanego  egzaminu  

klinicznego  (Objective  Structured  Clinical  Examination, 

OSCE), który stanowił formę egzaminu dyplomowego -

części praktycznej ED.  

  

 

Sprawozdania z analizy osiąganych efektów uczenia się w roku ak. 2020/2021 
MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Pielęgniarstwo  Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

FORMA  Studia stacjonarne  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH PRZEGLĄDU 

PROGRAMU: 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska 

Członkowie- 

mgr Sylwia Benirowska 
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mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Patrycja Paskuda 

Absolwent – Adrianna Grąbczewska  

Interesariusz zewnętrzny – mgr Agata Pawska 

data dokonania oceny weryfikacji 05.02.2021; 29.09.2021 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie weryfikacji 

efektów uczenia się (liczba złożonych sprawozdań) 

60 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Zespół ds. Analizy Efektów Uczenia się dokonał analizy: 

-  sprawozdań przygotowanych przez poszczególnych 

nauczycieli, w zakresie osiągnięcia efektów uczenia się w 

ramach realizowanych przedmiotów  

-   wybranych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, 

-  wybranych prac przygotowanych przez studentów w ramach 

pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela, 

- wybranych egzaminów OSCE, 

-  wybranych dzienniczków praktycznych umiejętności 

zawodowych, 

- analiza dokumentacji  zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych (dzienniki zajęć, procesy pielęgnowania i raporty 

przygotowane przez studentów w czasie ZP i PZ) 

- wybranych protokołów egzaminu dyplomowego (cz. 

Teoretyczna – test; cz. praktyczna- OSCE; obrona pracy 

dyplomowej), 

- wybranych prac dyplomowych, 

- informacji od studentów nt. możliwości osiągnięcia wszystkich 

efektów uczenia się określonych dla 

 poszczególnych przedmiotów, form zajęć i praktyk 

zawodowych, 

- propozycji zgłaszanych przez studentów, 

- propozycji zgłaszanych przez nauczycieli, 

- propozycji zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych, 

- propozycji zgłaszanych przez absolwentów. 

Weryfikacja efektów uczenia się w ramach wszystkich zajęć 

odbywała się w oparciu o metody i formy wynikające ze 

standardu kształcenia, tj.  

1.  Weryfikacja osiągniętych  efektów  uczenia  się  odbywała się 

z  zastosowaniem zróżnicowanych  form  sprawdzania,  

adekwatnych  do  kategorii  wiedzy,  umiejętności i kompetencji 

społecznych, których dotyczą te efekty.  

2.  Osiągnięte efekty uczenia się w zakresie wiedzy były 

weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych lub ustnych.   

3.  Jako formy  egzaminów  pisemnych  stosowano  eseje,  

raporty,  krótkie ustrukturyzowane pytania, testy wielokrotnego 

wyboru (Multiple  Choice  Questions, MCQ), testy wielokrotnej 

odpowiedzi (Multiple  Response  Questions, MRQ), testy 

wyboru Tak/Nie lub dopasowania odpowiedzi.  

4.  Egzaminy były  standaryzowane  i    ukierunkowane  na  

sprawdzenie wiedzy  na poziomie  wyższym  niż  sama  
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znajomość  zagadnień  (poziom  zrozumienia zagadnień, 

umiejętność analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania 

problemów).  

5.  Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii 

umiejętności obejmowała bezpośrednią  obserwację  studenta  

demonstrującego  umiejętność  w  czasie  obiektywnego 

standaryzowanego  egzaminu  klinicznego  (Objective  

Structured  Clinical  Examination, OSCE), który stanowił formę 

egzaminu dyplomowego -części praktycznej ED.  

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  

SUMA studentów: 202  

ROK I: 65 

ROKII:78 

ROK III:59 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń końcowych (studia 

dzienne) 

bdb – 57.7% 

db – 33.2 % 

dst – 7.2% 

ndst – 1.9% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń końcowych (studia 

zaoczne) 

Nie dotyczy 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń końcowych 4,5 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu do poszczególnych 

przedmiotów:  

Wprowadzenie w ramach zajęć z radiologii formy ćwiczeń (przesuniecie 5h z puli godzin wykładowych) 

Podjęcie działań zwiększających opanowania przez studentów umiejętności właściwego stosowania procedur związanych z 

farmakoterapią oraz wystawiania recept na leki, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego- wprowadzenie w programie 5 h ćwiczeń MCSM.  

Wprowadzenie formy ćwiczeń MCSM do zajęć z podstaw rehabilitacji 

Wprowadzenie formy ćwiczeń MCSM do zajęć z prawa medycznego 

Aktualizacja treści kształcenia w kontekście efektów uczenia się  

Weryfikacja treści kształcenia w zakresie ich sekwencyjności – np. sprofilowanie zawodowo treści kształcenia w ramach języka 

angielskiego  

Zaplanowanie zajęć z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa- ćwiczenia MCSM dla I i II sem. w jednakowym wymiarze zajęć, 

celem poprawy sekwencyjności i równomiernego obciążenia studentów pracą  

Zwiększenie czasu na wykonywanie badania EKG w ramach przedmiotu badanie fizykalne 

 

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

1.  Wprowadzenie formy ćwiczeń MCSM w ramach przedmiotu Prawo Medyczne celem nauczenia studentów umiejętności 

związanych np. z niebieską kartą  

2. Rozłożenie równomiernie zajęć z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa- ćwiczenia MCSM dla I i II sem. W jednakowym 

wymiarze zajęć, celem poprawy sekwencyjności i równomiernego obciążenia studentów pracą  

3. Zaktualizowanie literatury podstawowej i uzupełniającej   

5. Aktualizacja treści kształcenia w kontekście efektów uczenia się  

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

1. Dodanie 5h ćwiczeń MCSM z przedmiotu Etyka Zawodu Pielęgniarki na III roku studiów 

2. Zmniejszenie wymiaru godzin ze Zdrowia Publicznego na rzecz zajęć z Psychologii 

3. Wprowadzenie formy ćwiczeń klastycznych w ramach zajęć Badania naukowe w pielęgniarstwie dla lepszego 

przygotowania studentów do kolejnych zajęć tj. seminarium dyplomowego 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

1. Zwrócenie szczególnej uwagi do przygotowania studentów do realizacji zajęć ZP i PZ (ubiór, identyfikator, upięcie włosów 

itp.) 

2. Zwrócenie uwagi na punktualność studentów podczas rozpoczynania zajęć ZP i PZ oraz przerw. 

3. Zwrócenie uwagi na zachowanie tajemnicy zawodowej podczas ZP i PZ 

4. Podkreślenie roli współpracy w zespole podczas zajęć ZP I PZ  

5. Porządkowanie otoczenia po zakończeniu realizacji procedury 

 

Ocena prac egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych ( w tym również prac przygotowanych w ramach pracy własnej 

studenta pod kierunkiem nauczyciela) na podstawie wyników prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 TAK NIE UWAGI 
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Czy zastosowane formuły zaliczenia/egzaminu pozwalają na 

zweryfikowanie wszystkich określonych w kartach przedmiotu 

efektów uczenia się? 

TAK   

Czy kryteria oceny są określone w sposób jednoznaczny i 

precyzyjny? 

TAK   

Czy sposoby formułowania pytań/zadań 

egzaminacyjnych/zaliczeniowych są precyzyjne i zrozumiałe? 

TAK   

Czy wystawionym ocenom towarzyszą ewentualne uwagi, 

wskazówki i komentarze ze strony wykładowców? 

TAK  w wersji testu dyplomowego 

dla studenta oraz w karcie 

odpowiedzi uwzględnić nr 

albumu studenta bez jego 

nazwiska i imienia 

 w banku pytań z przedmiotu 

oraz w banku pytań do 

egzaminu dyplomowego 

zasadne jest uwzględnienie 

większej liczby pytań 

związanych z treścią pytań, na 

które studenci udzielili 

błędnych odpowiedzi, tj. zasad 

doboru maski krtaniowej, 

postępowania pielęgniarki w 

BLS u dzieci, anestetyków 

dożylnych, rodzajów wstrząsu 

i ich przyczyn, bezpiecznej 

defibrylacji, leków 

stosowanych w leczeniu bólu, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem zastosowania 

opioidów 

 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Zwiększenie  anonimowości studenta podczas egzaminu dyplomowego  teoretycznego- pisemnego  

2. Poszerzanie banku pytań o pytanie , w których studenci udzielili najwięcej błędnych odpowiedzi lub  zwielokrotnienie liczby 

tych pytań 

Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 

 

TAK NIE UWAGI 

Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z kierunkiem i 

specjalnością studiów? 

 

TAK   

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób wyczerpujący i 

czytelny oddaje ich wartość merytoryczną? 

 

TAK   

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla stopień spełnienia 

wymogów formalnych stawianych dla prac dyplomowych? 

 

TAK   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Proponuje się: 

1. Zwrócenie uwagi na konieczność wykorzystania w bibliografii minimum 2 pozycji anglojęzycznych 

2. Zachowanie wymaganego stylu cytowania i spisu bibliografii 

3. Zwrócenie uwagi na sposób punktowania (wyliczania) w treści pracy 

4. Zwrócenia uwagi na poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i stylistyczną.   

5. Zachowanie struktury pracy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi określonymi w regulaminie egzaminu dyplomowego 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres  

Czy struktura karty przedmiotu uwzględnia wszystkie informacje dotyczące programu przedmiotu? TAK 
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Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją kształcenia na danym kierunku i poziomie studiów? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z celami kształcenia? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z profilem studiów? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z obowiązującym standardem kształcenia (jeśli dotyczy)? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z aktualnym poziomem wiedzy, praktyki w obszarach działalności 

zawodowej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku studiów? 

TAK 

Czy struktury efektów uczenia się w zakresach: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne jest właściwa? TAK 

Czy efekty uczenie się są możliwe do osiągnięcia przez studenta po zrealizowaniu przedmiotu? TAK 

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe? TAK 

Czy efekty uczenia się są mierzalne? TAK 

Czy efekty uczenia się są możliwe do weryfikacji? TAK 

Czy sposoby weryfikowania efektów uczenia się zostały określone w sposób właściwy, tj. w adekwatny do 

zakładanych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy określono formy wystawiania oceny formującej (zaliczeń cząstkowych) i oceny podsumowującej 

(zaliczenia końcowego/egzaminu)? 

TAK 

Czy określono kryteria oceny poziomu osiągnięcia efektów uczenia się? 

 

TAK 

Czy podano literaturę podstawową i uzupełniającą do przedmiotu, która dostępna jest w bibliotece Uczelni 

lub w bazach wirtualnych? 

TAk 

Czy wskazana literatura jest aktualna i zgodna treściowo z programem przedmiot? TAK 

Czy liczba pozycji literatury jest możliwa do zapoznania się z ich treścią przez studentów? TAK 

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

 

TAK 

Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie przypisanych do nich efektów uczenia się? TAK 

Czy liczba godzin wskazana dla przedmiotu i poszczególnych form zajęć umożliwia studentom osiągnięcie 

określonych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie przypisanych efektów uczenia się? TAK 

Czy treści kształcenia zostały wskazane odrębnie dla każdej formy zajęć? TAK 

Czy treści kształcenia są zgodne z aktualnym poziomem wiedzy, praktyki w obszarach działalności 

zawodowej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku studiów? 

TAK 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Zweryfikowanie kart przedmiotów adekwatnie do zaplanowanych  i wprowadzonych  zmian w programie studiów 

 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów) 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska 

Członkowie- 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Patrycja Paskuda 

Absolwent – Adrianna Grąbczewska  

Interesariusz zewnętrzny – mgr Agata Pawska 
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V.1.2.b Analiza szczegółowa  

Semestr zimowy  

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadzono zgodnie z Instrukcją  

do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku.  

Analizą objęto 35 przedmiotów realizowane w trakcie trzech roczników na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia w semestrze zimowym  tj. anatomia, fizjologia, prawo 

medyczne, biochemia i biofizyka, podstawy pielęgniarstwa, socjologia, dietetyka, etyka zawodu 

pielęgniarki, pedagogika, wychowanie fizyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, choroby 

wewnętrzne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, 

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, język angielski, 

podstawy rehabilitacji, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, opieka paliatywna, 

podstawy ratownictwa medycznego, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne- psychiatria, 

psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne- pielęgniarstwo psychiatryczne. 

      Efekty uczenia się weryfikowano kolokwium pisemnym, egzaminem pisemnym, projektem 

przygotowanym przez studentów, obserwacją studentów w trakcie form warsztatowych, 

zakończeniem teoretycznym i praktycznym, kolokwium semestralnym: teoretycznym i 

praktycznym. W ocenie nauczycieli prowadzących zajęcia założone efekty osiągnięto w 100%. 

Struktura ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń końcowych na studiach stacjonarnych 

kierunku Pielęgniarstwo kształtowała się następująco:  

bdb – 34,9% 

db (+) – 27,0% 

db- 15,3% 

dst (+)– 6,6% 

dst – 6,37% 

ndst -0,83% 

Podsumowując, średnia ocena analizowanych wyżej przedmiotów z egzaminów ukształtowała 

się na poziomie 4,58. Średnia ocen z zaliczeń wyniosła 4,54. Łączna średnia ocena  

z analizowanych przedmiotów to 4,53 

Na kierunku Pielęgniarstwo zagadnienia egzaminacyjne i zaliczeniowe były zgodne z 

założonymi efektami uczenia się. Ponadto kryteria oceny w 100% były adekwatne do 

zakładanych efektów uczenia się oraz ocena była adekwatna do poziomu reprezentowanego 

przez studenta/studentkę.  
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Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021 na kierunku 

Pielęgniarstwo - studia stacjonarne I rok.   

p
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

Anatomia 62 93,9 3 4,5 66 98,4 4,33 1 1,5 0 0 1 1,5 2,0 

 

 

Fizjologia 

 

66 100 0 0 66 100 4,36 0 0 0 0 0 0 0 

 

                                                                       ZALICZENIE 

Prawo 

medyczne 

  66 100 0 0 66 100 4,56 0 0 0 0 0 0 0 

Biochemia i 

biofizyka  

65 98,4 0 0 65 98,4 4,89 1 1,5 0 0 1 1,5 2,0 

Podstawy 

pielęgniarst

wa  

65 98,4 0 0 65 98,4 zal 1 1,5 0 0 1 1,5 2,0 

Socjologia  66 100 0 0 66 100 4,72 0 0 0 0 0 0 0 

Dietetyka  65      98,4 0 0 65 98,4 4,27 1 1,5 0 0 1 1,5 2,0 

Etyka 

zawodu 

pielęgniarki  

65 98,4 0 0 65 98,4 4,12 1 1,5 0 0 1 1,5 2,0 

Pedagogika 66 100 0 0 66 100 4,11 0 0 0 0 0 0 0 

Wychowani

e fizyczne  

65 98,4 0 0 65 98,4 4,96 1 1,5 0 0 0 0 2,0 

Genetyka  66 100 0 0 65 100 4,92 0 0 0 0 0 0 0 

Technologia 

informacyjn

a  

66 100 0 0 66 100 4,28 0 0 0 0 0 0 0 

Psychologia  66 100 0 0 66 100 4,67 0 0 0 0 0 0 0 

Zdrowie 

publiczne 

66 100 0 0 66 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Przedsiębior

czość i 

kultura 

pracy 

66 100 0 0 66 100 4,61 0 0 0 0 0 0 0 

Ochrona 

własności 

intelektualn

ej 

66 100 0 0 66 100 4,94 0 0 0 0 0 0 0 

Bezpieczeńs

two i 

kultura 

pracy 

66 100 0 0 66 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 
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Przygotowa

nie 

biblioteczne 

66 100 0 0 66 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021  

na kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne II rok. 

 

Przedmiot 

Osoby,  które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin  II termin  Razem  Śr. 

Ocen 

I termin II termin Razem  Śr. 

Ocen  

N  % N  % N  %  N  % N  % N %  

 EGZAMIN (semestr III zimowy, rok 2) 

Choroby 

wewnętrzne i 

pielęgniarstwo 

internistyczne 

59 100 0 0 59 100 4,58 0 0 0 0 0 0 0 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne 

59 100 0 0 59 100 4,04 0 0 0 0 0 0 0 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

59 100 0 0 59 100 4,70 0 0 0 0 0 0 0 

Położnictwo, 

ginekologia i 

pielęgniarstwo 

położniczo – 

ginekologiczne 

59 100 0 0 59 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

Geriatria i 

pielęgniarstwo 

geriatryczne 

59 100 0 0 59 100 4,72 0 0 0 0 0 0 0 

  

ZALICZENIE  

Język angielski 59 100 0 0 59 100 4,64 0 0 0 0 0 0 0 

Promocja 

zdrowia. 

ZBUN 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Promocja 

zdrowia 

59 100 0 0 59 100 3,83 0 0 0 0 0 0 0 

Promocja 

zdrowia. 

Zajęcia 

praktyczne 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Promocja 

zdrowia. 

Zajęcia 

praktyczne - 

MCSM 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Choroby 

wewnętrzne i 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 
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pielęgniarstwo 

internistyczne 

Zajęcia 

praktyczne 

Choroby 

wewnętrzne i 

pielęgniarstwo 

internistyczne 

ZBUN 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Choroby 

wewnętrzne i 

pielęgniarstwo 

internistyczne 

Zajęcia 

praktyczne - 

MCSM 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Choroby 

wewnętrzne 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Pielęgniarstwo 

internistyczne 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Pediatria 59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Pielęgniarstwo 

pediatryczne 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne. 

Zajęcia 

prakyczny 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne. 

ZBUN 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne. 

Zajęcia 

prakyczny - 

MCSM 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Chirurgia 59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Pielęgniarstwo 

chirurgiczne 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne. 

Zajęcia 

praktyczne 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne. 

ZBUN 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne. 

Zajęcia 

praktyczne - 

MCSM 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Położnictwo i 

ginekologia 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 
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Pielęgniarstwo 

położniczo - 

ginekologiczne 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Położnictwo i 

ginekologia. 

Pielęgniarstwo 

położniczo – 

ginekologiczne 

ZBUN 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Geriatria 59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Pielęgniarstwo 

geriatryczne 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Geriatria i 

pielęgniarstwo 

geriatryczne 

Zajęcia 

praktyczne 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Geriatria i 

pielęgniarstwo 

geriatryczne 

ZBUN 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Geriatria i 

pielęgniarstwo 

geriatryczne 

Zajęcia 

praktyczne - 

MCSM 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Podstawy 

rehabilitacji 

59 100 0 0 59 100 4,90 0 0 0 0 0 0 0 

Podstawy 

rehabilitacji 

ZBUN 

59 100 0 0 59 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021  

na kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne III rok  

Przedmiot  osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin  II 

termin  

Razem  Śr. 

ocen 

I termin II 

termin 

Razem  Śr. 

ocen  

N  % N  % N  %  N  % N  %    

 EGZAMIN 

Podstawowa opieka 

zdrowotna 

78 100 0 0 78 100 4,09 0 0 0 0 0 0 0 

Neurologia i 

pielęgniarstwo 

neurologiczne 

 

78 100 0 0 78 100 4,92 0 0 0 0 0 0 0 

Rehabilitacja i 

pielęgnowanie 

niepełnosprawnych  

78 100 0 0 78 100 4,96 0 0 0 0 0 0 0 

 

ZALICZENIE 

Opieka paliatywna  78 100 0 0 78 100 4,10 0 0 0 0 0 0 0 

Podstawy ratownictwa 

medycznego  

78 100 0 0 78 100 4,94 0 0 0 0 0 0 0 
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Psychiatria i 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne- 

Psychiatria  

78 100 0 0 78 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Psychiatria i 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne- 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne  

 

78 100 0 0 78 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Seminarium 

licencjackie 

78 100 0 0 78 100 zal 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Analiza testów, zaliczeń i prac pisemnych 

K
ie

ru
n

ek
 

L
-b

a 
p

rz
ed

m
io

tó
w

 

N
az

w
a 

p
rz

ed
m

io
tó

w
 

  
 C

zy
 z

ag
ad

n
ie

n
ia

 e
g

za
m

in
ac

y
jn

e/
 

za
li

cz
en

io
w

e 
są

 z
g

o
d

n
e 

z 
 z

ak
ła

d
an

y
m

i 

ef
ek

ta
m

i 
u

cz
en

ia
 s

ię
? 

  
 C

zy
 k

ry
te

ri
a 

o
ce

n
y

 s
ą 

ad
ek

w
at

n
e 

 d
o

 

za
k

ła
d

an
y

ch
 e

fe
k
tó

w
 u

cz
en

ia
 s

ię
? 

Ja
k

i 
je

st
 p

o
zi

o
m

 o
si

ąg
n

ię
ty

ch
 p

rz
ez

  

st
u

d
en

ta
/ 

st
u

d
en

tk
ę 

ef
ek

tó
w

 u
cz

en
ia

 s
ię

? 

C
zy

 o
ce

n
a 

je
st

 a
d

ek
w

at
n

a 
d

o
 p

o
zi

o
m

u
 

p
re

ze
n

to
w

an
eg

o
 p

rz
ez

 s
tu

d
en

ta
/ 

st
u

d
en

tk
ę?

 

C
zy

 w
y

st
aw

io
n

ej
 o

ce
n

ie
 t

o
w

ar
zy

sz
ą 

ew
en

tu
al

n
e 

u
w

ag
i,

 w
sk

az
ó

w
k

i 
i 

k
o

m
en

ta
rz

e 
ze

 s
tr

o
n
y

 w
y
k

ła
d
o

w
cy

? 

In
n

e 
u

w
ag

i 

Z
al

ec
en

ia
 d

o
ty

cz
ąc

e 
p

o
p

ra
w

y
 j

ak
o

śc
i 

Pielęgniar

stwo 

studia 

stacjonarne 

35 

Anatomia, 

Fizjologia,  

Prawo medyczne, 

Biochemia i 

biofizyka, 

Podstawy 

pielęgniarstwa, 

Socjologia,  

Dietetyka, 

Etyka zawodu 

pielęgniarki, 

Pedagogika, 

wychowanie 

fizyczne, 

Technologie 

informacyjne, 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne, 

Choroby 

wewnętrzne, 

Geriatria i 

pielęgniarstwo 

geriatryczne,  

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne, 

 Położnictwo, 

ginekologia i 

pielęgniarstwo 

położnictwo – 

ginekologiczne,  

Język angielski,  

100% 100% 4,56 tak brak 

Znacznie 

mniejszy w 

porównaniu do 

ubiegłego roku 

akademickiego 

odsetek 

niekompletnych 

teczek 

przedmiotów, 

np. pojedynce 

braki list 

obecności. W 

pojedynczych 

przypadkach 

struktura prac 

zaliczeniowych 

lub testów 

różniła si się od 

ustalonych na 

Wydziale. 

. 

Kontynuowanie 

praktyki 

przypominania 

nauczycielom i 

innym osobom 

prowadzącym 

zajęcia o 

konieczności 

składania 

kompletnych teczek 

przedmiotów.  

Rozlicznie kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu – teczka 

i wszystkie prace 

zaliczeniowe -do 

oddania 

wyznaczonej osobie 

z Zespołu ds. 

analizy efektów 

uczenia się 

Załączanie 

wszystkich list 

obecności do 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu. 

Prace etapowe wg 

ustalonej struktury 

Testy zaliczeniowe i 

egzaminacyjne wg   

ustalonej struktury 

obowiązującej na 

Wydziale.  
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Podstawy 

rehabilitacji, 

Rehabilitacja i 

pielęgnowanie 

niepełnosprawnyc

h, Opieka 

paliatywna, 

Podstawy 

ratownictwa 

medycznego, 

Psychiatria i 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne,  

 

 

 

Analiza pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela/ zajęć bez udziału nauczyciela 

(ZBUN)  
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Pielęgniarstwo 
studia  
stacjonarne 

35 

Anatomia, 
Fizjologia,  
Prawo medyczne, 
Biochemia i 
biofizyka, Podstawy 
pielęgniarstwa, 
Socjologia,  
Dietetyka, 
Etyka zawodu 
pielęgniarki, 
Pedagogika, 
wychowanie 
fizyczne, 
Technologie 
informacyjne, 
Chirurgia i 
pielęgniarstwo 
chirurgiczne, 
Choroby 
wewnętrzne, 
Geriatria i 
pielęgniarstwo 
geriatryczne,  
Pediatria i 
pielęgniarstwo 
pediatryczne, 
 Położnictwo, 
ginekologia i 
pielęgniarstwo 

100% 100% zal tak brak 

W przypadku 
zaliczeń na 
platformie 
Moodle brak 
zbiorczej 
analizy ocen i 
osiągniętych 
efektów 
uczenia się dla 
całego roku 
studentów.  
W 
pojedynczych 
przypadkach 
brak 
możliwości 
pełnej 
identyfikacji 
dokumentów 
ZBUN oraz. 
brak 
potwierdzenia 
zapoznania się 
studenta z 
uzyskaną 
oceną i 
osiągniętymi 
efektami 
uczenia się w 
ramach ZBUN – 

W przypadku 
zaliczeń na 
platformie 
Moodle 
dokonanie 
również 
zbiorczej analizy 
ocen i 
osiągniętych 
efektów uczenia 
się.  i opis 
materiałów z 
zakresu ZBUN 
umożliwiający 
pełną 
identyfikację 
dokumentów. 
Kompletne 
wypełnianie 
dokumentacji 
przedmiotu, 
m.in. zapoznanie 
studenta z 
uzyskaną oceną i 
osiągniętymi 
efektami uczenia 
się w ramach 
ZBUN – co 
powinien 
potwierdzić 
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położnictwo – 
ginekologiczne,  
Język angielski,  
Podstawy 
rehabilitacji, 
Rehabilitacja i 
pielęgnowanie 
niepełnosprawnych, 
Opieka paliatywna, 
Podstawy 
ratownictwa 
medycznego, 
Psychiatria i 
pielęgniarstwo 
psychiatryczne 

co powinien 
potwierdzić 
własnoręcznym 
podpisem na 
pracach z 
zakresu ZBUN 

własnoręcznym 
podpisem na 
pracach z 
zakresu ZBUN. 
Dokładne i 
kompletne 
prowadzenie 
dokumentacji 
kształcenia m.in. 
dokonywanie 
wpisu oceny i 
podpisu przez 
nauczyciela, co 
jest niezbędne 
do właściwej 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się. 
Na dokumentacji 
potwierdzającej 
zaliczenie ZBUN 
proponuje się 
rozważyć 
rezygnację z 
wpisywania 
oceny, a 
wprowadzenie  
zaliczone lub 
niezaliczone w 
zależności od 
liczny 
uzyskanych 
punktów (dla 
kompatybilności 
z wpisami w 
protokole 
zaliczenia 
przedmiotu)  

 

Semestr letni  

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadzono zgodnie z Instrukcją Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Analizą objęto 18 przedmiotów realizowanych w trakcie trzech roczników na studiach 

stacjonarnych pierwszego stopnia w semestrze letnim, tj. badanie fizykalne, farmakologia, 

mikrobiologia i parazytologia, patologia, podstawowa opieka zdrowotna, podstawy 

pielęgniarstwa, radiologia, system informacji w ochronie zdrowia, zakażenia szpitalne, 

wychowanie fizyczne  zdrowie publiczne, język angielski, organizacja pracy pielęgniarskiej, 

anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne.  

      Efekty uczenia się weryfikowano kolokwium pisemnym, egzaminem pisemnym, projektem 

przygotowanym przez studentów, obserwacją studentów w trakcie form warsztatowych, 

zakończeniem teoretycznym i praktycznym, kolokwium semestralnym: teoretycznym i 

praktycznym. W ocenie nauczycieli prowadzących zajęcia założone efekty osiągnięto w 

zdecydowanej większości, w tym na studiach stacjonarnych w 100%. 

Struktura ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń końcowych na studiach stacjonarnych 

kierunku Pielęgniarstwo kształtowała się następująco:  

bdb – 65,9% 

db(+) - 16,1% 
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db – 12,3% 

dst(+)- 3,8% 

dst – 0,4% 

ndst -1,5% 

Podsumowując, średnia ocena analizowanych wyżej przedmiotów z egzaminów ukształtowała 

się na poziomie 4,52. Średnia ocen z zaliczeń wyniosła 4,67. Łączna średnia ocen 

z analizowanych przedmiotów to 4,83.  

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021  

na kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne I rok  

p
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 
ocen 

I termin II termin razem śr. ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

Badanie 

fizykalne  

62 96,8 0 0 62 96,8 4,27 2 3,2 0 0 62 96,8 0 

Farmakologia  63 98,4 0 0 63 98,4 4,29 1 1,6 0 0 1 1,6 0 

Patologia  

 

63 98,4 0 0 63 98,4 4,77 1 1,6 0 0 1 1,6 0 

Podstawy 
pielęgniarstwa  

62 96,8 0 0 62 96,8 4,57 2 3,2 0 0 62 96,8 0 

                 ZALICZENIE 

Mikrobiologia 

i parazytologia  

63 98,4 0 0 63 98,4 4,58 1 1,6 0 0 1 1,6 0 

Podstawowa 
opieka 

zdrowotna  

63 98,4 0 0 63 98,4 zal 1 1,6 0 0 1 1,6 0 

Radiologia 
  

64 100 0 0 64 100 5,0 0 0 0 0   0 

System 

informacji w 

ochronie 
zdrowia,  

63 98,4 0 0 63 98,4 4,95 1 1,6 0 0 1 1,6 0 

Zakażenia 

szpitalne  

63 98,4 0 0 63 98,4 4,59 1 1,6 0 0 1 1,6 0 

Zdrowie 

publiczne  
 

63 98,4 0 0 63 98,4 4,89 1 1,6 0 0 1 1,6 0 

Wychowanie 

fizyczne 

63 100 0 0 63 100 4,92 0 0 0 0 0 0 0 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021  

na kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne II rok semestr IV 

 

 

Przedmiot  osoby,  które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin  II termin  Razem  Śr. 

ocen 

I termin II termin Razem  Śr. 

ocen  

N  % N  % N  %  N  % N  %    

 EGZAMIN 
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ZALICZENIE 

Badania naukowe 

w pielęgniarstwie,  

59 100 0 0 59 100 4,47 0 0 0 0 0 0 0 

Język angielski  59 100 0 0 59 100 4,79 0 0 0 0 0 0 0 

Organizacja 

pracy 

pielęgniarskiej  

59 100 0 0 59 100 4,14 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021  

na kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne III rok semestr VI 
Przedmiot  osoby,  które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin  II termin  Razem  Śr. 

ocen 

I termin II termin Razem  Śr. 

ocen  

N  % N  % N  %  N  % N  %    

 EGZAMIN 

Anestezjologia i 

pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia  

78 100 0 0 78 100 4,22 0 0 0 0 0 0 0 

Psychiatria i 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne  

78 100 0 0 78 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

ZALICZENIE 

Badania naukowe w 

pielęgniarstwie -

Seminarium 

licencjackie 

78 100 0 0 78 0 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Psychiatria i 

pielęgniarstwo 

psychiatryczne - PZ 

78 100 0 0 78 0 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Anestezjologia i 

pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia- PZ 

78 100 0 0 78 0 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Neurologia i 

pielęgniarstwo 

neurologiczne- PZ 

78 100 0 0 78 0 zsl 0 0 0 0 0 0 0 
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Rehabilitacja i 

pielęgniarstwo 

niepełnosprawnych- 

PZ 

78 100 0 0 78 0 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Choroby wewnętrzne i 

pielęgniarstwo 

internistyczne- PZ 

78 100 0 0 78 0 zal 0 0 0 0 0 0 0 

Podstawowa opieka 

zdrowotna - PZ 

78 100 0 0 78 0 zal 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Analiza testów, zaliczeń i prac pisemnych 
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V.1.3 ANALIZA PROCESU I KRYTERIÓW REKRUTACJI NA KIERUNKACH 

STUDIÓW ORAZ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH 

Na stronie Uczelni, w zakładce Dla kandydatów, po zakładce Rekrutacja dostępna jest procedura 

rekrutacji krok po kroku (Etap 1. Sprawdzenie oferty dydaktycznej oraz wybór kierunku studiów; 

Etap 2. Rejestracja na stronie Internetowa Rejestracja Kandydatów oraz  skierowanie na badania 

lekarskie, zamieszczenie   fotografii w wersji cyfrowej, wydrukowanie  formularza; Etap 3. 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej; Etap 4.Złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni; Etap 5. 

Informacje dotyczące statusu na kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego do uzyskania 

za pomocą indywidualnego konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK.). 

Procedura jest czytelna i zrozumiała w ocenie kandydatów przyjętych na studia.  

Przyjęcie na I rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, którego 

zasadniczym elementem (po stwierdzeniu złożenia kompletnych wymaganych dokumentów, w 

tym m. in. zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do  studiowania na kierunku 

pielęgniarstwo)  jest: wynik egzaminu maturalnego/ wynik egzaminu dojrzałości lub ukończenia 

szkoły średniej. W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się punkty za oceny uzyskane na 

świadectwie dojrzałości wg ustalonego przelicznika.  O przyjęciu na studia decyduje liczba 

uzyskanych punktów. Tryb i kryteria przyjęcia kandydatów określa dedykowana uchwała Senatu 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.  

Dla zwiększenia prawdopodobieństwa doboru kandydatów na kierunek pielęgniarstwo 

studia pierwszego stopnia posiadających wstępną wiedzę i umiejętności na poziomie 

niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia się zaproponowano zmianę wskaźników do 

wyliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. wskaźnika 0,5 za przedmioty: 

biologia, chemia, fizyka.  geografia, WOS, historia, matematyka; Wskaźnika 0,3 za język polski; 

Wskaźnika 0,2 za język obcy na Wskaźnik 0,5 za przedmioty: biologia, chemia, fizyka, 

Wskaźnik 0,3 za geografia, WOS, historia, matematyka; Wskaźnik 0,1 za język polski, język 

obcy.  Propozycja ta została zaproponowana do uchwa rekrutacyjnej począwszy od roku 

ak.2021/2022. 

Jednoznacznie zostały również sprecyzowane kryteria przyjąć laureatów olimpiad 

przedmiotowych, cudzoziemców i osób z maturą międzynarodową. Kandydaci posiadający 

dyplom matury międzynarodowej (IB) traktowani są, jak osoby posiadające świadectwo 

dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu maturalnego.  Obowiązują takie same kryteria jak dla 

kandydatów z egzaminem maturalnym. Poziom SL traktowany jest jako poziom podstawowy 

(PP), a poziom HL traktowany jako poziom rozszerzony (PR). W przypadku matury 

międzynarodowej stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu analogiczne jak w przypadku 

kandydatów z egzaminem maturalnym. 

Określono również zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego - Uchwała Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.  

https://irk.mazowiecka.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html?rekrutacja=1
https://mazowiecka.edu.pl/dzial-spraw-studenckich-i-dydaktyki/dla-kandydatow-2/rekrutacja/skierowania-na-badanie-lekarskie/
https://mazowiecka.edu.pl/dzial-spraw-studenckich-i-dydaktyki/dla-kandydatow-2/rekrutacja/skierowania-na-badanie-lekarskie/
https://mazowiecka.edu.pl/dzial-spraw-studenckich-i-dydaktyki/dla-kandydatow-2/rekrutacja/wymogi-dotyczace-fotografii/


150 
 

Dzięki zamieszczonym w postępowaniu rekrutacyjnym formularzom: „Informacja o 

kompetencjach cyfrowych kandydatów oraz ich zasobach sprzętowych do uczestniczenia 

w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”; „Deklaracja 

wyboru przedmiotów fakultatywnych”; ”Deklaracja wyboru stopnia zaawansowania 

grupy do nauki języka angielskiego” uzyskano  konieczne informacje o kompetencjach 

cyfrowych kandydatów i ich ewentualnych potrzebach w zakresie wsparcie ze strony 

Uczelni (przeszkolenia, instrukcji, zapewnienia laptopa lub  zapewnienia dostępu do 

komputera na terenie Uczelni) niezbędnych do uczestniczenia w kształceniu z 

wykorzystaniem internetu, metod i technik kształcenia na odległość;  zorganizowania grup 

studenckich wg wybranych  przedmiotów fakultatywnych i/ lub stopnia zaawansowania 

grupy językowej.  

Od roku 2021/2022 zaproponowano również zajęcia wyrównawcze w ramach zapytania przez 

MEiN.  

 

V1.4. Ocena udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w konstruowaniu, realizacji i 

doskonaleniu programu studiów 

Od początku swojej działalności Wydział Nauk o Zdrowiu ściśle współpracuje z otoczeniem 

społecznym, gospodarczym i kulturalnym.  W ramach ewaluacji współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym poszerzono skład Rady Interesariuszy WNoZ (od marca 2021 r.) o 

Dyrektorów Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pacy oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego jako podmioty doradczo-

opiniodawcze uczestniczyli również w pracach Rady Programowo- Dydaktycznej, a także w 

komisjach i zespołach projakościowych. Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni aktywnie 

uczestniczyli w pracach wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (Kds.JK). W strukturze 

Kds.JK działały sekcje zajmujące się monitorowaniem i doskonaleniem jakości kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów, tj.  Sekcja Kosmetologia; Sekcja Pielęgniarstwo; Sekcja 

Położnictwo. W każdej z ww. Sekcji działały zespoły: Zespół ds. Programów Studiów, Zespół 

Analizy Efektów Uczenia się. Rada Interesariuszy - zrzeszała przedstawicieli pracodawców, 

głównie kierowników podmiotów leczniczych, dyrektorów: Powiatowego i Miejskiego Urzędu 

Pracy, przedstawicieli podmiotów opieki społecznej oraz kierowniczą kadrę pielęgniarską, 

położniczą i kosmetologiczną (zastępców dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne, 

przełożone pielęgniarek, właścicieli lub kierowników gabinetów kosmetologicznych, ośrodków 

spa, odnowy biologicznej), przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 

przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Płocku, absolwentów WNoZ oraz 

przedstawicieli nauczycieli i przedstawicieli studentów. Pracodawcy uczestniczyli w przeglądzie 

i doskonaleniu programów studiów, bazy dydaktycznej i jej wyposażenia, zasobów 

bibliotecznych, współpracy międzynarodowej, współpracy z otoczeniem w zakresie realizacji 

kształcenia praktycznego, a także efektywności tej współpracy.  

Spotkania ww. Komisji i Zespołów, spotkania z interesariuszami odbywały się zgodnie z 

ustalonym harmonogramem. Odbyło się w sumie 71 spotkań. Tak duża liczba spotkań  wynikała 
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z konieczności właściwej i bezpiecznej realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

kontynuacji kształcenia , szczepień studentów i pracowników itd. 

Interesariusze zewnętrzni wyrazili również swoje oczekiwania i sugestie w ramach Badania 

potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego w ramach projektu pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-

z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego PO WER, działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. Celem badania było zdiagnozowanie zapotrzebowania 

na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, na lokalnym 

rynku pracy. Badanie potrzeb lokalnego rynku pracy przeprowadzone zostało wśród pięciu grup 

respondentów: dorosłych mieszkańców subregionu płockiego; kadry zarządzającej 

przedsiębiorstw subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji publicznych subregionu 

płockiego; kadry zarządzającej instytucji służby zdrowia subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej instytucji edukacyjnych subregionu płockiego. 

Celem projektu badawczego było uzyskanie informacji z rynku pracy niezbędnych do 

projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia a także uzyskanie informacji 

dotyczących kompetencji pracowników (w tym absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku) zatrudnianych przez pracodawców. Ocenie respondentów podlegały między innymi 

takie kompetencje, umiejętności i kwalifikacje jak: kompetencje osobiste, umiejętności 

interpersonalne, zdolności intelektualne, umiejętności praktyczne, kompetencje zawodowe. 

Poza oceną kompetencji posiadanych przez pracowników będących absolwentami Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku pracodawcy oraz badane podmioty (instytucje publiczne, instytucje 

ochrony zdrowia, podmioty kosmetyczne / kosmetologiczne, instytucje edukacyjne i 

opiekuńcze) dokonali także oceny stopnia, w jakim poszczególne kompetencje są potrzebne w 

wykonywanej pracy (poziom oczekiwań wobec poszczególnych kompetencji), co pozwoliło 

określić ewentualną lukę pomiędzy kompetencjami oczekiwanymi 

 a posiadanymi przez absolwentów. Możliwe również stało się stworzenie rankingu kompetencji 

najbardziej poszukiwanych przez pracodawców oraz kompetencji posiadanych przez 

zatrudnionych absolwentów, które są najlepiej i najsłabiej oceniane 

V.1.4.a. Analiza wpływu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rozwój 

kierunku. Przegląd współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczego i propozycje 

działań doskonalących  

Wnioski z weryfikacji procedur dot.  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 

1. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami w 

analizowanym okresie miała charakter stały i przybiera różne formy, np. dotyczące organizacji 

praktyk, udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w prowadzeniu zajęć lub 

weryfikacji procedur dotyczących efektów uczenia się. Otoczenie społeczno-gospodarcze miało 

swój udział w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów. 

2. Okresowe przeglądy współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, w odniesieniu do 

procedur, obejmowały ocenę poprawności doboru instytucji współpracujących, skuteczności 

metod współpracy, wpływu rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji, 

osiąganie przez studentów efektów uczenia się. Efektem tego przeglądu było poszerzenie składu 
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Rady Interesariuszy o Dyrektorów: Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy, Miejskiego Urzędu Pracy oraz Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Płocku. Celem tego poszerzenia było uzyskanie jak najbardziej obiektywnych  

i kompleksowych informacji nt. zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów z tytułem 

licencjata pielęgniarstwa, ich kompetencji zawodowych, a także ich słabych i mocnych stron.   

3. Badano i analizowano potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym dynamicznie 

zmieniające się potrzeby zawodowego rynku pracy w kraju i w regionie wymagające 

przygotowania absolwentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i kosmetologia o wysokich 

kompetencjach zawodowych, posiadających umiejętności elastycznego reagowania na potrzeby 

pracodawców w zakresie realizacji świadczeń zawodowych. 

4. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: 

a.  jako podmioty doradczo-opiniodawcze byli zrzeszeni w Radzie Interesariuszy WNoZ 

oraz uczestniczyli w pracach Rady Programowo- Dydaktycznej, a także w komisjach i zespołach 

projakościowych; 

b. aktywnie uczestniczyli w pracach Komisji i Zespołów działających na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu; 

c. uczestniczyli w przeglądzie i doskonaleniu programów studiów, bazy dydaktycznej i jej 

wyposażenia, zasobów bibliotecznych, współpracy międzynarodowej, współpracy z otoczeniem  

w zakresie realizacji kształcenia praktycznego, a także efektywności tej współpracy,  oraz 

przeglądu publicznego dostępu do informacji dotyczących Uczelni;  

d. uczestniczyli w kształceniu praktycznym studentów jako podmioty realizacji zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych;  

e. uczestniczyli  w realizacji projektów badawczych i rozwojowych Uczelni i WNZ, np. 

badań prowadzonych  w ramach prac dyplomowych, badań w ramach studenckich kół 

naukowych,  w ramach Programu Rozwojowego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

powiązanego z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej – kierunek pielęgniarstwo 

(Uchwała Senatu  Uczelni nr 60/2019 z dnia 25 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia 

Programu Rozwojowego MUP w Płocku powiązanego z MCSM w związku realizacją Projektu 

pn. ,,Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w 

MUP w Płocku’’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 

Działanie 5.3, Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Program został 

opracowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku oraz w ramach 

Programu Rozwojowego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku powiązanego z 

Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej- kierunek położnictwo (Uchwała Senatu  

Uczelni nr 5/2021 z dnia 26 stycznia 2021 2018r. w sprawie zatwierdzenia Programu 

Rozwojowego MUP w Płocku powiązanego z MCSM w związku realizacją Projektu pn. 

,,Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia położnych w MUP w Płocku’’ 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach 
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Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 5.3, Wysoka 

jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Program został opracowany w partnerstwie z 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku.  

5. Efekty współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym mają swoje odzwierciedlenie 

w udoskonalonych programach studiów oraz doskonaleniu warunków kształcenia, regulaminach 

i wytycznych dotyczących prac licencjackich; 

6. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci WNZ 

uczestniczyli w akcjach prospołecznych: WOŚP; zbiórka ubrań dla pacjentów bezdomnych 

hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; zbiórka mikołajkowa (w 

ramach współpracy z RUSS) dla biednych rodzin Płocka i okolic; akcji „paczka dla zwierzaka”; 

zbiórce korków plastikowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla płockich mieszkańców z 

niepełnosprawnością (w ramach współpracy z płockim wolontariatem Urzędu Miasta Płocka), 

realizacja warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Płocka.  

Pandemia SARS COV-2 utrudniła szerszą działalność nauczycieli i studentów Wydziału Nauk o 

Zdrowiu na rzecz mieszkańców regionu płockiego.  

7. Dotychczasową współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym należy uznać za 

efektywną. Należy również podkreślić silną identyfikację interesariuszy zewnętrznych z 

Wydziałem Nauk o Zdrowiu i ich poczuciem współodpowiedzialności za jakość kształcenia na 

kierunku studiów: pielęgniarstwo pierwszego stopnia profil praktyczny. 

8. Zasadna jest dalsza ewaluacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i 

poszarzanie jej zakresu dla doskonalenia jakości i efektywności kształcenia. 
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Sprawozdanie ze współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu z Interesariuszami zewnętrznymi  (otoczeniem społeczno-gospodarczym) ze 

szczególnym uwzględnieniem kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia. 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA ZE 

WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE ZGŁASZANE PRZEZ INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty edukacyjnej 

uczelni do potrzeb otoczenia 

społeczno-gospodarczego oraz 

uzyskanie opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się oraz 

programów studiów 

 

1. Interesariusze 

zewnętrzni wyrazili również 

swoje oczekiwania i sugestie w 

ramach Badania potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

subregionu płockiego w ramach 

projektu pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia w 

odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18, 

współfinansowanego z EFS, w 

ramach Programu Operacyjnego 

PO WER, działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół 

wyższych. Celem badania było 

zdiagnozowanie 

zapotrzebowania na nowe 

kompetencje absolwentów 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku, na 

lokalnym rynku pracy. Badanie 

potrzeb lokalnego rynku pracy 

przeprowadzone zostało wśród 

pięciu grup respondentów: 

dorosłych mieszkańców 

subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej przedsiębiorstw 

subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej instytucji 

publicznych subregionu 

W roku akademickim 2020/2021 w ramach współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym 

analizie poddano program studiów pierwszego stopnia dla kierunku pielęgniarstwo.   

Dla przykładu w opracowaniu propozycji do udoskonalenia wersji programu studiów 

dla kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia (od naboru 2021-2022) uczestniczyli 

interesariusze wewnętrzni (nauczyciele akademiccy, studenci), oraz interesariusze zewnętrzni 

(przedstawiciele pracodawców, samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz 

pielęgniarskich towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych, częściowo zrzeszonych w 

Radzie Interesariuszy).  

Biorąc pod uwagę sugestie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz dążąc do zniwelowania 

słabej strony Uczelni, tj.: małej oferty programów studiów uwzględniających przedmioty w języku 

angielskim; program studiów oferuje język angielski na poziomie B2 oraz oferuje w języku 

angielskim wybrane procedury pielęgniarskie i materiały dydaktyczne w zakresie przedmiotów: 

Podstawy pielęgniarstwa, Badanie fizykalne, Podstawy rehabilitacji.  

W zajęciach realizowanych w ramach niniejszego programu będą mogli uczestniczyć studenci z 

uczelni zagranicznych w ramach programu ERASMUS + lub część zajęć może być prowadzona w 

języku angielskim przez nauczycieli zagranicznych przyjeżdzających do naszej Uczelni w ramach 

programu ERASMUS + - tryb stacjonarny. 

Na wniosek interesariuszy zewnętrznych oraz studentów dodano 5 godzin ćw. MCSM z przedmiotu 

Etyka zawodu pielęgniarki na trzecim roku studiów, co umożliwi studentom nabycie umiejętności 

właściwego zachowania w sytuacji dylematu etycznego oraz w innych trudnych sytuacjach 

związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych. Część zajęć w ramach tego przedmiotu 

pozostawiono do realizacji na pierwszym roku studiów jako bazę do innych zajęć w ramach nauk w 

zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej.  
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płockiego; kadry zarządzającej 

instytucji służby zdrowia 

subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej instytucji 

edukacyjnych subregionu 

płockiego. 

2. Cykliczne spotkania Rady 

Interesariuszy 

3.  Udział interesariuszy 

zewnętrznych w pracach 

Komisji ds. Jakości Kształcenia 

(Sekcja Pielęgniarstwo), 

Zespole ds. Programu Studiów, 

Zespole ds. Analizy Efektów 

Uczenia się. 

4.  Opinie interesariuszy 

zewnętrznych nt. kompetencji 

zawodowych absolwentów-

licencjatów pielęgniarstwa i ich 

przydatności zawodowej oraz 

ścieżek kariery zawodowej. 

 

Również na wniosek interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych wprowadzono formę ćw. MCSM 

– 5 godzin do zajęć z podstaw rehabilitacji, dla zwiększenia możliwości nabycia umiejętności przez 

studentów w ramach kompetencji pielęgniarskich w określonych sytuacjach klinicznych poprzez 

odgrywanie ról w scenariuszach wysokiej wierności. Na prośbę nauczyciela prowadzącego zajęcia 

z prawa medycznego wprowadzono formę ćw. MSCM (10godz.) dla nauczenia studentów 

umiejętności związanych, np. niebieską kartą. 

W programie uwzględniono również prośbę studentów dotyczącą wprowadzenia formy ćw. 

klasycznych (5 godz.) w ramach zajęć Badania naukowe w pielęgniarstwie, dla ich lepszego 

przygotowana do kolejnych zajęć tj. seminarium dyplomowego. Zmiana ta była również 

podyktowana wynikami analizy prac dyplomowych i ich słabymi stronami. Na wniosek nauczycieli 

w kartach przedmiotów zweryfikowano bilans punktów ECTS na bardziej przejrzysty. Obciążenie 

studenta wyrażone punktami ECTS zostało pozytywnie zaopiniowane przez studentów i Radę 

Interesariuszy. Jednoznacznie sprecyzowano, że na kierunku pielęgniarstwo, zgodnie ze standardem 

kształcenia obowiązuje stuprocentowa obecność, zweryfikowano metody kształcenia, metody 

umożliwiające studentom osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych oraz formy oceny formułującej i oceny podsumowującej. Zaliczenie 

praktyk zawodowych przeniesiono do oceny podsumowującej. W zakresie metod i form oceny 

osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się uwzględniono te służące weryfikacji efektów 

osiąganych w ramach zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Zaktualizowano literaturę podstawową i uzupełniającą. Zaktualizowano treści kształcenia 

w kontekście efektów uczenia się oraz uwzględniając aktualną wiedzę, rozwój technologiczny i 

zgłaszane sugestie przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Zweryfikowano również 

treści kształcenia w zakresie ich sekwencyjności np. bardziej sprofilowano zawodowo treści 

kształcenia w ramach języka angielskiego, dokonano przesunięć treści w ramach zajęć  z podstaw 

pielęgniarstwa, badania fizykalnego, biochemii i biofizyki. Dla poprawy sekwencyjności i 

równomiernego obciążenia studentów pracą ćw. MCSM z podstaw pielęgniarstwa rozłożono 

równomiernie (po 100 godz.) w I i II semestrze. Zaplanowano również realizację części zajęć z 

pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego w żłobku. Na wniosek Rady Interesariuszy w treściach 

scenariuszy w MCSM uwzględniono pacjentów: dziecko, rówieśnik, senior, zdenerwowana rodzina, 

agresywny pacjent, agresywna rodzina. Zaplanowano także treści z autoprezentacji oraz zwiększenie 

czasu na wykonywanie badania EKG w ramach badania fizykalnego. Zweryfikowano również 

kryteria oceniania prac przygotowywanych w ramach pracy własnej studenta pod kierunkiem 

nauczyciela. Wyjaśniono skrót zbun jako pracę własną studenta pod kierunkiem nauczyciela. 

Zmiany w programie studiów i w stanowiącej jego integralną część kartach przedmiotów wynikały 

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, praktyk 

zawodowych i staży   

 

1. Ustalanie z interesariuszami 

zewnętrznymi zasad realizacji 

PZ w czasie pandemii Sars-

CoV-2 

2. Cykliczne spotkania z 

opiekunami PZ w zakresie 

organizacji i metodyki PZ. 

3. Udział opiekunów PZ w 

ustalaniu scenariuszy do zajęć w 

MCSM 

Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-gospodarczego w 

ramach odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich weryfikacji 

 

Udział interesariuszy zewnętrznych w 

określaniu tematyki prac 

dyplomowych 

1. Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

oraz zwiększenia stopnia ich 

praktycznego charakteru, np. 

poprzez złączenie tradycyjnego 

procesu pielęgnowania z 
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planami opieki wg ICNP; 

wdrożenie zasady 

opracowywania szczegółowych 

wskazówek dla pacjenta jako 

materiału implementacyjnego do 

praktyki zawodowej. 

również z analiz, w których uczestniczyli interesariusze zewnętrzni, np. analizy egzaminów i 

zaliczeń, egzaminu dyplomowego, poziomu umiędzynarodowienia, wyników hospitacji, wyników 

ankiet studentów oceniających zajęcia, wniosków zgłaszanych przez opiekunów praktyk 

zawodowych, wyników ankiet oceniających zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, wyników ankiet kandydatów, a także wyników analizy mobilności międzynarodowej 

studentów, analizy zasobów bibliotecznych oraz przeglądu stanu i wyposażenia infrastruktury 

dydaktycznej i cyfrowej. 

 

Współpraca Uczelni z władzami 

miasta i regionu na rzecz rozwoju ich 

funkcji akademickiej 

1. Współpraca w zakresie 

rozwoju naukowego  

2 Przegląd i doposażenie bazy 

dydaktycznej  

- dofinansowanie projektu badawczego przez Urząd Miasta Płocka, 

- doposażanie bazy dydaktycznej  

- udział w rozwoju oferty dydaktycznej dla młodzieży Regionu Płockiego / Powiatowy Urząd Pracy 

i Miejski urząd pracy jako źródło informacji o najbardziej poszukiwanych pracownikach w 

Regionie Płockim 

Podpisywanie przez Uczelnię 

porozumień z władzami 

samorządowymi, instytucjami 

edukacyjnymi i instytucjami rynku 

pracy  

 

1.Umowy z podmiotami na 

realizację ZP i PZ 

2. Umowa o partnerstwie z 

Wojewódzkim Szpitalem 

Zespolonym w dwóch 

projektach  

Monoprofilowe Centra 

Symulacji Medycznych  

1.  dla kierunku Pielęgniarstwo;  

2. dla kierunku Położnictwo 

Dokonanie przeglądu umów i ew.  ich aktualizacja 

 

 

 

Wdrażanie do praktyki edukacyjnej 

wniosków wynikających z 

monitoringu losów absolwentów; 

 

Wykorzystywanie wyników  

1. ELA,  

2. projektu Badania potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

subregionu płockiego w ramach 

projektu pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia w 

odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18 

3. opinii interesariuszy 

zewnętrznych nt. kompetencji 

zawodowych absolwentów-

licencjatów pielęgniarstwa i ich 

Zmiany w programie studiów jak wyżej 
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przydatności zawodowej oraz 

ścieżek kariery zawodowej. 

 

Podejmowanie wspólnych inicjatyw 

dydaktycznych i  

badawczych. Współdziałanie z 

interesariuszami zewnętrznymi w 

ramach spotkań seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym konferencji i 

kół studenckich 

 

1. Udział w organizacji konferencji 

2. Udział w działalności Studenckich Kół Naukowych- wsparcie działalności badawczej 

3. Udział w realizacji projektów dydaktycznych ( dwa MCSM) 

4. Udział w realizacji projektów naukowych: Adherence jako współodpowiedzialność osób w wieku pre- i senioralnym w  procesie 

terapeutycznym;  Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych badaniach do 

wszczęcia przewodów doktorskich, prac magisterskich, prac licencjackich 

 

 

Udział interesariuszy zewnętrznych w 

kształceniu na prowadzonych 

kierunkach studiów, w tym 

zatrudnianie kadry nauczycieli 

posiadających aktualne doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią.  

 

1. Nauczyciele i in. osoby z pwz pielęgniarki/ położnej/ lekarza to w 98 % równocześnie pracownicy podmiotów leczniczych 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania dydaktyczne 

i/lub naukowo-badawcze w działania 

na rzecz środowiska lokalnego 

 

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci WNZ uczestniczyli w akcjach prospołecznych: WOŚP; zbiórka 

ubrań dla pacjentów bezdomnych hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; zbiórka mikołajkowa (w ramach 

współpracy z RUSS) dla biednych rodzin Płocka i okolic; akcji „paczka dla zwierzaka”; zbiórce korków plastikowych na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla płockich mieszkańców z niepełnosprawnością (w ramach współpracy z płockim wolontariatem Urzędu Miasta 

Płocka), realizacja warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Płocka.  Pandemia SARS COV-2 

utrudniła szerszą działalność nauczycieli i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na rzecz mieszkańców regionu płockiego. 

Zbieranie innych informacji z 

otoczenia społecznego – 

gospodarczego, mogących mieć 

znaczenie dla zapewniania jakości 

kształcenia, w tym pozyskiwanie 

opinii pracodawców i absolwentów 

odnośnie ich sytuacji zawodowej 

Wykorzystywania wyników  

1. projektu Badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w 

odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18 

2. . opinii interesariuszy zewnętrznych nt. kompetencji zawodowych absolwentów-licencjatów pielęgniarstwa i ich przydatności 

zawodowej oraz ścieżek kariery zawodowej. 

 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

Udział w uroczystościach Wydziałowych, np. dyplomatorium, czepkowaniu,  

Inne formy współpracy Udział podmiotów zewnętrznych  

a. w zapewnieniu bazy do realizacji przez studentów zagranicznych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach 

programu ERASMUS +  
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b. w realizacji wizyt SST   nauczycieli z uczelni zagranicznych 

c. w realizacji szkoleń praktycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia w MCSM Pielęgniarstwo i MCSM Położnictwo 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA:  3.09.2021 

 

Mgr Danuta Wojciechowska – Sekretarz Rady Interesariuszy   
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V.1.5. Analiza działalności na rzecz środowiska lokalnego i propozycje działań 

doskonalących  

Ze względu na pandemię SARS-Cov-2 mobilność studentów była ograniczona. W ramach 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci WNZ uczestniczyli w akcjach 

prospołecznych: WOŚP; zbiórka ubrań dla pacjentów bezdomnych hospitalizowanych w 

Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; zbiórka mikołajkowa (w ramach współpracy z 

RUSS) dla biednych rodzin Płocka i okolic; akcji „paczka dla zwierzaka”; zbiórce korków 

plastikowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla płockich mieszkańców z 

niepełnosprawnością (w ramach współpracy z płockim wolontariatem Urzędu Miasta Płocka), 

realizacja warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Płocka.  

Pandemia SARS COV-2 utrudniła szerszą działalność nauczycieli i studentów Wydziału Nauk o 

Zdrowiu na rzecz mieszkańców regionu płockiego.  

V.1.6. Analiza umiędzynarodowienia procesu kształcenia i propozycje działań 

doskonalących 

W wyniku dokonanego przeglądu umiędzynarodowienia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo 

studia pierwszego stopnia stwierdzono, że rodzaj, zakres i zasięg umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia były zgodne z koncepcją i celami kształcenia. W roku akademickim 2020/2021 na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu realizowano zajęcia z języka obcego (języka angielskiego) na 

poziomie B2  ESOKJ. Opracowywano materiały do transmisji międzynarodowej realizacji zajęć 

w MCSM.  

Nauczyciele akademiccy są przygotowani do nauczania w językach obcych. Zainteresowani 

nauczyciele mogli uczestniczyć w kursie języka angielskiego, który zakończył się egzaminem 

TOEIC. Dwóch nauczycieli przystąpiło do egzaminu osiągając wyniki średnio powyżej 50 %. 

Studenci na spotkaniach adaptacyjnych z koordynatorem Erasmus (Uczelnianym Wydziałowym 

Koordynatorem Erasmus) oraz spotkaniach z Dziekan WNoZ  i opiekunami poszczególnych 

roczników byli informowani o ofercie kształcenia międzynarodowego, poprzez realizację 

semestru lub jego części, praktyki wakacyjnej lub stażu dla absolwentów w wybranym państwie. 

Koordynator ERASMUS+  w czasie spotkania adaptacyjnego oraz pierwszego spotkania 

organizacyjnego informowała studentów pierwszego rocznika w tym zakresie. Dodatkowo 

prowadziła nabór studentów zainteresowanych wyjazdami. Uczestniczyła również w 

spotkaniach z drugim i trzecim rokiem przypominając powyższe. Studentom, którzy byliby 
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zainteresowani wyjazdami w ramach mobilności międzynarodowej Wydział Nauk o Zdrowiu 

zapewnia możliwość indywidualnej organizacji studiów po powrocie dla umożliwienia 

efektywnej kontynuacji kształcenia  oraz wyrównania ew. różnic programowych.  O takim 

wsparciu studenci byli informowania na ww. spotkaniach.  Nauczyciele, którzy odbywali 

mobilność wirtualną mogli skorzystać z wygłuszonej sali wyposażonej w profesjonalny 

komputer, kamerę i telewizor do transmisji zdalnej.  Oprócz realizowanych zajęć w języku 

angielskim w czasie mobilności wirtualnej z wykorzystaniem metod i technik nauczyciele 

prezentowali również pracownie specjalistyczne oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji 

Medycznej dzięki zakupionemu wyposażeniu do międzynarodowej transmisji zdalnej.   

Ze względu na pandemię Sars-Cov-2 przesunięto realizację wyjazdów do uczelni zagranicznych 

w ramach projektu POWER 3,5 na rok 2022.  

Dla zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia studiów zaplanowano od roku ak. 2021/2022 

zapewnienie studentom części scenariuszy i materiałów dydaktycznych w języku angielskim, tj. 

Pielęgniarstwo I o (podstawy pielęgniarstwa, badanie fizykalne, podstawy rehabilitacji), Treści 

kształcenia w ramach języka angielskiego sprofilowano bardziej zawodowo, na poziomie B2. 

Jeden z nauczycieli Wydziału Nauk o Zdrowiu prowadzący zajęcia na kierunku pielęgniarstwo 

studia pierwszego stopnia decyzją Ministra Zdrowia i Naczelnej Rady Pielęgniarek został 

wskazanych do  GCNMO -  WHO/Europe Government Chief Nursing and Midwifery Officer 

Hub for the Nursing and Midwifery Global Community of Practice  ( Europejskiego Zarządu/ 

Centrum Zarządzających Pielęgniarek i Położnych dla globalnej społeczności praktyków 

pielęgniarek i położnych).  Informacje merytoryczne z GCNMO (w języku angielskim) są 

przekazywane do zespołu nauczycieli  i studentów. 

W roku akademickim 2020/2021 podpisano łącznie cztery nowe porozumienia bilateralne w 

ramach programu Erasmus+ z uczelniami zagranicznymi z krajów programu.  Ze względu na 

sytuację związaną z pandemią COVID-19 wprowadzono Zarządzenie Rektora Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa 

SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku i 

ograniczono wyjazdy służbowe pracowników, wyjazdy studentów oraz przyjmowanie gości  

w ramach współpracy międzynarodowej. Odbyły się dwie aktywności STA (nauczycieli WNZ)  

z wykorzystaniem synchronicznych metod i technik kształcenia na odległość oraz cztery 

przyjazdy studentów na praktykę, w tym jedna mobilność wirtualna). 

W roku akademickim 2020/2021 

podpisano cztery 

nowe porozumienia 

bilateralne w 

ramach programu 

Erasmus+ z 

• Ardahan University w Turcji w zakresie położnictwa, 

kosmetologii 

• Karabük University w Turcji w zakresie pielęgniarstwa, 

położnictwa  

• Šiauliai State College  w Turcji w zakresie pielęgniarstwa, 

kosmetologii 
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uczelniami 

zagranicznymi: 

• Recep Tayyip Erdogan University w Turcji w zakresie 

pielęgniarstwa, położnictwa 

 

umowy podpisane 

we wcześniejszych 

latach i nadal 

obowiązujące 

Projekt KA103 (umowy z krajami programu): 

• Mediacal University – Pleven, Bułgaria 

• Tartu Health Care College – Tartu, Estonia 

• University of Murcia – Hiszpania 

• Klaipeda State University of Applied Sciences – Kłajpeda, 

Litwa 

• Šiauliai State University of Applied Sciences – Šiauliai, Litwa 

• Escola Superior de Enfermagem do Porto – Porto, Portugalia 

• High Medical College of Professional studies „Milutin 

Milankovic“ – Belgrad, Serbia 

• University of Lubljana – Lubljana, Słowenia 

• Celal Bayar University – Manisa, Turcja 

• Nevsehir Haci Bektas Veli University – Nevsehir, Turcja 

• Karabuk University – Karabuk, Turcja 

 

W roku akademickim 2020/2021 zrealizowano mobilności: 

WYJAZDY Typ mobilności Wydział Nauk o Zdrowiu 

STA (Staff Teaching - Assignments) - 

wyjazdy nauczycieli akademickich w 

celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

2 osoby (Karabuk University, Turcja) – 

mobilności wirtualne 

PRZYJAZDY Typ mobilności Wydział Nauk o Zdrowiu 

SMP (Student Mobility - Placements) – 

przyjazdy studentów na praktykę 

4 osoby – w tym 1 mobilność wirtualna 

(Milutin Milutinovic, Serbia, Balıkesir 

University, Turcja, Medipol University in 

Istanbul, Turcja Cukurova University, Turcja)  
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V.1.7. Ocena wsparcia i rozwoju wsparcia studentów kierunku w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym, zawodowym i wejściu na  

           rynek pracy. Propozycje działań doskonalących  

 

Wsparcie z Uczelni 

2020/2021 

 

 

Rodzaj wsparcia / 

nazwa projektu 

 

 

                    Krótka charakterystyka 

Liczba studentów 

Razem z WNoZ Pielęgniarstwo 

 

 

Nagroda rektora – 

stypendium Rektora 

 

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 

2020r. 

Stypendium Rektora na dany rok akademicki może otrzymać student posiadający: 

- wyróżniające wyniki w nauce    

- wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym 

- osiągnięcia naukowe i artystyczne 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

39 

Wsparcie dla 

studentów ze 

szczególnymi 

problemami 

społecznymi 

(zapomoga) 

 

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 

2020r. 

zapomoga może być przyznana studentowi, który:    

- znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej tj. ciężkiej i przewlekłej choroby studenta     

- nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka rodziny 

- śmierci lub ciężkiej choroby członka rodziny studenta 

- utraty stałego i głównego źródła dochodu przez studenta, jego małżonka lub jego rodzica,  

- szkód spowodowanych przez pożar, zalanie,  kradzież  itp. 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Stypendia socjalne 

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 

2020r. 

Stypendium przyznawane jest dla studenta znajdującego się trudnej sytuacji materialnej 

 

91 

 

48 

 

Stypendia socjalne 

w zwiększonej 

wysokości  

Z Zarządzenia Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 2020r. 

Przyznawane stypendia są w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj:        

- u członka rodziny studenta wystąpiła ciężka i przewlekła choroba  

- student jest sierotą i nie ukończył 25 roku życia 

- student pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów regularnie i aktualnie korzystających ze wsparcia 

ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub sam z nich korzysta 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

6 
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Stypendia dla 

niepełnosprawnych 

Z Zarządzenia Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 2020r. 

dla studenta posiadającego:           

- orzeczenie o niepełnosprawności,  

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

- inne równoważne orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

- Informacje o możliwości uzyskania wsparcia jest drogą mailową do studentów, którym przyznane zostało 

stypendium dla osób niepełnosprawnych 

- Informacje publikowane są na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Wsparcie studentów z 

niepełnosprawnościami” 

- Dwa razy w roku pojawia się informacja na uczelnianym funpage na Facebook-u 

- Rozpoznawanie potrzeb studentów  

- Wsparcie studentów polegało między innymi na wypożyczeniu laptopa lub stetoskopu elektronicznego. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

Szkolenie dot. 

projektu pt.: 

„Symulacje 

medyczne drogą do 

poprawy jakości 

kształcenia na 

kierunku 

Pielęgniarstwo w 

PWSZ w Płocku” 

POWER.05.03.00-

00-00-0077/17 

Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  na kierunku Pielęgniarstwo w ramach symulacji 

niskiej wierności. 

 

10 

 

10 

Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  na kierunku Pielęgniarstwo w ramach symulacji 

pośredniej wierności. 

 

10 

 

10 

Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  na kierunku Pielęgniarstwo w ramach symulacji 

wysokiej wierności. 

 

10 

 

10 

Warsztaty symulacyjne dla studentów stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo  

21 

 

21 

Konkurs na 

najlepszą pracę 

dyplomową w 

Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej 

w Płocku 

W konkursie mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 

2 2 

„Grant na start” 

 

„Grant na start” to program stypendialny przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia oraz 

jednolitych studiów magisterskich. Ruszy w roku akademickim 2021/2022, więc jest skierowany dla 

tegorocznych kandydatów na studia. 

2 2 

Zajęcia 

wyrównawcze - 

zaplanowano. 

Liczba 

rzeczywiście 

Przedmiot Liczba studentów Liczba grup 
(liczebność grupy 

to 25 osób) 

Matematyka 100 4 

Biologia 100 4 

Chemia  100 4 

Liczba osób zainteresowanych 

poszczególnymi przedmiotami 

zostanie ustalona na początku roku 

akademickiego 2021/2022  
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uczestniczących 

będzie uzależniona 

od zainteresowania 

studentów 

pierwszego  

Język angielski  100 4 
 

Wsparcie 

merytoryczne 

nauczycieli  

- Spotkania organizacyjne  W czasie dnia adaptacyjnego zaprezentowano wszystkie sale w których, 

odbywają się zajęcia dydaktyczne i egzaminy. Dodatkowo na pierwszych zajęciach z, np. podstaw 

pielęgniarstwa i badania fizykalnego oraz na każdym innym przedmiocie realizowanym w formie 

ćwiczeń zapoznawano studentów z pracowniami, w których odbywały się te ćwiczenia oraz część 

praktyczna egzaminów / zaliczeń. w tym również, egzaminu dyplomowego. Poza tym przed 

rozpoczęciem egzaminu w zakresie prebriefingu zapoznaje się studentów z salmi i ich 

wyposażeniem, w których odbywa się egzamin. Wprowadzono również zasadę rotacji grup 

studenckich do sal, tzn., że grupy studenckie nie są przypisane do jednej sali ćwiczeniowej, np. w 

ramach podstaw pielęgniarstwa, jedna grupa realizuje różne tematy w różnych salach. 

- Spotkania z opiekunem roku, Koordynator ERASMUS + , przedstawicielem Działu Spraw 

Studenckich i Dydaktyki, Prorektorem ds.. Studenckich i Dydaktyki,  przedstawicielem Biblioteki, 

kierownikiem Dziekanatu, przedstawicielem Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,  

- Spotkania z Koordynatorem Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych, 
- Spotkanie z przedstawicielem ubezpieczeniowym,   

- Dyżury i konsultacje nauczycieli prowadzących zajęcia, 

- Dyżury i konsultacje Dziekan,  

- Udostępnianie materiałów z zajęć przez nauczycieli,  

- Banki pytań lub zagadnień do zaliczenia poszczególnych przedmiotów lub egzaminu dyplomowego, 

- Forma hybrydowa zajęć dla studentów w izolacji i na kwarantannie,  

- Cykliczne spotkania z Dziekan, Opiekunem roku, przewodniczącą wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, przewodniczącą Sekcji Pielęgniarstwa tej Komisji, Zespołu ds. Analizy Efektów Uczenia się 

Sekcja Pielęgniarstwo 

- Możliwość wyboru opiekuna/ promotora pracy dyplomowej/ licencjackiej  

36  spotkań z 

udziałem 

studentów 

66 (I R) 

+59 (II R) +78 

(III R) = 203 
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Wsparcie w 

związku z 

pandemią COVID 

- udostępnione procedur dotyczących zachowania w czasie zajęć, zaliczeń, egzaminów i egzaminu 

dyplomowego  na terenie Uczelni, w pracowniach MCSM oraz na ZP i PZ w podmiotach leczniczych,  

- Egzamin Dyplomowy zrealizowany  na terenie Uczelni, część praktyczna OSCE w MCSM, 

-  w czasie egzaminu praktycznego zrezygnowano z typowego debriefingu ze względu na sytuację 

epidemiologiczną. Wszystkie komisje egzaminacyjne spotkały się po zakończonym egzaminie 

praktycznym, na którym omówiły przebieg egzaminu praktycznego. Wszyscy zdający studenci 

jednoczasowo otrzymali informację o uzyskanym wyniku z egzaminu za pośrednictwem Wirtualnej 

Uczelni, co zapobiegło skupianiu się studentów na terenie Uczelni.   

- zapewnienie rękawiczek, maseczek chirurgicznych i środków dezynfekcyjnych na terenie Uczelni  i w 

pracowniach, 

- poznanie i stosowanie procedur zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 

-  wywiad epidemiologiczny i pomiar temperatury przed wejściem do budynku WNoZ, 

- wywiad w kierunku objawów sugerujących infekcję SARS-CoV-2, 

- bieżący kontakt z Dziekan WNoZ, opiekunem roku i Koordynatorem ZP i PZ, 

- szkolenia wprowadzające przed rozpoczęciem ZP i PZ w podmiotach leczniczych, 

- wykonywanie testów antygenowych na terenie Uczelni oraz w NZOZ Płocki ZOZ, 

- zorganizowanie izolatki dla osób z dodatnim wywiadem, podwyższoną temperaturą ciała do czasu 

pobrania i odczytania wyniku testu covidowego, 

- udostępnianie linków do webinariów o tematyce covidowej, 

- wsparcie psychologiczne (opisane niżej), 

-  zapewnienie sali i sprzętu komputerowego z kamerą i mikrofonem do udziału w zajęciach on-line dla 

zainteresowanych studentów, 

- zakupienie i stosowanie ozonatorów, 

- przestrzegano zasad dystansu 1,5-2m, 

- część zajęć praktycznych i praktyk zawodowych  (zgodnie z rozporządzeniem MEiN) nie więcej niż 20% 

było realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

- możliwość zaliczanie realizowanych czynności zawodowych w pracy z pacjentami z COVID na rzecz 

części efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych, pod warunkiem ich zgodności (żaden 

student nie skorzystał z tej możliwości) 

- możliwość bieżącego zgłaszania bieżących problemów z udziałem w zajęciach i innych powiązanych do 

Dziekan, Prodziekan, opiekunów roczników, starostów, komisji i zespołów jakościowych 

 

Działania ciągłe 

X Ogólnopolska 

Studencka 

Konferencja 

Naukowa – Płock 

Wydział Nauk o 

Zdrowiu  

X Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa. Edycja, zatytułowana Badania naukowe studentów w 

trosce o teraźniejszość i przeszłość.  

Udział studentów w Komitecie Organizacyjnym oraz Prowadzenie poszczególnych sesji. 

91 50 
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Udział w 

konferencjach 

Zewnętrznych  

Pomoc studentom ze strony nauczycieli w przeprowadzeniu badań, przygotowaniu prezentacji i artykułów 

oraz dofinansowanie udziału w konferencji w Krośnie.  

 

50 27 

Wsparcie 

działalności 

studenckich Kół 

Naukowych  

- wsparcie finansowe – 12 tys. PLN 

- zakupienie odczynników i materiałów do prowadzenia badań 

- wsparcie organizacyjne i merytoryczne  

SKN – Nowoczesne Pielęgniarstwo – 4 konferencje/ 27 studentów (Krosno, Warszawa-1, Włocławek, 

Warszawa-2), 22 prezentacje, 8 publikacji, 14 publikacji przyjętych do druku  

SKN Symulacji Medycznych – 4 konferencje/ 27 studentów (Krosno, Warszawa-1, Włocławek, Warszawa-

2), 22 prezentacje, 8 publikacji, 14 publikacji przyjętych do druku 

- pomoc w pozyskiwaniu narzędzi standaryzowanych 

- udział studentów w badaniach i projektach prowadzonych przez nauczycieli 

50 27 

Wsparcie 

psychologiczne 

- Porady psychologa, zarówno dotyczącego problemów zw. z pandemią COVID-19, jak i  in. problemów  

psychologicznych studentów, np.  problemów dot. własnego rozwoju, radzenia sobie na studiach itd.  

- Dodatkowo zapewniono porady psychologiczne dla studentów z niepełnosprawnościami. 

Porady były udzielane przez psychologa  zewnętrznego (studenci z niepełnosprawnościami) oraz 

psychologa uczelnianego, ale nie prowadzącego zajęć na kierunku, na którym studiuje student korzystający 

z porady.  

Uczelnia nie identyfikuje studentów 

personalnie, wydziałowo i 

kierunkowo.  

Zwiększenie 

dostępności  do 

infrastruktury  

- Przed- i popołudniowe godziny otwarcia biblioteki i czytelni, 

- Możliwość zamawiania książek on-line  

- Dostęp do baz  cyfrowych podręczników i czasopism  

- Wydłużenie pracy Dziekanatu 1 dzień w tyg. do 18.00 

- Dziekanat dostępny również w wybrane soboty 

 

Działalność bieżąca. 

 

Studenci najczęściej korzystali z sal 

MCSM poza zajęciami 

Doposażenie 

infrastruktury 

zgodnie z sugestią 

studentów 

-Tabliczki informacyjne do MCSM na OSCE 

- Minutniki na OSCE 

- Kosze pedałowe na odpady medyczne 

-Mały wniosek na zakup stojaków do pracowni specjalistycznych MCSM  (do oznaczania stanowisk 

podczas egzaminu OSCE), na potrzeby kierunku Pielęgniarstwo 

-Mały wniosek na zakup sztucznych robaków do pracowni specjalistycznych MCSM,  na potrzeby 

kierunku Pielęgniarstwo 

-Mały wniosek na zakup baterii oraz silikonowych odbojników do pracowni specjalistycznych MCSM,  na 

potrzeby kierunku Pielęgniarstwo 

-Mały wniosek na zakup pasów unieruchamiających pacjenta do pracowni specjalistycznych  na kierunku 

Pielęgniarstwo 

-Mały wniosek na zakup kosza na odpady do pracowni MCSM A6 na potrzeby kierunku Pielęgniarstwo 

-Mały wniosek na zakup stolika do badań niemowląt do pracowni specjalistycznych MCSM na potrzeby 

kierunku Pielęgniarstwo 

 

 

 

1 809,00 

 

200 

 

300 

 

1 980,00 

 

784,13 

799 
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W ramach działań doskonalących  wsparcie studentów,  w trakcie spotkań z Dziekan WNoZ, studentów, komisji i zespołów WSZJK, opiekunów 

poszczególnych roczników   zaproponowano  zgłoszenie do Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier  zorganizowania kursów i warsztatów 

-Mały wniosek na zakup trenażera do bandażowania kikutów kończyn górnych do pracowni 

specjalistycznych MCSM na potrzeby kierunku Pielęgniarstwo 

-Mały wniosek na zakup bielizny (piżamy, koszule nocne) do pracowni specjalistycznej B6  na potrzeby 

kierunku Pielęgniarstwo 

-Mały wniosek na zakup drabiny do pracowni specjalistycznej B6  na potrzeby kierunku Pielęgniarstwo 

-Mały wniosek na zakup pościeli i prześcieradeł do pracowni specjalistycznej B6  na potrzeby kierunku 

Pielęgniarstwo 

-Mały wniosek na zakup termometrów, ciśnieniomierzy zegarowych oraz ciśnieniomierzy elektronicznych, 

na potrzeby kierunku Pielęgniarstwo, do pracowni specjalistycznej B6 

-Mały wniosek na zakup drabiny, na potrzeby kierunku Pielęgniarstwo, do pracowni specjalistycznej B6 

-Mały wniosek na zakup maseczek ochronnych, płynu do dezynfekcji, rękawiczek jednorazowych , na 

potrzeby kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo, Kosmetologia oraz wykładowców Wydziału Nauk o 

Zdrowiu 

-Mały wniosek na zakup baterii alkalicznych do sprzętu i fantomów oraz do pilotów do rzutników  i 

zegarów w pracowniach specjalistycznych  i pozostałych salach dydaktycznych 

-Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zakup szaf 

ubraniowych do szatni dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo oraz Kosmetologia – dostawa, 

wniesienie, montaż 1 część 

-Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stół anatomiczny 

- 

1590, 

 

1400 

200 

 

1400 

2358 

 

162,60 

 

2487,50 

 

1000,00 

 

44,516,40 

 

 

400,000,00 

Finansowanie 

procedury po 

ekspozycyjnej 

Każde postępowanie poekspozycyjne jest finansowane przez Uczelnię, w ramach umowy z Wojewódzkim 

Szpitalem Zespolonym.  

W roku 

akademickim 

2020/2021 

zgłoszono 

zarejestrowano 3 

postepowania po 

ekspozycyjne  na 

łączna sumę 925 zł 

 

Indywidualna 

organizacja 

studiów- IOS 

 

Indywidualny tok 

studiów  

Treść indywidualnego programu kształcenia na okres nie krótszy niż jeden semestr kształcenia, przy czym 

nie może on prowadzić do obniżenia punktów ECTS, zmiany efektów uczenia się wymaganych dla 

określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Dziekan odpowiada za sprawy związane z 

organizacją i tokiem studiów z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla organów Uczelni. 

W roku 

akademickim 

2020/2021 nie 

realizowano 

indywidulnego 

toku studiów IOS 
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dla studentów, m.in. kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia III rok: Autoprezentacja (warsztaty), Jak napisać C.V. i list motywacyjny 

(warsztaty), Skuteczne metody poszukiwania pracy, Samozatrudnienie- szanse i zagrożenia.   Potrzeby te zostały przekazane do   Biura Studenckich 

Praktyk Zawodowych i Karier  .
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V. 1.8. Ocena dostępu do informacji o kierunku studiów 

Informacje o kierunku studiów pielęgniarstwo pierwszego stopnia są dostępne na internetowej 

stronie Mazowieckiej Uczelni Publicznej oraz na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Na stronie 

głównej MUP informacje są skupione w zakładkach: dla kandydatów (po przekierowaniu z linku 

„studia pierwszego stopnia”), dla studentów (po przekierowaniu z linku „Wydział Nauk o 

Zdrowiu”), o Uczelni (po przekierowaniu z linku „Wydział Nauk o Zdrowiu”), Kontakt (po 

przekierowaniu z linku „ Wydział Nauk o Zdrowiu”). W zakładce „dla kandydatów” dostępna 

jest procedura rekrutacyjna „rekrutacja krok po kroku” uwzględniająca poszczególne etapy 

rekrutacji, wymagane dokumenty wraz z możliwością pobrania ich formularzy, etapy i terminarz 

rekrutacji,  moduł rekrutacji kandydatów on-line, uczelniane akty prawne (uchwała Senatu, 

zarządzenie Rektora)  regulujące  warunki i tryb rekrutacji, termin i zakres rekrutacji 

uzupełniającej, sposób deponowania kompletu dokumentów rekrutacyjnych w formie 

papierowej w siedzibie Uczelni. W zakładce zamieszczone są również informacje dotyczące 

kształcenia podyplomowego. Umieszczono wykaz dokumentów na studia I stopnia i jednolite 

studia magisterskie w tym pliki PDF do pobrania oraz wykaz dokumentów w tym pliki PDF do 

pobrania. Kolejno zamieszczona jest pod zakładka -studia dla cudzoziemców, która zawiera opis 

zasad rekrutacji na studia I stopnia i na studia II stopnia oraz wzór plików do pobrania. Pod 

zakładką zamieszczone są dane kontaktowe do działu spraw Studenckich i Dydaktyki.  

Po informacjach ogólnych dla kandydatów umieszczone są informacje dotyczące kierunków 

studiów pierwszego stopnia, poniżej zamieszczone są informacje dotyczące kierunku studiów na 

studiach drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich. Kolejna zakładka Dla 

studentów zawiera informacje dotyczące Wydziałów i Studium. 

 W zakładce Wydział Nauk o Zdrowiu- na stronie przedstawiono  Aktualności – informacje 

bieżące z życia Wydziału, Władze Wydziału, struktura WNoZ, Kadra dydaktyczna WNoZ, 

dyżury nauczycieli akademickich, Studenckie Koła Naukowe, Kontakty, dokumenty do pobrania 

WNoZ oraz informacje dotyczące poszczególnych kierunków i poziomów studiów ( w tym 

Pielęgniarstwo I stopnia) , Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych- Pielęgniarstwo, 

kronika i galeria, Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych - Położnictwo, Komisji 

Bioetyki. Z podzakładki Pielęgniarstwo I stopnia możliwe przejście do podzakładek: Plan zajęć, 

Plan studiów, Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe (Kryteria doboru opiekuna praktyki 

zawodowej, Regulamin ZP i PZ – pielęgniarstwo licencjat, Kryteria doboru miejsca kształcenia, 

Podanie o odbycie praktyk w wybranym podmiocie leczniczym), Efekty uczenia się, Egzamin 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-zajec/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-studiow/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/zajecia-praktyczne-i-praktyki-zawodowe/
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2022/05/UPLOAD_PODANIE-O-ODBYCIE-PRAKTYKI-W-WYBRANYM-PODMIOCIE-LECZNICZYM_3723.doc
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/efekty-uczenia-sie/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/egzamin-dyplomowy/
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dyplomowy (Regulamin egzaminu dyplomowego Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia, 

Przewodnik do przygotowania pracy licencjackiej), Program studiów.  

W zakładce rekrutacja, zamieszczony formularz „Informacja o kompetencjach cyfrowych 

kandydatów oraz ich zasobach sprzętowych do uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość”; „Deklaracja wyboru przedmiotów fakultatywnych”; 

”Deklaracja wyboru stopnia zaawansowania grupy do nauki języka angielskiego” uzyskano  

konieczne informacje o kompetencjach cyfrowych kandydatów i ich ewentualnych potrzebach 

w zakresie wsparcie ze strony Uczelni (przeszkolenia, instrukcji, zapewnienia laptopa lub  

zapewnienia dostępu do komputera na terenie Uczelni) niezbędnych do uczestniczenia w 

kształceniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;  zorganizowania grup 

studenckich wg wybranych  przedmiotów fakultatywnych i/ lub stopnia zaawansowania grupy 

językowej.  

Na stronie Wydziału Nauk o Zdrowiu w dolnej części W zakładce o Uczelni- Mazowiecka dziś, 

zawarte są informacje dotyczące informacji ogólnych, oferty dydaktycznej dla kandydatów i dla 

studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, oraz zamieszczona jest galeria zdjęć. W 

zakładce Senat -skład Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku kadencja 2020-2024, 

poniżej znajdują się pliki do pobrania xlsx – Uchwały Senatu. Kolejna zakładka to informacje 

dotyczące jakości kształcenia - założenia i struktura Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia plik PDF oraz zamieszczone są sprawozdania z trzech poprzednich lat 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia pliki PDF. Kolejna 

zakładka to Władze Uczelni, kolejna zakładka- współpraca: dotyczy trzech sektorów nauka, 

gospodarka, społeczność, zakładka Rada Uczelni przedstawia skład Rady Uczelni w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na lata 2021-2024, kolejna zakładka dotyczy ofert 

pracy w administracji.  

W zakładce Kontakt zawarte są pod zakładki Akademickie Liceum Ogólnokształcące, 

Archiwum, BHP i PPOŻ, Biblioteka, Biuro Studenckich Praktyk i Karier Zawodowych , Dom 

Studenta, Dział Administracji, Dział Kadr i Spraw Socjalnych, Dział Nauki, Dział Pozyskiwania 

Funduszy europejskich i Dotacji, Dział Promocji i Współpracy, Dział Spraw Studenckich i 

Dydaktyki, Inspektor Ochrony Danych, Kanclerz, Klub Uczelniany Akademickiego Związku 

Sportowego , Koordynator ds. Dostępności i Osób Niepełnosprawnych, Kwestura, Pełnomocnik 

Rektora ds. Jakości Kształcenia, Prorektorzy, Rektor, Rzecznik Prasowy, Samorząd Studentów, 

studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Sekcja ds. ERASMUS +, Studium Wychowania 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/egzamin-dyplomowy/
https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Regulamin-egzaminu-dyplomowego-Piel%C4%99gniarstwo-studia-pierwszego-stopnia.pdf
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/program-studiow/
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Fizycznego i Sportu, Wydawnictwo Naukowe, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk 

Humanistycznych i Informatyki, Wydział Nauk o Zdrowiu. 

W zakładce „Na skróty” dostępne są linki: biblioteka, wydawnictwo naukowe, dział nauki, 

wsparcie studentów z niepełnosprawnościami, kalendarz roku akademickiego, biuro studenckich 

praktyk zawodowych i karier, dział spraw studenckich i dydaktyki, dostępność, bezpłatne kursy, 

projekty UE, Erasmus+, dom studenta. 

Na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu zamieszczane są przydatne informacje z 

zakładkami Uczelnia- Jakość kształcenia , Biblioteka, Dział Nauki, Wydawnictwo Naukowe, 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Konferencje i sympozja, Biuletyn Informacji 

Publicznej, BHP, kolejna zakładka to -dla studentów ,która zwiera pod zakładki pomoc 

materialna, samorząd studentów, Studenckie Koła Naukowe, Procedura Antyplagiatowa, 

wsparcie studentów z niepełnosprawnościami, Psychologiczny Punkt Rozwoju Osobistego, 

Regulamin Studiów. Następna zakładka dla kandydatów zawiera informator 2021/2022, 

Dlaczego warto u nas studiować, rekrutacja krok po kroku, Kierunek Mazowiecka, Kryteria 

naboru, kolejna zakładka inne – zawiera Zamówienia Publiczne Archiwum, Dla Pracowników, 

Dokumenty i Regulaminy, Oferty Pracy w Administracji, Deklaracja Dostępności, Szkolenie MS 

Teams, Mapa strony. 

 Strony www Uczelni i Wydziału Nauk o Zdrowiu są przejrzyste i mają czytelny układ.  

Nawigacja jest prosta, intuicyjna. Na poszczególnych podstronach uwzględniono liczne linki 

precyzyjnie opisane, na pasku dostępne informacje dla studentów: kontaktowy numer telefonu, 

adres meilowy. Stronę Uczelni można odwiedzić za pośrednictwem Social Mediów: Facebook, 

Yutube, Instagram. Informacje są także dostępne w języku polskim i w języku angielskim oraz 

dla osób słabowidzących (dostępne pod symbolem osoby z niepełnosprawnością), w zakładce 

narzędzia ułatwień dostępu: zwiększ tekst, zmniejsz tekst, skal szarości, wysoki kontrast, 

negatyw, jasne tło, podkreślone linki, czytelna czcionka, reset, mapa strony, deklaracja.  

Dostęp do informacji jest możliwy z różnych urządzeń, niezależnie od miejsca i czasu.     

 

 

 Konkluzja: informacje są kompleksowe i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Strona 

internetowa Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku i strona Wydziału Nauk o Zdrowiu 

stanowią źródło informacji dla kandydatów, studentów, pracowników, interesariuszy 

zewnętrznych oraz osób zainteresowanych międzynarodową wersją anglojęzyczną danych. 

Informacje dostępne powszechnie na stronie internetowej są zrozumiałe, aktualne (w wielu 

miejscach podana jest data aktualizacji) i kompletne.     
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Za kompletność, aktualność i terminowość przekazywania informacji za pośrednictwem stron 

internetowych odpowiada na poziomie Wydziału Prodziekan, a na poziomie Uczelni Informatyk 

Biblioteki. Informacje o programie studiów i efektach uczenia się zamieszczone są również w 

Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

V.1.8.a. Przegląd dostępu do informacji o programie studiów 

Za bieżącą aktualizacje informacji zawartą na stronie uczelni odpowiedna wyznaczony 

pracownik dziekanatu WNoZ.  

Przegląd aktualności informacji na stronie Uczelni (w zakresie dotyczącym działalności WNoZ 

i kierunków studiów na WNoZ)  i na stronie Wydziału dokonywany jest na bieżąco przez 

Prodziekana  oraz minimum raz na semestr przez Komisję ds. Jakości Kształcenia, a w 

szczególności przez poszczególne Sekcje w zakresie adekwatnym dla danego kierunku studiów.  

Opinie nt. zawartości i aktualności informacji publicznie udostępnionych wyrażają również 

studenci, nauczyciele, interesariusze zewnętrzni, interesariusz wewnętrzni i absolwenci.   

 

V.1.8.b. Propozycje działań doskonalących 

Celem łatwiejszego dostępu sugeruje się rozważyć możliwość zamieszczenia informacji (które 

są w pełni lub częściowo zamieszczone na stronie Uczelni i BIP) na stronie WNoZ w zakresie: 

a. Pełnotekstowego Raportu z jakości kształcenia,  

b. Uczelnianych regulacji antymobingowych i antydyskryminacyjnych 

c. Informacji nt. nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, np. instrukcji 

d. Strategii i Misji WNoZ 

e. WSZJK na WNoZ 

 

V.1.9.Ocena praktyk zawodowych 

Ewaluacja Praktyk Zawodowych Pielęgniarstwo Studia I stopnia 

                                       Pielęgniarstwo I Rok   

Odpowiedzi Bardzo 

dobrze 

Dobrze  Dość 

dobrze 

Żle Bardzo żle 

Pytanie 1 Jak ocenia 

Pani/Pan swoje 
97% 3%    
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przygotowanie do roli 

praktykanta?  

Pytanie 2 Jak ocenia 

Pani/Pan sposób 

wkomponowania 

praktyki zawodowej w 

plan zajęć? 

96% 4%    

Pytanie3 Jak ocenia 

Pani /Pan atmosferę i 

warunki pracy 

panujące w miejscu 

odbywania praktyki? 

94% 6%    

Pytanie 4 Jak ocenia 

Pani/Pan poziom 

zaangażowania oraz 

wsparcia zakładowego 

opiekuna praktyki 

podczas realizacji 

praktyki? 

98% 2%    

Pytanie 5 Jak ocenia 

Pani/Pan poziom 

zaangażowania oraz 

wsparcia uczelnianego 

opiekuna 

praktyki/koordynatora 

zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych 

podczas realizacji 

praktyki? 

98% 2%    

Pytanie 5 jak ocenia 

pani/pan poziom 

zaangażowania oraz 

wsparcie pracowników 

Biura Studenckich 

Praktyk zawodowych i 

karier /koordynatora 

zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych 

w procesie realizacji 

praktyki? 

97% 3%    

Pytanie 6 Jak ocenia 

Pani?Pan poziom 

zdobytej wiedzy i 

umiejętności podczas 

praktyki? 

99% 1%    

Pytanie 8 Czy ma 

Pani?Pan poczucie 

praktycznego 

wykorzystania wiedzy 

zdobytej na zajęciach 

podczas realizacji 

praktyk? 

95% 5%    
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Pytanie 9 Czy praktyka 

podniosła Pni/Pana 

kwalifikacje w 

zakresie kompetencji 

społecznych i 

komunikacji 

interpersonalnej? 

96% 4%    

 

V.1.9.a. Analiza zrealizowanych praktyk zawodowych 

Kształcenie praktyczne realizowano w ramach form aktywnych na terenie Uczeni oraz jako 

zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach leczniczych, oświatowych i 

opiekuńczych i wychowawczych. Rodzaj podmiotu kształcenia praktycznego oraz profil 

realizowanych świadczeń był zgodny z zakresem realizowanego kształcenia praktycznego 

studentów, efektami uczenia się określonymi dla tych miejsc kształcenia oraz programami zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych. Realizacja kształcenia praktycznego w podmiotach 

zewnętrznych wymagała szczególnego minitoringu ze względu na pandemię SARS-CoV-2, 

profil pacjentów zakażonych, przekształcania oddziałów/ szpitali w covidowe, zakażenia 

pracowników podmiotów, zawieszanie działalności profilowej oddziałów itd. Należy podkreślić 

zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w kształcenie praktyczne studentów i wspólne 

poszukiwanie rozwiązań w czasie pandemii dla realizacji ZP i PZ zgodnie z programem studiów. 

Tylko w nieznacznym zakresie dokonano przesunięć w harmonogramie/ planie terminowym  ZP 

i PZ ze względu na pandemię.  

 

Kształcenie praktyczne w formie ZP i PZ wynosiło odpowiednio 1100 godzin ZP i 1200 PZ. 

Sumarycznie dla wszystkich studentów zrealizowano 10 728 godzin ZP i 14 480 godzin PZ. 

Miejscem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych były oddziały: internistyczny, 

internistyczny o profilu geriatrycznym, neurotraumatologii, płucny, chirurgiczny, pediatryczny, 

neurologiczny, psychiatryczny, anestezjologii i intensywnej terapii, intensywnej terapii 

kardiologicznej, oddział położniczy i ginekologiczny, neonatologiczny oraz hospicjum, zakład 

pielęgnacyjno-opiekuńczy, przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej (gabinet pielęgniarki 

poz, gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania), poradnie specjalistyczne, żłobki. 

ZP realizowano w grupach 7-8 osobowych, za wyjątkiem ZP w oddziałach intensywnej terapii, 

pediatrycznych, bloku operacyjnym, podstawowej opiece zdrowotnej i specjalistycznej 

ambulatoryjnej – w których liczba studentów w grupie nie przekraczała 4 studentów. PZ 

realizowano w grupach analogicznie jak w przypadku ZP lub indywidualnie na wniosek studenta 



175 
 

w podmiocie przez niego wskazanym zgodnie z Regulaminem Zajęć Praktycznych i Praktyk 

Zawodowych oraz ustalonym harmonogramem.  

Studenci uzyskali zgodę na odbycie PZ w podmiotach przez nich wskazanych, które odbywały 

się z zasadami określanymi w Regulaminie ZP i PZ. 

Nabywane umiejętności i osiągnięte przez studentów efekty uczenia się opiekunowie 

potwierdzali w   Dzienniczku Praktycznych Umiejętności Zawodowych. 

W czasie pandemii COVID-19 zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego część 

ZP i PZ była realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (do 20%). 

Wdrożono również adekwatne instrukcje realizacji zajęć dydaktycznych on - line, zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych oraz sposobu zaliczania zajęć, 

egzaminów na terenie Uczelni, a także sposobu zaliczania zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, którzy w trakcie roku akademickiego 

wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby 

sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami SARS_COV-2. Z tej ostatniej możliwości 

nie skorzystał żaden student z kierunku Pielęgniarstwo- studia pierwszego stopnia.  

Dobór podmiotów do kształcenia praktycznego odbywał się w oparciu o przyjęte kryteria. ZP  

realizowano pod kierunkiem nauczycieli akademickich lub innych  osób, posiadających prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz co najmniej roczną praktykę 

zawodową w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. Praktyki zawodowe prowadzono pod 

kierunkiem osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej, 

posiadającej co najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie właściwym dla prowadzonej 

praktyki oraz  będącej pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w 

którym odbywała się dana praktyka. Opiekunowie PZ spełniali określone kryteria ich doboru. 

Na poziomie Uczelni za realizację ZP i PZ odpowiadał Koordynator ZP i PZ. Z opiekunami 

zawarto stosowne umowy. ZP i PZ realizowano w 52 podmiotach w ramach wcześniej zawartych 

umów. Realizowano Model współpracy z podmiotami leczniczymi.  ZP i PZ podlegały 

ankietyzacji studentów i przeprowadzono ich hospitacje.  

Sumarycznie zrealizowano 4074 godzin ZP i 4560 godzin  PZ. 

Program, organizacja i miejsce realizacji ZP i PZ umożliwiły studentom osiągnięcie określonych 

efektów uczenia się.  
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V.1.9.b. Propozycje działań doskonalących 

Nazwisko i imię osób wypełniających 

raport 

Zespół ds. Analizy Efektów Uczenia się – 

kierunek Pielęgniarstwo studia I stopnia. 

 

Miejsce odbywania praktyk Podmioty lecznicze zgodnie z planem ZP i 

PZ 

Kierunek i specjalność kształcenia Pielęgniarstwo studia I stopnia 

Data wypełnienia raportu: 30.09.2021 

Zauważone braki w odniesieniu do 

wiedzy studentów 

1.Pojedyncze przypadki braków wiedzy z 

anatomii 

 

Zauważone braki w odniesieniu do 

umiejętności studentów 

1.Pojedyncze przypadki trudności w 

przeliczania dawek leków  

 

Zauważone braki w odniesieniu do 

kompetencji społecznych studentów 

1.Pojedyncze trudności w komunikacji 

głownie z pacjentem starszym i ciężko 

chorym, i /lub rodzicem /opiekunem 

dziecka. 

 

Inne uwagi: Brak 

Propozycje/sugestie zmian w odniesieniu 

do programu/procesu kształcenia na 

kierunku kształcenia w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku 

1.Wprowadzenie przypomnienia 

zagadnień z zakresu anatomii w 

prebriefingu scenariuszy realizowanych w 

ramach modułu nauki w zakresie podstaw 

opieki pielęgniarskiej i nauk w zakresie 

opieki specjalistycznej. 

 

2.Zwiększenie liczby godzin z psychologii 

realizowanych w MCSM 

 

3.Wprowadzenie zagadnień dotyczących 

obliczania dawek leków do prebriefingu w 

scenariuszach nauk w zakresie podstaw 

opieki piel i nauk w zakresie opieki 

specjalistycznej. 

4.Wielokrotne przeliczanie dawek leków 

w czasie ZP i PZ . 

 

 

III.1.10.Ocena dyplomowania   

Egzamin dyplomowy, składający się z części teoretycznej (test), praktycznej (OSCE) oraz 

obrony pracy dyplomowej obejmował sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych 

zdobytych w całym okresie studiów. Egzamin zrealizowano zgodnie z Regulaminem 

Egzaminu Dyplomowego studia pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo. Przebieg  
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i efekty egzaminu dyplomowego podlegały analizie Komisji ds. Jakości Kształcenia Sekcja 

Pielęgniarstwo, a w szczególności Zespołu ds. Analizy Efektów Uczenia się (Sekcja 

Pielęgniarstwo). Również prace dyplomowe (wybranych losowo 5 prac od różnych 

promotorów/  opiekunów) były oceniane przez Sekcję Pielęgniarstwo, w skład której 

wchodzi Zespół ds. Analizy Efektów Uczenia się. Prace te były również analizowane pod 

kątem zgodności z wytycznymi Przewodnika do opracowania pracy licencjackiej oraz 

posiadają opisową ocenę opiekuna i promotora, których powołuje Rada Programowo-

Dydaktyczna WNoZ. 

Oryginalność prac dyplomowych sprawdzana jest systematycznie w oparciu o cykl 

kształcenia. Konsultacje indywidualne ze studentami, systematyczna praca z każdym 

studentem, sukcesywne poprawianie fragmentów prac w istotny sposób ograniczają ryzyko 

popełnienia plagiatu. Na WNoZ analogicznie, jak w całej Uczelni wdrożono Jednolity 

Systemu Antyplagiatowy. W roku akademickim 2020/2021 podobnie jak w roku 

poprzednim Egzamin Dyplomowy w całości odbywał się na terenie Uczelni z powodu 

pandemii SARS CoV-2 i trudności w przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu 

dyplomowego w podmiotach zewnętrznych. Przeprowadzenie części praktycznej Egzaminu 

Dyplomowego w formie OSCE na terenie WNoZ odbywało się zgodnie z Regulaminem 

Egzaminu Dyplomowego poszczególnych etapów  i Regulaminu OSCE. Za przebieg 

Egzaminu Dyplomowego odpowiadały Komisje powołane Zarządzeniem Dziekana 

Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

Protokół analizy pisemnych prac egzaminacyjnych – TESTU  

w ramach części teoretycznej Egzaminu Dyplomowego - zbiorczo 

  
Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

część teoretyczna 

– uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć i praktyk zawodowych 

przewidzianych w planie studiów oraz wymaganej liczby punktów 

ECTS, 

– zdanie wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem 

studiów, 

– uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej. 

– złożenie wszystkich wymaganych dokumentów 

Rok akademicki  2020/2021  

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY-  część teoretyczna- TEST 

Data i godziny egzaminu 

od…do….. 

02.07.2021 

Godziny: 13.00-15.30 

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock Pl. Dąbrowskiego 2,  

budynek A – aula  A-121, 
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                    - sala A 10 

                    - sala Szklana 

budynek B – aula B-107. 

 

(Rocznik podzielony na cztery grupy w czterech odrębnych aulach i salach  ze 

względu na  konieczność zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego w 

związku z pandemią Covid-19). 

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem – 

część teoretyczna 

wiedzy:  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 

stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla 

kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)  

Skład komisji egzaminacyjnej  Dr hab. n. o  zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni – Przewodnicząca  

Grupa I – aula 121 

mgr Sylwia Sieczka – członek 

mgr Bożen Wiśniewska – członek 

mgr Renata Bienias – członek 

Grupa II – aula B107 

mgr Monika Tomasiewicz 

mgr Agnieszka Reszelska  

mgr Małgorzata Michalska  

Grupa III – sala A10 

mgr Renat Wiśniewska  

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Ewa Węgrzynowska  

Grupa IV – sala Szklana 

mgr Agnieszka Dynowska  

mgr Wioletta Janecka 

mgr Joanna Maciejewska 

Data analizy 06.10.2022 

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę – 

członków Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się na 

kierunku Pielęgniarstwo 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Członkowie:  

Kędziora-Kornatowska 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

Uczenia się na kierunku 

Pielęgniarstwo 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok - Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Interesariusze zewnętrzni: 

Mgr Danuta Wojciechowska 

Absolwent–Adrianna Grąbczewska 

Liczba studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

77 

Liczba studentów, którzy nie 

przystąpili do egzaminu 

1 

Liczba i odsetek ocen bardzo dobrych N- 52                     67,5% 

Liczba i odsetek ocen dobrych plus N- 23                     30% 

Liczba i odsetek ocen dobrych N-  2                       2,5% 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych plus N- 0                         %- 0 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych N- 0                         %- 0 

Liczba i odsetek ocen niedostatecznych N- 0                         %- 0 
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Średnia ocen N- 4,82 

Liczba i 

odsetek 

odpowiedzi 

błędnych 

wg 

numerów 

pytań 

2 – 2 – 2.59%; 4 – 1- 1.29%; 5 – 76 – 98,7%; 8 – 1 – 1,29%; 9 – 1 – 1,29%; 11 – 1 – 1.29%; 15 

– 74 – 96.1%; 20 – 1 – 1,29%; 21 – 1 – 1,29%; 31 – 66 – 85,7%; 32 – 2 - 2,59%; 33 – 1- 1,29%; 

34 – 1 – 1,29%; 35 – 1 – 1,29%; 36 – 1 – 1,29%; 40 – 1 – 1,29%; 43 – 1 – 1,29%; 46 – 5 – 

6,49%; 47 – 31 – 40,25%; 48 – 1 – 1.29%; 50 – 6 – 7.79%; 51 – 4 – 5,19%; 53 – 1 – 1,29%; 54 

– 2 – 2.59%; 55 – 69 – 89,6%; 57 – 1- 1.29%; 60 – 2 – 2,59%; 62 – 1 – 1,29%; 63 – 2 – 2,59%; 

64 – 1- 1,29%; 65 – 1 – 1,29%; 67 – 2 – 2,59%; 68 – 4 – 5,19%; 69 – 5 – 6,49%; 71 – 2- 2,59%; 

72 – 47 – 61,03%; 75 – 34 – 44,1%; 76 – 1- 1,29%; 78 – 2 – 2,59%; 79 – 12 – 15,58%; 80 – 1 – 

1,29%; 81 – 1- 1,29%; 84 – 4 – 5,19%; 86 – 1- 1,29%; 88 – 3 – 3,89%; 89 – 74 – 96,10%; 90 – 

65 – 84,41%;  

1. Czy zastosowana formuła egzaminu dyplomowego części  teoretycznej- TEST  pozwala na zweryfikowanie 

określonych dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo  efektów uczenia się  w zakresie 

wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)? 

TAK – według załączonego wzoru testu.  

2. Czy kryteria oceny są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się weryfikowanych przez  ten test? 

TAK. Kryteria te są zgodne z Regulaminem egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo 

studia pierwszego stopnia i są zgodne z obowiązującym standardem kształcenia. Szablon testu i karta 

odpowiedzi zawierają kryteria oceny dla poszczególnych ocen oraz określają próg zaliczeniowy – procentowy i 

punktowy (kryteria w załączonym formularzu testu i załączonym formularzu karty odpowiedzi) oraz pozwalają na 

zweryfikowanie wiedzy objętej programem studiów. 

Test pozwolił na sprawdzenie opanowania wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności zawodowej w obszarach 

zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku Pielęgniarstwo – studia I stopnia. Zakres tematyczny pytań 

testowych jest zgodny z obszarem i dziedziną nauki, do których kierunek studiów został przyporządkowany. 

Test pozwalał ocenić na  ile student jest przygotowany w zakresie teoretycznym do realizacji świadczeń zdrowotnych i 

innych działań uznanych ustawowo za wykonywanie zawodu pielęgniarki.  Sporządzono Protokół z części teoretycznej 

z Egzaminu dyplomowego.  

3.  Czy kryteria oceny dla testu  są określone w sposób precyzyjny i jednoznaczny? 

TAK – określają poszczególne ramy ocen i ramy punktowe, co gwarantuje obiektywność oceny 

      4.  Czy sposób formułowania pytań/ jest precyzyjny i zrozumiały? 

TAK.  treść pytań nie posiada cech dwuznaczności, pytania w teście nie sugerują odpowiedzi względem siebie 

5. Czy wystawionej ocenie towarzyszą ewentualne uwagi, wskazówki i komentarze Komisji egzaminacyjnej 

TAK. Uwagi dotyczyły pytań, na które student udzielił błędnych odpowiedzi 

6. Inne uwagi 

BRAK 

7. Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania osiągniętych efektów 

uczenia się  

W formach i treści zaliczania poszczególnych zajęć w toku studiów należy uwzględnić weryfikację treści kształcenia, 

których dotyczyły pytania egzaminacyjne z błędnymi odpowiedziami studentów. Numery pytań z błędnymi 

odpowiedziami wymieniono powyżej – w załączeniu formularz testu z kluczem (wersja dla nauczyciela) 

Zasadnym jest utworzenie szerszego banku pytań na egzamin dyplomowy weryfikujących wiedzę z całego toku studiów 

zgodnie z efektami uczenia się określonymi dla cyklu kształcenia i poszczególnych przedmiotów 

8. Propozycje zmian w programie studiów 

Program studiów nie wymaga korekty, natomiast w realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów należy zwrócić 

szczególną uwagę studentów na treści kształcenia, których dotyczyły pytania egzaminacyjne z błędnymi odpowiedziami 

studentów. Numery pytań z błędnymi odpowiedziami wymieniono powyżej – w załączeniu formularz testu z kluczem 

(wersja dla nauczyciela). W realizacji procesu kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące 

odpowiedzialności zawodowej, zakres danych niezbędnych pielęgniarce/pielęgniarzowi do oceny stanu biologicznego 

pacjenta, dietę w poszczególnych stanach klinicznych, zalecenia pielęgniarskie w chorobach nerek, kompetencje 
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pielęgniarki POZ, skale do oceny sprawności funkcjonalnej pacjentów, opiekę pielęgniarską nad pacjentem z 

porażeniem czterokończynowym, przyczyny niedrożności górnych dróg oddechowych u pacjenta nieprzytomnego, 

wykaz leków, które pielęgniarka może podać samodzielnie w oddziale szpitalnym, samodzielna kwalifikacja pacjenta 

do świadczeń profilaktycznych,  objawy subiektywne występujące w pracy układu pokarmowego, dietę w 

poszczególnych stanach klinicznych,  objawy u dziecka sugerujące stany patologiczne,  objawy kliniczne w przebiegu 

raka żołądka,  symbole zawodowe pielęgniarki, ukrwienie nerek, objawy kliniczne w przebiegu raka żołądka,  wskazania 

do diety bogatopotasowej, obrzęki pochodzenia sercowego – pomiar,  model D. Orem, postawa wobec starości, funkcje 

rodziny w chorobie Alzheimera, pozycje u pacjenta z porażeniem połowiczym, kontakt z pacjentem niedosłyszącym, 

pielęgnowanie samodzielne,  postępowanie w ostrych biegunkach u dzieci, odwodnienie izoosmiczne, sposób 

podawania nimodypiny, skala ADL, perforacja przewodu pokarmowego. 

9. Propozycje zmian doskonalących część teoretyczną egzaminu dyplomowego  

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości – zalecenia dotyczące poprawy jakości kształcenia. 

Zasadnym jest utrzymanie dotychczasowej formy i struktury testu dyplomowego w ramach części teoretycznej 

egzaminu dyplomowego. 

10. Propozycje zmian w programie studiów 

Program studiów nie wymaga korekty, natomiast w realizacji zajęć,  natomiast w realizacji zajęć z poszczególnych 

przedmiotów należy zwrócić szczególną uwagę studentów na treści kształcenia, których dotyczyły pytania 

egzaminacyjne z błędnymi odpowiedziami studentów. Numery pytań z błędnymi odpowiedziami wymieniono 

powyżej – w załączeniu formularz testu z kluczem (wersja dla nauczyciela) 

W realizacji procesu kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności 

zawodowej, zakres danych niezbędnych pielęgniarce/pielęgniarzowi do oceny stanu biologicznego pacjenta, dietę w 

poszczególnych stanach klinicznych, kompetencje pielęgniarki POZ, skale do oceny sprawności funkcjonalnej 

pacjentów, samodzielna kwalifikacja pacjenta do świadczeń profilaktycznych,  przyczyny niedrożności górnych dróg 

oddechowych u pacjenta nieprzytomnego, wykaz leków, które pielęgniarka może podać samodzielnie w oddziale 

szpitalnym. 

11. Propozycje zmian doskonalących część teoretyczną egzaminu dyplomowego  

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości  - zalecenia dotyczące poprawy jakości kształcenia  

Zasadnym jest utrzymanie dotychczasowej formy i struktury testu dyplomowego w ramach części teoretycznej 

egzaminu dyplomowego  

 

Protokół analizy  wykonanych zadań na stacjach OSCE- w ramach części praktycznej Egzaminu 

Dyplomowego - zbiorczo  

Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

części praktycznej 

PO III roku - Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej Egzaminu 

dyplomowego 

Rok akademicki  2020/2021   

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY-  część praktyczna OSCE  
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Data egzaminu 05.07.21 – 6.07.2021 

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock - Pl. Dąbrowskiego 2,  

 

Nazwa i nr sali  B5,B6,A4, A6, A109, A110, A111,A10 

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem  

w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 

2018, poz. 345- załącznik 4)  

Skład komisji egzaminacyjnej  Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni – Przewodnicząca  

mgr Sylwia Sieczka – członek 

mgr Bożen Wiśniewska – członek 

mgr Renata Bienias – członek 

mgr Monika Tomasiewicz 

mgr Agnieszka Reszelska  

mgr Małgorzata Michalska  

mgr Renat Wiśniewska  

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Ewa Węgrzynowska  

mgr Agnieszka Dynowska  

mgr Wioletta Janecka 

        mgr Joanna Maciejewska 

Data analizy 6.10.2021 r.  

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę – 

członków Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się na 

kierunku Pielęgniarstwo 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej –  prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

Członkowie 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska  

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

Uczenia się na kierunku 

Pielęgniarstwo 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok - Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Interesariusze zewnętrzni: 

Mgr Danuta Wojciechowska 

Absolwent – Adrianna Grąbczewska 

Liczba studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

77 

Liczba studentów, którzy nie 

przystąpili do egzaminu 

1 
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Liczba i odsetek ocen bardzo dobrych N-   55                         71,4% 

Liczba i odsetek ocen dobrych plus N- 20                           25,9% 

Liczba i odsetek ocen dobrych N-   2                            2,59% 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych plus N- 0                               %- 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych N-  0                              %- 

Liczba i odsetek ocen niedostatecznych N-  0                              %- 

Średnia ocen N-  4,8                     

Popełniane 

błędy przez 

studentów wg 

nr stacji OSCE  

Pojedyncze przypadki  studentów zdających: 

- przed rozpoczęciem nie osłonił inhalacji włosów i bielizny pościelowej dziecka, 

- używał nieprofesjonalnego słownictwa medycznego; 

- wykazywał trudności w wykreślaniu parametrów w karcie gorączkowej: 

- niewłaściwe zdefiniował problemy pielęgnacyjne, i klasyfikowanie według ważności  

nieadekwatnie do stanu pacjenta; 

-miał problem w formułowaniu zaleceń, które pielęgniarka powinna przekazać pacjentowi; 

- miał problem w uzasadnieniu interwencji pielęgniarskich; 

- przejawiał mały zasób wiedzy na temat kompetencji pielęgniarki samodzielnej podaży leków 

p/bólowych do wkłucia obwodowego.  

- przejawiał asekuracyjne podejście do pacjenta. 

- stosował błędne techniki dezynfekcji miejsca wkłucia, 

- stosował rękawice w sytuacjach tego niewymagających  

- nieumiejętnie dobierał  środki dezynfekcyjne do skóry i do powierzchni. 

- przy wykonywaniu procedury student stosował igły tzw. transportowe; 

- niewłaściwie określał kolejności nabrania leku i rozpuszczalnika do jednej strzykawki 

- wykazywał trudności w poprawnym sformułowaniu zaleceń pielęgniarskich da pacjenta 

1. Czy zastosowana formuła egzaminu dyplomowego części  praktycznej OSCE i zadania na 

poszczególnych stacjach  pozwalają na zweryfikowanie określonych dla studiów pierwszego 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo  efektów uczenia się  w zakresie wiedzy zgodnie z 

Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)? 

TAK. Zadania na poszczególnych stacjach pozwalały na zweryfikowanie efektów uczenia się w 

zakresie umiejętności i kompetencji społecznych objętych programem studiów.  

2. Czy kryteria oceny są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się weryfikowanych 

przez zadania na poszczególnych stacjach OSCE? 

TAK. Kryteria te są zgodne z Regulaminem Egzaminu Dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo 

studia pierwszego stopnia, Regulaminem OSCE i są zgodne z obowiązującym standardem 

kształcenia Dla zadań na każdej z ośmiu stacji kryteria oceniania zostały sprecyzowane w sposób 

pozwalający na weryfikację efektów uczenia się przypisanych do tych zadań. Przygotowano również 

kartę zbiorczą zaliczenia przez studenta egzaminu dyplomowego cześć praktyczna – OSCE 

uwzględniającą punkty uzyskane ogółem i ocenę końcową oraz punkty uzyskane na poszczególnych 

stacjach i oceny uzyskane na tych stacjach. 

Zadania do wykonania przez studenta w ramach egzaminu OSCE: 
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1. Wykonanie inhalacji  

2. Założenie zgłębnika do żołądka  

3. Pomiar dokumentowanie i ocena wyników parametrów życiowych 

4. Podaż leku przeciwzakrzepowego podskórnie  

5. Podaż leku drogą dożylną przy użyciu strzykawki i igły 

6. Podaży leku za pomocą igły typu motylek 

7. Pobranie krwi metoda systemu zamkniętego 

8. Studenci drogą losową przyporządkowani do jednego z trzech oddziałów egzaminu 

praktycznego, tj: oddziału chirurgicznego, oddziału wewnętrznego i oddziału 

pediatrycznego, przygotowali proces pielęgnowania do opisanego przypadku w ramach 

wylosowanego oddziału. 

3.  Czy kryteria oceny dla poszczególnych zadań na wszystkich stacjach OSCE  są określone 

w sposób precyzyjny i jednoznaczny? 

TAK  

Kryteria opracowano ogólnie dla całości części praktycznej egzaminu - OSCE oraz odrębnie dla każdego zadania w 

sposób jednoznaczny wskazując wartości punktowe, procentowe dla ustalonej skali ocen kryteria względne i 

bezwzględne do ich osiągnięcia oraz wartość progową do zaliczenia jednostkowego stacji i całości OSCE.  Do zadań na 

stacjach od 1-7 przygotowano check listy. Takie kryteria zagwarantowały obiektywizm i racjonalność oceniania. Stacja 

numer 8 to opisy przypadków realizowane w trzech oddziałach. Student drogą losową został przyporządkowany do 

jednego z trzech oddziałów egzaminu praktycznego w ramach którego przygotował proces pielęgnowania dla opisanego 

pacjenta tj: oddziału chirurgicznego, oddziału wewnętrznego i oddziału pediatrycznego, przygotowali proces 

pielęgnowania. 

4. Czy sposób sformułowania zadań na poszczególnych stacjach OSCE jest precyzyjny i 

zrozumiały? 

TAK. Poszczególne stacje OSCE zawierały numer i opis stacji, opis zadania w tym opis pacjenta, 

instrukcje dla studenta, czas wykonania zadania oraz wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania 

zadania, co zapewniało studentowi kompletność treści zadania, zakres i czas jego wykonania.  

5. Inne uwagi – analiza części praktycznej ED wybranych 5 studentów 

6. Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania 

osiągniętych efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych? 

 

W procesie weryfikacji i oceny opanowania umiejętności w zakresie poszczególnych procedur,  

należy zwrócić uwagę na: 

- właściwe wykreślanie parametrów w karcie gorączkowej, pomimo wprowadzenia w części 

podmiotów medycznych dokumentacji elektronicznej, zwielokrotnienie liczby zadań w tym zakresie 

dla studentów- kompletne wypełnienie minimum pięciu kart gorączkowych przez każdego studenta, 

- osłanianie dziecka i bielizny pościelowej podczas inhalacji; 

- używanie profesjonalnego słownictwa medycznego, 

-właściwe rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, ich definiowanie oraz klasyfikowanie 

według ważności i adekwatnie do stanu pacjenta 

-  formułowaniu zaleceń, które pielęgniarka powinna przekazać pacjentowi 
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-  uzasadnienie interwencji pielęgniarskich 

- utrwalanie wiedzy na temat kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnej ordynacji leków 

p/bólowych 

- rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, ich definiowanie oraz klasyfikowanie według 

ważności i adekwatnie do stanu pacjenta -podczas wykonywania procedur niestosowanie igieł 

transportowych 

- racjonalne wykorzystanie rękawic jednorazowego użytku w realizowanych procedurach, w trakcie 

ich przygotowywania i po ich zakończeniu zgodnie z zaleceniami WHO i obowiązującymi 

wytycznymi epidemiologicznymi, 

-stosowanie prawidłowej techniki dezynfekcji miejsca wkłucia - określenie prawidłowej kolejności 

nabrania leku i rozpuszczalnika do jednej strzykawki -w procesie kształcenia zwrócenie uwagi na 

stawianie diagnoz pielęgniarskich oraz celów, planowanie oraz ocenę działań pielęgniarskich, 

- nawiązywanie kontaktu z pacjentem, na zaliczenie procedur w Podstawach Pielęgniarstwa, 

Badaniu Fizykalnym oraz w ramach Pielęgniarstw specjalistycznych realizowanych w warunkach 

symulowanych, preferować scenariusze pośredniej i wysokiej wierności z uwzględnieniem 

komunikacji z pacjentem. Zwrócenie uwagi opiekunom zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 

na komunikację studentów z pacjentem. 

- zdejmowanie nasadki z igły pozostawionej na strzykawce z lekiem przygotowanym do podania 

pacjentowi i po podaniu - niemasowanie miejsca wkłucia po podaniu leków przeciwzakrzepowych 

- niepozostawianie fałdu skórnego podczas wstrzyknięcia podskórnego,  

-wyeliminowanie z procedur igieł transportowych, 

- właściwe otwieranie ampułek tak, aby nie dochodziło do skaleczeń, 

- wielokrotne obliczanie dawek leków na różnych przedmiotach w zakresie: Podstaw 

Pielęgniarstwa, Farmakologii i pielęgniarstw specjalistycznych wyeliminowanie z procedur igieł 

transportowych, 

- właściwe otwieranie ampułek tak, aby nie dochodziło do skaleczeń, 

- wielokrotne obliczanie dawek leków na różnych przedmiotach w zakresie :Podstaw 

Pielęgniarstwa, Farmakologii i pielęgniarstw specjalistycznych  

-właściwe rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, ich definiowanie oraz klasyfikowanie 

według ważności i adekwatnie do stanu pacjenta 

7. Propozycje zmian w programie studiów 

Program studiów nie wymaga korekty, natomiast w realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów 

należy zwrócić szczególną uwagę studentów na treści kształcenia, których dotyczyły zadania 

egzaminacyjne z popełnionymi błędami.  

 

8. Propozycje zmian doskonalących część praktycznej egzaminu dyplomowego 

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości – zalecenia dotyczące poprawy jakości 

kształcenia. 

W realizacji procesu kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia: 

- rodzaje i sposoby dezynfekcji różnymi środkami 

- segregacja odpadów medycznych  

- dynamika wykonywanych czynności 

- komunikacja z pacjentem i jego rodziną  
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- tworzenie i prezentacja procesu pielęgnowania 

- rozpoznanie sytuacji zdrowotnej pacjenta i jego rodziny  

- określenie problemów pielęgnacyjnych, postawienie diagnozy pielęgniarskiej zaproponowanie 

modelu opieki pielęgniarskiej. 

Zasadne jest utrzymanie dotychczasowej formy egzaminu – OSCE w ramach części praktycznej 

egzaminu dyplomowego. Pozwala on na szeroką weryfikację efektów uczenia się, co czasami bywa 

ograniczone w warunkach rzeczywistych.  

 

Protokół analizy trzeciej  części Egzaminu Dyplomowego -  obrona pracy dyplomowej - zbiorczo  

Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

części praktycznej 

PO III roku - Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej i części praktycznej 

Egzaminu dyplomowego 

Rok akademicki  2020/2021   

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY- obrona pracy dyplomowej  

Data egzaminu 09.07.21, 12.07.2021, 27.09, 2021 

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock - Pl. Dąbrowskiego 2,  

 

Nazwa i nr sali  Sala Senatu 

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem  

w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 

2018, poz. 345- załącznik 4)  

Skład komisji egzaminacyjnej  Sześć Komisji: 

1.Prof. dr hab. n. med Kornelia Kędziora – Kornatowska -Przewodnicząca  

Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni – Promotor  

Dr n. med. Ewa Barczykowska -Recenzent 

 

2.Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca  

mgr Renata Wiśniewska -Promotor 

mgr Ewa Jolanta Węgrzynowska -Recenzent 

 

3. Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca  

Dr n. med. Ewa Barczykowska - Promotor 

Dr n. med. Dorota Kochman -Recenzent 

 

4.Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca 

mgr Sylwia Benirowska -Promotor 

mgr Renata Bienias -Recenzent 

 

5.Dr n. med. Ewa Barczykowska- Przewodnicząca  

mgr Małgorzata Michalska – Promotor 

Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni – Recenzent 
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6.Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca  

mgr Wioletta Janecka – Promotor 

mgr Renata Cichocka - Recenzent 

 

Data analizy 06.10.2021 

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę – 

członków Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się na 

kierunku Pielęgniarstwo 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej – prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

Członkowie: 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

Uczenia się na kierunku 

Pielęgniarstwo 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok -Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Interesariusze zewnętrzni: 

Mgr Danuta Wojciechowska 

Absolwent – Adrianna Grąbczewska 
Liczba studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

77 

Liczba studentów, którzy nie 

przystąpili do egzaminu 

1 

Liczba i odsetek ocen bardzo dobrych N-           39                  %- 50,64 

Liczba i odsetek ocen dobrych plus N-           32                  %- 41,55 

Liczba i odsetek ocen dobrych N-             5                  %- 6,49 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych plus N-              1                  %- 1,29 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych N-              0                  %- 0 

Liczba i odsetek ocen niedostatecznych N-              0                  %- 0 

Średnia ocen N-  4,7                    

 

1. Czy zastosowana formuła egzaminu dyplomowego - obrona pracy dyplomowej  pozwala 

na zweryfikowanie określonych dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo  

efektów uczenia się  w zakresie wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia 

dla kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i 

położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)? 

TAK. Egzamin Dyplomowy składa się z trzech części. Obrona pracy dyplomowej stanowiła 

trzecią część ED.    
2. Czy kryteria oceny są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się weryfikowanych 

przez pytania w części teoretycznej obrona pracy dyplomowej? 

TAK. Prezentacja pracy dyplomowej z zastosowaniem przygotowanej przez studenta prezentacji PowerPoint była 

oceniana w oparciu o  Kryteria oceny prezentacji pracy dyplomowej przez studenta, a odpowiedź  ustna studenta w 

oparciu o Kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania Komisji związane z problematyką pracy dyplomowej ( Zgodnie 

z Regulaminem egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia stacjonarne).  

Zadawane pytania podczas egzaminu dyplomowego przez komisję egzaminacyjną weryfikowały efekty uczenia się 

objęte programem studiów i dotyczące treści pracy lub zagadnień powiązanych z treścią danej pracy.  

3.  Czy kryteria oceny dla poszczególnych części III Egzaminu Dyplomowego są określone w 

sposób precyzyjny i jednoznaczny? 
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 TAK . Kryteria te stanowią element Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku 

pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia i są zgodne z standardem kształcenia, na podstawie 

którego realizowano program studiów 

4. Czy sposób sformułowania zadań dla poszczególnych części III Egzaminu Dyplomowego 

jest precyzyjny i zrozumiały? 

     TAK.  Zadanie te były również zgodne z Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku 

pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia i są zgodne z standardem kształcenia na podstawie 

którego realizowano program studiów. Były jednoznaczne, zrozumiałe i jednakowe dla wszystkich 

zdających studentów. Różnice dotyczyły tylko treści pytań zadawanych w odniesieniu do treści 

pracy, co wynikało z różnej tematyki prac dyplomowych/ licencjackich.  

 

5. Inne uwagi: Brak 

6. Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania 

osiągniętych efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych? 

 
Część trzecia ED  =  obrona pracy dyplomowej proponuje się zwrócenie uwagi na szersze zastosowanie 

kwestionariuszy standaryzowanych/ skal do oceny stanu i wydolności pacjentów oraz szczegółowe opracowywanie  

wskazówek/ zaleceń pielęgniarskich  dla pacjenta i jego rodziny.  

7. Propozycje zmian w programie studiów. 

 
Popiera się sugestię studentów dotyczącą wprowadzenia formy ćw. klasycznych (5 godz.) w ramach zajęć Badania 

naukowe w pielęgniarstwie, dla ich lepszego przygotowania do kolejnych zajęć tj. seminarium dyplomowego. 

Planowana zmiana ta była również podyktowana wynikami analizy prac dyplomowych i ich słabymi stronami. 

8. Propozycje zmian doskonalących część trzecią Egzaminu Dyplomowego – obrona pracy 

dyplomowej 
Aktualna forma obrony pracy dyplomowej jest właściwa i nie wymaga korekty.    

Protokół analizy prac dyplomowych– dotyczy 5 losowo wybranych prac od różnych 

promotorów/opiekunów 

 

 
Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Profil  Praktyczny  

Rok akademicki  2020/2021  

Nabór 2018/2019 

Efekty uczenia się 

weryfikowane pracą 

dyplomową 

W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji  społecznych  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 

stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla 

kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)  
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Stopień/ tytuł naukowy; imię i 

nazwisko opiekuna 

pracy/promotora 

Dr hb. Mariola Głowacka- prof. Uczelni, mgr Wioletta Janecka, mgr Sylwia 

Benirowska, mgr Renata Wiśniewska, Michalska Małgorzata,   

Stopień/ tytuł naukowy; imię i 

nazwisko recenzenta 

Dr Ewa Barczykowska, mgr Renata Cichocka, mgr Renata Bienias,  mgr 

Ewa Węgrzynowska 

Imię i nazwisko studenta-

autora pracy dyplomowej 

Pięć prac dyplomowych od różnych opiekunów/ promotorów  

Data analizy 24.09.2021 

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę – 

członków Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się na 

kierunku Pielęgniarstwo 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej – prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-

Kornatowska 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok -  Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Absolwenci: Adrianna Grąbczewska  

Interesariusze zewnętrzny – mgr Agata Pawska 

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

Uczenia się na kierunku 

Pielęgniarstwo 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok - Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Absolwenci – Adrianna Grąbczewska  

Interesariusze zewnętrzny – mgr Agata Pawska 

Ocena ogólna Bardzo dobry/ Dobry plus / Dostateczny 

Bardzo dobry /Dobry 

Ocena opiekuna pracy/promotora Bardzo dobry / Dobry/ Dostateczny 

Bardzo dobry / Dobry plus / 

Ocena recenzenta Bardzo dobry/ Bardzo dobry / 

Dostateczny Bardzo dobry / Dobry 

Charakter pracy dyplomowej Praca kazuistyczna – wszystkie 

analizowane prace 

 

 

1. Czy treść pracy dyplomowej jest zgodna z kierunkiem studiów i efektami uczenia się 

określonymi dla tego kierunku, a także obowiązującym standardem kształcenia? 

Tak, treść pracy jest zgodna z kierunkiem studiów i efektami uczenia się określonymi w sylabusie 

przedmiotu. 

2. Czy recenzje pracy dyplomowej w sposób wyczerpujący i czytelny oddaje jej wartość 

merytoryczną?  

Tak recenzja sformułowana w sposób wyczerpujący i czytelny, oddaje wartość merytoryczną. 

3. Czy oceny pracy dyplomowej odzwierciedlają stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 
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Tak. Ocena pracy dyplomowej w sposób czytelny określa stopień spełnienia formalnych 

wymogów stawianych dla prac dyplomowych. 

      4.  Inne uwagi  

 

- zgodności treści z tytułem pracy Treści w pełni wiążą się z celami i tematami 

ocenianych prac. 

- zgodność  struktury pracy, podziału treści  

i  zakres treści z obowiązującymi wytycznymi  

w Uczelni i na kierunku  

Autorzy zachowali normy pisania pracy 

licencjackiej. Szata graficzna w większości prac 

starannie wykonana. Poszczególne rozdziały 

zachowują właściwą proporcję. W pojedynczych 

pracach- potknięcia stylistyczne 

 

- poprawność metodyczna, terminologiczna 

oraz językowo-stylistyczna 

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna 

stylistyka. 

- poprawność doboru wykorzystanego 

piśmiennictwa  

Właściwy wybór źródeł. Poprawne odwoływanie się do 

literatury.  W jednym przypadku niepoprawny zapis 

bibliograficzny i brak pozycji anglojęzycznych. 

Fragmenty prac mogą być wykorzystane do 

przygotowania przykładowych planów opieki z 

zastosowaniem katalogu ICNP 

- poprawność formalnej strony pracy Formalna strona pracy poprawna. 

- nowatorskość i znaczenie pracy dla rozwoju 

praktyki zawodowej pielęgniarki 

Pracę mogą być wykorzystana w procesie 

edukacji studentów, personelu medycznego oraz 

jako baza do przygotowania artykułu 

tematycznego 

-zasadność ocen pracy dyplomowej, 

wystawionych przez opiekunów i recenzentów 

Ocena pracy dyplomowej wystawiona zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi w Uczelni  

i na kierunku. 

9. Propozycje zmian doskonalących dla prac dyplomowych  

 

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości - zalecenia dotyczące poprawy 

jakości  

 

Zwrócenie uwagi na anglojęzyczne pozycje bibliograficzne oraz zapotrzebowanie 

studentów w tym zakresie. 
 

V.1.10.a Propozycje działań doskonalących 

a. wynikających z części teoretycznej Egzaminu dyplomowego 
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Zasadnym jest utworzenie szerszego banku pytań na egzamin dyplomowy weryfikujących 

wiedzę z całego toku studiów zgodnie z efektami uczenia się określonymi dla cyklu kształcenia 

i poszczególnych przedmiotów 

W realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów należy zwrócić szczególną uwagę studentów 

na treści kształcenia, których dotyczyły pytania egzaminacyjne z błędnymi odpowiedziami 

studentów, tj.  na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej, zakres danych 

niezbędnych pielęgniarce/pielęgniarzowi do oceny stanu biologicznego pacjenta, dietę w 

poszczególnych stanach klinicznych, zalecenia pielęgniarskie w chorobach nerek, kompetencje 

pielęgniarki POZ, skale do oceny sprawności funkcjonalnej pacjentów, opiekę pielęgniarską nad 

pacjentem z porażeniem czterokończynowym, przyczyny niedrożności górnych dróg 

oddechowych u pacjenta nieprzytomnego, wykaz leków, które pielęgniarka może podać 

samodzielnie w oddziale szpitalnym, samodzielna kwalifikacja pacjenta do świadczeń 

profilaktycznych,  objawy subiektywne występujące w pracy układu pokarmowego, dietę w 

poszczególnych stanach klinicznych,  objawy u dziecka sugerujące stany patologiczne,  objawy 

kliniczne w przebiegu raka żołądka,  symbole zawodowe pielęgniarki, ukrwienie nerek, objawy 

kliniczne w przebiegu raka żołądka,  wskazania do diety bogato potasowej, obrzęki pochodzenia 

sercowego – pomiar,  model D. Orem, postawa wobec starości, funkcje rodziny w chorobie 

Alzheimera, pozycje u pacjenta z porażeniem połowiczym, kontakt z pacjentem niedosłyszącym, 

pielęgnowanie samodzielne,  postępowanie w ostrych biegunkach u dzieci, odwodnienie 

izoosmiczne, sposób podawania nimodypiny, skala ADL, perforacja przewodu pokarmowego.  

 

b. wynikających z części praktycznej Egzaminu dyplomowego 

W procesie weryfikacji i oceny opanowania umiejętności w zakresie poszczególnych procedur, 

należy zwrócić uwagę na: 

- właściwe wykreślanie parametrów w karcie gorączkowej, pomimo wprowadzenia w części 

podmiotów medycznych dokumentacji elektronicznej, zwielokrotnienie liczby zadań w tym 

zakresie dla studentów- kompletne wypełnienie minimum pięciu kart gorączkowych przez 

każdego studenta, 

- osłanianie dziecka i bielizny pościelowej podczas inhalacji; 

- używanie profesjonalnego słownictwa medycznego; 

-właściwe rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, ich definiowanie oraz klasyfikowanie 

według ważności i adekwatnie do stanu pacjenta; 

-  formułowaniu zaleceń, które pielęgniarka powinna przekazać pacjentowi; 
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-  uzasadnienie interwencji pielęgniarskich; 

- utrwalanie wiedzy na temat kompetencji pielęgniarki; 

- rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, ich definiowanie oraz klasyfikowanie według 

ważności i adekwatnie do stanu pacjenta  

-podczas wykonywania procedur nie stosowanie igieł transportowych; 

- racjonalne wykorzystanie rękawic jednorazowego użytku w realizowanych procedurach, w 

trakcie ich przygotowywania i po ich zakończeniu zgodnie z zaleceniami WHO  

i obowiązującymi wytycznymi epidemiologicznymi; 

- stosowanie prawidłowej techniki dezynfekcji miejsca wkłucia; 

- określenie prawidłowej kolejności nabrania leku i rozpuszczalnika do jednej strzykawki; 

 -w procesie kształcenia zwrócenie uwagi na stawianie diagnoz pielęgniarskich oraz celów, 

planowanie oraz ocenę działań pielęgniarskich; 

- nawiązywanie kontaktu z pacjentem, na zaliczenie procedur w Podstawach Pielęgniarstwa, 

Badaniu Fizykalnym oraz w ramach Pielęgniarstw specjalistycznych realizowanych w 

warunkach symulowanych, preferować scenariusze pośredniej i wysokiej wierności z 

uwzględnieniem komunikacji z pacjentem. Zwrócenie uwagi opiekunom zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych na komunikację studentów z pacjentem; 

- zdejmowanie nasadki z igły pozostawionej na strzykawce z lekiem przygotowanym do 

podania pacjentowi i po podaniu  

- niemasowanie miejsca wkłucia po podaniu leków przeciwzakrzepowych; 

- niepozostawianie fałdu skórnego podczas wstrzyknięcia podskórnego, -wyeliminowanie z 

procedur igieł transportowych; 

- właściwe otwieranie ampułek tak, aby nie dochodziło do skaleczeń; 

- wielokrotne obliczanie dawek leków na różnych przedmiotach w zakresie :Podstaw 

Pielęgniarstwa, Farmakologii i pielęgniarstw specjalistycznych wyeliminowanie z procedur 

igieł transportowych; 

- wielokrotne obliczanie dawek leków na różnych przedmiotach w zakresie :Podstaw 

Pielęgniarstwa, Farmakologii i pielęgniarstw specjalistycznych 

 -właściwe rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, ich definiowanie oraz klasyfikowanie 

według ważności i adekwatnie do stanu pacjenta; 

W realizacji procesu kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia praktyczne : 

- rodzaje i sposoby dezynfekcji różnymi środkami; 

- segregacja odpadów medycznych;  

- dynamika wykonywanych czynności; 
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- komunikacja z pacjentem i jego rodziną;  

- tworzenie i prezentacja procesu pielęgnowania; 

- rozpoznanie sytuacji zdrowotnej pacjenta i jego rodziny;  

- określenie problemów pielęgnacyjnych, postawienie diagnozy pielęgniarskiej 

zaproponowanie modelu opieki pielęgniarskiej; 

Zasadne jest utrzymanie formy– OSCE w ramach części praktycznej Egzaminu Dyplomowego. 

Pozwala on na szeroką weryfikację efektów uczenia się, co czasami bywa ograniczone w 

warunkach rzeczywistych. 

 

c. wynikających z części trzeciej Egzaminu Dyplomowego – obrony pracy dyplomowej oraz 

z analizy prac dyplomowych 

 Proponuje się zwrócenie uwagi na szersze zastosowanie kwestionariuszy standaryzowanych/ 

skal do oceny stanu i wydolności pacjentów oraz szczegółowe opracowywanie wskazówek/ 

zaleceń pielęgniarskich dla pacjenta i jego rodziny.  

Popiera się sugestię studentów dotyczącą wprowadzenia formy ćw. klasycznych (5 godz.) w 

ramach zajęć Badania naukowe w pielęgniarstwie, dla ich lepszego przygotowania do kolejnych 

zajęć tj. seminarium dyplomowego. Planowana zmiana ta była również podyktowana wynikami 

analizy prac dyplomowych i ich słabymi stronami. 

 

V.1.11.Ocena liczby kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji kadry prowadzącej 

kształcenie. Propozycji działań naprawczych 

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego 

stopnia realizowało w ramach etatu 50 nauczycieli plus 1 osoba urlop bezpłatny i innych 

osób z stopniem, tytułem: profesora 10 osób plus 1 urlop bezpłatny, doktora habilitowanego 

2 osoby, doktora 8 osób, magistra 30 osób, W ramach umowy zlecenie 31 osób ze stopniem/ 

tytułem : profesora 0 osób, doktora habilitowanego 1 osoba, doktora 9 osób, magistra 21 

osób. 

Dobierając kadrę (nauczycieli inne osoby) do realizacji zajęć kierowano się wytycznymi 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 

1668 z późn. zm.) oraz Standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

pielęgniarki  (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
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fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz.U. z 2019 poz. 1573 ze zmianami; tekst 

jednolity - Dz. U. z 2021, poz. 755). 

Dokonano przeglądu kwalifikacji nauczycieli i innych osób, przydziału zajęć do realizacji, 

obciążenia godzinowego i proponowanych możliwości doskonalenia tego stanu, np. 

doskonalenia nauczycieli i/lub planowania ich indywidualnych ścieżek rozwojowych.  

Nauczyciele i inne osoby otrzymywały wsparcie w zakresie rozwoju naukowego, rozwoju 

merytorycznego i rozwoju dydaktycznego.  

Dobór nauczycieli do zajęć odbywa się w Uczelni na Wydziale Nauk o Zdrowiu w drodze 

postepowania konkursowego, co zapewnia transparentność tego doboru.  

Rektor powołuje komisję konkursową, która liczy od trzech do pięciu nauczycieli akademickich, 

a jej przewodniczącym jest prorektor właściwy ds. nauczania lub inna osoba wskazana przez 

Rektora. Członkowie komisji konkursowej mają obowiązek zachowania poufności informacji, 

które uzyskali w związku z postępowaniem konkursowym. Komisja konkursowa rozpatruje 

kandydatury zgłoszone na konkurs po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami. Komisja może 

przeprowadzać rozmowy z wybranymi kandydatami. Po dokonaniu tych czynności komisja 

konkursowa zamyka konkurs. Z postępowania konkursowego sporządza się protokół. Protokół 

określa w szczególności: określenie stanowiska, na które był przeprowadzany konkurs; liczbę 

nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne; 

informację o zastosowanych metodach i technikach wyłonienia zwycięzcy konkursu; 

uzasadnienie dokonanego wyboru; skład komisji przeprowadzającej konkurs. 

Komisja konkursowa przedstawia Rektorowi opinię, w której rekomenduje kandydata do 

zatrudnienia lub stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia stawianych wymagań.  

W umowie o pracę z nauczycielem akademickim wskazuje się, czy Uczelnia jest podstawowym 

miejscem pracy. Warunkiem wskazania Uczelni jako podstawowego miejsca pracy jest 

zatrudnienie w niej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki może mieć 

jednocześnie tylko jedno podstawowe miejsce pracy (§ 85 Statut Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku). Na rok 2020/2021 przeprowadzono na kierunku pielęgniarstw- 1 

postępowanie konkursowe dla instruktora.  

Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni, która jest jego podstawowym miejscem pracy, 

może, za zgodą Rektora, podjąć lub kontynuować dodatkowe zatrudnienie tylko u jednego 

pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową (§ 86 Statut Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku). Przepisu nie stosuje się do nauczycieli akademickich 

podejmujących zatrudnienie: w podmiotach, z którymi Uczelnia nawiązała współpracę na 
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podstawie umowy lub porozumienia, albo dla których jest organem prowadzącym, założycielem 

albo udziałowcem; w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 

16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych; w instytucjach kultury; w 

jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Osoby zatrudniane na podstawie umowy- zlecenia realizują usługi edukacyjne zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 5/2021 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 28.01.2021 

r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku oraz Zarządzeniem Nr 82/2017 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad zawierania i rejestracji 

umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Płocku. 

Postępowania wszczynane są w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub 

przesłania zaproszenia do składania ofert lub według trybu zgodnie z ustawą z 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) w celu dokonania 

wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, lub w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień 

takiej umowy.  

W postępowaniu oferent podaje informacje dotyczące: posiadanego tytułu naukowego, 

stopnia naukowego, dyscypliny naukowej, doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 

w szkolnictwie wyższym z zakresu przedmiotu oferty Dodatkowo przed zatrudnieniem uzupełnia 

kartę kwalifikacji nauczyciela akademickiego i innej osoby prowadzącej zajęcia. 

Powyższe procedury zatrudniania nauczycieli i innych osób, zarówno odpowiednio w ramach 

postepowania konkursowego, jak i zamówienia na usługi edukacyjne umożliwiają dobór 

nauczycieli i innych osób do prowadzenia zajęć (w tym również z wykorzystaniem metod i 

technik na odległość) w sposób transparentny, właściwy dla potrzeb, uwzględniający głównie 

dorobek naukowy kandydatów, ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia 

dydaktyczne. 

Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia, studia o profilu praktycznym na WNoZ to studia o 

profilu praktycznym. Wszyscy nauczycieli byli zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych tj. 

profesor, profesor uczelni, adiunkt, asystent, instruktor, lektor oraz na podstawie umowy zlecenie 

profesor, profesor uczelni, adiunkt, asystent, instruktor, lektor. Działalność naukowa nauczycieli 

akademickich i studentów stanowiła dodatkowy aspekt projakościowy. Wszystkie publikacje w 

formie artykułów naukowych i rozdziałów w monografii oraz monografii były tematycznie 
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zgodne z efektami uczenia się i treściami kształcenia w ramach zajęć realizowanych 

odpowiednio przez poszczególnych nauczycieli. Działalność naukowa studentów również była 

powiązana z efektami uczenia się i właściwym programem studiów. Studenci realizowali 

projekty badawcze w ramach SKN oraz uczestniczyli w badaniach naukowych prowadzonych 

przez nauczycieli. Wyniki badań upowszechniono na konferencjach i w publikacjach 

naukowych.  

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe 

W roku akademickim 2020/2021 jeden nauczyciel uzyskał tytuł naukowy profesora 

postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydział Nauk o Zdrowiu wydaje międzynarodowy kwartalnik Pielęgniarstwo w opiece 

długoterminowej- w wersji elektronicznej i papierowej. Kwartalnik znajduje się na liście 

czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego- 20 pkt. MNiSzW 

Nauczyciele posiadający minimum stopień doktora habilitowanego byli recenzentami prac 

doktorskich i dorobku habilitacyjnego. Recenzje prac doktorskich – 6. 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich -wskaźnik 50% w odniesieniu do nauczycieli 

zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy 

W roku akademickim 2020/2021 zatrudnienie nauczycieli akademickich spełniało kryterium 

realizacji minimum 50% zajęć dydaktycznych z planu studiów przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

Razem godziny zajęć realizowane przez nauczycieli akademickich w podstawowym miejscu pracy 

na poszczególnych kierunkach: 

 

 

 

  
Rok akademicki 

L.

p. Kierunek 

2020/2021 

Łączna liczba godzin zajęć 
Liczba godzin zajęć na 

podstawowym miejscu pracy 

2. 

Pielęgniarstwo 

 (I stopień) 
4893 3147 
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V.1.11.a. Ocena rozwoju i wsparcia kadry dydaktycznej. Propozycje działań 

doskonalących 

Nauczyciele uzyskiwali wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie rozwoju 

merytorycznego, dydaktycznego i naukowego 

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i badania naukowe realizowane przez pracowników naukowo-

dydaktycznych zatrudnionych na wydziale 

Zauważone trudności i nieprawidłowości Sugestie dotyczące poprawy jakości 

kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

a. Projekty badawcze 

b. Uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych przez 

pracowników. 

Ze względu na profil praktyczny studiów wszyscy nauczyciele 

byli zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych. Działalność 

naukowa nauczycieli akademickich i studentów stanowiła 

dodatkowy aspekt projakościowy. Wszystkie publikacje w 

formie artykułów naukowych i rozdziałów w monografii oraz 

monografii były tematycznie zgodne z efektami uczenia się i 

treściami kształcenia w ramach zajęć realizowanych 

odpowiednio przez poszczególnych nauczycieli. Działalność 

naukowa studentów również była powiązana z efektami uczenia 

się i właściwym programem studiów. Studenci realizowali 

projekty badawcze w ramach SKN oraz uczestniczyli w 

badaniach naukowych prowadzonych przez nauczycieli. 

Wyniki badań upowszechniono na konferencjach i w 

publikacjach naukowych.  

Artykuły w czasopismach naukowych- 19 artykułów w 

czasopismach naukowych/ 755 pkt. MNiSzW/ 22,354 IF, 

rozdziały w monografiach- 6/ 120 pkt. MNiSzW; monografii- 

1/ 80 pkt./; podręczniki. 

Udział w konferencjach zagranicznych- 8 aktywności 

nauczycieli, udział w konferencjach międzynarodowych w 

Polsce i krajowych – 15 aktywności nauczycieli. 

Środki pozauczelniane pozyskane na projekty badawcze – 1 

oraz 1 w trakcie. 

Udział w projektach międzynarodowych – 1(w ramach grantów 

finansowanych ze środków zagranicznych), promotorstwo prac 

doktorskich – 1(doktorant zagraniczny). 

Zwiększenie aktywności nauczycieli 

w rozwoju naukowym i 

wnioskowanie o środki na badania 

naukowe- kontynuacja. 

Regularne wydawanie czasopisma 

naukowego- kontynuacja. 

Uzyskania środków 

pozauczelnianych. 

Kontynuowanie praktyki wspierania 

rozwoju naukowego nauczycieli i 

innych osób zatrudnionych na 

stanowiskach dydaktycznych jako 

narzędzia projakościowe oraz 

możliwości rozwoju i awansu 

naukowego pracowników a także ich 

awansu stanowiskowego.  
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Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych- 9 

aktywności (6 nauczycieli) 

Aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych- 9 

aktywności (8 nauczycieli) 

Recenzje monografii, podręczników poza Uczelnią, artykułów 

naukowych- 6 aktywności. 

W roku akademickim 2020/2021 jeden nauczyciel uzyskał tytuł 

naukowy profesora postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydział Nauk o Zdrowiu wydaje międzynarodowy kwartalnik 

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej- w wersji 

elektronicznej i papierowej. Kwartalnik znajduje się na liście 

czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego- 20 pkt. MNiSzW 

Nauczyciele posiadający minimum stopień doktora 

habilitowanego byli recenzentami prac doktorskich i dorobku 

habilitacyjnego. Recenzje prac doktorskich – 6. 

Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje (zgodnie z 

realizowanymi zajęciami dydaktycznymi) – 3 aktywności  

Studia magisterskie (jako kolejny kierunek) na kierunku 

zgodnym z kierunkiem studiów w ramach realizowanych zajęć 

dydaktycznych – 1 aktywność 

 

Wsparcie dydaktyczne oferuje możliwość udziału nauczycieli w szkoleniach metodycznych 

organizowanych przez Uczelnię lub Wydział; publikacje w czasopismach naukowych krajowych 

i zagranicznych posiadających określoną punktację krajową i międzynarodową; publikacje 

oryginalnych monografii naukowych; kierowanie/koordynowanie i wykonywanie projektów 

badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych; realizację wewnętrznych projektów 

badawczych; wykorzystywanie uczelnianej aparatury naukowo-badawczej i laboratoryjnej oraz 

oprogramowania komputerowego do przygotowania i pomyślnej realizacji uczelnianych 

projektów badawczych; organizację renomowanych, krajowych i zagranicznych konferencji 

naukowych, urlopy naukowe; granty naukowe; udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach 

i kursach kwalifikacyjnych; pomoc w publikowaniu prac na zewnątrz Uczelni; granty 

wewnętrzne na badania naukowe; dodatkowe wynagrodzenie za szczególne zaangażowanie w 

działalność naukowo-badawczą; dofinansowanie bezpośrednich kosztów przewodów 

doktorskich i habilitacyjnych w jednostkach naukowych posiadających stosowne uprawnienia; 

wspieranie publikacji uczelnianych: monografii, rozpraw, czasopism naukowych wydawanych 
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przez Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku; nagrody za 

osiągnięcia naukowe, udział w szkoleniach zewnętrznych, możliwość bezpłatnego korzystania z 

systemów operacyjnych Microsoft z pełnym dostępem, np. za pośrednictwem MS Teams,  

Przeszkolenie nauczycieli w zakresie możliwości wykorzystania MS Teams i Moodle jako formy 

zajęć (zgodnie z programem studiów i/lub jako narzędzi wspierających proces kształcenia, 

zapewnienie materiałów informacyjno-instruktażowych w tym zakresie. Możliwość zgłaszania 

potrzeb wsparcia metodycznego raz w roku  (do Dziekana, Komisji ds. Jakości Kształcenia, 

Kierownika katedry, Kierownika Zakładu i/lub na spotkaniach Dziekana z nauczycielami 

Wydziału Nauk o Zdrowiu). 

Na każdy rok w Planie Rzeczowo-finansowym jest wskazywana i wykorzystywana  kwota na 

wsparcie naukowe i dydaktyczne nauczycieli. 

Wsparcie rozwoju merytorycznego obejmuje dofinasowanie specjalizacji, kursów i szkoleń 

powiązanych z realizowanymi zajęciami, udzielenie delegacji i urlopów na czas ich odbywania 

(Zarządzenie  Nr 69/2019  Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku  z dnia 22 

października 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wspierania działalności naukowo- 

badawczej oraz rozwoju kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej   w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku – Regulamin wspierania działalności naukowo-badawczej oraz rozwoju 

kadry dydaktycznej i  badawczo-dydaktycznej w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku). 

Na bieżąco udostępniane są wszystkim nauczycielom i innym osobom realizującym zajęcia 

otrzymane informacje o specjalizacjach, kursach, szkoleniach, webinariach organizowanych 

zewnętrznie.  

Wsparcie nauczycieli i innych osób w związku z realizacją zajęć z wykorzystaniem metod                   

i technik kształcenia na odległość 

Uczelnia zapewnia aktualnie dostęp do platform: MS Teams,  Moodle oraz dostęp do sali ze 

sprzętem: komputer, monitor, mikrofon, lampa; twarde łącze internetu umożliwiające sprawną 

realizację zajęć. Po zdiagnozowaniu potrzeb w zakresie wsparcia zapewniane jest przeszkolenie 

wstępne, materiały informacyjno-instruktażowe, bieżące wsparcie informatyczne, szybkie 

reagowanie za pomocą helpdesku.  

Potrzeby szkoleniowe nauczycieli i innych osób realizujących zajęcia są określane na postawie: 

- potrzeb zgłaszanych przez nich indywidualnie nie rzadziej niż raz w roku (w specjalnej tabeli) 

oraz na bieżąco do Dziekana, kierownika katedry, kierownika zakładu lub w czasie spotkań; 

- na postawie wyników analizy hospitacji zajęć; 
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- na podstawie ankietyzacji zajęć i praktyk zawodowych przez studenta; 

- na podstawie wyników analizy okresowych ocen nauczycieli; 

- na podstawie wyników analizy poziomu osiągania efektów uczenia się przez studentów; 

- w ramach działań doskonalących/naprawczych wynikających z corocznej analizy realizacji 

procesu kształcenia na poszczególnych (odrębnie) kierunkach studiów.  

Ze wsparcia szkoleniowego w roku ak. 2020/2021 skorzystali  nauczyciele z ocenianego 

kierunku i  pracownicy IT współpracujący z kierunkiem.  

 

 ` Inne formy wsparcia 

Nauczycielowi akademickiemu, który nie ukończył 65. roku życia, zatrudnionemu w pełnym 

wymiarze czasu pracy, po co najmniej 10 latach zatrudnienia w Uczelni, przysługuje prawo do 

płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela się w celu 

przeprowadzenia zaleconego leczenia, jeżeli stan zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy. 

Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po upływie 3 lat 

od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w 

okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać roku.  W czasie urlopu dla poratowania 

zdrowia nie można wykonywać zajęcia zarobkowego. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela 

się na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia wymaga 

powstrzymania się od pracy, oraz określającego zalecone leczenie i czas potrzebny na jego 

przeprowadzenie (Nie skorzystał żaden nauczyciel WNZ). 

Rektor może występować z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych 

i medali resortowych wyróżniającym się pracownikom i osobom zasłużonym dla Uczelni.  

Nauczycielom akademickim za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe lub organizacyjne mogą być 

przyznawane nagrody Rektora. Zasady przyznawania nagród i wyróżnień dla pracowników 

Uczelni określa regulamin wynagradzania. W roku ak. Dziekan WNZ wystąpiła do Rektora o 

przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne dla 9 nauczycieli, które zostały przyznane przez 

Rektora plus jedną za działalność organizacyjną.   

Nagrody przyznano także pracownikom Dziekanatu WNZ. 

Proponuje się dalsze wspieranie nauczycieli w zakresie dydaktycznym, naukowym i 

organizacyjnym.  
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V.1.12. Ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji 

programu studiów. Analiza doskonalenia infrastruktury. Propozycje działań 

doskonalących 

Struktura bazy dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu nie uległa zmianie w stosunku do roku 

2019/2020. Podjęto lub zrealizowano działania w ramach jej doposażenia, np. doposażone 

pracownie kosmetologiczne w sprzęt specjalistyczny, pracownie umiejętności i specjalistyczne 

w ramach MCSM kierunku Pielęgniarstwo. Kontynuowano działania w zakresie uruchomienia  

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Położnictwo w ramach 

projektu,,Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych 

,,POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19’. Część działań została przesunięta w harmonogramie 

realizacji tego projektu ze względu na pandemię i przedłużające się procedury przetargowe. 

Pozyskano środki (400 tys. zł) od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup 

wirtualnego stołu anatomicznego i wdrożono procedurę jego zakupu.  

Dwukrotnie w ciągu roku akademickiego czerwiec, wrzesień 2021 dokonano przeglądu stanu 

technicznego sprzętu prezentacyjnego (komputerów laptopów i rzutników) wskazując sale i 

sprzęt do naprawy i wymiany. Te działania naprawcze uwzględniono również w planie 

rzeczowo-finansowym na rok 2021. W planie tym uwzględniono również mobilny sprzęt 

nagłaśniający ułatwiający realizację zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych. Fizycznie 

uruchomiono przetarg na zakup 24 zestawów komputerowych (końca września 2021 ) do 

nowoutworzonej pracowni informatycznej B105 oraz 3 telewizory projekcyjne do wymiany za 

niesprawny sprzęt projekcyjny w sali dydaktycznej A9 oraz 1 telewizor projekcyjny do Sali 

nrA10 oraz uruchomiono przetarg na zakup 22 telewizorów do wymiany za rzutniki projekcyjne 

w pozostałych salach dydaktycznych. 

Dalsze doposażanie w sprzęt komputerowy sali komputerowej i sprzęt projekcyjny do sal 

dydaktycznych należy uwzględnić w planach rzeczowo-finansowyych na lata następne. 

Zorganizowano salę dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (A101) wyposażono w zestaw komputerowy z systemem audio-wideo 

z lampą z sali tej korzystali nauczycieli, którzy nie mieli możliwości realizacji zajęć zdalnych z 

własnego miejsca pobytu. Proponuje się wygłuszenie drzwi pomieszczenia i zamontowanie 

ciemnych rolet dla poprawy komfortu prowadzenia zajęć. Z pomieszczenia tego mogli korzystać 

również indywidualni studenci, którzy nie posiadali warunków cyfrowych w środowisku 

domowym do udziału w zajęciach on-line. Dla tych studentów wyodrębniono dodatkową sale 
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dydaktyczną z wyposażeniem do udziału w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Zainteresowanie tą formą wsparcia zgłosiło i skorzystało dwóch 

studentów oraz dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia dla studentów i nauczycieli Tureckich 

w ramach Erasmus+ . W zajęciach realizowanych w ramach e-learning uczestniczyła również 

studentka z Serbii na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia. 

Na comiesięcznych spotkaniach z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, komisjami 

projakościowymi sekcji pielęgniarstwo, analogicznie jak sekcji kosmetologia i sekcji 

położnictwo, z zespołem ds. programów studiów i zespołem ds. analizy efektów uczenia się, 

opiekunami roku oraz opiekunami ZP i PZ studenci i nauczyciele byli pytani czy mają trudności 

w odbywaniu lub realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Baza dydaktyczna nowoczesna, kompleksowo wyposażona umożliwia osiągnięcie efektów 

uczenia się. Spełnia kryteria ww. cytowanych rozporządzeń, standardów kształcenia oraz 

zalecenia rady akredytacyjnej (KRASzPiP). Ze względu na specyfikę kształtowanych 

umiejętności zawodowych wymaga ciągłego doposażania. Na doposażenie bazy dydaktycznej 

przeznaczono: od października 2020 do września 2021 wydzielone środki dla kierunku 

pielęgniarstwo; analogicznie jak dla kierunku położnictwo, dla kierunku kosmetologia) 

Dokonano przeglądu bazy dydaktycznej zgodnie z wydziałową procedurą. W ocenie 

uczestniczyli nauczyciele, studenci z poszczególnych kierunków studiów, koordynatorzy 

zespołowi pracowni, przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych i przedstawiciele 

absolwentów.  

Zakupy są ewidencjonowane zgodnie z procedurami obowiązującymi na Uczelni i na Wydziale.  

Zapotrzebowanie do w/w. zostało sporządzone na podstawie wnikliwej analizy posiadanego 

sprzętu i materiałów. 

Dokupiono jeden ozonator do sal dydaktycznych i jeden ozonator do dezynfekcji dokumentacji 

medycznej.  Zamontowano pojemniki na środki dezynfekcyjne w ciągach komunikacyjnych, 

żeby zwiększyć i ułatwić dostęp i możliwość korzystania z nich przez studentów i nauczycieli 

oraz pracowników nie będących nauczycielami.  

W sali A10 zorganizowano izolatkę na wzór pielęgniarskiego gabinetu zabiegowego z leżanką 

oraz z wyposażeniem gwarantującym bezpieczeństwo epidemiologiczne. Izolatka z Sali A10 

została przeniesiona do pokoju 203, który w swojej strukturze zawiera węzeł sanitarny, aneks 

socjalny i odrębne wejście oraz salę właściwą z leżanką zabiegową, co zapewnia możliwość 
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izolowania osoby podejrzanej o zakażenie SARS CoV -2 lub w czasie wykonywania testu 

antygenowego i oczekiwania na jego wynik. Zakończono remont i adaptację pomieszczeń na 

potrzeby MCSM dla kierunku położnictwo. Wdrożono procedury postepowanie przetargowego 

na wyposażenie tego MCSM zgodnie z zapisami projektu POWR.05.03.00-0002/19/CSM II. 

Zgodnie z zapotrzebowaniem przygotowanym w oparciu o analizę metrażu sal dydaktycznych i 

koniecznego czasu do dezynfekcji powietrza w tych sala dokupiono jeden kolejny ozonator. 

Zamontowano klimatyzator w Sali B111 (kierunek kosmetologia) oraz zamontowano 

klimatyzatory i zacieniające rolety w nowotworzonych salach MCSM (kierunek kosmetologia), 

oraz rolety zacieniające w Sali mikrobiologiczno- genetycznej ( pielęgniarstwo I stopień 

kosmetologia I stopień i położnictwo I stopień )  Natomiast zakup i montaż klimatyzatorów oraz 

brakujących rolet do niektórych pracowni ze względu na przedłużające się postepowania 

przetargowe, wielokrotny wzrost cen oraz zabytkowy charakter budynku  przesunięto na kolejne 

lata akademickie według zapotrzebowania. 

Uzyskano dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

wysokości 400tys zł na zakup wirtualnego stołu anatomicznego. Została wdrożona procedura 

przetargowa na zakup tego stołu z poszerzonym oprogramowaniem i dodatkowym 

wyposażeniem w moduły umożliwiające nie tylko nauczanie na terenie Uczelni, ale także 

nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (stół anatomiczny 

obejmuje: wirtualny stół anatomiczny, dwa telewizory projekcyjne ze zrzutem ze stołu 

anatomicznego, moduły dydaktyczne do nauczania zdalnego oraz moduły do wprowadzania 

wyników pacjentów CT i NMR, moduł fizjologiczny, moduł sekcyjny, moduł wykonywania 

niektórych zabiegów, np. koronarografii). 

Zakończono remont i adaptację pomieszczeń na potrzeby MCSM dla kierunku położnictwo. 

Wdrożono procedury postepowanie przetargowego na wyposażenie tego MCSM zgodnie z 

zapisami projektu. POWR.05.03.00-0002/19/CSM II. Z tego Centrum będą korzystali również 

studenci kierunku pielęgniarstwo.  

Zajęcia w MCSM i pracowniach specjalistycznych realizowano zgodnie z ustalonym programem 

studiów. Część (nie więcej niż 20%) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowano z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość, zgodnie z wytycznymi MEiN. 

Realizacja zajęć w pracowniach ogólnowydziałowych: anatomicznej, fizjologicznej, chemicznej, 

biochemicznej, pracownia mikrobiologiczno-genetyczna z rozszerzonym wyposażeniem do 
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nauki anatomii mikroskopowej, zwiększyła prawdopodobieństwo osiągania przez studentów 

efektów uczenia się w zakresie anatomii, genetyki, mikrobiologii i parazytologii. 

Zajęcia realizowano według procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, dokupiono 1 

ozonator, zabezpieczono w dodatkowe maseczki chirurgiczne, na korytarzach i holach 

zamontowane dozowniki na płyn dezynfekcyjny, zamontowano 1 klimatyzator do pracowni A 

111, natomiast klimatyzator do pozostałych pracowni specjalistycznych uwzględniono w planie 

rzeczowo-finansowym na rok 2021/2022 i lata następne. 

Przygotowano wzory paszportów do sprzętu medycznego i kosmetologicznego, utworzono 

komisję ds. BHP i bezpieczeństwa mikrobiologicznego, która dokonała bieżącego przeglądu 

bazy dydaktycznej, nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie. W skład Komisji BHP 

wchodzą,  min. opiekunowie poszczególnych sal dydaktycznych (wyznaczeni nauczyciele) oraz 

pielęgniarka epidemiologiczna, pielęgniarka oddziału zakaźnego oraz pracownik BHP Uczelni, 

przedstawiciel studentów. 

Dokonano przeglądu infrastruktury i jej wyposażenia w zakresie umożliwienia realizacji zajęć 

dydaktycznych na terenie Uczelni oraz z wykorzystaniem metod technik kształcenia na 

odległość. Przeglądy zostały przeprowadzone z udziałem nauczycieli, studentów, interesariuszy 

zewnętrznych oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w tym również 

informatyków. W roku akademickim 2020/2021 dokonano zakupów  stojaki do pracowni 

specjalistycznych MCSM do oznaczania stanowisk podczas egzaminu OSCE, zakup sztucznych 

robaków do pracowni specjalistycznych MCSM,  zakup psów do pracowni specjalistycznych 

unieruchamiających pacjenta, zakup kosza na odpady, zakup stolika do badania niemowlęcia, 

zakup masek jednorazowych ochronnych, zakup bielizny do pracowni specjalistycznych MCSM 

(piżamy , koszule nocne), zakup pościeli  i prześcieradeł do pracowni specjalistycznej MCSM. 

Zakupy biurowe: zakup baterii i silikonowych odbojników do pracowni MCSM,  

Inne zakupy: drabiny do pracowni specjalistycznej MCSM 

Stwierdzono, np. słaby stan techniczny sprzętu projekcyjnego w budynku Wydziału Nauk o 

Zdrowiu, przy Pl. Dąbrowskiego 2. Procedurę doposażenia podjęli informatycy Uczelni. Ze 

względu na pandemię i przedłużające się procedury przetargowe oraz rosnące ceny sprzętu IT 

realizacja procedur doposażenia przesunęła się w czasie na rok akademicki. 2021/2022.  
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Pozostałe doposażanie w sprzęt i materiały zużywalne realizowano wg zapotrzebowania 

zgłaszanego przez nauczycieli, studentów, koordynatorów pracowni oraz na podstawie wyników 

ich inwentaryzacji wewnętrznej. Ponadto w roku akademickim 2020/2021 w ramach małego 

wniosek zakupiono maseczek ochronnych, płyn do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, Środki 

medyczne, środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowych w tym: igły strzykawki, aparaty do infuzji 

zakupiono także materiały biurowe do obsługi administracyjnej kierunku.  

Strona infrastruktury WNoZ - wymagająca pierwszoplanowego udoskonalenia to sprzęt IT, 

sprzęt projekcyjny, sieć internetowa oraz wsparcie sprzętowe i cyfrowe studentów.  

Dokonano także przeglądu podmiotów kształcenia praktycznego i częściowego przeglądu 

zasobów bibliotecznych. 

Wnioski z dokonanego przeglądu infrastruktury i jej zasobów: 

1. Liczba, topografia, wielkość i powierzchnia sal wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeń, 

laboratoriów, pracowni specjalistycznych, językowych i komputerowych jest dostosowana do 

liczby studentów, liczby grup i liczebności grup studenckich oraz umożliwia realizację procesu 

nauczania i uczenia się. 

2. Liczba stanowisk w pracowniach dydaktycznych, w tym również w pracowniach 

komputerowych jest dostosowana do liczebności grup ćwiczeniowych i umożliwia realizację 

zajęć. 

3. Pracownie i ich wyposażenie umożliwiają osiąganie efektów uczenia się w zakresie nauk 

podstawowych, (pracownia anatomiczna, pracownia fizjologiczna, pracownia 

mikrobiologiczno- genetyczna, pracownia biochemiczna) języka angielskiego, nauk w zakresie 

podstaw opieki pielęgniarskiej i nauk w zakresie opieki specjalistycznej ( Monoprofilowe 

Centrum Symulacji Medycznych) 

4. Pracownie specjalistyczne posiadają wyposażenie odzwierciedlające rzeczywiste warunki 

przyszłej pracy zawodowej pielęgniarki/ pielęgniarza, umożliwiają prawidłową realizację 

zajęć, w tym prowadzenie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w warunkach 

właściwych dla zakresu działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku świadczeń 

zdrowotnych.  

5. W infrastrukturze funkcjonuje pracownia umiejętności pielęgniarskich niskiej wierności 

zorganizowana i wyposażona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Krajowej Rady 

Akredytacyjnej Szkól Pielęgniarek i Położnych oraz wymaganiami standardu kształcenia na 

kierunku pielęgniarstwo przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (Pracownia 

umiejętności pielęgniarskich z pracownia higieny, pracownia pediatryczna, pracownia 

ratunkowa, pracownia badania fizykalnego) 

6. Rodzaje i wyposażenie pracowni specjalistycznych umożliwiają realizację części zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne w warunkach symulowanych. 

7. Infrastrukturę i wyposażenie Centrum Symulacji Medycznych umożliwia realizację zajęć na 

różnych poziomach wierności symulacyjnej, w tym m. in. symulacji niskiej, pośredniej i 
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wysokiej wierności, symulacji wysokiej wierności z pacjentem symulowanym, 

przeprowadzenie egzaminu OSCE. 

8. Rodzaje i wyposażenie pracowni specjalistycznych MCSM umożliwia realizację egzaminu 

OSCE. 

9. Studenci i nauczyciele mają możliwość korzystania z pracowni i Monoprofilowego Centrum 

Symulacji Medycznych również poza programowym wymiarem zajęć np. do utrwalania 

umiejętności w ramach utrwalania umiejętności prowadzenia badan w ramach sudenckich kół 

naukowych, przygotowania do egzaminów i zaliczeń, działalności na rzecz środowiska 

lokalnego  

10. Dla kształcenia na odległość zapewniono infrastrukturę dedykowane sale (odrębnie dla 

studentów i nauczycieli) i oprogramowanie (MS Teams) umożliwiające rzeczywista wzajemna 

komunikacje studentów z osoba realizującą zajęcia a w konsekwencji osiągniecie efektów 

uczenia się a także platformę Moodle jako wspierającej proces dydaktyczny.  

11. Studenci i nauczyciele mają zapewniony dostęp do biblioteki wyposażonej w księgozbiór 

związany z kierunkiem pielęgniarstwo obejmujący   aktualne pozycje wskazane w kartach 

przedmiotów w ramach literatury podstawowej i uzupełniającej   Liczba egzemplarzy 

poszczególnych pozycji bibliograficznych zapewnia studentom swobodny dostęp do nich. 

Dostęp ten jest zapewniony w formie bezpośredniej tj wydrukowanej, jak i zdalnej jak i w 

formie dostępu cyfrowego. 

12. Studenci i nauczyciele mają zapewniony dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki 

 i cyfrowych baz bibliograficznych. 

13. Studenci i nauczyciele mają zapewniony dostęp do czytelni wyposażonej w podręczny, 

aktualny księgozbiór związany z kierunkiem pielęgniarstwo Studenci mają również 

zapewniony dostęp do komputerów z dostępem do Internetu i specjalistycznych baz danych. 

Liczba tych komputerów i dostępów jest adekwatna do liczby studentów na kierunku 

pielęgniarstwo. 

14. W bibliotece i czytelnia znajdują się polskie i zagraniczne czasopisma pielęgniarskie lub dostęp 

cyfrowy do tych czasopism. 

15. Godziny otwarcia biblioteki i czytelni zarówno w dni powszednie jak i wybrane soboty (kiedy 

odbywają się zajęcia na terenie Uczelni) umożliwiają studentom i nauczycielom korzystanie 

 z księgozbioru. Studenci mają również możliwość zamawiania pozycji bibliograficznych 

zdalnie.  

16. Studenci kierunku pielęgniarstwo mają zapewnione odbywanie kształcenia praktycznego - 

zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w podmiotach prowadzących działalność leczniczą:  

1) oddziałach internistycznych, geriatrycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, 

neurologicznych, psychiatrycznych, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, 

położniczych, ginekologicznych i noworodkowych, 

2) gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej), 

3) hospicjach, 

4) żłobkach,  

z którymi zawarto umowy. 
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17. Infrastruktura dydaktyczna i biblioteczna oraz korzystanie z zasobów bazy dydaktycznej są 

zgodne z zasadami BHP. 

18. Studenci i nauczyciele mają zapewniony dostęp do sieci bezprzewodowej, bazy bibliotecznej 

 i dydaktycznej w celu wykonywania zadań, opracowywania projektów i innych. 

19. ZP i PZ studenci realizują w podmiotach leczniczych na podstawie umów zawartych przez 

Uczelnię z tymi podmiotami. 

20. Studenci i nauczyciele mają zapewnioną infrastrukturę umożliwiającą realizację zajęć  

z wychowania fizycznego w strukturze Studium Wychowania Fizyczne i sportu W F. 

21. Studenci kierunku pielęgniarstwo mają zapewniony dostęp do zaplecza sanitarno-

higienicznego (toalety, szatnie) w zakresie właściwy do liczby studentów.  

22. Pod kątem potrzeb dla kierunku pielęgniarstwo prowadzone i dokumentowane są okresowe 

przeglądy bazy dydaktycznej i bibliotecznej w zakresie dostosowania do potrzeb procesu 

nauczania i uczenia się, aktualności, liczby studentów, wyposażenia technicznego, pomocy i 

środków dydaktycznych, specjalistycznego oprogramowania, zasobów bibliotecznych, 

informacyjnych oraz edukacyjnych ich dostępności, dostępności i nowoczesności. Przeglądy 

bazy dydaktycznej i bibliotecznej dokonywane są nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku 

akademickiego. 

23. W przeglądach okresowych uczestniczą dziekan/prodziekan, przewodnicząca komisji ds. 

jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, przewodnicząca sekcji pielęgniarstwo w 

komisji ds. jakości kształcenia na WNoZ przedstawiciele nauczycieli i innych osób 

prowadzących zajęcia oraz przedstawiciel studentów kierunku pielęgniarstwo, przedstawiciel 

rady interesariuszy oraz w razie potrzeby przedstawiciel sekcji IT i BHP,  

24. Wnioski z okresowych przeglądów są wykorzystywane przy planowaniu doposażania i 

doskonalenia bazy dydaktycznej, bibliotecznej i informatycznej  

V.1.13.Analiza hospitacji zajęć dydaktycznych 

Hospitacje zajęć dydaktycznych zrealizowano zgodnie z przyjętym planem i Instrukcją 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku. 

Celem hospitacji zajęć dydaktycznych było dążenie do systematycznej poprawy ich jakości. 

Ocena i zalecenia na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych są przydatne do motywowania 

pracowników dydaktyczno-naukowych, do dbałości o wyższą jakość zajęć, merytoryczną 

poprawność realizowanych tematów i doskonalenie metod dydaktycznych. 

Podczas hospitacji zajęć dydaktycznych zwrócono uwagę na dokonanie oceny następujących 

elementów: 

• zgodność treści i tematu zajęć z programem przedmiotu określonym w sylabusie; 
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• zgodność realizowanych na zajęciach efektów uczenia się z efektami uczenia się 

założonymi w sylabusie; 

• trafność doboru metod nauczania do założonych efektów uczenia się; 

• przebieg i organizacja zajęć; 

• sposób oceniania i sprawdzania osiągnięć studentów; 

• trafność doboru środków dydaktycznych do założonych efektów uczenia się; 

• stopień realizacji założonego celu zajęć; 

• umiejętność aktywizowania studentów; 

• wykazanie związku z praktyką; 

• dostosowanie tempa zajęć do potrzeb i możliwości studentów. 

Hospitacje przeprowadzono zarówno na zajęciach realizowanych stacjonarnie na terenie 

Uczelni, jak i w trybie on line, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Hospitacje ZP i PZ realizowano głównie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dla 

zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego.  

Przeprowadzono 29 hospitacji zajęć zrealizowanych stacjonarnie na terenie uczelni Wydziału 

Nauk o Zdrowiu oraz hospitacji zajęć z wykorzystaniem platformy Teams. 

Koordynator ZP i PZ przeprowadził 23 hospitacje zajęć praktycznych i 12 hospitacji praktyk 

zawodowych. Hospitacje ZP i PZ odbywały się stacjonarnie w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Płocku a z wykorzystaniem platformy Meet Google na telefonach komórkowych 

koordynatora ZP i PZ oraz odpowiednio nauczyciela ZP i opiekuna PZ w innych podmiotach. 

 

V.1.13.a. Analiza wyników hospitacji  

Analizując zrealizowane w roku akademickim 2020/2021hospitacje zajęć dydaktycznych można 

jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie hospitacje zajęć dydaktycznych były zrealizowane 

zgodnie z planem hospitacji.  

Uwagi i zalecenia w arkuszach hospitacyjnych dotyczyły: zajęcia uwzględnione w planie 

hospitacji na roku akademicki 2020/2021 realizowane były zgodnie z zasadami dydaktyki, kartą 

przedmiotu oraz aktualną wiedzą medyczną.  Realizowane treści i tematy zajęć były zgodne z 

programu przedmiotów określonymi w katcie przedmiotów. Realizowane na zajęciach efekty 

uczenia się były zgodne z efektami uczenia się założonymi w kartach  przedmiotów. Trafnie 

dobrano metody dydaktyczne do założonych efektów uczenia się. W pełni osiągano założone 

cele zajęć. Osoby prowadzące zajęcia umiejętnie aktywizowały studentów w czasie zajęć. 

Odnosili przekazywane treści i /lub nauczane umiejętności do praktyki zawodowej pielęgniarki. 
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Tempo zajęć było dostosowane do potrzeb i możliwości studentów. Nauczyciele prowadzący 

zajęcia byli przygotowani do zajęć, z wykorzystaniem metod i środków dydaktycznych. Studenci 

byli skutecznie aktywizowani do czynnego uczestnictwa w zajęciach.  

Semestr zimowy 

Przeprowadzono 11 hospitacji następujących zajęć dydaktycznych: psychologia, pedagogika, dietetyka, 

fizjologia, anatomia, biochemia i biofizyka, technologia informacyjna, zdrowie publiczne, genetyka , 

informatyka  język angielski. 

Wszyscy oceniani nauczyciele uzyskali ocenę wyróżniającą t.j.: 

29 pkt. – 7 wykładowców 

28 pkt. – 3 wykładowców 

25 pkt. – 1 wykładowca 

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 28,3 co stanowiło podstawę do wystawienia średniej oceny 

wyróżniającej. 

 

Semestr letni 

Przeprowadzono 18 hospitacji następujących przedmiotów Język migowy, mikrobiologia i parazytologia, 

język angielski, pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w 

zagrożeniach życia, organizacja pracy pielęgniarki, pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia, 

podstawy pielęgniarstwa, badanie fizykalne, Badania naukowe w Pielęgniarstwie, Farmakologia, 

Patologia, Zakażenia szpitalne, System informacji  w ochronie zdrowia, Radiologia, Psychiatria 

i pielęgniarstwo psychiatryczne. 

Wszyscy oceniani nauczyciele uzyskali ocenę wyróżniającą t.j.: 

29 pkt. – 9 wykładowców 

28 pkt. – 6 wykładowców 

25 pkt. – 3 wykładowca 

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 39,4 co stanowiło podstawę do wystawienia średniej oceny 

wyróżniającej. 

Hospitacje ZP i PZ zrealizowano zgodnie z planem, bez uwag.  

 

V.1.13.a. Propozycja działań doskonalących  

Propozycje doskonalenia zajęć: 



209 
 

1.Doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt multimedialny, np. telewizory ze względu na 

to że w zwykłych salach dydaktycznych sprzęt multimedialny ulegał uszkodzeniu lub transmisja 

obrazu była niewyraźna przez co prowadzenie zajęć dydaktycznych bywało utrudnione.  

2.Zwrócenie uwagę, aby w debriefingu nauczyciel poprosił studentów o powtórzenie 

przyznanych im ról do zrealizowania w czasie scenariusza.  

3.Dla zwiększenia dynamiki zajęć w czasie uczenia się długich procedur pielęgniarskich 

(podstawy pielęgniarstwa) proponuje się wykorzystanie opisu procedur w drugim i trzecim kroku 

scenariuszy niskiej wierności.  

4.Zapewnienie środka do dezynfekcji rąk na każdym stoliku zabiegowym/ wózku zabiegowym 

/stację roboczą (w scenariuszach niskiej wierności) co zapewni lepszą organizację przebiegu 

scenariusza bez konieczności przemieszczania się do zbiorników przyściennych lub 

zlokalizowanych w innym miejscu.  

5.Proponuje się rozpoczynanie zajęć dotyczących zagadnień z zakresu patologii do odwolywania 

się do wiedzy z zakresu fizjologii (np. na zasadach prebrifingu krótkie powtórzenie teoretyczne 

lub w pracowni anatomicznej lub fizjologicznej) (patologia ćwiczenia). 

6.Bazowanie na konkretnych przypadkach pod kątem analizy zagadnień genetycznych 

(Genetyka ćwiczenia). 

7. Jeszcze większe powiązanie teorii pedagogicznej z praktyką pielęgniarską (pedagogika 

ćwiczenia). 

8.Jeszcze większe powiązanie teorii z praktyką oraz częstszy kontakt werbalny w czasie zajęć 

on-line (biochemia i biofizyka). 

9. Proponuje się transmisję zajęć i nagrań z prywatnych nośników pamięci na komputery w 

salach w których odbywają się zajęcia (przed rozpoczęciem zajęć) co ułatwi sprawną organizację 

tych zajęć lub wykorzystanie pendrivów ( dotyczy studiów II stopnia) 

10. Zwracanie studentom uwagi dotyczącej estetyki umundurowania studentów w trakcie zajęć 

o charakterze praktycznym oraz egzaminu OSCE i mini OSCE.  

11.W czasie OSCE zorganizowanie poczekalni w większej odległości od pierwszej stacji, 

zwiększenie liczby kierunkowskazów między stacjami. 



210 
 

12.Zapewnienie wielkości czcionki w prezentacjach power point umożliwiającej studentom 

widoczność 

13.Po przedstawieniu tematu poszczególnych zajęć informowanie studentów jakie efekty 

uczenia się mogą osiągnąć na tych zajęciach 

14.Używanie przez wykładowców mikrofonów na wszystkich zajęciach w aulach 

15.Przestrzeganie nienoszenia biżuterii przez studentów na ZP i PZ. 

W czasie hospitacji stwierdzono trafność doboru metod nauczania do założonych efektów 

uczenia się w związku z pandemią trudności z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod 

nauczania przedmiotu. 

W przebiegu i organizacji zajęć występowały pojedyncze trudności z wykorzystaniem platformy 

Ms Teams przez studentów oraz nauczycieli w związku z przeciążeniem dostępu do platformy i 

przeciążeniem internetu. 

W pojedynczych przypadkach w trakcie realizacji zajęć on-line oceniania i sprawdzanie 

osiągnięć studentów było częściowo utrudnione na nieposiadanie kamer w sprzęcie komputerach 

domowych pojedynczych studentów, dlatego proponowano im korzystanie z sal na terenie 

uczelni zapewniających studentom pełne i bezpieczne uczestnictwo w zajęciach z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

Trafność doboru środków dydaktycznych do założonych efektów uczenia się - w większości 

przypadków (wykład) najczęstszym z wyboru środkiem dydaktycznym była prezentacja 

multimedialna power point udostępniona na ekranie przez nauczyciela. 

Stopień realizacji założonego celu zajęć założony cel zajęć został zrealizowany. 

Umiejętność aktywizowania studentów-  sposób realizacji zajęć na odległość dawał mniejsze 

możliwości aktywizacji studentów niż zajęcia stacjonarne, przy czym należy podkreślić, że w 

wielu przypadkach treści przekazywane na wykładzie uzupełniane były o dyskusję nauczyciela 

ze studentem. 

Wykazanie związku z praktyką-  metodyka i treści w ramach realizowanych zajęć  wykazywała 

tenzwiązek 

Dostosowanie tempa zajęć do potrzeb i możliwości studentów -  zajęcia odbywały się zgodnie z 

harmonogramem jednak z uwagi na pojedyncze problemy z łączem internetowym studentów 

tempo zajęć rzadko się zmniejszało się. 

Uwagi ogólne o prowadzącym i zajęciach, obserwacje, wnioski:  

1, zajęcia odbywały się z zaplanowanym wcześniej harmonogramem 
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2 treści i tematy zajęć były zgodne z programem przedmiotu określanym w karcie przedmiotu 

3. efekty uczenia były zgodne z założonymi w karcie przedmiotu (sylabus) 

4. metody nauczania i środki dydaktyczne  były dostosowane do załojonych efektów uczenia i 

przekazywanych treści.  

5. Nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczyło głównie 

wykładów. 

 

V.1.14. Analiza wyników ankietyzacji studentów (semestr zimowy 2020/2021) 

Tabela 1. Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia  

Kryteria oceny zajęć dydaktycznych /Pytanie  Średnia 

Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie dotyczące poprawy jakości tych zajęć? - 

Możliwość konsultacji z prowadzącym poza zajęciami (dyżury, 

korespondencja elektroniczna) 
3,27 

Organizacja przebiegu zajęć 4,59 

Poziom zaangażowania prowadzącego w wyjaśnianie omawianych 

zagadnień (np. materiały pomocnicze, środki (audio-wizualne, sprzyjanie 

dyskusji) 

 

4,82 

 

 

 

4,9 
Sposób przekazywania treści 4,66 

 

Sprecyzowanie wymagań wobec studentów 4,75 

Stosunek nauczyciela do studentów 

 

4,74 

Ogólna ocena 4,47 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Analizując Tabelę 1 można stwierdzić, że w opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo studia I 

stopnia  wszystkie kryteria oceny zajęć uzyskały wysokie noty studentów, a występujące różnice 

ocen były minimalne, np.: najwyżej ocenione został poziom zaangażowania prowadzącego w 

wyjaśnianie omawianych zagadnień (4,8), a nieco niżej oceniono sprecyzowanie wymagań 

wobec studentów (4,7). 

      Według opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo WNoZ była możliwość konsultacji z 

prowadzącym zajęcia (dyżury, korespondencja elektroniczna) dostępność wykładowców 

studenci ocenili na 3,27 ( w skali od 2 do 5), na taką ocenę zdecydowanie miała wpływ pandemia 

COVID-19, nauczyciele pracujący w podmiotach leczniczych niejednokrotnie przebywali na 

kwarantannie lub mieli nałożoną izolację. 

 

Dostępność wykładowców kierunku Pielęgniarstwo w trakcie dyżurów 
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Pytanie  Średnia z odpowiedzi 

Czy miał Pan/Pani kiedykolwiek 

problemy z możliwością konsultacji z 

prowadzącym zajęcia (dyżury, 

korespondencja elektroniczna)? 

3,27 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia dokonano oceny 44 zajęć dydaktycznych. Średnia ogólna 

ocena zajęć dydaktycznych wyniosła 4,7 (Tabela3). 

Ocena zajęć dydaktycznych z imiennym wyszczególnieniem wykładowców oraz formy 

zajęć (wykład, ćwiczenia, konwersatorium) oraz (przedmiotów) 

Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego, stopień naukowy/tytuł zawodowy, 

przedmiot, rodzaj zajęć 

Średni

a 

Dr Barczykowska Ewa, -  Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – Pielęgniarstwo 

pediatryczne (w) 
 

4,50 

Mgr Bienias Renata, -Etyka zawodu pielęgniarki ćw ) 
 

4,88 

.Mgr Bińkowska Karolina, – Rehabilitacja – Pielęgnowanie niepełnosprawnych 

(ćw MCSM) 

4,94 

.Mgr Błoch Katarzyna  – Biochemia i biofizyka (ćw) 
 

4,28 

Mgr Brzezińska Agnieszka – Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne (w) 
 

4,88 

Bińkowska Karolina, mgr – Podstawy pielęgniarstwa (ćw MCSM)  

 

4,94 

Mgr Cichocka Renata – Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne. 

Pielęgniarstwo internistyczne (w) 
 

4,76 

Prof. dr hab Dedeciusa Marek – Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne –Chirurgia 

(w) 
 

4,52 

.Mgr Anna Gałaj -Wożniak, Podstawowa opieka zdrowotna(ćw) 
 

4,80 

Dr hab. n. o zdr Głowacka Mariola – Etyka zawodu pielęgniarki (w)  
 

4,69 

Mgr Grudzień Adam, - Psychologia (ćw) 4,69 

Dr n. med. Haor Beata, – Podstawowa opieka zdrowotna (w) 4,81 
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.Dr Beata Haor, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne -Pielęgniarstwo geriatryczne 

(w) 

 

4,60 

Mgr Małgorzata Karpowicz, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo poł-gin. 

Pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne (w) 

4,58 

Dr Kaszewski Wojciech,  - Fizjologia (w)  
 

4,01 

.Dr Maciej Kornatowski, Fizjologia (ćw) 

 

4,42 

.Dr Maciej Kornatowski, Psychiatria (w) 4,81 

Prof. dr hab Kędziora – Kornatowska Kornelia,. – Choroby wewnętrzne i 

pielęgniarstwo internistyczne -choroby wewnętrzne (w) 

4,46 

.Prof. dr hab Kędziora – Kornatowska Kornelia,– Geriatria i pielęgniarstwo 

geriatryczne –Geriatria (w)  

 

4,48 

.Prof. dr hab Liberski Paweł Piotr, -  Biochemia i biofizyka (w)3,94 

 

3,94 

Mgr Maciejewska Joanna,  – Etyka zawodu pielęgniarki (ćw MCSM)  4,66 

.Prof. dr hab. n. med. Malinowski Witold,– Położnictwo, ginekologia i 

pielęgniarstwo położniczo -ginekologiczne. Położnictwo i ginekologia (w) 

4,72 

Dr n. med.Murlikiewicz Łukasz- Anatomia (ćw)  

 

4,57 

Mgr Małgorzata Michalska Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne -

pielęgniarstwo neurologiczne (ćw) 

 

4,84 

Prof. dr hab. Papierz Wiesław, - Anatomia (w)  

 

4,75 

Lek.spec. Katarzyna Piusińska, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne –Pediatria 

(w) 

 

4,47 

Dr Płaczkiewicz Beata - Psychologia  (w) 4,62 
 

4,64 

Mgr Sylwia Rogowska, Chirurgia w tym część pielęgniarska (w/ćw) 4,70 
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.Mgr Rzadkowska Katarzyna, - Dietetyka (w)  

 

4,93 

Dr Anna Schulz, Socjologia (w) 

 

4,44 

Mgr Anna Sieczka, Ochrona własności intelektualnej (w) 4,61 

Prof. dr hab Sikorska Beata, - Genetyka (w) 4,77 

 

Dr n. o zdr. Soroka Małgorzata, -  Fizjologia (w) 4,28 

Dr Małgorzata Soroka, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo -

ginekologiczne. Położnictwo i ginekologia (ćw MCSM) 

 

4,58 

.Mgr Małgorzata Sulińska, Rehabilitacja-pielęgnowanie niepełnosprawnych (ćw) 4,67 

Dr Aleksandra Szabert, Podstawy rehabilitacji (w)………………………………… 

 

4,68 

.Dr Aleksandra Szabert, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych (w) 4,84 

 

.Dr n. med Szadujkis – Szadurski Rafał,. - Fizjologia (ćw)  4,60 

Mgr Monika Tomasiewicz, Podstawy ratownictwa medycznego (ćw MCSM) 4,91 

Mgr Monika Tomasiewicz, Podstawy ratownictwa medycznego (w) 4,88 

 

Dr Tomaszewska Liliana, -  Pedagogika (w) 2,63 

 

.Mgr inż. Wasilewska Agnieszka. -  Technologie informacyjne (ćw) 4,25 

 

Mgr Ewa Węgrzynowska, Promocja zdrowia (w)  4,21 
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Mgr Renata Wiśniewska,  

Badania naukowe w pielęgniarstwie-seminarium licencjackie (s) 

 

4,80 

Średnia ogólna wyliczona to : 4,5 

 

 

V.1.14. Analiza wyników ankietyzacji studentów (semestr letni 2020/2021) 

Przebieg zajęć w semestrze letnim miał szczególny charakter. Ze względu na epidemię wirusa SARS-

CoV-2 zajęcia odbywały się w formie hybrydowej. Zajęcia on-line wykłady, ćwiczenia klasyczne, 

seminaria za pośrednictwem platformy MS Teams. Na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia dokonano 

oceny 34 zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia klasyczne oraz ćwiczenia MCSM. Średnia 

ogólna ocena zajęć dydaktycznych wyniosła 4,70.  

Tabela . Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo Studia I stopnia 

Kryteria oceny zajęć dydaktycznych  Średnia 

Sprecyzowanie wymagań wobec studentów 4,8 

Sposób przekazywania treści 4,7 

Kompetencja wykładowcy w dziedzinie prowadzonych zajęć 4,7 

Kultura prowadzącego (zachowanie wobec Studentów) 4,8 

Organizacja przebiegu zajęć 4,8 

Wysiłek wykładowcy włożony w zainteresowanie studenta przedmiotem 4,7 

Zakres wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć 4,5 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

 

Analizując Tabelę można stwierdzić, że w opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo studia I 

stopnia wszystkie kryteria oceny zajęć uzyskały wysokie noty studentów, a występujące różnice 

ocen były minimalne, np.: kompetencja wykładowcy w dziedzinie prowadzonych zajęć 4,7 i 

organizacja przebiegu zajęć 4,8 oraz kultura prowadzącego (zachowanie wobec Studentów) na 

poziomie 4,8. 

Na podstawie powyższych informacji, wynikających z Tabeli została wyliczona średnia ogólna, która 

ukształtowała się na poziomie 4,70. 

      Według opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia wykładowcy WNoZ byli 

zdecydowanie dostępni (76,6%)  w wyznaczonym przez siebie terminie dyżurów. Jedynie 1,36% 

studentów stwierdziło, że raczej nie spotykali we wskazanym miejscu dyżuru wykładowcy, w związku z 

czym nie mogli skorzystać z konsultacji do danego przedmiotu (Tabela ). 
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. Dostępność wykładowców kierunku Położnictwo w trakcie dyżurów 

 
zdecydowanie 

tak 
raczej tak raczej nie 

zdecydowanie 

nie 

Czy miał Pan/Pani 

kiedykolwiek problemy 

z dostępem do 

konsultacji z 

wykładowcą, kiedy 

Pan/Pani tego 

potrzebował/ła? 

0,30% 

 

1.36% 

 

24,81% 

 

76,6% 

 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Podsumowanie zbiorcze oceny zajęć dydaktycznych przez studentów. 

 

Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego, stopień naukowy/tytuł zawodowy, 

przedmiot, rodzaj zajęć 

Średni

a 

Bienias Renata, mgr – Podstawy pielęgniarstwa (ćw MCSM)  

 

4,90 

Benirowska Sylwia, mgr – Badania fizykalne (ćw MCSM)  

 

4,76 

Benirowska Sylwia, mgr – Podstawy pielęgniarstwa (k)  

 

4,71 

Biniewicz Małgorzata, mgr – Radiologia (w)  

 

4,94 

Benirowska Sylwia, mgr – Badania naukowe w pielęgniarstwie (sem)  

 

4,69 

Bińkowska Karolina, mgr – Podstawy pielęgniarstwa (ćw MCSM)  

 

4,94 

Brzezińska Agnieszka, mgr – Pielęgniarstwo psychiatryczne (zajęcia praktyczne MCSM)  4,90 

Caban Grzegorz, dr - Farmakologia (w/ćw)  

 

4,88 

Cichocka Renata, mgr – Badania fizykalne (ćw MCSM) 

 

4,80 

Koźluk Maria, mgr  – Język migowy (ćw 4,90 

Głowacka Mariola, dr hab. n. med. – Badania fizykalne (w/ćw MCSM)  4,88 

Głowacka Mariola, dr hab. n. med. – Podstawy pielęgniarstwa (w) 4,90 

Izmajłowicz–Roszkowska Maja, lek. spec. – Anestezjologia (w) 4,90 

Janecka Wioletta, mgr – Badania naukowe w pielęgniarstwie (sem) 4,77 
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 Karpowicz Małgorzata, mgr – Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (zajęcia 

praktyczne MCSM)  

4,75 

Kornatowski Tomasz, dr -  Podstawy otolaryngologii (w/ćw) 4,46 

Kędziora – Kornatowska Kornelia, prof. dr hab. – Badania fizykalne (ćw MCSM) 4,46 

Kochman Dorota, dr  – Badania naukowe w pielęgniarstwie (w)  4,72 

Malinowski Witold, prof. dr hab. n. med. – Seminarium dyplomowe (sem) 4,50 

Michalska Agnieszka, mgr – Podstawy Pielęgniarstwa (ćw MCSM) 4,57 

Michalska Małgorzata, mgr – Zakażenia szpitalne  (ćw) 4,87 

Michalska Małgorzata, mgr – Badania naukowe w pielęgniarstwie  (sem)  4,84 

Panek Katarzyna, mgr -  Prawo w praktyce pielęgniarskiej (w/ćw) 4,79 

Papierz Wiesław, prof. dr hab. - Patologia (ćw)  4,76 

Papierz Wiesław, prof. dr hab. – Seminarium dyplomowe (sem) 4,79 

Płaczkiewicz Beata, dr - Psychologia zdrowia (w/ćw) 4,52 

Radwan Michał, prof.  – Seminarium dyplomowe (sem) 

 

4,74 

Reszelska Agnieszka, mgr  – Podstawy pielęgniarstwa (ćw MCSM)  4,70 

Sieczka Sylwia, mgr – Podstawy pielęgniarstwa (ćw MCSM),  4,44 

Szadujkis-  Szadurski Rafał, dr – Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia (ćw/e-l)  4,89 

Tomasiewicz Monika, mgr – Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia (ZP MCSM) 4,93 

Węgrzynowska Ewa, mgr  – Organizacja pracy pielęgniarskiej (ćw)  4,78 

Wiśniewska Paulina, mgr  – Zdrowie publiczne (ćw/e-l) 4,76 

Wiśniewska Renata, mgr  – Badania naukowe w pielęgniarstwie (sem) 4,80 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Ocena zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 



218 
 

 

Liczba ankiet 2021: 289 

Liczba ankiet 2020: 507 

 

1. W jakiej formie prowadzone były zajęcia?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem 

komunikacji audio/video/prezentacji 

13 263 2,56 % 91 % 

nagranie zajęć audio/video/ do 

odtworzenia w dowolnym czasie 

3 1 0,59 % 0 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych 

w postaci kursu na platformie  

e-learningowej 

397 4 78,31 % 1 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych 

za pomocą poczty elektronicznej 

94 17 18,54 % 6 % 

inne 0 5 - 2 % 

 

2. Poziom zajęć prowadzonych w formie online był Pana /Pani zdaniem: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

wyższy od tradycyjnych zajęć 35 50 6,90 % 17 % 

taki sam lub porównywalny do 

tradycyjnych form zajęć 

289 188 57,00 % 65 % 

niższy od tradycyjnych form zajęć 147 43 28,99 % 15 % 

dużo niższy od tradycyjnych form zajęć 34 9 6,72 % 3 % 

inne 2 0 0,39 % - 

 

 

3. Jak ocenia Pan/Pani zdalny kontakt z 

nauczycielami akademickimi?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobry 181 158 35,70 % 55 % 

dobry 217 105 42,80 % 36 % 

dostateczny 88 23 17,35 % 8 % 

niewystarczający 15 3 2,96 % 1 % 

inne 6 0 1,19 % - 
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4. Czy występowały utrudnienia przy prowadzeniu zajęć zdalnych? Jeśli tak to jakie?: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

 Problemy techniczne (przerwane połączenia, słaba 

jakość dźwięku) 

 Problemy z Internetem 

Nie występowały utrudnienia - 

Brak trudności Brak trudności 

Zawieszanie się platformy z powodu przeciążenia 

(trudności z załadowaniem plików 

zaliczeniowych) 

- 

Błędnie przypisane kursy (np. 

położnictwo/pielęgniarstwo)  

- 

Po zapisaniu się na kurs nie była widoczna 

obecność 

- 

Problemy z Internetem - 

Prowadzenie zajęć w trakcie dyżurów. Brak 

możliwości pełnego uczestnictwa w zajęciach. 

- 

Wykładowcy nie korzystają z metod 

multimedialnych 

- 

  

*najczęściej powtarzające się odpowiedzi 

**średnia powtarzalność odpowiedzi 
***rzadko pojawiające się odpowiedzi 

 

5. Jaka jest Pana/Pani zdaniem ocena nauczania online na Pana/Pani kierunku?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobra 152 147 29,98 % 51 % 

dobra 234 110 46,15 % 38 % 

dostateczna 109 29 21,50 % 10 % 

niedostateczna 12 4 2,37 % 1 % 

 

6.   Co Pana/Pani zdaniem poprawiłoby jakość kształcenia online na Pana/Pani kierunku?: 

     Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem 

komunikacji audio/video/prezentacji 

 

Lepszy kontakt z wykładowcami  

Jaśniejsze przekazywanie informacji  

Zaangażowanie wykładowców Zwiększenie zaangażowania wykładowców w 

prowadzenie zajęć (pojedyncza uwaga dot. kierunku 

kosmetologia) 

 Przeszkolenie wykładowców z obsługi platformy 

Teams (pojedyncza uwaga dot. kierunku 

kosmetologia) 

Sprawniej działająca platforma e-learningowa  
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 Brak wyrozumiałości w nagłych przypadkach np. 

uszkodzony mikrofon, zakłócenia internetowe 

(pojedyncza uwaga) 

Aplikacja do ściągnięcia na telefon  

Więcej notatek edukacyjnych  

Kurs ze znajomości obsługi danego programu do 

nauki on-line (dot. studentów i wykładowców) 

 

Ujednolicenie formy prowadzenia zajęć (materiały 

w jednym miejscu) – nie za każdym razem gdzie 

indziej (moodle, WU, mail prywatny) 

 

Nic nie zastąpi nauczania tradycyjnego  

Lepiej by zajęcia nie odbywały się online  

Nie mam zdania  

Nie wiem  

Brak sugestii  

Nic  

Wysyłanie przez wykładowców nagrań tematów  

 Powrót do zajęć stacjonarnych 

 

7.     Inne uwagi i sugestie: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Brak uwag i sugestii  

Obawa podczas egzaminu o dostęp do Internetu  

 Niektórzy wykładowcy mają problem ze 

znajomością platformy Teams.  (pojedyncza uwaga – 

dot. kierunku kosmetologia) 

 Słaba znajomość obsługi komputera przez 

prowadzącego zajęcia (pojedyncza uwaga  dot. 

kierunku kosmetologia) 

Nałożenie się praktyk z terminami egzaminów  

Utrudniony kontakt z wykładowcami   

 

 

 

V.1.14.a. Propozycje działań doskonalących 

Ankietyzacja studentów w zakresie oceny zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość - zasadne wg wydziałów i kierunków studiów, a nie tylko 

wydziałów. Ułatwi to wdrożenie działań doskonalących adekwatnie do występujących 

problemów wynikających z tej ankietyzacji . 

V.1.15. Ocena i analiza okresowej oceny nauczycieli. Propozycje działań doskonalących 

W roku akademickim 2020/2021nie dokonywano oceny i nie przeprowadzano analizy okresowej 

oceny nauczycieli. Sytuacja pandemii SARS- CoV-2 przyczyniła się do realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość, powodując tym samych brak możliwości 

realizacji procedur i instrukcji Wszak w Mazowieckiej Uczelni Publicznej.  Okresowa ocena 
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nauczycieli zostanie wznowiona zgodnie z regulacjami prawnymi i w oparciu o obowiązującą 

procedurę w Uczelni. 

V. 1.16. Analiza losów absolwentów. Propozycje działań doskonalących 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

 
Struktura badanych absolwentów wg płci  

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

N % N % 

Kobieta  17 

 

94,4% 37 97, 3 % 

Mężczyzna 1 

 

5,6% 1 2,7% 

Razem  18 100% 38 100% 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg aktualnego statusu zawodowego 

 

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

Zatrudniony  Bezrobotny Zatrudniony  Bezrobotny 

N 5 N % N % N                    % 

Kobieta  17 

 

 

94,4% 

 

0 0% 37 97,3% 0 0% 

Mężczyzna  

1 

 

5,6% 

 

0 0% 1 2,7% 0 0% 

Razem  18 100% 0 0% 38 100% 0 0% 

 

 

 

Czas jaki 

upłynął od 

ukończeni

a studiów 

Miejsce 

pracy 

Wynagrodzeni

e (Szpital, 

przychodnia, 

inne  

Średnie 2800- 

6000) 

Poziom 

satysfakcji 

zawodowej 

Zajmowan

e 

stanowisko 

Kompetencje o 

najniższym 

poziomie 

osiągnięcia lub 

ich brak u 

absolwenta 

(pojedyncze 
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przypadki, 

trudności 

komunikacyjne 

 

1 rok 

 

 

Szpital, 

przychodni

a inne  

 

Najniższa 

krajowa 

Nie  Szeregowy 

pracownik 

Kompetencje 

miękkie – 

trudności 

komunikacyjne(

7 osób co 

stanowi   % 

 

3 lata  

 

Szpital, 

przychodni

a inne  

 

 

3000 Raczej tak Szeregowy 

pracownik 

Kompetencje 

twarde – wiedza 

specjalistyczna i 

umiejętności 

istotnych do 

wykonywanej 

pracy ( 3 osoby 

co stanowi % 

 

5 lat 

 

Szpital, 

przychodni

a 

inne  

 

 

2000-6000 Zdecydowani

e tak 

Pracownik 

specjalista  

Wystarczające 

kompetencje 9 

25 osób co 

stanowią % 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg płci  

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

N % N % 

Kobieta  17 

 

94,4% 37 97, 3 % 

Mężczyzna 1 

 

5,6% 1 2,7% 

Razem  18 100% 38 100% 

 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg aktualnego statusu zawodowego 

 

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 
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Zatrudniony  Bezrobotny Zatrudniony  Bezrobotny 

N 5 N % N % N                    % 

Kobieta  17 

 

 

94,4% 

 

0 0% 37 97,3% 0 0% 

Mężczyzna  

1 

 

5,6% 

 

0 0% 1 2,7% 0 0% 

Razem  18 100% 0 0% 38 100% 0 0% 

 

 

 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg Formy zatrudnienia  

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

Umowa o pracę  Inne formy 

zatrudnienia 

(umowa cywilno -

prawna , umowa o 

staż , 

samozatrudnienie, 

działalność 

gospodarcza, inna) 

Umowa o pracę Inne formy 

zatrudnienia (umowa 

cywilno -prawna , 

umowa o staż , 

samozatrudnienie, 

działalność 

gospodarcza, inna) 

N % N % N % N % 

Kobieta  17 

 

 

94,4% 

 

0 0% 37 93,3% 0 0% 

Mężczyzna  

1 

 

5,6% 

 

0 0% 1 6,7% 0 0% 

Razem  18 100% 0 0% 38 100% 0 0% 

 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg kształtowania się zarobków brutto Pani/Pana  

 

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

N % N % 

Kobiety zarabiające brutto poniżej 4000 zł  0 

 

0 1 6,7% 
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Mężczyźni zarabiający brutto poniżej 4000 zł 

 

0 0 0 0 

Kobiety zarabiające brutto od 4000 – 5000 zł  

 

17 94,4% 8 53,3% 

Mężczyźni zarabiający brutto od 4000 – 5000 zł 1 

 

 

5,6% 0 0 

Kobiety zarabiające brutto ponad 5000 zł 

 

0 0 5 33,3% 

Mężczyźni zarabiający brutto ponad 5000 zł 

 

0 0 1 6,7% 

Razem  18 100% 15 100% 

 

 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg branży w jakiej Pani/Pan pracuje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

Medycyna

/służba 

zdrowia 

 

Marketing 

sprzedaż 

Edukacja/nau

ka /szkolenia 

inne Medycyna

/służba 

zdrowia 

 

Marketi

ng 

sprzedaż 

Eduka

cja/nau

ka 

/szkole

nia 

Inne 

N % N % N % N   

%  

N % N % N % N % 

Kobieta  8 

 

 

44,

4% 

 

4 18,4

% 

 

5 31,6 0 0

% 

27 52,4

% 

 

8 34,

4

% 

2 7,

6

% 

0 0% 

Mężczyz

na 

 

1 

 

5,6

% 

 

0 0% 0 0% 0 0

% 

0 0% 1 5,6

% 

0 0

% 

0 0% 

Razem  7 50

% 

4 18,4

% 

5 31,6

% 

0 0

% 

27 52,4

% 

29 40,

0

% 

2 7,

6

% 

0 0% 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg miejsca znajdowania się firmy /instytucji zatrudnienia w której 

Pani/Pan pracuje   

 

 

 

 

 

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 
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Płeć  

 

W miejscu 

mojego 

zamieszka

nia  

 

 

W miejscu, 

gdzie 

ukończyłem, 

/ukończyłam 

studia  

Poza 

miejscem 

studiów i 

poza 

miejscem 

zamieszkania  

Poza 

granic

ami 

kraju 

W miejscu 

mojego 

zamieszka

nia  

 

W 

miejscu, 

gdzie 

ukończył

em, 

/ukończy

łam 

studia 

Poza 

miejsce

m 

studió

w i 

poza 

miejsce

m 

zamies

zkania 

Poza 

granicami 

kraju 

N % N % N % N   

%  

N % N % N % N % 

Kobieta  4 

 

 

18,

4% 

 

8 44,4

% 

5 31,6 0 0

% 

8 34,4

% 

27 52,

4

% 

2 7,

6

% 

0 0% 

Mężczyz

na 

 

1 

 

5,6

% 

 

0 0% 0 0% 0 0

% 

1 5,6

% 

0 05 0 0

% 

0 0% 

Razem  5 24

% 

8 44,4

% 

5 31,6

% 

0 0

% 

9 40,

% 

27 52,

4

% 

2 7,

6

% 

0 0% 

 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Ankietyzacja studentów 

 

Struktura badanych absolwentów wg zmiany miejsca zamieszkania z powodu podjęcia zatrudnienia na 

obecnym stanowisku pracy   

 

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

Tak  Nie      Tak  Nie 

N % N % N % N                    % 

Kobieta  17 

 

 

76,1% 

 

4 18,3% 37 97,3% 0 0% 

Mężczyzna  

1 

 

5,6% 

 

0 0% 1 2,7% 0 0% 

Razem  18 81,7% 4 18,3% 38 100% 0 0% 

 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg sposobu aplikacji na obecne stanowisko pracy   

 



226 
 

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

Bezpośrednio u 

pracodawcy  

Inne jakie? Bezpośrednio u 

pracodawcy 

Inne jakie? 

N % N % N % N                    % 

Kobieta  17 

 

 

94,4% 

 

 

0 0% 37 97,3% 0 0% 

Mężczyzna  

1 

 

5,6% 

 

0 0% 1 2,7% 0 0% 

Razem  18 100%  0% 38 100% 0 0% 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg liczby pracodawców, u których Pani/Pan był na rozmowie 

kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy   

 

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

Pierwszy do 

którego się 

zgłosiłem 

zatrudnił mnie 

U jednego 

pracodawcy 

Pierwszy do którego 

się zgłosiłem 

zatrudnił mnie 

U jednego 

pracodawcy 

N % N % N % N                    % 

Kobieta  17 

 

 

94,4% 

 

 

0 0% 37 97,3% 0 0% 

Mężczyzna  

1 

 

5,6% 

 

0 0% 1 2,7% 0 0% 

Razem  18 100%  0% 38 100% 0 0% 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg związku pracy z ukończonym kierunkiem studiów w MUP  

w Płocku   

 

 1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

Zdecydowanie 

tak 

Częściowo 

tak 

Nie Zdecydowanie  

tak 

Płeć  

 

Nie 



227 
 

N % N % N % N % N                    

% 

N % 

Kobieta  17 

 

 

94,4% 

 

 

0 0% 0 0% 37 97,3% 0 0% 0 0% 

Mężczyzna  

1 

 

5,6% 

 

0 0% 0 0% 1 2,7% 0 0% 0 0% 

Razem  18 100%  0% 0 0% 38 100% 0 0% 0 0% 

 

 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg umiejętności nabytych na studiach w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku   

 

 

 

 

 

 

Płeć  

 

1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

Zdecydow

anie tak 

 

Raczej tak Raczej 

nie 

Zdecydo

wanie 

nie 

 

Zdecydow

anie tak 

 

Raczej tak Raczej 

nie 

Zdecydow

anie nie 

 

N % N % N % N   

%  

N % N % N % N % 

Kobieta  17 

 

 

94,

4% 

 

0 0%  0% 0 0

% 

37 97,3

% 

0 0% 0 0

% 

0 0% 

Mężczyz

na 

 

1 

 

5,6

% 

 

0 0% 0 0% 0 0

% 

1 2,7

% 

0 0% 0 0

% 

0 0% 

Razem  18 100

% 

0- 0% 0 0% 0 0

% 

38 100

% 

0 0%  0

% 

0 0% 

 

Monitorowanie losów absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

studia pierwszego stopnia – kierunek pielęgniarstwo 

 

Struktura badanych absolwentów wg brakujących kompetencji Pani/Pana w obecnej pracy zawodowej   

 

Płeć  1 rok po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2019/2020 

 

3 lata po uzyskaniu dyplomu 

 

Nabór 2017/2018 

Kompetencj

i twardych  

Kompetencj

i miękkich 

Posiadam 

wystarczając

e 

kompetencje 

Kompetencj

i twardych 

Kompetencj

i miękkich 

Posiadam 

wystarczając

e 

kompetencje 

N % N % N % N % N 

% 

% N % 

Kobieta  17 

 

 

94,4% 

 

 

0 0% 0 0% 0 0% 37 97,3

% 

0 0% 
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Mężczyzn

a 

 

1 

 

5,6% 

 

0 0% 0 0% 0 0% 1 2,7% 0 0% 

Razem  18 100%  0% 0 0% 0 0% 38 100% 0 0% 

 

Raport ELA 2019 

Pielęgniarstwo PWSZ w Płocku  

Studia Stacjonarne Instytut Nauk o Zdrowiu Studia I stopnia, 6 -semestralne, profil 

praktyczny, bez doświadczenia 

Statystyki dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów wybranego kierunku pokazują dane na tle 

podobnych kierunków. Do porównania wybrano kierunki z dziedziny kierunków medycznych, 

Pozostałe cechy kierunków i absolwentów określane są zgodnie ze wskazaniami, tj. formą 

i poziomem studiów, rok uzyskania dyplomu oraz doświadczenie zawodowe przed uzyskaniem 

dyplomu. 

Sytuacja zawodowa absolwentów wybranego kierunku zależy od kondycji lokalnego rynku 

pracy. Z reguły koszty utrzymania w dużych miastach są większe niż w małych 

miejscowościach. Z kolei bezrobocie w dużych miastach jest z reguły mniejsze niż w małych 

miejscowościach. Dlatego porównując kierunki, korzystaj przede wszystkim ze względnych 

wskaźników zarobków i bezrobocia. Względne wskaźniki uwzględniają kondycję lokalnego 

rynku pracy i lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację zawodową absolwentów. 

Liczba absolwentów kierunku pielęgniarstwo, którzy uzyskali dyplom w 2019 roku – 62 osoby 

Czas poszukiwania pracy etatowej absolwentów kierunku pielęgniarstwo – 3,86 miesięcy 

Czas, który przeciętny absolwent kierunku pielęgniarstwo, zatrudniony na etacie, potrzebował 

do znalezienia pracy etatowej 3,86 miesięcy. 

Czas który przeciętny absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

zatrudniony na etacie potrzebował do znalezienia pracy etatowej 3,96 miesięcy. 

Wynagrodzenie ogółem brutto pielęgniarstwo 3508,11 zł 

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie. 

Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej 

niż wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana. 

Wynagrodzenie ogółem brutto absolwenta kierunku pielęgniarstwo 3508,11 zł 

Wynagrodzenie ogółem brutto absolwenta kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o 

zdrowiu 2426,67 zł. 

Względny Wskaźnik Zarobków 0,74 
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Wynagrodzenie absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku 

do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania. Im większa wartość tym lepiej. 

Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej 

wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, 

że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0,74 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,51 

Bezrobocie 3,49% 

Procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie 

100% oznacza 1 rok. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 3,49% 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 3,3% 

Względny wskaźnik Bezrobocia 0,43  

Bezrobocie absolwentów w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do stopy bezrobocia w ich 

miejscu zamieszkania. Im mniejsza wartość tym lepiej. 

Wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest niższe niż stopa 

bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. Natomiast wartość powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie 

bezrobocie wśród absolwentów jest wyższe niż stopa bezrobocia w ich miejscu zamieszkania . 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0,43 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,59 

 

Raport ELA 2019  

Pielęgniarstwo studia I stopnia Stacjonarne 6 -semestralne, profil praktyczny  

( z doświadczeniem ) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 

Statystyki dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów wybranego kierunku przedstawione na 

tle podobnych kierunków. Do porównania kierunki z dziedziny kształcenia, do której należy 

analizowany kierunek. Również pozostałe cechy kierunków i absolwentów określone zgodnie 

ze wskazaniami, tj. formę i poziom studiów, rok uzyskania dyplomu oraz doświadczenie 

zawodowe przed uzyskaniem dyplomu. 
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Sytuacja zawodowa absolwentów wybranego kierunku zależy od kondycji lokalnego rynku 

pracy. Z reguły koszty utrzymania w dużych miastach są większe niż w małych 

miejscowościach. Z kolei bezrobocie w dużych miastach jest z reguły mniejsze niż w małych 

miejscowościach. Dlatego porównując kierunki, korzystaj przede wszystkim ze względnych 

wskaźników zarobków i bezrobocia. Względne wskaźniki uwzględniają kondycję lokalnego 

rynku pracy i lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację zawodową absolwentów 

Liczba absolwentów kierunku, którzy uzyskali dyplom w 2019 roku 17 os. 

Czas poszukiwania pracy etatowej 2,81 mies. 

Czas, który przeciętny absolwent, zatrudniony na etacie, potrzebował do znalezienia pracy 

etatowej. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 2,81 mies. 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1,13 mies. 

Wynagrodzenie ogółem brutto 

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku 

po dyplomie. 

Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej 

niż wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 3956,6 zł 

Absolwent kierunku Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 3306,92 zł 

Względny Wskaźnik Zarobków 0,7 

Wynagrodzenie absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku 

do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania. Im większa wartość tym lepiej. 

Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej 

wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, 

że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0,7 

Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,68 
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Bezrobocie  

Procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie. 

100% oznacza 1 rok. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 2,45 % 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 3,24 % 

Względny Wskaźnik Bezrobocia 

Bezrobocie absolwentów w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do stopy bezrobocia 

w ich miejscu zamieszkania. Im mniejsza wartość tym lepiej. 

Wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest niższe 

niż stopa bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. Natomiast wartości powyżej 1 oznaczają, 

że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest wyższe niż stopa bezrobocia w ich miejscu 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0,24 

Absolwent kierunku Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,59 

 

V.1.17.Analiza odsiewu studentów. Propozycje działań doskonalących 

I Odsiew i jego przyczyny  

 

Kierunek Pielęgniarstwo- studia I stopnia 

Liczba studentów Przyczyna odsiewu 

9 Niepodjęcie studiów 

2 Skreśleni z powodu braku zaliczenia semestru  

9 Rezygnacje z powodów osobistych 

20 razem 

  

V.1.18.Ocena i analiza jakości kształcenia w MCSM 

Dokonano analizy jakości kształcenia w MCSM dla kierunku Pielęgniarstwo.  Wszystkie 

wskaźniki jakości zostały osiągnięte. Szczegółowe wyniki analizy zawarto w Księdze jakości 

MCSM- kierunek Pielęgniarstwo. 

V 1.19.Analiza i ocena konsultacji ze studentami. Propozycje działań doskonalących 
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Tematyka spotkań ze studentami,  między innymi:  

1) efekty uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo studia i stopnia, 

2) program i harmonogram studiów oraz ich przejrzystość, dostępność do informacji 

3) oferta programowa, liczba i poziom przedmiotów do wyboru,  

4) ECTS-istota, liczba, bilans, wartościowanie zajęć. 

5) regulamin studiów. Wskazanie odrębności na kierunku pielęgniarstwo studia I 

stopnia, np. 100%-obecność na wszystkich zajęciach, kazuistyczny charakter pracy 

dyplomowej, liczebność grup studenckich na ZP i PZ oraz w CSM,  

6) trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów uczenia się, 

7) wyniki ankiet dotyczące oceny zajęć dydaktycznych, 

8) dostępność studiów indywidualnych (indywidualnego toku studiów i indywidualnej 

organizacji studiów,) 

9) organizacja praktyk zawodowych i oferta biura praktyk zawodowych i karier, 

10) Regulamin ZP i PZ, 

11) Regulamin egzaminu dyplomowego, 

12) nauka języków obcych, 

13) kadra naukowa (sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy, kontakt z 

nauczycielami akademickimi w ramach konsultacji),   

14) system oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.)  

15) ocena warunków lokalowych, baza komputerowa, 

16) liczebność grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć oraz na ZP i PZ, 

17) dostęp do informacji (m.in. o programach studiów, odwołanych zajęciach, ofercie 

biura karier, programie ERASMUS+ itp.), 

18)  wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, udział studentów w pracach 

komisji i zespołów projakościowych, 

19) dostępność, aktualność i zrozumiałość informacji na stronie www i social mediach, 

20) propozycje zgłaszane przez studentów do programu studiów, efektów uczenia się,  

wyposażenia bazy dydaktycznej, czytelni, biblioteki, planu zajęć, kart przedmiotów, 

treści kształcenia itd.  

21) poinformowanie o działających studenckich kołach naukowych WNZ, 

22) Poinformowanie o regulaminie stypendiów naukowych i socjalnych 

Oprócz powyższego:  

23) przypomnienie Zarządzeń Rektora ws. pandemii i obowiązujących przepisów oraz 

obostrzeń na terenie Uczelni, 
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24)  omówienie regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w dobie pandemii, 

25) poszerzenie oferty oddziałów, w których będą się odbywały  zajęć praktycznych w WSzZZ  

Płocku, zmniejszenie liczebności osób w grupie, zminimalizowanie rozprzestrzeniania się 

COVID 19, 

26) przekazanie informacji na temat treści zamieszczonych na stronie internetowej Uczelni, 

dotyczących regulaminu studiów, planu studiów, Monoprofilowego Centrum Symulacji 

Medycznych, sesji zimowej i letniej, Studenckich Kół Naukowych, Projektu Erasmus +, 

struktury Wydziału, władz Wydziału, dyżurów nauczycieli akademickich, przedstawiono 

opiekuna roku, 

27) omówienie zajęć zdalnych – synchronicznych za pomocą platformy Teams, 

28) przeanalizowanie możliwości zaliczeń z wykorzystaniem platformy Teams, Moodle, 

29) realizacja zajęć stacjonarnych w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji 

Medycznych- np.  Podstawy Pielęgniarstwa, 

30) kontynuacja programu Erasmus+ z wykorzystaniem synchronicznych metod i technik 

kształcenia na odległość, 

31) wydłużenie czasu przerwy między zajęciami stacjonarnymi typu MCSM a zajęciami online 

(czas na dojazd do domu), 

32) bezpieczeństwo studenta podczas odbywania zajęć praktycznych przy pacjencie z COVID  

W semestrze zimowym odbyło się 9 spotkań  ze studentami kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia.  

W spotkaniach uczestniczyli Dziekan, Prodziekan, opiekunowie poszczególnych roczników, 

Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia, Koordynator ZP i PZ, wydziałowy koordynator 

Erasmus+, nauczycielami i opiekunami ZP i PZ, kierownikiem Dziekanatu. 

Na początku semestru zimowego odbyło się spotkanie z Dziekan, Prodziekan, opiekunami 

poszczególnych roczników, Przewodniczącą Komisji ds. Jakości Kształcenia, Koordynatorem ZP i PZ, 

przedstawicielami: RUSS, DSS, Biblioteki, biura praktyk zawodowych i karier, koordynatorem 

uczelnianym Erasmus+, BHP, Kierownikiem Dziekanatu WNZ.   

 

Uwagi, wątpliwości i zapytania studentów: 

studenci:  

- zwrócili się z zapytaniem o termin Egzaminu Dyplomowego, czy sytuacja pandemii SARS –CoV-2 

będzie miała wpływ na przeprowadzenie tego egzaminu?  

- nie zgłaszali problemów z logowaniem na poszczególnych platformach: Moodle, Teams, 

Wirtualnej Uczelni,  

- zgłaszali problem małej szatni B109 - wnioskowali o dodatkową szatnię, 

- poprosili o wcześniejsze przesyłanie  materiałów dydaktycznych na zajęcia. 
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W semestrze letnim 2020/2021  tematyka spotkań ze studentami obejmowała:  

1. Sprawy organizacyjne dotyczące semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 

2. Podsumowanie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 

3. Omówienie sposobu realizacji ZP i PZ 

4. Omówienie płynności sposobu realizacji zajęć za pomocą MS Teams 

5. Praktyki zawodowe realizowane w czasie trwania pandemii SARS-CoV-2 

6. Omówienie przez dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Jolantę Górecką planu realizacji ZP i PZ w 

poszczególnych oddziałach WSZ w Płocku. 

7. Omówienie stopnia zaawansowania pisania prac dyplomowych 

8. Omówienie zasady przeprowadzania egzaminu OSCE, np.  z podstaw pielęgniarstwa i badania 

fizykalnego. 

9. Podziękowania i pochwała dla studentów za udział w pracach komisji i zespołów 

projakościowych oraz zachęta do dalszej pracy projakościowej 

10. Prośba do studentów o przygotowanie propozycji listy nauczycieli -promotorów/ opiekunów 

prac dyplomowych. 

11. Terminarz egzaminów i zaliczeń końcowych stacjonarnie oraz w formie on-line z 

wykorzystaniem platformy Moodle. 

12. Spotkania stacjonarne. 

13. Sposób i przebieg egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej. 

14. Sposób i częstotliwość kontaktów z promotorami. 

15. Egzamin dyplomowy. 

16. Sprawy bieżące. 

 

Uwagi, wątpliwości  i zapytania studentów: 

1. możliwość wyboru innego języka obcego niż język angielski, 

2. możliwość zapisywania się do studenckich kół naukowych, 

3. możliwość przedłużenia terminu uzupełnienia Dzienników ZP i PZ, 

4. terminy ZP i PZ, terminy praktyk wakacyjnych 

5. szkolenia z zakresu Teams i Moodle, 

6. możliwość wymiany małej szatni w pomieszczeniu B109 na dodatkowe większe 

pomieszczenie, 

7. data obrony prac dyplomowych, 

8. zmiany w planie zajęć, 

9. odbywanie zajęć w formach ćwiczeń, ćwiczeń MCSM, Zp MCSM stacjonarnie, 
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10. warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego w trakcie zajęć stacjonarnych, 

11. warunki i zasady zgody na indywidualne praktyki, 

12. regulamin egzaminu dyplomowego, 

13. bank pytań z toku studiów, 

14. sprawy bieżące. 

 

W semestrze letnim odbyło się 10 spotkań  ze studentami kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia.  

W spotkaniach uczestniczyli Dziekan, Prodziekan, opiekunowie poszczególnych roczników, 

Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia, Koordynator ZP i PZ, wydziałowy koordynator 

Erasmus+, nauczycielami i opiekunami ZP i PZ, kierownikiem Dziekanatu. Odbyło się dodatkowo jedno 

spotkanie z Koordynatorem ZP i PZ oraz opiekunami ZP i PZ oraz jedno spotkanie przygotowujące do 

ED. 

 

Dal studentów zorganizowano dodatkowe dobrowolne ćwiczenia w CSM umożliwiające powtórzenie 

umiejętności praktycznych.  

 

 

V.1.20.Analiza samooceny dziekanatu WNoZ. Propozycje działań doskonalących 

Dziekanat  

Nazwisko i imię kierownika 

Dziekanatu 

Magdalena Ozimek 

Rok akademicki: 2020/2021 Data 

wypełnienia: 

24.09.2020 r. 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY 
ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI PUBLICZNEJ 

W PŁOCKU 

Prowadzenie spraw 

studenckich wszystkich form i 

stopni studiów prowadzonych 

na wydziale, w tym 

dokumentacji przebiegu 

studiów 

o Utrudniona realizacja działań 

w zakresie pracy Dziekanatu 

w Systemie BAZUS, co 

wiązało się z częstą 

koniecznością zgłaszania 

uwag do błędnie 

działającego systemu, co 

o Poprawa funkcjonowania 

systemu BAZUS. 

o Wdrożenie nowych funkcji 

obsługi studentów w 

systemie BAZUS 

o Udział pracowników 

dziekanatu w szkoleniach  



236 
 

przyczyniło się do ,,ręcznej,, 

bardzo czasochłonnej   

realizacji tworzenia 

dokumentów. 

o Bardzo duży nakład pracy 

pracy w okresach 

kluczowych dla organizacji 

roku, np. rozpoczęcie roku 

akademickiego (np. 

problemy z wydrukiem 

legitymacji studenckich, źle 

generujące się umowy  

zawierane pomiędzy 

Uczelnią a studentem), sesje 

egzaminacyjne (utrudnione 

wygenerowanie kart 

osiągnięć studenta, zgłaszane 

problemy przez 

wykładowców w 

wygenerowaniu 

protokołów),obrony prac 

dyplomowych (błędy w 

generowanej dokumentacji 

egzaminów), trudności 

związane z niepoprawnie i 

powolnie działającym 

systemem BAZUS.  

o W ciągu całego roku 

akademickiego wielokrotne 

przygotowanie dokumentacji 

przetargowej na świadczenia 

edukacyjne, zajęcia 

praktyczne i praktyki 

zawodowe (semestry: 

zimowy, letni oraz praktyki 

wakacyjne) – zmiana formy 

składania ofert przez 

platformę on-line. 

o Przygotowanie 

dokumentacjo przetargowej 

na zakup sprzętu 

medycznego i innego 

wyposażenia pracowni 

ćwiczeniowych/MCSM. oraz 

nowopowstającego MCSM 

dla kierunku Położnictwo 

o Prowadzenie dokumentacji 

przebiegu studiów w świetle 

o Prowadzenie ankietyzacji 

wśród studentów dotyczącej 

oceny pracy dziekanatu, 

która ma na celu 

usprawnienie i podniesienie 

jakości pracy przez 

pracowników 

administracyjnych.   
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nowych regulacji 

wprowadzających wiele 

zmian zarówno pod 

względem formalnym jak i w 

aspekcie praktycznym.  

o Problemy z systemem 

BAZUS w tworzeniu 

ankietyzacji wśród 

studentów  

Obieg dokumentów i 

korespondencji 

Prowadzenie 

sprawozdawczości 

o W sytuacji pandemii nie 

wystąpiły większe trudności 

w realizacji obiegu 

dokumentów i 

korespondencji. 

o Opracowywanie sprawozdań 

statystycznych z zakresu 

działania Dziekanatów. 

Wykonywanie analiz i 

zestawień statystycznych 

odbywało się zgodnie z 

harmonogramami 

poszczególnych zadań 

o Monitorowanie wdrażania i 

posługiwania się 

informatycznym systemem 

obsługi studenta.  

 

Obsługa studentów studiów 

podyplomowych i studentów 

zagranicznych 

o W związku z pandemią 

COVID-19 kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i 

położnych nie było 

realizowane 

o W związku z pandemią 

COVID-19 w zakresie 

studentów zagranicznych 

dziekanat współpracował w 

ograniczonym zakresie z 

Sekcją ds. Programu 

Erasmus+ . W ramach 

studenckiej wymiany 

zagranicznej na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu   pandemia 

COVID-19 przyczyniła się 

do sytuacji, że tylko 1 

studentka odbyła praktyki 

zawodowe w systemie pracy 

zdalnej. 3 studenci 

zagraniczni otrzymali 

możliwość podjęcia studiów 

w formie stacjonarnej 

dopiero w semestrze letnim 

od praktyk wakacyjnych. 

o Podniesienia kwalifikacji 

pracowników dziekanatu w 

nabyciu umiejętności 

znajomości języka obcego. 
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Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach osób 

odpowiedzialnych za pracę 

dziekanatu 

o Na bieżąco omawiane są z 

Dziekanem WNZ kwestie 

dotyczące funkcjonowania 

Dziekanatu i wprowadzane 

są zmiany w celu 

udoskonalenia pracy.  

brak 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

 

    brak 

 

brak 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu jakości 

kształcenia 

o Realizowano intensywne 

działania, w zakresie 

weryfikacji dokumentacji 

dotyczącej programów i 

planów studiów w związku 

ze zmianami w Programach 

studiów na kierunkach 

Pielęgniarstwo, Położnictwo 

i Kosmetologia. 

 

brak 

 

Inne uwagi brak brak 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

o Poprawa funkcjonowania systemu BAZUS. 

 

o Stały kontakt z informatykami Uczelni w 

zakresie rozwiązywania problemów z 

funkcjonowaniem systemu BAZUS. 

o Zgłoszenie do firmy Simple konieczność 

wprowadzenia nowych funkcji obsługi 

studentów w systemie BAZUS 

Samoocena realizowana po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020 

  

 

V.1.21.Analiza potwierdzenia efektów uczenia się. Propozycje działań doskonalących 

Procedura nie dotyczy kierunku pielęgniarstwo ze względu na standaryzowany charakter 

kierunku.  
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V.1.22.Analiza efektów uczenia się zdobytych w trakcie i na innym kierunku lub w innej 

uczelni, na takim samym    

W semestrze zimowym: 

Pielęgniarstwo studia I stopnia – podanie o uznanie oceny złożyło 19 studentów (łącznie 78 

podań) z czego na podstawie opinii Komisji ds. zaliczenia efektów uczenia się wydano 69 opinii 

pozytywnych ze zgodą na przepisanie oceny i 9 opinii negatywnych. 

 

W semestrze letnim: 

Pielęgniarstwo studia I stopnia – podanie o uznanie oceny złożyło 17 studentów (łącznie 34 

podania) z czego decyzją Komisji ds. zaliczenia efektów uczenia się wydano 7 opinii 

pozytywnych ze zgodą na przepisanie oceny i 27 opinii negatywnych. 

 

V.1.23.Analiza i ocena przeciwdziałania dyskryminacji, działaniom mobbingowymi innym 

zdarzeniom. Propozycja działań doskonalących 

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu jest realizowana uczelniana polityka antydyskryminacyjna 

(Zarządzenie Nr 102/2019 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 19 grudnia 

2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania etycznego pracowników Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku).  Celem polityki antydyskryminacyjnej jest zapewnienie 

funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Ww. polityka określa, że 

pracownicy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku powinni przy wykonywaniu swoich 

obowiązków przestrzegać i stosować w szczególności zasady: praworządności, 

niedyskryminowania, współmierności, zakazu nadużywania uprawnień, bezstronności i 

sprawiedliwości, obiektywizmu, uczciwości, uprzejmości, współodpowiedzialności, 

odpowiedzialności. 

W Uczelni/ na Wydziale  realizowana jest również polityka antymobbingowa (Zarządzenie Nr 

6/2020 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 27 lutego 2020 roku w 

sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku). Polityka antydopingowa ustala zasady przeciwdziałania zjawisku 

mobbingu w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Polityka antymobbingowa ma na celu                        

w szczególności: przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, podejmowanie działań 

interwencyjnych oraz niwelowanie skutków stwierdzonych przypadków mobbingu, wyciąganie 

konsekwencji wobec osób będących sprawcami mobbingu, umacnianie pozytywnych relacji 

interdyscyplinarnych między pracownikami. Zarządzenie określa również procedury 

postępowania w przypadku wystąpienia mobbingu oraz działania interwencyjne. Nauczyciel 

akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne 
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stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu 

nauczyciela akademickiego. Ustanie zatrudnienia w Uczelni nie wyłącza odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne popełnione w trakcie tego zatrudnienia (§ 96 

Statutu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku). Postępowanie w zakresie 

odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela akademickiego prowadzi Rzecznik 

dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich i Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli 

akademickich. Natomiast zgodnie z § 100 Statutu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

(Uchwała Senatu nr 78/2019 z dnia 10 września 2019 r.) została powołana Komisja 

Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich (Uchwała Nr 35/2020 Senatu Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji 

Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na 

kadencję 2020/2024). Komisja dyscyplinarna samodzielnie ustala stan faktyczny i rozstrzyga 

zagadnienia prawne i nie jest związana rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z 

wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce 

PAN. 

Został również powołany Uczelni Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów (brak postepowania). 

W roku akademickim 2020/2021 nie wystąpiły na kierunku pielęgniarstwo żadne przejawy 

sytuacji ani zdiagnozowane sytuacje o znamionach dyskryminacji mobbingu lub innych zdarzeń 

naruszających prawa człowieka zasady kultury akademickiej i społecznej, normy etyczne 

zawodowe (pielęgniarki, położnej, lekarza), normy etyki ogólnej itp. Żadne tego typu sytuacje 

nie zostały zgłoszone przez nauczycieli i inne osoby realizujące zajęcia, opiekunów praktyk 

zawodowych, studentów, interesariuszy zewnętrznych itp. Niewątpliwie bardzo duża role w 

prewencji tych sytuacji odegrały: regularne spotkania Dziekan i Prodziekan, Przewodniczącej 

Komisji ds Jakości Kształcenia, Przewodnicząca sekcji pielęgniarstwo komisji ds. jakości 

kształcenia, z kadrą dydaktyczną, studentami, opiekunami poszczególnych roczników studiów, 

opiekunami praktyk zawodowych, Radą Interesariuszy, dziekanatem, w trakcie których 

analizowano wszystkie bieżące problemy i wypracowywano sposoby ich rozwiązywania. Duże 

znaczenie miało także szerokie wsparcie dla nauczycieli i studentów (psychologiczne, 

organizacyjne, finansowe i merytoryczne) a także przyjazna atmosfera i dobra organizacja na 

Wydziale nauk o Zdrowiu. na Wydziale w tym również na kierunku pielęgniarstwo prowadzony 

jest plan ryzyka, sprawozdanie z działalności/sprawozdanie z ryzyka.  
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V. 1.24.Ocena przepływu informacji. Propozycje działań doskonalących 

Na kierunku pielęgniarstwo przepływ informacji zarówno pionowy jak i poziomy jest 

klarowny, dynamiczny i efektywny zarówno między: nauczyciel – student/ student- 

nauczyciel/koordynator ZP i PZ-student i odwrotnie/ (w czasie zajęć, w czasie dyżurów, 

cyklicznych spotykań i na bieżąco w zależności od potrzeby, komunikacja e-mail, 

komunikacja telefoniczna)cykliczne spotkania kadry  nauczyciel-nauczyciel/nauczyciel -

opiekun praktyk zawodowych /koordynator ZP i PZ- nauczyciel/nauczyciel ZP/ opiekun 

praktyk zawodowych( cykliczne spotkania , hospitacje, dyżury, kontakty bieżące, kontakty 

telefoniczne i kontakty e-mail), dziekanat-nauczyciel i odwrotnie/dziekanat -student i 

odwrotnie( bezpośrednie załatwianie spraw w dziekanacie, komunikacja telefoniczna, 

komunikacja e-mail/ konta służbowe i Bazus, opiekun roku – rocznik studentów 

/starosta/indywidualny student(spotkania cykliczne, komunikacja e-mail i komunikacja 

telefoniczna oraz spotkania bieżące w zależności do potrzeby. Komunikacja pionowa 

Dziekan- Prodziekan – kierownik zakładu/ opiekun roku- starosta roku- student 

indywidualny lub dziekan/prodziekan- starosta-rocznik studentów- indywidualny student lub 

dziekan /prodziekan- rocznik studentów lub dziekan/ prodziekan – grupa studencka, dziekan 

/prodziekan – indywidualny student (spotkania cykliczne kontakty e-mail lub telefoniczne, 

spotkania bieżące w zależności od potrzeby. Zarządzenia Dziekana przesyłane poczta 

wewnętrzna na adresy e-mailowe nauczycieli i studentów. Bieżące informacje dotyczące 

organizacji procesu kształcenia zamieszane są na stronie www kierunku pielęgniarstwo a w 

przypadku, gdy dotyczą wszystkich kierunków studiów na stronie www Wydziału Nauk o 

Zdrowiu. Studenci i/lub nauczyciele otrzymują informację zwrotną z ankietyzacji zajęć, 

hospitacji zajęć, z okresowej oceny nauczyciela, na spotkaniach oraz droga e-mailową, ofert 

pracy, ofert szkoleniowe, i inne informacje (na stronie www, Internetem a w sytuacjach 

naglących telefonicznie. W przypadku zaistnienia zdarzeń niewłaściwych, mobbingowych 

czy dyskryminujących możliwość przekazywania informacji zgodnie z obowiązującymi 

procedurami. Informacje dostępne na stronie www opisano w punkcie V.1.8. 

V.1.25. Ocena upublicznienia wyników analizy jakości kształcenia. Propozycje działań 

doskonalących 

Na stronie Uczelni w zakładce o Uczelni w podzakładce Jakość kształcenia zawarte są informacje 

na temat : 

- założenia i struktura Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (plik pdf)  

https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/UPLOAD_Zalozenia-i-struktura-WSZJK_3245.pdf
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- sprawozdania z Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w poszczególnych 

latach 

Celem łatwiejszego dostępu sugeruje się rozważyć możliwość zamieszczenia informacji (które 

są zamieszczone na stronie Uczelni i BIP) na stronie WNoZ w zakresie: 

b. Pełnotekstowego raportu z jakości kształcenia,  

c. Uczelnianych regulacji antymobingowych i antydyskryminacyjnych 

d. Informacji nt. nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, np. instrukcji 

e. Strategii i Misji WNoZ 

f. WSZJK na WNoZ 

Szczegóły opisano w pkt. V.1.8. 
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V.2. PIELĘGNIARSTWO II stopnia  

V.2.Ocena programu studiów oraz propozycje działań doskonalących  

V.2.1.a. Wyniki/ efekty przeglądu programu studiów i propozycje doskonalenia 

programu studiów 

Przegląd programu studiów wg checklisty przeglądu programu studiów 

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Pielęgniarstwo  Poziom studiów studia II stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH PRZEGLĄDU 

PROGRAMU: 

Przewodnicząca –  
mgr Renata Cichocka 
Zastępca Przewodniczącej – 
mgr Sylwia Sieczka 
 
Członkowie 
dr Maciej Kornatowski 
mgr Małgorzata Wróbel 
mgr Joanna Maciejewska 
 
Pielęgniarstwo I⁰ I rok 
Martyna Kozak 
Pielęgniarstwo I⁰ II rok 
Daria Skrzyńska 
Pielęgniarstwo I⁰ III rok 
Katarzyna Italiano 
Pielęgniarstwo II⁰ I rok 
Joanna Durmaj 
Pielęgniarstwo II⁰ II rok 
Michał Lazarowski 
Absolwent – Kiełbasa Natalia  
Interesariusz zewnętrzny – Grażyna Szczerbicka 

data dokonania przeglądu programu: 21.04.2021 

PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 

Czy wykazano związek kierunku studiów ze strategią 

uczelni/wydziału? 

X  Wg poniższej tabeli: Przegląd 

programu studiów wg 

wskaźników i cech 

charakterystycznych  

 

 

Czy nazwa kierunku/ specjalności jest adekwatna do 

zakładanych efektów uczenia się? 

X  

Czy wykazano zgodność efektów uczenia się z potrzebami 

społeczno-gospodarczymi?  

X  

Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami 

kształcenia oraz opisują, w sposób trafny, specyficzny, 

realistyczny i pozwalający na stworzenie systemu 

weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

osiągane przez studentów, a także odpowiadają właściwemu 

poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi 

praktycznemu? 

X  
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Czy przyporządkowano kierunek do dyscypliny lub 

dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze 

wskazaniem dyscypliny wiodącej? 

X  

Czy określono kompetencje oczekiwane od kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia? 

X  

Czy przedstawiono koncepcję kształcenia (ogólne cele 

kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia, wizję 

absolwenta na rynku pracy)? 

X  

Czy w przygotowywaniu programu korzystano ze wzorców 

krajowych lub międzynarodowych? 

X  

Czy w programie studiów określono formę lub formy 

studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną 

do ukończenia studiów na danym poziomie?  

X  

Czy określono zajęcia lub grupy zajęć wraz z przypisaniem 

do nich efektów uczenia się i treści programowych 

zapewniających uzyskanie tych efektów? 

X  

Czy określono sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia 

się osiągniętych przez studenta w trakcie całego cyklu 

kształcenia? 

X  

Czy określono łączną liczbę punktów ECTS, jaką student 

musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia? 

X  

Czy określono liczbę punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych 

lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS – w 

przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do 

dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki 

humanistyczne lub nauki społeczne? 

X  

Czy określono wymiar, zasady i formę odbywania praktyk 

zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką student musi 

uzyskać w ramach tych praktyk? 

X  

Czy w programie studiów drugiego  stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów 

stacjonarnych uwzględniono zajęcia z wychowania 

fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin? 

(zajęciom z wychowania fizycznego nie przypisuje się 

punktów ECTS) 

 X 

Czy program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, 

którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym 

niż 30% liczby punktów ECTS lub zgodnie ze standardem 

kształcenia na kierunku i poziomie studiów (jeśli dotyczy)? 

X zgodnie 

ze 

standardem  

kształcenia 

 

Czy w programie studiów dla kierunku przyporządkowanego 

do więcej niż jednej dyscypliny określono dla każdej z tych 

dyscyplin procentowy udział liczby punktów ECTS ze 

wskazaniem dyscypliny wiodącej? 

X  

Czy program studiów obejmuje zajęcia kształtujące 

umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% 

liczby punktów ECTS? 

X  

Czy określone w programie studiów efekty uczenia się 

uwzględniają efekty w zakresie znajomości języka obcego? 

X  

Czy efekty uczenia się dla studiów kończących się 

uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra 

inżyniera zawierają również pełny zakres efektów dla 

studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji 

inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego 

stopnia określonych w przepisach?  

 nie dotyczy 

Czy efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których 

mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają pełny zakres 

X  
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ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych w 

standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy? 

Czy zaplanowano prowadzenie zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne: 1) w warunkach właściwych dla 

danego zakresu działalności zawodowej; 2) w sposób 

umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez 

studentów? 

X  

Czy w programie studiów uwzględnia się wnioski z analizy 

zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz 

wnioski z analizy wyników monitoringu losów absolwentów? 

X  

Czy prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym z pracodawcami, w konstruowaniu 

programu studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu? 

X  

Czy relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w 

odniesieniu do programu studiów i wpływ tego otoczenia na 

program i jego realizację podlegają systematycznym ocenom, 

z udziałem studentów, a wyniki tych ocen są 

wykorzystywane w działaniach doskonalących? 

X  

Czy treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz 

uwzględniają aktualną wiedzę i jej zastosowania z zakresu 

dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest 

przyporządkowany, normy i zasady, a także aktualny stan 

praktyki w obszarach działalności zawodowej/ gospodarczej 

oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku? 

X 

 

 

Czy treści programowe w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których 

mowa w art. 68 ust. 1 ustawy obejmują pełny zakres treści 

programowych zawartych w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 

68 ust. 3 ustawy? 

X  

Czy harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i 

organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba godzin 

zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i 

szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów 

ECTS, umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich 

efektów uczenia się? 

X  

Czy harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i 

organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba godzin 

zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i 

szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów 

ECTS w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 

ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w 

standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy? 

X  

Czy metody kształcenia są zorientowane na studentów, 

motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania i 

uczenia się oraz umożliwiają studentom osiągnięcie efektów 

uczenia się, w tym w szczególności umożliwiają 

przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach 

zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku? 

X  

Czy program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad 

ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz środowisko, w 

którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także 

kompetencje opiekunów zapewniają prawidłową realizację 

praktyk oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia 

X  
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się, w szczególności tych, które są związane z 

przygotowaniem zawodowym? 

Krótkie omówienie sugestii zmian programowych 

zgłaszanych przez pracowników, studentów i pracodawców: 
Pozostawienie części zajęć w formie e-learningu – 110 

godzin  ( 8,8  ECTS)  na prośbę studentów, zgodnie z 

wytycznymi standardu kształcenia oraz na wniosek 

interesariuszy zewnętrznych, którzy podkreślili, że taka 

forma zajęć doskonali umiejętności studenta w 

korzystaniu z technologii cyfrowych, co ma znaczenie w 

realizacji świadczeń zdrowotnych, np. e-porada, e-

recepta, e-zlecenie. Nauczyciele z kolei podkreślili, że 

będzie doskonaliła również umiejętność korzystania z 

naukowych cyfrowych baz danych, a także 

profesjonalnych portali pielęgniarskich i innych 

medycznych, co jest ważne, np. w praktyce 

pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych, 

zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej. Ułatwi im także 

pozyskiwanie informacji o cechach wielokulturowych 

pielęgniarstwa, a także aspektach międzynarodowych 

pielęgniarstwa i jego cechach w innych państwach 

Europy i świata. Do zajęć z Badań naukowych w 

pielęgniarstwie zaproponowano wprowadzenie formy 

ćwiczeń (5 godz.) dla lepszego przygotowania studentów 

do kolejnych zajęć tj. seminarium dyplomowego. Zmiana 

ta była również podyktowana wynikami analizy prac 

dyplomowych i ich słabymi stronami. 

Na wniosek nauczycieli zaplanowanie w kartach 

przedmiotów zweryfikowanie bilansu punktów ECTS na 

bardziej przejrzysty. Obciążenie studenta wyrażone 

punktami ECTS zostało pozytywnie zaopiniowane przez 

studentów i Radę Interesariuszy. Jednoznacznie 

sprecyzowano, że na kierunku pielęgniarstwo, zgodnie ze 

standardem kształcenia obowiązuje stuprocentowa 

obecność, zweryfikowanie metody kształcenia, metody 

umożliwiające studentom osiągnięcie efektów uczenia 

się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz formy oceny formułującej i oceny 

podsumowującej. Zaliczenie praktyk zawodowych 

przeniesiono do oceny podsumowującej. W zakresie 

metod i form oceny osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się uwzględnienie również tych służących 

weryfikacji efektów osiąganych w ramach zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Bieżące aktualizowanie 

literatury podstawowej i uzupełniającej. Kontynuacja 

aktualizowania treści kształcenia w kontekście efektów 

uczenia się oraz uwzględniając aktualną wiedzę, rozwój 

technologiczny i zgłaszane sugestie przez interesariuszy 

zewnętrznych i wewnętrznych. Zweryfikowanie  treści 

kształcenia w zakresie ich sekwencyjności np. większe 

sprofilowanie zawodowe treści kształcenia w ramach 

języka angielskiego. 

Biorąc pod  uwagę sugestię interesariuszy zewnętrznych 

oraz wyniki analizy prac dyplomowych zaplanowanie, że 

prace dyplomowe będą uwzględniać element 

opracowania dla praktyki pielęgniarskiej, np. na 
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podstawie przeprowadzonych badań, ich analizy i 

wysuniętych wnioskach przygotowanie 

zaleceń/wskazówek dla praktyki pielęgniarskiej, 

standardu postępowania, przewodnika, projektu działań 

pielęgniarskich lub innej formy jako implementacji 

wyników przeprowadzonych badań do praktyki 

pielęgniarskiej na zasadach EBPN. 

Zweryfikowanie również treści kształcenia dla ułatwienia 

możliwości osiągania efektów uczenia się, np. w ramach 

zajęć z Farmakologii i ordynowania produktów 

leczniczych realizowanych w formie ćwiczeń MCSM. 

 

Przegląd programu studiów wg wskaźników i cech charakterystycznych  
MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Pielęgniarstwo  Poziom studiów studia I stopnia 

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Przewodnicząca –  

mgr Renata Cichocka 

Zastępca Przewodniczącej – 

mgr Sylwia Sieczka 

 

dr Maciej Kornatowski 

mgr Małgorzata Wróbel 

mgr Joanna Maciejewska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Martyna Kozak 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Daria Skrzyńska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Katarzyna Italiano 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Joanna Durmaj 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Michał Lazarowski 

Absolwent – Kiełbasa Natalia  

Interesariusz zewnętrzny – Grażyna Szczerbicka 

data dokonania przeglądu 

programu: 

21.04.2021 

zagadnienia KOMENTARZE 

Ogólna 

charakterystyka 

programu studiów 

(z 

wyszczególnieniem 

podstawowych 

zalet i 

Wskaźniki 

programu studiów  
Ocena wskaźników studiów 

Nazwa kierunku 

studiów: 
Pielęgniarstwo 

Poziom studiów:  II 
Profil studiów:  Praktyczny profil kształcenia określony dla kierunku 

odpowiada efektom uczenia się, celom i zakresowi 

kształcenia na tym kierunku 
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potencjalnych 

wad). 

oraz jest zgodny z  Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039 

ze zmianami)., ww. standardem kształcenia i ww. 

dyrektywami UE 

Nazwa kierunku studiów jest adekwatna do zakładanych 

efektów uczenia się oraz zgodna z Rozporządzeniem  

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. 2019, poz. 1573) oraz Dyrektywami 36/2005r.; 

55/2013/UE 
Forma studiów:  Stacjonarne 
Nazwa dyscyplin 

 ( wraz z ich 

odsetkiem udziałów 

i wskazaniem 

dyscypliny 

wiodącej), do 

których kierunek 

został 

przyporządkowany. 

Dyscypliny: 

a. dyscyplina wiodąca: 

                           Nauki o Zdrowiu - 74% 

b. Nauki Medyczne - 26% 

Uzasadnienie: 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu 

pielęgniarki 

Pielęgniarstwo- zawód interdyscyplinarny, zorientowany 

na wykonywanie świadczeń dedykowanych ludziom w 

różnym wieku i o różnych cechach demograficznych, w 

stanie zdrowia, różnych stanach klinicznych, z różnymi 

problemami biopsycho-społecznymi.  

Świadczeń pielęgnacyjnych, profilaktycznych, 

edukacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych i ratunkowych realizowanych w miejscu 

zdarzenia, miejscu pobytu pacjenta/podopiecznego, 

podmiotach ambulatoryjnych i stacjonarnych opieki 

zdrowotnej, opiekuńczych oraz pomocy społecznej.    

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie 

studiów pierwszego stopnia, w związku z powyższym, 

wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany z 

różnymi dziedzinami nauki, tj.  dziedziną nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu oraz dziedziną nauk 

społecznych. Powiązania te dotyczą zarówno 

charakterystyki sylwetki absolwenta, jak i programu 

studiów. Również efekty uczenia się oraz cele i zakres 

kształcenia, określone dla kierunku pielęgniarstwo 

odpowiadają wskazanym dziedzinom i dyscyplinom 

naukowym.  
Liczba lat studiów:  Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 
Liczba semestrów: właściwa 
Liczba ECTS z 

podziałem na: 

 - cykl kształcenia  

- poszczególne lata 

  Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 
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- poszczególne 

semestry 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Rozkład roczny – po 60 ECTS/ rok 

Rozkład semestralny ECTS – po 30 ECTS/ semestr 

Liczba punków ECTS właściwie  przypisana do grup 

zajęć i poszczególnych zajęć/przedmiotów.  

 
Tytuł zawodowy 

absolwenta 
Właściwy  

Wymiar praktyk 

zawodowych 

godziny / ECTS 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 
Tytuł zawodowy 

absolwenta 
Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 
Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli 

akademickich lub 

innych osób 

prowadzących 

zajęcia. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) i wymaganiami ustawy o 

szkolnictwie wyższym i nauce 
Liczba punktów 

ECTS objętych 

programem 

studiów 

uzyskiwana w 

ramach zajęć z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli 

akademickich lub 

innych osób 

prowadzących 

zajęcia i studentów. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS objętych 

programem 

studiów 

uzyskiwana w 

ramach zajęć do 

wyboru. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 
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Łączna liczba 

godzin i punktów 

ECTS 

przyporządkowana 

zajęciom 

kształtującym 

umiejętności 

praktyczne. 

 Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) i ustawą prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 
Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS 

przypisanych 

zajęciom z 

dziedziny nauk 

humanistycznych i / 

lub społecznych 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 
Język obcy, liczba 

godzin i liczba 

ECTS przypisana 

do zajęć z tego 

języka oraz poziom 

jego opanowania w 

trakcje studiów 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 
Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS 

przyporządkowana 

zajęciom z 

wykorzystaniem 

metod i technik 

kształcenia na 

odległość. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 
Liczba punktów 

ECTS przypisana 

za przygotowanie 

pracy dyplomowej i 

egzamin 

dyplomowy 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) 
Moduły z 

przypisaną liczbą 

godzin i liczbą 

ECTS. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w 

sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573) oraz ustawą o szkolnictwie 

wyższym i nauce 

Poprawność 

formalna względem 

obowiązujących 

Zgodność 

programu z 

prawem 

europejskim 

Program studiów zgodny z: 

Directive 2005/36/WE; Directive2013/55/UE  

Zgodność 

programu z 
Program studiów zgodny z: 
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norm i przepisów 

prawnych  

 

prawem 

dotyczącym 

szkolnictwa 

wyższego  

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.    U.  z 2018 r. 

poz. 1668, ze zmianami), 

- Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo    o szkolnictwie  

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze. 

zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 20 września  2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 

artystycznych  (Dz.U.2018 poz.1818). 

- Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji    

(Dz.U.2020, poz. 226 obwieszczenie Marszałka 

Sejmu RP z 12 lutego 2020 w sprawie     ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym  

Systemie. Kwalifikacji), 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. ze zmianami w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 

uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 27 września 2018   r. w  sprawie 

studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami). 

 
Zgodność 

programu z 

prawem  

regulującym 

kształcenie na 

kierunku 

pielęgniarstwo 

Program studiów zgodny z: 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 

26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573 ), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 

2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 970)  
Zgodność 

programu z 

prawem 

dotyczącym 

praktyki 

pielęgniarskiej i 

rynku usług 

zdrowotnych 

Program studiów zgodny z: 

- Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 

2011 nr 174 poz. 1039  ze  zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 

2017 r. w sprawie rodzaju i  zakresu świadczeń 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych   i 

rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę 

albo położną samodzielnie   bez    zlecenia lekarskiego 

( Dz. U. 2017 r. poz. 497), 

- rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie 

świadczeń   gwarantowanych z poszczególnych 

zakresów świadczeń zdrowotnych 
Zgodność 

programu z  

wytycznymi 

KRASzPiP 

Program studiów zgodny z: 

- Uchwałę KRASZPIP nr 103/IV/2017 z dnia 22 

czerwca 2017 w sprawie realizacji zajęć 

dydaktycznych w Centrach Symulacji Medycznej – 

wielo- i monoprofilowych na kierunku 

pielęgniarstwo i kierunku położnictwo, 
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- Uchwałą nr 85/V/2019 z dnia 17 października 2019 

r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek 

i Położnych w sprawie określenia szczegółowych 

kryteriów oceny spełniania przez uczelnie 

standardów kształcenia), 

- Uchwałą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 

Pielęgniarek i Położnych Nr 96/V/2019 z dnia 12 

grudnia 2019 r. w sprawie zaleceń dotyczących 

sposobu realizacji programu kształcenia w zakresie 

standardu wyposażenia pracowni umiejętności 

pielęgniarskich i położniczych). 
Zgodność z  

prawem 

uczelnianym  

Program studiów zgodny z: 

- Misją Uczelni, 

- Misją Wydziału Nauk o Zdrowiu 

- Strategią Rozwoju Uczelni, 

- Strategią Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu 

- Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 

- Programem Rozwojowym Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Płocku powiązanym z 

Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, 

- Uczelnianymi wytycznymi dotyczącymi opracowania 

programu studiów 

- Regulaminem studiów 

- Uchwałami senatu MUP 

- Uchwałami Rady Programowo-Dydaktycznej WNoZ 

Program uwzględnia również opinie Rady Interesariuszy i 

Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.  
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Wartość 

merytoryczna, a 

w szczególności:  

Dostosowanie 

programu do 

aktualnych 

potrzeb rynku 

pracy. 

Adekwatność 

przyjmowanych 

rozwiązań 

względem 

zakładanych 

efektów uczenia 

się 

Spójność 

poszczególnych 

elementów i 

integralność 

programu.  

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów kształcenia ze 

strategią uczelni oraz 

polityką jakości 

Koncepcja oraz cele kształcenia są spójne i zgodne z:  

- Strategią MUP i Strategią Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

- polityką jakości kształcenia opisaną Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości 

Kształcenia,  

- dyscyplinami naukowymi, do których kierunek został przyporządkowany,  

- kompetencjami zawodowymi pielęgniarki określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zmianami) oraz zapisami 

standardu kształcenia (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 

fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573), w tym m.in. 

szczegółowymi efektami uczenia się określonymi dla studiów drugiego stopnia  

- planami rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

- postępem technologiczny, naukowym i merytorycznym w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku pielęgniarstwo, 

- potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym dynamicznie zmieniającymi się 

potrzebami zawodowego rynku pracy w kraju i w regionie wymagającymi przygotowania 

absolwentów kierunku pielęgniarstwo o wysokich kompetencjach zawodowych, 

posiadających umiejętności elastycznego reagowania na potrzeby pracodawców w zakresie 

realizacji świadczeń zdrowotnych,   

- uwarunkowaniami demograficznymi, zdrowotnymi i społecznymi regionu oraz kraju, 

 - wynikami monitoringu karier zawodowych absolwentów kierunku pielęgniarstwo,  

- wzorcami międzynarodowymi w procesie kształcenia pielęgniarek,  

- uwarunkowaniami europejskimi i perspektywami krajowymi rozwoju pielęgniarstwa, 

- zapisami Modelu współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu MUP w Płocku z podmiotami 

leczniczymi w celu upraktycznienia systemu kształcenia pielęgniarek i położnych oraz 

wzmocnienia współpracy z pracodawcami w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb 

rynku pracy, 

- współpracą z interesariuszami zewnętrznymi w analizowaniu i organizacji kształcenia 

praktycznego, a także jego doskonaleniu, 

-  nowoczesną infrastrukturą WNoZ, 

- nowoczesnymi metodami kształcenia, w tym również metodami symulacji medycznej, 

technologiami IT i związanymi z nimi narzędziami informatycznymi,  

-  profesjonalną kadrą dydaktyczną z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i bogatym 

doświadczeniem praktycznym,  
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- uwarunkowaniami formalno-prawnymi kształcenia na kierunku pielęgniarstwo: 

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia, 

wykazują interdyscyplinarny charakter powiązany z dziedziną medyczne i nauki o zdrowiu, w 

tym z dyscyplinami naukowymi: nauki o zdrowiu (wiodąca) oraz nauki medyczne. Powiązania 

te dotyczą zarówno charakterystyki sylwetki absolwenta, jak i programu studiów.  

 

Również efekty uczenia się oraz cele i zakres kształcenia, określone dla kierunku pielęgniarstwo 

odpowiadają wskazanej dziedzinie i dyscyplinom naukowym. 

 

Koncepcja i cele kształcenia, a także efekty uczenia się i program studiów uwzględniały: 

1. Misję PWSZ w Płocku (Uchwała Nr 29/2016 Senatu PWSZ z dnia 16.03.2016r.),  

którą jest realizacja celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem pokoleń 

Polaków zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności twórczości i równości dostępu do 

wiedzy. Dążenie do zbudowania wiodącego lokalnego ośrodka naukowo-dydaktycznego 

służące rozwojowi regionu płockiego i całego Mazowsza poprzez podnoszenie poziomu 

wykształcenia społeczeństwa, umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy, propagowanie 

obywatelskich i proeuropejskich postaw obywatelskich i społecznych. PWSZ prowadzi i 

rozwija kształcenie zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji oraz 

charakterystykami drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.  Umożliwia studentom 

zdobycie wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie oraz solidne przygotowanie praktyczne do 

wykonywania zadań zawodowych. Stanowi odpowiedź na potrzeby intelektualne mieszkańców 

regionu i dynamicznie rozwijające się potrzeby rynku pracy. Jako wspólnota nauczycieli 

akademickich, studentów i pozostałych pracowników kieruje się zasadą wysokiej jakości 

kształcenia i konkurencyjności programowo-dydaktycznej w tworzeniu oferty współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. Zapewnia wysoką jakość kształcenia w oparciu o Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia. Troską PWSZ jest także utrzymywanie więzi z absolwentami 

i korzystanie z uzyskanych informacji zwrotnych, w celu doskonalenia jakości kształcenia dla 

potrzeb rynku pracy dynamizując i zwiększając rolę aktywizacji zawodowej poprzez Biuro 

Karier i wsparcie kontaktu z absolwentami. Uczelnia prowadzi proces kształcenia i 

wychowania oraz badania naukowe w oparciu o najwyższe zdobycze współczesnej nauki i 

dydaktyki. W atmosferze tolerancji i wolności buduje trwałe relacje w społeczeństwie oraz 

kształtuje otwartość na to, co nieznane, rozwija humanistyczną wrażliwość i odpowiedzialność 

za działanie. Kształcenie wpisuje się w lokalne, regionalne i krajowe strategie we współpracy 

z interesariuszami zewnętrznymi adekwatnie do potrzeb rynku pracy. PWSZ współpracuje z 

innymi ośrodkami akademickimi, prowadzi międzynarodową wymianę studentów oraz 

organizuje staże zagraniczne dla nauczycieli akademickich. 
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2. Misję Wydziału Nauk o Zdrowiu: „Człowiek najwyższym dobrem” (Uchwała nr 70/2016 

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 13.12.2016r.),, tj. osiągnięcie wysokich standardów w 

nauce i dydaktyce. Kształcenie oparte na doświadczeniach naukowo-badawczych i eksperckich 

kadry nauczającej oraz nowoczesnych technikach nauczania, służących przygotowaniu 

studentów do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego. Nabycie przez absolwentów 

umiejętności ciągłego rozwoju własnej osobowości oraz krytycznego myślenia, poprzez 

ukształtowanie nawyku ustawicznego kształcenia, a tym samym przygotowanie studentów do 

prowadzenia badań naukowych dla potrzeb własnych i innych ośrodków naukowych oraz 

gospodarczych. Prowadzenie procesu edukacyjnego zmierzającego do wychowania studentów 

w duchu poszanowania praw i godności człowieka, uczuć narodowych i tolerancji 

światopoglądowej, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków.  

3. Strategię Rozwoju PWSZ w Płocku (Uchwała Nr 29/2016 Senatu PWSZ 

 z dnia 16.03.2016r.)  oraz Strategią Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2016-2020 

(Uchwała Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 70/2016 z dnia 13.12.2016r.),  

a w szczególności z celem głównym, tj. zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia poprzez 

prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzącym do współpracy i 

kształtowania otoczenia społecznego i gospodarczego, a także ich celami strategicznymi: 

Wysoka jakość procesu dydaktycznego i jego obsługi; Prowadzenie działalności naukowo-

badawczej, Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Były również zgodne z: 

4. Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w (Uchwała Nr 13/2011 

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie 

wdrożenia „Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku” ze 

zmianami)   oraz stanowiącym jego uszczegółowienie Wewnętrznym Systemem Zapewnienia 

Jakości Kształcenia  na Wydziale Nauk o Zdrowiu (Uchwała Nr 13/2012 Instytutu Nauk o 

Zdrowiu z dnia 12.12.2012 ze zmianami)którego celem jest realizacja misji i strategii w 

wymiarze dydaktycznym i społecznym, a więc  tworzenie  wysokiej jakości kształcenia i  

ugruntowanie pozycji PWSZ 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 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.  
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5. Treścią Programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

powiązanego z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (Uchwała Senatu  Uczelni 

nr 60/2019 z dnia 25 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwojowego PWSZ 

w Płocku powiązanego z MCSM w związku realizacją Projektu pn. ,,Symulacje medyczne 

drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku’’ 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 5.3, Wysoka 

jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Głównym celem Programu Rozwojowego jest 

podniesienie jakości, warunków i efektywności kształcenia studentów oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa pacjentów poprzez wykorzystanie w procesie kształcenia praktycznego metod 

symulacji medycznej. Program Rozwojowy skupia się na działaniach zmierzających do 

rozwoju kształtowania umiejętności praktycznych studentów z wykorzystaniem metod 

symulacji medycznej obejmując utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 

(MCSM) oraz podniesienie kompetencji edukacyjnych kadry dydaktycznej i zwiększenie 

trwałości osiągniętych przez studentów efektów kształcenia/ uczenia się, głównie w zakresie 

praktycznych umiejętności zawodowych. Kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji 

Medycznej daje możliwość: opanowania umiejętności technicznych; przygotowania do 

prawidłowej komunikacji z pacjentem; wspierania nowych strategii uczenia oraz zapewnienia 

możliwości treningu w sytuacji ograniczonej liczby miejsc do praktyk klinicznych. Nauczanie 

studentów w MCSM, ze względu na różne poziomy wierności symulacji medycznej gwarantuje 

fizyczny, kontekstualny i emocjonalny realizm, pozwalający studentowi doświadczyć działania 

w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W Monoprofilowym Centrum Symulacji 

Medycznej są zapewnione: wierność wyposażenia (stopień odwzorowania rzeczywistości przez 

symulator); wierność otoczenia (stopień odwzorowania rzeczywistości przez środowisko 

symulacyjne); wierność psychologiczna (stopień odwzorowania rzeczywistości przez 

uczestników symulacji medycznej). Nauczanie na bazie realistycznych scenariuszy, w 

odpowiednio wyposażonym w trenażery i symulatory wysokiej wierności MCSM, pozwoli na 

przekazywanie wiedzy i zdobywanie przez studentów umiejętności opartych o najnowsze 

osiągnięcia medyczne; nauczy, rozwinie i udoskonali umiejętności komunikacyjne, nauczy 

pracy w zespołach interdyscyplinarnych, ukształtuje postawy pracowników, a jednocześnie 

ochroni pacjentów przed niepotrzebnym ryzykiem. 

 
Sylwetka absolwenta została opisana właściwie. Została wyrażona przede wszystkim w celach 

kształcenia i efektach uczenia się.  
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Cel kształcenia został zdefiniowany poprawnie, tj. określono, że celem studiów jest osiągnięcie 

efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

umożliwiających uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. 

Efekty uczenia się zawarte w programie szczegółowym są zgodne z sylwetką absolwenta i ze 

standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu pielęgniarki 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. 

U. 2019, poz. 1573) oraz odpowiadają kompetencjom zawodowym pielęgniarki określonym w 

art. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ( 15 lipiec 2011 r. Dz. U. Nr 174, poz1039 ze 

zmianami). 

Właściwie wskazano, że dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów 

drugiego stopnia na kierunku   pielęgniarstwo, który: 

1.1. W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 

1) zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań 

promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych; 

2) standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich; 

3) mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania; 

4) wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych; 

5) zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych; 

6) rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej; 

7) problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki 

zdrowotnej; 

8) uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych; 

9) regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń 

zdrowotnych; 

10) metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia; 

11) wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych; 

12) kierunki rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie; 

13) zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej; 

14) uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad 

pacjentami różnych narodowości i wyznań; 

15) metodykę kształcenia zawodowego przed dyplomowego i podyplomowego. 

1.2. W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

1) monitorować stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać 

działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne; 
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2) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji 

w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich 

realizacji; 

3) dobierać, zlecać i interpretować badania diagnostyczne w ramach posiadanych 

uprawnień; 

4) opracowywać program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, 

prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu; 

5) samodzielnie pielęgnować pacjenta z raną przewlekłą i przetoką; 

6) koordynować opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia; 

7) ordynować leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, 

w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia; 

8) udzielać samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji 

zawodowych; 

9) tworzyć standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej; 

10) stosować odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej; 

11) określać zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać 

założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej; 

12) komunikować się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe; 

13) organizować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego; 

14) prowadzić badania naukowe i upowszechniać ich wyniki; 

15) wykorzystywać wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla 

rozwoju praktyki pielęgniarskiej; 

16) zapewniać opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki 

długoterminowej stacjonarnej i domowej; 

17) stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia 

zawodowego. 

1.3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

1) dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników 

z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych; 

2) formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i 

zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu; 

3) okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki 

i solidarność zawodową; 

4) rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu 

pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań; 
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5) ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne; 

6) wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu 

farmaceutycznego i reklamy jego produktów. 

 

Poprawnie wskazano, że absolwent posiada możliwości zatrudnienia określone w ustawie o 

zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039 ze 

zmianami) , tj.:  

- do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: 

• rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;  

• rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjenta;  

• planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;  

• samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności 

ratunkowych;  

• realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;  

• orzekania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;  

• edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, 

 

-zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których 

wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;  

-zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 

164, poz. 1027, ze zmianami) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego 

wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 

udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej  

-zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór 

nad ochroną zdrowia;  

 -pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i 

innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których 

wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;  

 -pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i 

innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z 

przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki 

zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;  
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-zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z 

uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;  

-zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ((Dz. U. z 2013 r. poz. 

1457); funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie 

pracy na rzecz samorządu;  

.- powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, 

jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo 

pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej 

funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. 

Poprawnie wskazano, że absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu w ramach: 

 - umowy o pracę;  

- stosunku służbowego;  

- na podstawie umowy cywilnoprawnej;  

- wolontariatu;  

- w ramach indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej. 
Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się z 

dyscypliną lub 

dyscyplinami do których 

kierunek jest 

przyporządkowany 

Koncepcja i cele kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego 

stopnia, wykazują interdyscyplinarny charakter powiązany z  dziedziną nauki  medyczne i 

nauki o zdrowiu, w tym z dyscyplinami naukowymi: nauki o zdrowiu ( wiodąca) oraz nauki 

medyczne. Powiązania te dotyczą zarówno charakterystyki sylwetki absolwenta, jak  i 

programu studiów.  

 

Również efekty uczenia się oraz cele i zakres kształcenia, określone dla kierunku 

pielęgniarstwo odpowiadają wskazanej dziedzinie i dyscyplinom naukowym. 

 

Umiejscowienie kierunku w ww. dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych jest zgodne z: 

- Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. 2019, poz. 1573), 

- Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039  

  ze  zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U.2018 

poz.1818). 
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- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.    U.  z 2018 r. 

poz. 1668, ze zmianami), 

- Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

   o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze. zmianami). 
- Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji    

(Dz.U.2020, poz. 226 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12 lutego 2020 w sprawie     

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym  Systemie. Kwalifikacji), 

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. ze 

zmianami w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018   r. w  

sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie  

   rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych   i 

rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie   bez    zlecenia 

lekarskiego ( Dz. U. 2017 r. poz. 497), 

-aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń  

   gwarantowanych z poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych 
Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się czy 

uwzględnianych 

postępach w obszarach 

działalności 

zawodowej/gospodarczej 

właściwych dla kierunku 

Koncepcja i cele kształcenia: 

uwzględniają postęp w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla 

kierunku pielęgniarstwo – wyrażone zarówno w nauczaniu zastosowania nowoczesnych 

technologii w praktyce zawodowej, jak i procedur oraz standardów, poszerzonych kompetencji 

zawodowych, samodzielności zawodowej (decyzyjnej i ponoszenia odpowiedzialności) oraz 

wykorzystywania dowodów naukowych w praktyce zawodowej. 
Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się czy są 

zorientowane na 

potrzeby otoczenia 

społeczno- 

gospodarczego, w tym w 

szczególności 

zawodowego rynku 

pracy 

 Koncepcja i cele kształcenia:  

są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności 

zawodowego rynku pracy. Efekty uczenia się wskazane do osiągnięcia w toku kształcenia oraz 

treści i metody kształcenia służące ich osiągnięciu są kompatybilne z zadaniami zawodowymi i 

świadczeniami zdrowotnymi realizowanymi przez pielęgniarkę w systemie opieki zdrowotnej i 

in. ww. miejscach wskazanych jako tożsame z wykonywaniem zawodu pielęgniarki, 

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji 

celów uczenia się czy 

zostały określone we 

współpracy z 

interesariuszami 

W opracowaniu efektów uczenia się i programu studiów uczestniczyli nauczyciele 

akademiccy, studenci, przedstawiciele pracodawców, samorządu zawodowego pielęgniarek i 

położnych oraz pielęgniarskich towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych.  



262 
 

wewnętrznymi i 

zewnętrznymi 
Efekty uczenia się oraz program studiów uzyskały pozytywne opinie interesariuszy 

zewnętrznych i wewnętrznych, tj.: 

- Rady Interesariuszy dla Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo  

-zrzeszającej przedstawicieli pracodawców, głównie podmiotów leczniczych, podmiotów 

opieki społecznej oraz kierowniczą kadrę pielęgniarską i położniczą (zastępców dyrektorów 

ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne, przełożone pielęgniarek, przedstawicieli Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego, przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Płocku), absolwentów WNoZ oraz przedstawicieli nauczycieli i przedstawicieli studentów, 

- Wydziałowej Komisji Programowo- Dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

- Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia  

- Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. 
Analiza poprawności i 

zgodności danych 

uwzględnionych w 

przeglądzie koncepcji  

kształcenia i programu 

studiów  z 

obowiązującymi 

wymaganiami, w tym 

również standardami 

kształcenie( jeśli 

dotyczy) 

Dane przedstawione w przeglądzie programu są poprawne i zgodne z obowiązującymi 

wymaganiami szkolnictwa wyższego, w tym również standardami kształcenia oraz 

wymaganiami rynku świadczeń zdrowotnych.  

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
Analiza zgodności 

efektów uczenia się z 

koncepcją, celami 

kształcenia i profilem 

studiów  

Zakładane efekty uczenia się na studiach drugiego stopnia zostały określone dla całego 

kierunku studiów i poszczególnych modułów zajęć tj. odpowiednio: nauki społeczne i 

humanistyczne, zaawansowana praktyka pielęgniarska, badania naukowe i rozwój 

pielęgniarstwa, efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych oraz ponad standardowe 

efekty uczenia się . 

Efekty uczenia się są zgodne ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu pielęgniarki określającego efekty kierunkowe (Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), Są one 

zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz właściwe dla praktycznego profilu studiów. Profil 

praktyczny jest także zgodny z zapisami ww. standardu kształcenia.  
Analiza zgodności 

efektów uczenia się z 

odpowiednim poziomem 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Efekty uczenia się stanowią właściwą implementacją ze standardu kształcenia do programu 

studiów a ponad standardowe efekty uczenia się stanowią uzupełnienie efektów 

standardowych. Efekty określone dla studiów drugiego stopnia są powiązane z koncepcją i 

celami kształcenia  zostały właściwe przyporządkowane do siódmego poziomu Polskiej Ramy 
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Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 

2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji -Dz.U. 2018 poz. 2218;  Ustawa z dnia 22 grudnia 

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020, poz. 226 obwieszczenie 

Marszałka Sejmu RP z 12 lutego 2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

Zintegrowanym  Systemie Kwalifikacji).  
Analiza zgodności 

efektów uczenia się z: 

-  aktualnym stanem 

wiedzy, 

- dyscyplinami 

naukowymi, do których 

kierunek został 

przyporządkowany, 

- praktyki zawodowej, 

- zawodowego rynku 

pracy. 

Efekty uczenia się są zgodne z aktualnym stanem wiedzy w zakresie dyscyplin: nauki o zdrowiu 

i nauki medyczne, do których kierunek studiów został przyporządkowany.  

Są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności 

zawodowego rynku pracy. Efekty uczenia się  wskazane do osiągnięcia w toku kształcenia oraz 

treści i metody kształcenia służące ich osiągnięciu są kompatybilne z zadaniami zawodowymi i 

świadczeniami zdrowotnymi realizowanymi przez pielęgniarkę w systemie opieki zdrowotnej i 

in. ww. miejscach wskazanych jako tożsame z wykonywaniem zawodu pielęgniarki; a także 

przygotowują do świadczenia pracy w różnej formule prawnej, tj. na podstawie umowy o pracę, 

umowy cywilno-prawnej, samozatrudnieniu, stosunku służbowym oraz wolontariacie. 
Analiza efektów uczenia 

się w zakresie: 

- umiejętności 

praktycznych, 

- umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim na 

poziomie B2 

- kompetencji 

społecznych 

koniecznych w 

działalności zawodowej   

Efekty uczenia się umożliwiają zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych i 

kompetencji społecznych właściwych dla zakresu pracy pielęgniarki i podjęcia/kontynuacji 

dalszego kształcenia.  

Efekty uczenia się zgodnie ze standardem kształcenia: 

-  zostały skalsyfikowane w trzy grupy: w zakresie wiedzy, w zakresie umiejętności, w zakresie 

kompetencji społecznych.  Efekty uczenia się zostały właściwie przypisane do form zajęć o 

charakterze aktywizującym, co umożliwia ich osiągnięcie przez studentów. Stanowią podstawę 

do realizacji zadań zawodowych i świadczeń zdrowotnych przez absolwentów na rynku 

świadczeń zdrowotnych. Efekty uczenia się dla zajęć o charakterze praktycznym, w tym m. in. 

dla praktyk zawodowych umożliwiają osiągnięcie specjalistycznych umiejętności zawodowych 

i kompetencji społecznych wymaganych w pracy pielęgniarki i określonych w standardzie 

kształcenia, które przygotowują do wykonywania zawodu pielęgniarki zgodnie; 

-  w grupie efektów uczenia się uwzględniono umiejętności posługiwania się językiem 

angielskim na poziomie B2 + ESOKJ, które przypisano do zajęć: język angielski w formie 

ćwiczeń; 

-  uwzględniono wszystkie efekty w zakresie kompetencji społecznych. Efekty te są zgodne 

również z sylwetką absolwenta, przygotowując go do przestrzegania w pracy zawodowej: 

Kodeksem Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej, prawa 

zawodowego, zasad współpracy społecznej, dążenia do rozwoju własnego i rozwoju 

pielęgniarstwa jako profesji o szczególnym znaczeniu społecznym.  
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Efekty w zakresie umiejętności zawodowych, posługiwania się językiem obcym i kompetencji 

społecznych zostały w większości przypisane do dominującej dyscypliny naukowej: nauki o 

zdrowiu.  

Efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych przegotowują do wykonywania 

zawodu w obszarach określonych w ustawie o zawodach (Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej - Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zmianami). 

) oraz do realizacji samodzielnych świadczeń zdrowotnych  (Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie    rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych   i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 

samodzielnie   bez    zlecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017 r. poz. 497), a także realizacji zadań 

zawodowych w poszczególnych zakresach świadczeń gwarantowanych 

(rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń    gwarantowanych z poszczególnych 

zakresów świadczeń zdrowotnych). Stanowią również bazę do dalszego rozwoju zawodowego 

w ramach kształcenia podyplomowego i/ lub prowadzenia badań naukowych w zakresie 

praktyki pielęgniarskiej i/lub zawodowego rynku pracy.  

TREŚCI PROGRAMOWE 
Analiza treści 

programowych w 

zakresie zgodności z 

efektami uczenia się 

Treści programowe są wewnętrznie spójne oraz zgodne z: 

- standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. 

U. 2019, poz. 1573), 

- dyrektywami UE - Directive 2005/36/WE; Directive2013/55/UE,, 

- poziomem kształcenia – studia drugiego stopnia, 

- określonymi dla kierunku efektami uczenia się,  

- celami i zakresem kształcenia na kierunku, 

- Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039 ze 

zmianami). 

Treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się. 
Analiza treści 

programowych pod 

kątem zgodności z 

wiedzą i praktyką w 

zakresie dyscypliny/ 

dyscyplin, do których 

przyporządkowano 

kierunek studiów 

Treści kształcenia uwzględniają wiedzę i jej zastosowania w zakresie dyscyplin: nauki o 

zdrowiu (dyscyplina wiodąca) i nauki medyczne, do których kierunek został 

przyporządkowany. 
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Analiza treści 

programowych, w 

kontekście 

kompatybilności z 

obowiązującymi 

normami i zasadami 

właściwymi dla danego 

zakresu działalności 

zawodowej 

Zgodnie z profilem praktycznym studiów treści programowe określone w sylabusach/ kartach 

przedmiotów i przydzielone do grup szczegółowych efektów uczenia się, odnoszą się do norm 

i zasad praktyki z obszaru działalności zawodowej pielęgniarek, a także zawodowego rynku 

pracy w zakresie świadczeń pielęgniarskich, uwarunkowaniami prawa zawodowego, prawa 

regulującego świadczenia zdrowotne, funkcjonowanie podmiotów leczniczych, etyki 

zawodowej, wytycznymi konsultantów krajowych i wojewódzkich w poszczególnych 

dziedzinach pielęgniarstwa, standardami i procedurami praktyki pielęgniarskiej, dowodami 

naukowymi dla praktyki pielęgniarskiej.  
Analiza treści 

programowych w 

zakresie uwzględnienia 

aktualnej wiedzy i stanu 

praktyki w obszarach 

działalności zawodowej 

/gospodarczej oraz 

zawodowego rynku 

pracy zgodnie z 

kierunkiem studiów 

Treści kształcenia uwzględniają aktualną wiedzę w zakresie, nauk społecznych i 

humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, badaniach naukowych i rozwoju 

pielęgniarstwa oraz są właściwe dla aktualnego stanu praktyki w obszarach działalności 

zawodowej oraz zawodowego rynku pracy. Treści kształcenia przypisane poszczególnym 

przedmiotom zawierają zagadnienia dotyczące nowoczesnego, opartego na dowodach 

naukowych podejścia do pielęgniarstwa. W programie kształcenia uwzględniono aktualnie 

stosowane w praktyce rozwiązania naukowe. Wiedza bazuje na aktualnej literaturze i 

doniesieniach naukowych. Zagadnienia praktyczne uwzględniają aktualne standardy, 

procedury i technologie przygotowujące studentów do samodzielnej realizacji świadczeń w 

systemie lecznictwa na zasadach zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej a także samodzielnej 

ordynacji leków opartą na kompleksowym badaniu fizykalnym, wystawianiu recept/ zleceń 

odpowiednio na leki i wyroby medyczne, badania diagnostyczne.  
Analiza kompleksowości 

treści programowych 
Treści programowe są kompleksowe, adekwatne do zajęć przewidzianych w programie 

studiów drugiego stopnia. Uwzględniają także treści wynikające z przedmiotów 

fakultatywnych /do wyboru, przedmiotów dodatkowych = w ramach grupy zajęć nauki w 

zakresie podstaw opieki specjalistycznej.   
Analiza specyfiki treści 

programowych dla 

danego kierunku 

studiów 

Treści programowe są zgodne ze specyfiką kierunku studiów. 

Analiza treści 

programowych w 

kontekście zapewnienia 

możliwości osiągnięcia 

przez studentów efektów 

uczenia się 

Treści programowe umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.  

Analiza treści 

kształcenia w zakresie 

uwzględnienia pełnego 

zakresu treści 

programowych 

Treści kształcenia uwzględniają pełen zakres treści określonych w standardzie kształcenia na 

studiach drugiego stopnia.   
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określonych w 

standardach kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

Analiza planu studiów Plan studiów/ harmonogram studiów jest zgodny z rozporządzeniem  

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018   r. w sprawie studiów (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami) oraz standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki (Dz. U. 2019, poz. 1573). 

Uwzględnia: 

- podział na lata i semestry kształcenia, 

- grupy zajęć (moduły) i zajęcia (przedmioty) przypisane do poszczególnych grup (modułów),  

- liczbę godzin do zajęć i poszczególnych form tych zajęć oraz dla praktyk zawodowych, 

- liczbę godzin dla semestrów, dla poszczególnych roczników i sumarycznie dla całego cyklu 

kształcenia,  

- liczbę godzin dla zajęć w ramach nauk społecznych i humanistycznych, 

- liczbę godzin zajęć z języka angielskiego, 

- liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela lub innej osoby, 

-  liczbę godzin zajęć do wyboru, 

-  liczba godzin zajęć ponadstandardowych, 

- liczbę ECTS dla zajęć i grup zajęć, wyodrębnioną liczbę ECTS dla zajęć o charakterze 

praktycznym, 

- liczbę ECTS dla zajęć z języka angielskiego, 

- liczbę ECTS dla praktyk zawodowych,  

- liczbę ECTS dla poszczególnych semestrów, dla poszczególnych roczników i sumarycznie 

dla całego cyklu kształcenia,  

- liczbę ECTS dla zajęć w ramach nauk społecznych i humanistycznych, 

- liczbę ECTS dla zajęć do wyboru,  

- liczbę ECTS dla seminarium dyplomowego,  

- liczbę ECTS dla egzaminu dyplomowego, 

- liczba ECTS za zajęcia ponadstandardowe/dodatkowe, 

Również plan zajęć do realizacji przez studenta uwzględnia równomierne obciążenie pracę, 

Plan studiów umożliwia studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  
Analiza równomiernego 

obciążenia studentów w 

poszczególnych latach i 

semestrach 

Studenci obciążeni pracą równomiernie, z uwzględnieniem poszczególnych semestrów (nie 

mniej niż 30 ECTS na semestr) i poszczególnych lat studiów (nie mniej niż 60 ECTS na rok), 

uwzględniając nakład pracy studentów niezbędny do osiągnięcia przez nich efektów uczenia 

się przypisanych do grup zajęć i poszczególnych przedmiotów. 
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 Należy jednak podkreślić, że ze względu na dużą liczbę godzin określonych w standardzie 

kształcenia, średnie roczne obciążenie pracą studenta wynosiło 665 godz., średnie 

semestralne- 332,5 godz., średnie miesięczne – 66,5 godz., średnie dzienne- 5,5 godziny.  
Analiza sekwencyjności 

przedmiotów 
Sekwencja przedmiotów właściwa. Należy podkreślić, że w programie studiów uwzględniono 

sekwencyjność grup zajęć, zajęć (przedmiotów), form zajęć i treści kształcenia. Taka 

struktura sekwencyjności zapewnia studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  

METODY KSZTAŁCENIA  
Wskazane w programie 

metody kształcenia 
W programie studiów wskazano formy zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia praktyczne ,  

ćwiczenia MCSM i PZ. Natomiast jako metody:  metody podające np. wykład informacyjny; 

metody problemowe, metody aktywizujące np. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, 

studiowanie literatury, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów; metody eksponujące np. film, 

metody programowane z użyciem komputera; metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia, instruktaż 

(wstępny, bieżący, końcowy), symulacja medyczna (realizowana wg scenariuszy), symulacja 

medyczna pośredniej i wysokiej wierności, metoda indywidualnych przypadków, praca w 

grupie, metody stosowane w sytuacji wykonywania świadczeń zdrowotnych w naturalnym 

środowisku, pod bezpośrednim nadzorem opiekuna praktyki zawodowej. W doborze metod 

uczenia się są uwzględniane najnowsze osiągnięcia dydaktyki akademickiej, a w nauczaniu i 

uczeniu się odpowiednio dobrane środki i narzędzia dydaktyczne wspomagające osiąganie 

efektów uczenia się, nowoczesne multimedialne narzędzia dydaktyczne zapewniające stały 

kontakt między nauczycielem a studentami i możliwość weryfikacji efektów uczenia się.  
Analiza czy metody 

kształcenia są 

zorientowane na 

studentów i czy 

motywują ich do 

aktywnego udziału w 

procesie nauczania, 

uczenia się 

Metody kształcenia zapewniają stymulację studentów do samodzielności i pełnienia aktywnej 

roli w procesie uczenia się. W większości są to metody problemowe i aktywizujące, dzięki 

którym studenci mogą nabywać kompetencje w zakresie samodzielnego uczenia się. Metody 

kształcenia zostały wskazane w sylabusach/ kartach przedmiotów. Wprowadzono ćwiczenia 

praktyczne dające możliwość osiągniecia efektów uczeni się w zakresie umiejętności poprzez 

przygotowania właściwego projektu postepowania w określonej złożonej sytuacji klinicznej , 

przygotowania standardu opieki lub standardu edukacyjnego, przygotowania projektu porady 

terapeutycznej w określonym stanie klinicznym na bazie Casy study, samodzielna ordynacja 

leków w oparciu o kompleksowe badanie fizykalne albo innych wyrobów medycznych i /lub 

wystawienia odpowiednich zleceń , przewodnik dla pacjenta. 
Analiza czy w 

programie uwzględnia 

się środki dydaktyczne 

właściwe dla efektów 

uczenia się 

W programie wskazano właściwe środki dydaktyczne adekwatnie do określonych efektów 

uczenia się, co umożliwia studentom ich osiągnięcie. 
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Analiza czy 

uwzględnione w 

programie studiów 

metody i środki 

dydaktyczne 

umożliwiają osiągnięcie 

efektów uczenia się, w 

tym określone w 

standardzie kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

W programie studiów uwzględnione są metody i środki dydaktyczne umożliwiające 

osiągnięcie określonych efektów uczenia się oraz zgodne z aktualnym standardem 

kształcenia. 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie studiów 

metody i środki 

dydaktyczne 

umożliwiają 

przygotowanie do 

działalności zawodowej 

w obszarach 

zawodowego rynku 

pracy właściwych dla 

kierunku 

W programie studiów uwzględnione są metody i środki dydaktyczne umożliwiające 

przygotowanie do działalności zawodowej na rynku pracy. 

Metody kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia 

zapewniają przygotowanie do działalności zawodowej pielęgniarki W przygotowaniu do 

zawodu pielęgniarki/pielęgniarza wskazano zróżnicowane metody i środki umożliwiające 

przyswajanie wiedzy, rozwiązywanie problemów, nabywanie umiejętności oraz działalność 

praktyczną i naukową  Przygotowują studentów do pełnienia aktywnej roli zawodowej poprzez 

np. ćwiczenia w ramach symulacji medycznej, pod kierunkiem nauczyciela, pracę z pacjentem 

w warunkach rzeczywistych w ramach praktyk zawodowych. Wskazane metody integrują 

wiedzę z różnych dziedzin, uczą myślenia problemowego, praktycznego rozwiązywania 

problemów i sprawnego podejmowania decyzji w oparciu o dowody naukowe, samodzielnego 

zajmowania stanowiska, krytycznego myślenia zawodowego. Uwzględnione w programie 

studiów metody uczą wartościowania i prawidłowej oceny. Pozwalają także na rozpoznawanie 

indywidualnych potrzeb studentów i umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. 

 
Analiza czy 

uwzględnione w 

programie metody i 

środki dydaktyczne są 

zgodne ze standardem 

kształcenia (jeśli 

dotyczy) 

Program uwzględnia metody i środki dydaktyczne, które są zgodne ze standardem 

kształcenia. 

Środki dydaktyczne, np., wyposażenie pracowni nauk specjalistycznych, MCSM, pracowni 

informatycznych, opisy indywidualnych przypadków, międzynarodowe klasyfikacje diagnoz i 

interwencji pielęgniarskich oraz bazy informacji farmakologicznych, bibliograficzne bazy 

cyfrowe, bazy naukowe, aplikacje e-zdrowie itd. umożliwiają spełnienie wymogów standardu 

kształcenia dla osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się.  
Analiza metod i 

środków dydaktycznych 

uwzględnionych w 

programie w zakresie 

możliwości opanowania 

języka obcego na 

właściwym poziomie 

ESOKJ 

Wskazane w programie metody kształcenia związane z nabywaniem umiejętności 

posługiwania się językiem obcym (ćwiczenia uwzględniające słownictwo zawodowe: słowne 

(opis, praca z książką/w parach/grupach, konwersacja; oglądowe (pokaz, wykorzystanie 

materiałów audiowizualnych), ); praktyczne (działalność własna)), umożliwiają uzyskanie 

kompetencji w zakresie opanowania języka obcego na poziomie B2 +.    
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Analiza zakresu 

zastosowania metod i 

technik kształcenia na 

odległość w metodyce 

kształcenia 

uwzględnionej w 

programie studiów 

W ramach kształcenia na odległość uwzględniono platformy MS Teams; Moodle, a do 

obsługi studenta Wirtualną Uczelnię (BAZUS). Narzędzia te umożliwiają realizację zajęć z 

wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość. Studenci mogą korzystać 

funkcjonalność z systemu Micre Soft zarówno na terenie Uczelni jak i z dostępu domowego.  

 
Analiza wewnętrznej 

spójności 

poszczególnych 

elementów programu 

Stwierdza się wewnętrzną spójność programu studiów: w zakresie struktury, liczby godzin, 

liczby ECTS, efektów uczenia się, treści kształcenia, sekwencyjności, metod i technik 

nauczania i uczenia się, obciążenia pracą studenta (w cyklu kształcenia, poszczególnych 

latach i semestrach).  

PRAKTYKI  ZAWODOWE 
Analiza wskaźników 

programu praktyk 

zawodowych ( liczba 

godzin liczba ECTS ) 

Praktyki zawodowe: liczba godzin, punktów ECTS, przypisanie do poszczególnych grup zajęć 

(modułów) i poszczególnych zajęć (przedmiotów) zgodne ze standardem kształcenia 

`(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. 

U. 2019, poz. 1573), uwzględnione w programie studiów, planie/ harmonogramie studiów, 

sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach których wśród form realizacji zajęć uwzględniono 

praktyki zawodowe.  
Analiza efektów uczenia 

się przypisanych do 

praktyk zawodowych  

Efekty uczenia się przypisano do realizacji  w trakcie praktyk zawodowych powiązano z 

poszczególnymi grupami zajęć (modułami) zgodnie ze standardem kształcenia 

`(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. 

U. 2019, poz. 1573), co uwzględniono w programie studiów oraz w  sylabusach/ kartach 

przedmiotów w ramach których wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne 

i praktyki zawodowe, a także w Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.  
Analiza treści 

programowych 

przypisanych do 

praktyk zawodowych 

Treści programowe właściwie przypisano do PZ co umożliwia osiągnięcie efektów uczenia 

się przypisanych do PZ.  

Treści programowe przypisane do PZ są w ramach  poszczególnych grupa  zajęć (modułów) 

oraz zajęć (przedmiotów) zgodnie ze standardem kształcenia ̀ (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), co 

uwzględniono w  sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach których wśród form realizacji 

zajęć uwzględniono praktyki zawodowe, a także w Dzienniczku praktycznych umiejętności 

zawodowych.  
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Analiza metod 

weryfikacji i oceny 

osiągania przez 

studentów efektów 

uczenia się w trakcie 

praktyk zawodowych  

Metody weryfikacji i oceny osiągania przez studentów efektów uczenia się w trakcie  praktyk 

zawodowych są obiektywne i zgodne ze standardem kształcenia `(Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. 

U. 2019, poz. 1573), sprecyzowane w programie studiów, harmonogramie/ planie studiów, w 

sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach których wśród form realizacji zajęć uwzględniono 

praktyki zawodowe, a także w Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.   

✓ zaliczenie czynności bieżących,  

✓ stuprocentowa obecność na zajęciach i w nich aktywny udział, 

✓ zaliczanie umiejętności praktycznych/efektów uczenia się z ich potwierdzeniem w 

"Dzienniku praktycznych umiejętności zawodowych” 

Warunki 

realizacji 

programu  

Adekwatność 

programu 

względem 

zasobów 

kadrowych i 

materialnych 

Wydziału,  

Zgodność z 

możliwościami i 

potrzebami 

studentów.  

 

 Warunki organizacyjne- plan zajęć na terenie Uczelni i w podmiotach kształcenia 

praktycznego, właściwa liczebność grup studenckich, sekwencyjność grup zajęć (modułów), 

zajęć (przedmiotów), form tych zajęć oraz treści kształcenia są właściwe i umożliwiają 

studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  Realizacja programu studiów zgodnie z 

Regulaminem studiów, standardem kształcenia i wytycznymi KRASzPiP, realizacja kształcenia 

praktycznego zgodnie z Regulaminem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

przeprowadzanie egzaminu dyplomowego (część teoretyczna, część praktyczna, obrona pracy 

dyplomowej) zgodnie z Regulaminem studiów i Regulaminem egzaminu dyplomowego, 

realizacja programu studiów w oparciu o właściwie przygotowane sylabusy/ karty 

przedmiotów zapewnia sprawny przebieg procesu kształcenia. Wdrożone procedury 

antymobingowa i antydyskryminacyjna oraz zasady postępowania w przypadku niewłaściwego 

zachowania studenta zapobiegają patologicznym zjawiskom społecznym oraz ułatwiają 

postępowanie w przypadku ich wystąpienia.  

Program adekwatny do infrastruktury, zasobów rzeczowych i kadrowych Wydziału Nauk o 

Zdrowiu. Nowoczesne sale dydaktyczne, nowoczesne centrum symulacji, kompleksowo 

wyposażone pracownie specjalistyczne.  Słabą stroną bazy dydaktycznej jest często 

uszkadzający się sprzęt projekcyjny w salach dydaktycznych, wyeksploatowane komputery w 

sali komputerowej oraz brak klimatyzatorów w części pracowni dydaktycznych, brak szafek w 

szatniach. W odniesieniu do kadry- zachowany jest wskaźnik dostępności 1;13 oraz wskaźnik 

50% realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli, dla których Uczelnia jest podstawowym 

miejscem pracy. Kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych z wykształceniem 

kierunkowym zgodnym z nauczanymi przedmiotami, doświadczenie zawodowe zgodne z 

nauczanymi przedmiotami i/ lub dorobek naukowy. Zasadna jest stopniowa, zgodna z 

wewnętrzną procedurą, zamiana zatrudnienia instruktorów i ich awans na stanowisko asystenta.  
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Program jest dostosowany do możliwości studentów. Kryteria rekrutacyjne umożliwiają 

przyjęcie na studia kandydatów o kwalifikacjach wejściowych umożliwiających osiągnięcie 

efektów uczenia się w toku studiów.  Program dostosowany jest do możliwości 

psychofizycznych studentów oraz dostosowany do ich potrzeb. Program jest dostępny do 

realizacji przez studentów z niektórymi rodzajami niepełnosprawności. Ze względu na 

specyfikę kierunku nie studiują na nim osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub 

psychoruchową. W przypadku czasowego ograniczenia sprawności fizycznej możliwa jest 

realizacja programu dzięki dostosowaniu infrastruktury Wydziału Nauk o Zdrowiu dla potrzeb 

osób z niepełnosprawnością (windy, podjazdy, nauczanie hybrydowe, indywidualna 

organizacja studiów, wyposażenie do wyroby medyczne- np. stetoskop ze wzmocnionym 

odbiorem dźwięków dla studentów z niedosłuchem,  

Krótkie 

omówienie 

sugestii zmian 

programowych 

zgłaszanych 

przez 

pracowników, 

studentów i 

pracodawców (z 

komentarzem 

dotyczącym 

wprowadzania 

lub nie). 

 1. Wprowadzono do Strategii Rozwoju Mazowieckiej w Płocku na lata 2021-2025 zapisy 

uwzględniające specyfikę kształcenia w tym również na kierunku pielęgniarstwo studia 

drugiego stopnia. 

2. Zaproponowano (w czasie spotkań z władzami Wydziału, Radą Interesariuszy) treści 

do celów strategicznych Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu: 

1. wysoka jakość kształcenia, 

2. rozwój działalności naukowo badawczej, 

3. doskonalenie współpracy społeczno- gospodarczej, 

4. doskonalenie wsparcia dla studentów, 

5. doskonalenie współpracy międzynarodowej, 

6. efektywne zarządzanie wydziałem i na poszczególnych kierunkach studiów. 

7. Powiązanie programów studiów na kolejne lata akademickie z nową Strategią Rozwoju 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na lata 2021-2025 (Uchwała Senatu 

25/2021 z dnia 22 czerwca 2021). 

8. Wykorzystanie w opracowaniu kolejnych programów studiów „Ekspertyzy z 

zaleceniami dla Władz Wydziałów oraz Uczelnianego Biura Karier” opracowanej na 

podstawie przeprowadzonego badania „Zapotrzebowanie na nowe kompetencje 

absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.   

9. Uwzględnienie w planie/ harmonogramie studiów większej liczby godzin z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ale w ramach określonych 

przez standard kształcenia.  

10. Proponuje się przypisanie punktów ECTS nie tylko do zajęć (przedmiotu) ale również 

do poszczególnych form tych zajęć (przedmiotu). 

11. Zwrócono również uwagę, aby w koncepcji kształcenia wyrażonej w kolejnych 

programach studiów miały odzwierciedlenie informacje dotyczące realizacji 
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kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, liczba punktów 

ECTS przypisanych tej formie zajęć oraz metody weryfikacji efektów uczenia się. 

12. Rozważenie możliwości podjęcia próby oszacowania perspektywicznej przydatności 

zawodowej na rynku pracy absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo, np. poprzez perspektywiczne oszacowanie liczby etatów/ lub miejsc 

innych form zatrudnienia dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo w poszczególnych 

podmiotach z uwzględnieniem oddziałów, poradni i pracowni specjalistycznych. 

Wymaga to jednak konieczności pozyskania z podmiotów leczniczych 

perspektywicznego zwalniania miejsc pracy w związku z odejściem na emeryturę, 

rentę, zmianę miejsca pracy, zgon itp.  Należy jednak wziąć pod uwagę trudności w 

pozyskaniu takich danych nie tylko ze względu na obawy podmiotu do ujawniania 

pewnych danych kadrowych, ale także ze względu na przedłużającą się aktywność 

zawodową pielęgniarek/ pielęgniarzy. 

13. Zwiększenie liczby godzin zajęć o charakterze praktycznym realizowanych w oparciu 

o scenariusze, z naciskiem na kompetycje miękkie (komunikacja z pacjentem i jego 

rodziną ). Kształtowanie empatycznej postawy studenta. 

14. W treściach scenariuszy w MCSM uwzględniono pacjentów: dziecko, rówieśnik, 

senior, zdenerwowana rodzina, agresywny pacjent, agresywna rodzina.  

15. Częstsze zastosowanie scenariuszy pośredniej i wysokiej wierności w realizacji zajęć 

o charakterze praktycznym. 

16. Diagnozowanie kompetencji cyfrowych kandydatów (dedykowana ankieta na etapie 

rekrutacji). 

17. Jeśli będzie taka możliwość to realizacja wymiany studenckiej, nauczycielskiej i 

prowadzenie zajęć w formie on-line, np. Google Meet, MS Teams z uczelniami 

partnerskimi. 

18. Jeśli będzie taka potrzeba dla doskonalenia realizacji procesu kształcenia kontynuacja, 

wzorem dotychczasowym, zorganizowania szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej 

z zakresu obsługi platform MS TEAMS i MOODLE. Zwiększenie kontaktu z działem 

informatycznym. 

19. W przypadku ograniczonego dostępu do pacjentów w określonych stanach klinicznych 

umożliwienie studentom osiągnięcie określonych efektów uczenia się w warunkach 

symulacji wysokiej wierności zgodnie ze standardami kształcenia. 

20. Ewentualne podjęcie próby wdrożenia kompleksowej innej platformy edukacyjnej 

Podjęcie próby poszukiwania rozwiązania alternatywnego do czasu upływu 5 lat od 

wdrożenia BAZUS.  
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21. Pozostałe działania doskonalące powiązane z programem studiów i jego realizacją 

przedstawiono w treści niniejszego sprawozdania  dot. Samooceny Wydziału 

Analiza programu 

studiów z punktu 

widzenia rynku 

pracy.  

 22. Program stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Program i propozycje jego 

aktualizacji zostały wypracowane wspólnie z interesariuszami zewnętrznymi i 

uwzględniają ich sugestie. 

Przeszkody w 

optymalnej 

realizacji 

programu 

studiów. 

 Pandemia Covid-19, jej skutki zdrowotne, organizacyjne, w systemie świadczeń zdrowotnych 

itd.  

Problemy organizacyjne podmiotów leczniczych w związku z pandemią Covid-19 

Brak klimatyzatorów w części sal dydaktycznych 

Często niedziałający lub słabo działający sprzęt projekcyjny w salach dydaktycznych. 

Słabe strony e- Dziekanatu w zakresie system BAZUS. 

Szczególnie 

cenne inicjatywy 

i innowacje 

dydaktyczne – 

podjęte i 

planowane. 

 1. Przeprowadzenie badania rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje 

absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, w tym m. in. kierunku 

pielęgniarstwo drugiego stopnia (badania „Zapotrzebowanie na nowe kompetencje 

absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”).   
2. Zastosowanie nowatorskich technologii symulacyjnych w kształceniu studentów. 

3. Realizacja zajęć z nauk w zakresie podstaw opieki specjalistycznej. 

4. Wykorzystywanie międzynarodowych klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich, np. 

ICNP. 

5. Prezentowanie e-dokumentacji analogicznej jak w podmiotach leczniczych. 

6. Różnorodne formy zajęć aktywizujące studentów. Nie tylko wykłady i praktyki 

zawodowe, ale również seminaria, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia MCSM,  co jest 

szczególnie ważne dla kształtowania umiejętności praktycznych. 

7. Sekwencyjność nie tylko zajęć (przedmiotów) ale również form tych zajęć (wykłady 

- seminaria- ćwiczenia - ćwiczenia MCSM -  PZ) i sekwencyjności treści kształcenia 

między przedmiotami. 

8. Realizowanie zajęć w MCSM z udziałem opiekunów PZ 

9. Realizowanie zajęć interprofesjonalnych w MCSM 

10. Realizowanie zajęć dla szkół podstawowych i średnich w MCSM 

11. Rozwój wsparcia dydaktycznego nauczycieli. 

12. Kontynuacja inicjatyw dla doskonalenia warunków WNoZ jako środowiska 

przyjaznego dla studentów, nauczycieli i pracowników.  

13. Implementacja wyników współpracy z ICN i WHO do procesu kształcenia. 

14. Przewodnik dla studentów 
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15. Przewodnik dla nauczycieli 

16. Opracowanie przewodników dydaktycznych/ podręczników/ skryptów w formie 

cyfrowej i/ lub drukowanej 

17. Działania implementujące osiągnięcia naukowe do praktyki, w ramach współpracy z 

podmiotem zewnętrznym, np. Klinimetria 

18. Materiały dydaktyczne, scenariusze, literatura- częściowo anglojęzyczne 

19. Podejmowanie wspólnych inicjatyw z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

20. Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w organizację i realizację procesu 

kształcenia 
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Propozycje działań doskonalących  

  Zmiany w programie na kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia   

 

1. Zmiana opisu efektów uczenia się 

Nie dokonywano zmian 

2. Przyporządkowanie kierunków studiów do dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych 
- Uchwała Nr 43/2020 Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dniu 22 

września 2020 r. w sprawie przyporządkowania kierunku studiów drugiego stopnia 

pielęgniarstwo do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty 

uczenia się dla tego kierunku 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: 

- Nauki o zdrowiu – 74% (wiodąca) 

- Nauki medyczne – 26% 

 

- Uchwała Nr  25/2020 z dnia 22 września 2020 roku Rady Programowo – 

Dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie zatwierdzenia zmiany uchwały Nr  

107/2019 Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dnia 24 września 2019 r. 

w sprawie przyporządkowania kierunku studiów drugiego stopnia pielęgniarstwo do 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się dla 

tego kierunku. 

- opinia Rady Interesariuszy kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo z dnia 21 września 

2020 r. 

- pozytywna opinia Rady Uczelnianej Samorządu Studentów 

3. Zmiany w programie studiów 

- Uchwała Nr 38/2020 Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z dniu 22 

września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia 

o profilu praktycznym na kierunku pielęgniarstwo 

- Uchwała Nr  20/2020 z dnia 22 września 2020 roku Rady Programowo – 

Dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie zatwierdzenia zmian w programie 

studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym pielęgniarstwo 

- opinia Rady Interesariuszy kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo z dnia 21 września 

2020 r. 

- pozytywna opinia Rady Uczelnianej Samorządu Studentów 
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MODUŁ/PRZEDMIOT PROPONOWANA ZMIANA od 2021/2022 

I UZASADNIENIE **: 

MODUŁ 
Przedmiot 

 
W opracowaniu udoskonalonej wersji 

programu studiów uczestniczyli 

interesariusze wewnętrzni (nauczyciele 

akademiccy, studenci), oraz interesariusze 

zewnętrzni (przedstawiciele 

pracodawców, samorządu zawodowego 

pielęgniarek i położnych oraz 

pielęgniarskich towarzystw naukowych i 

stowarzyszeń zawodowych, częściowo 

zrzeszonych w Radzie Interesariuszy. 

Część zajęć pozostawiono w formie e-

learningu – 110 godzin  ( 8,8  ECTS)  na 

prośbę studentów, zgodnie z wytycznymi 

standardu kształcenia oraz na wniosek 

interesariuszy zewnętrznych, którzy 

podkreślili, że taka forma zajęć doskonali 

umiejętności studenta w korzystaniu z 

technologii cyfrowych, co ma znaczenie 

w realizacji świadczeń zdrowotnych, np. 

e-porada, e-recepta, e-zlecenie. 

Nauczyciele z kolei podkreślili, że będzie 

doskonaliła również umiejętność 

korzystania z naukowych cyfrowych baz 

danych, a także profesjonalnych portali 

pielęgniarskich i innych medycznych, co 

jest ważne, np. w praktyce pielęgniarskiej 

opartej na dowodach naukowych, 

zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej. 

Ułatwi im także pozyskiwanie informacji 

o cechach wielokulturowych 

pielęgniarstwa, a także aspektach 

międzynarodowych pielęgniarstwa i jego 

cechach w innych państwach Europy i 

świata. Do zajęć z Badań naukowych w 

pielęgniarstwie wprowadzono formę 

ćwiczeń (5 godz.) dla lepszego 

przygotowana studentów do kolejnych 

zajęć tj. seminarium dyplomowego. 

Zmiana ta była również podyktowana 

wynikami analizy prac dyplomowych i 

ich słabymi stronami. 

Na wniosek nauczycieli w kartach 

przedmiotów zweryfikowano bilans 

punktów ECTS na bardziej przejrzysty. 

Obciążenie studenta wyrażone punktami 

ECTS zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez studentów i Radę Interesariuszy. 

Jednoznacznie sprecyzowano, że na 

kierunku pielęgniarstwo, zgodnie ze 

W st. – 10; W e-l – 5 
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Pielęgniarstwo 

wielokulturowe  

Zarządzanie w 

pielęgniarstwie  

W st. – 15; W e-l - 5 

Psychologia zdrowia  W st. – 15; W e-l - 5 

Prawo w praktyce 

pielęgniarskiej  

W st. – 5; W e-l - 5 

Dydaktyka medyczna  W st. – 15; W e-l - 5 
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ec
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1. Chirurgia  

onkologiczna                                                                                                     

2. Międzynarodowa 

klasyfikacja diagnoz 

pielęgniarskich  

W st. – 5; W e-l - 5 

1. Profilaktyka 

okołomenopauzalna                                                                                 

2. Pielęgniarstwo 

nefrologiczne  

W st. – 5; W e-l – 5; 

Ćw. MCSM. - 20 

1. Nowe kompetencje 

w 

pielęgniarstwie                                                                                

2. Nowoczesne techniki 

diagnostyki i leczenie 

niepłodności  

W st. – 10; W e-l – 0 

1. Podstawy alergologii                                                                                                       

2. Podstawy 

otolaryngologii 

W st. – 5; W e-l - 5 

1. Nowoczesne techniki 

diagnostyczne                                                                               

2. Ortopedia  

W st. – 10; W e-l – 0 

1. Nowoczesne techniki 

w profilaktyce wad 

wrodzonych                                                                               

2. Gerontologia i 

organizacja opieki 

geriatrycznej  

W st. – 10; W e-l – 0 
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Farmakologia i 

ordynowanie produktów 

leczniczych  

W st. – 15; W e-l - 5 

Pielęgniarstwo 

epidemiologiczne  

W st. – 5; W e-l - 5 

Endoskopia  W st. – 10; W e-l - 5 

Poradnictwo w 

pielęgniarstwie  

W st. – 10 

Koordynowana opieka 

zdrowotna  

W st. – 15; W e-l - 5 

Promocja zdrowia i 

świadczenia 

profilaktyczne  

W st. – 10;  

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

niewydolność krążenia i 

W st. – 10; W e-l - 5 
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zaburzenia rytmu, 

nadciśnienie tętnicze  
standardem kształcenia obowiązuje 

stuprocentowa obecność, zweryfikowano 

metody kształcenia, metody 

umożliwiające studentom osiągnięcie 

efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych 

oraz formy oceny formułującej i oceny 

podsumowującej. Zaliczenie praktyk 

zawodowych przeniesiono do oceny 

podsumowującej. W zakresie metod i 

form oceny osiągnięcia przez studentów 

efektów uczenia się uwzględniono 

również te służące weryfikacji efektów 

osiąganych w ramach zajęć realizowanych 

z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Zaktualizowano 

literaturę podstawową i uzupełniającą. 

Zaktualizowano treści kształcenia w 

kontekście efektów uczenia się oraz 

uwzględniając aktualną wiedzę, rozwój 

technologiczny i zgłaszane sugestie przez 

interesariuszy zewnętrznych i 

wewnętrznych. Zweryfikowano również 

treści kształcenia w zakresie ich 

sekwencyjności np. bardziej sprofilowano 

zawodowo treści kształcenia w ramach 

języka angielskiego. 

Biorąc pod  uwagę sugestię interesariuszy 

zewnętrznych oraz wyniki analizy prac 

dyplomowych zaplanowano, że prace 

dyplomowe winny uwzględniać element 

opracowania dla praktyki pielęgniarskiej, 

np. na podstawie przeprowadzonych 

badań, ich analizy i wysuniętych 

wnioskach przygotowanie 

zaleceń/wskazówek dla praktyki 

pielęgniarskiej, standardu postępowania, 

przewodnika, projektu działań 

pielęgniarskich lub innej formy jako 

implementacji wyników 

przeprowadzonych badań do praktyki 

pielęgniarskiej na zasadach EBPN. 

Zweryfikowano również treści kształcenia 

dla ułatwienia możliwości osiągania 

efektów uczenia się, np. w ramach zajęć z 

Farmakologii i ordynowania produktów 

leczniczych realizowanych w formie 

ćwiczeń MCSM. 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

niewydolność oddechowa  

W st. – 10; 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

leczenie nerkozastępcze  

W st. – 10; 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

cukrzyca  

W st. – 10; 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

choroba nowotworowa  

W st. – 10; W e-l - 5 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

rany przewlekle i przetoki  

W st. – 10; W e-l - 5 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

ból  

W st. – 10; 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

leczenie żywieniowe  

W st. – 10; W e-l - 5 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

tlenoterapia ciągła i 

wentylacja mechaniczna  

W st. – 10; 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

zaburzenia układu 

nerwowego  

 

W st. – 10; W e-l - 5 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

zaburzenia zdrowia 

psychicznego  

 

W st. – 10; W e-l - 5 
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Badania naukowe w 

pielęgniarstwie  W st. – 10; W e-l - 5 

Statystyka medyczna W e-l - 5 

Informacja naukowa  W e-l - 5 
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Pielęgniarstwo w 

perspektywie 

międzynarodowej  

 

W st. – 10; W e-l - 5 

 
 

V. 2.2. Analiza efektów uczenia się oraz propozycje działań doskonalących  

V.2.2.a Analiza ogólna  

 

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Pielęgniarstwo  Poziom studiów studia II stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

FORMA  Studia stacjonarne  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU 

PROGRAMU: 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

Członowie 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Patrycja Paskuda 

Absolwenct – Adrianna Grąbczewska Interesariusze zewnętrzny – mgr Agata 

Pawska 

data dokonania przeglądu 

programu: 

5.02.2021, 29.09.2021 

lp. KRYTERIA STAN AKTUALNY PROPOZYCJA 

ZMIAN 
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1 Zgodność efektów 

uczenia się z 

koncepcją kształcenia  

Zakładane efekty uczenia się na studiach 

drugiego stopnia zostały określone dla 

całego kierunku studiów i poszczególnych 

modułów zajęć, tj. odpowiednio: nauki 

społeczne i humanistyczne, nauki w 

zakresie podstaw opieki specjalistycznej, 

zaawansowana praktyka pielęgniarska, 

badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa 

Efekty uczenia się są zgodne ze z 

koncepcją kształcenia oraz standardem 

kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki.    

Brak  

2 Zgodność efektów 

uczenia się z celami 

kształcenia  

Efekty uczenia się są zgodne z celami 

kształcenia określonymi w programie 

studiów, a w szczególności z sylwetką 

absolwenta studiów IIº na kierunku 

pielęgniarstwo  

Brak  

3 Zgodność efektów 

uczenia się z profilem 

studiów 

Efekty uczenia się są zgodne z 

praktycznym profilem studiów i stwarzają 

absolwentowi możliwość rozwoju 

optymalnej kariery zawodowej, poprzez 

wyposażenie go w wiedzę, umiejętności, 

postawy prospołeczne i obywatelskie 

zgodnie z potrzebami lokalnego rynku 

pracy oraz wyzwaniami globalizacji. 

Brak 

4 Zgodność efektów 

uczenia się z 

obowiązującym 

standardem 

kształcenia (jeśli 

dotyczy) 

Efekty uczenia się, ogólne i szczegółowe, 

są zgodne ze standardem kształcenia 

przygotowującego do wykonywania 

zawodu pielęgniarki określającego efekty 

kierunkowe (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 

r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i 

ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 

1573) 

Brak  

5 Zgodność efektów 

uczenia się z 

poziomem Polskiej 

Ramy Kwalifikacji  

Efekty uczenia się dla studiów IIº są 

zgodne z  7 poziomem Polskiej Ramy 

Kwalifikacji. 

 

Brak  

6 Ocena specyfiki i 

zgodności efektów 

Efekty uczenia się są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach  

 Brak 
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uczenia się z 

aktualnym poziomem 

wiedzy, praktyki w 

obszarach 

działalności 

zawodowej oraz 

zawodowego rynku 

pracy właściwych dla 

kierunku studiów 

działalności zawodowej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku 

Pielęgniarstwo studia IIº . Efekty uczenia 

się uwzględniają w szczególności 

umiejętności praktyczne, kompetencje 

społeczne niezbędne w działalności 

zawodowej właściwej dla pielęgniarek. 

Pozwalają również na wykonywanie 

czynności związanych z 

przygotowywaniem, organizowaniem lub 

nadzorem nad udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej; zatrudnienie w 

instytucjach finansujących i nadzorujących 

realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz 

pacjentów. 

Uchwały odrębne dla wszystkich 

poszczególnych roczników. 

7 Ocena struktury 

efektów uczenia się w 

zakresach: wiedza, 

umiejętności, 

kompetencje 

społeczne 

 

 

 

Efekty uczenia się dla studiów IIº 

sklasyfikowano w 3 grupy w zakresie:  

- wiedzy 

- umiejętności 

- kompetencji społecznych  

Obejmują wszystkie efekty ogólne i 

szczegółowe wynikające ze standardu 

kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu pielęgniarki  

-  Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 

 21 sierpnia 2019 roku w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu lekarza,  

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego,  

fizjoterapeuty i ratownika medycznego ( 

Dz. U. 2019 poz.1573). 

Efekty uczenia się pogrupowano zgodnie z 

ww. standardem w 4 główne moduły – 

 A, B, C, D; 

 

A. Nauki społeczne i humanistyczne 

B. Zaawansowana praktyka 

pielęgniarska 

C. Badania naukowe i rozwój 

pielęgniarstwa 

Brak 
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D. Praktyki zawodowe  

oraz dla modułu ponadstandardowe nauki 

w zakresie podstaw opieki specjalistycznej 

 

8 Ocena uwzględnienia 

efektów 

komunikowania się w 

języku obcym i 

poziomu tej 

umiejętności według 

Europejskiego 

Systemu Opisu 

Kształcenia 

Językowego 

Wykaz efektów uczenia się określonych 

dla studiów IIº w zakresie: 

- wiedzy 

- umiejętności 

- kompetencji społecznych 

obejmuje efekty komunikowania się w 

języku angielskim na poziomie B2+ wg  

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego.  

Brak 

9 Ocena możliwości 

osiągnięcia efektów 

uczenia się  

Efekty uczenia się określone dla studiów 

IIº w ramach: 

- wiedzy  

- umiejętności 

- kompetencji społecznych 

są możliwe do osiągnięcia.  

Adekwatne do poziomu studiów. 

Są zgodne ze standardem kształcenia oraz 

z sylwetką absolwenta oraz 

kompetencjami zawodowymi określonymi 

w art.4 Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i 

Położnej  

(Dz.U. 2011 nr.174, poz.1039 ze 

zmianami). 

Osiągnięcie efektów uczenia się 

zapewniają różnorodne formy zajęć: 

wykłady, ćwiczenia praktyczne, e-learning 

oraz kształcenie w warunkach 

rzeczywistych podmiotów leczniczych w 

formie praktyk zawodowych. 

Brak 

10 Ocena stopnia 

zrozumiałości 

efektów uczenia się 

Efekty uczenia się określane dla studiów 

IIº są zrozumiałe dla studentów, 

nauczycieli, opiekunów praktyk 

zawodowych, interesariuszy zewnętrznych 

–  

co potwierdzono na spotkaniach 

tematycznych z interesariuszami 

zewnętrznymi i  

interesariuszami wewnętrznymi.  

Brak 
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11 Ocena możliwości 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się są możliwe do 

weryfikacji.  Treści efektów uczenia się w 

zakresie: 

- wiedzy  

- umiejętności 

- kompetencji społecznych  

były podstawą do wyboru sposobów 

(form, metod i technik) weryfikacji tych 

efektów.   

Weryfikacja efektów odbywa się na 

wszystkich etapach procesu realizacji 

kształcenia. Pozwala również na ocenę 

realizacji celów i poziomu osiągnięcia 

przez absolwenta efektów uczenia się - 

zgodnie z sylwetką absolwenta określoną 

w standardzie kształcenia oraz  

z kompetencjami zawodowymi 

określonymi w art.4 Ustawy o Zawodach 

Pielęgniarki  

i Położnej (Dz.U. 2011 nr.174, poz.1039 

ze zmianami). 

Weryfikacja efektów uczenia się w ramach 

wszystkich zajęć odbywa się w oparciu o 

metody i formy wynikające ze standardu 

kształcenia, tj.  

1.  Weryfikacja osiągniętych efektów  

uczenia  się  odbywa się z  zastosowaniem 

zróżnicowanych  form  sprawdzania,  

adekwatnych  do  kategorii  wiedzy,  

umiejętności i kompetencji społecznych, 

których dotyczą te efekty.  

2.  Osiągnięte efekty uczenia się w zakresie 

wiedzy są weryfikowane za pomocą 

egzaminów pisemnych lub ustnych.   

3.  Jako formy egzaminów  pisemnych  

można  stosować  eseje,  raporty,  krótkie 

ustrukturyzowane pytania, testy 

wielokrotnego wyboru (Multiple  Choice  

Questions, MCQ), testy wielokrotnej 

odpowiedzi (Multiple  Response  Questions, 

MRQ), testy wyboru Tak/Nie lub 

dopasowania odpowiedzi.  

4.  Egzaminy są  standaryzowane  i  są  

ukierunkowane  na  sprawdzenie wiedzy  na 

poziomie  wyższym  niż  sama  znajomość  

zagadnień  (poziom  zrozumienia zagadnień, 

Brak 
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umiejętność analizy i syntezy informacji 

oraz rozwiązywania problemów).  

 

 

 

 

 

Sprawozdania z analizy osiąganych efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021 

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Pielęgniarstwo  Poziom studiów studia II stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

FORMA  Studia stacjonarne  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH PRZEGLĄDU 

PROGRAMU: 

Przewodnicząca – mgr Renata Cichocka 

Zastępca Przewodniczącej – 

mgr Sylwia Sieczka 

Członkowie 

dr Maciej Kornatowski 

mgr Małgorzata Wróbel 

mgr Joanna Maciejewska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Martyna Kozak 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Daria Skrzyńska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Katarzyna Italiano 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Joanna Durmaj 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Michał Lazarowski 

Absolwent – Kiełbasa Natalia  

Interesariusz zewnętrzny – Grażyna Szczerbicka 

data dokonania przeglądu programu: 5.02.2021, 29.09.2021 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie weryfikacji 

efektów uczenia się (liczba złożonych sprawozdań) 

   15 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Zespół ds. Analizy Efektów Uczenia się dokonał analizy: 

-  sprawozdań przygotowanych przez poszczególnych 

nauczycieli, w zakresie osiągnięcia efektów uczenia się w 

ramach realizowanych przedmiotów  

-   wybranych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, 

-  wybranych prac dyplomowych, 

- wybranych egzaminów Dyplomowych, 

-  wybranych dzienniczków praktycznych umiejętności 

zawodowych, 
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- analiza dokumentacji praktyk zawodowych (dzienniki zajęć, 

przewodnik dla pacjenta, porada dla pacjenta, standard opieki 

pielęgniarskiej, e -recepta, procesy pielęgnowania i raporty 

przygotowane przez studentów w czasie PZ) 

- wybranych protokołów egzaminu dyplomowego (część 

Teoretyczna – opis przypadku; obrona pracy dyplomowej), 

- wybranych prac dyplomowych, 

- informacji od studentów nt. możliwości osiągnięcia 

wszystkich efektów uczenia się określonych dla 

 poszczególnych przedmiotów, form zajęć i praktyk 

zawodowych, 

- propozycji zgłaszanych przez studentów, 

- propozycji zgłaszanych przez nauczycieli, 

- propozycji zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych, 

- propozycji zgłaszanych przez absolwentów. 

Weryfikacja efektów uczenia się w ramach wszystkich zajęć 

odbywała się w oparciu o metody i formy wynikające ze 

standardu kształcenia, tj.  

1.  Weryfikacja osiągniętych efektów  uczenia  się  odbywała 

się z  zastosowaniem zróżnicowanych  form  sprawdzania,  

adekwatnych  do  kategorii  wiedzy,  umiejętności i 

kompetencji społecznych, których dotyczą te efekty.  

2.  Osiągnięte efekty uczenia się w zakresie wiedzy były 

weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych lub ustnych.   

3.  Jako formy egzaminów  pisemnych  stosowano  eseje,  

raporty,  krótkie ustrukturyzowane pytania, testy wielokrotnego 

wyboru (Multiple  Choice  Questions, MCQ), testy 

wielokrotnej odpowiedzi (Multiple  Response  Questions, 

MRQ), testy wyboru Tak/Nie lub dopasowania odpowiedzi.  

4.  Egzaminy były standaryzowane i    ukierunkowane na  

sprawdzenie wiedzy  na poziomie  wyższym  niż  sama  

znajomość  zagadnień  (poziom  zrozumienia zagadnień, 

umiejętność analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania 

problemów).  

5.  Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii 

umiejętności obejmowała ocenę opisu przypadku w czasie 

praktycznej części egzaminu dyplomowego.  

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  

100% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń końcowych 

(studia dzienne) 

Bardzo dobry – 50,35% 

Dobry plus –12,32% 

Dobry – 18,48% 

Dostateczny plus -5,03% 

Dostateczny – 9,13% 

Niedostateczny -4,67% 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń końcowych 4,28 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu do 

poszczególnych przedmiotów:  

1. Zmiana liczby godzin dotyczy przedmiotów: Profilaktyka okołomenopauzalna, Pielęgniarstwo    

nefrologiczne W st. – 5; W e-l – 5; Ćw. MCSM. – 20, 
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2. Zmiana liczby godzin: Statystyka medyczna W e-l – 5, Informacja naukowa e-l – 5, 

             Propozycje zmian kształcenia zgłoszone przez wykładowców: 

1.realizacja ćwiczenie MCSM z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej przez studentów celem    

 nauczenia studentów pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego 

2.Zaktualizowanie literatury podstawowej i uzupełniającej 

3.Aktualizowanie treści kształcenia ze względu na efekty uczenia się 

9 . Zastosowanie narzędzi do pracy ze studentem w ramach ćwiczeń praktycznych: porad dla pacjenta, 

standard opieki pielęgniarskiej, przewodnik dla pacjenta, e-recepta. 

Propozycje zmian w odniesieniu do kształcenia zgłoszone przez studentów: 

1.propozycja zwiększenia liczby zajęć on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

(wykłady) 

2..Dostepnośc do programu pełna 

3. Język obcy-angielski 

4. Dostępność do kryteriów oceniania pełna 

5. Przestrzeganie kryteriów oceniania pełne 

6. Możliwość wyboru przedmiotu – procedura jednoznaczna i zrozumiała. 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

1. Z powodu pandemii Sars – Cov -2 zmniejszanie liczebności grup podczas realizacji praktyk zawodowych 

2.Kontynuacja działań  na rzecz  doskonalenia jakości i efektywności kształcenia. 

Ocena prac egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia 

 TAK NIE UWAGI 

Czy zastosowane formuły zaliczenia/egzaminu pozwalają 

na zweryfikowanie wszystkich określonych w kartach 

przedmiotu efektów uczenia się? 

 

    Tak 

  

Czy kryteria oceny są określone w sposób jednoznaczny i 

precyzyjny? 

     Tak 

 

  

Czy sposoby formułowania pytań/zadań 

egzaminacyjnych/zaliczeniowych są precyzyjne i 

zrozumiałe? 

     Tak   

Czy wystawionym ocenom towarzyszą ewentualne uwagi, 

wskazówki i komentarze ze strony wykładowców? 

 Tak 

 

Części  

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 
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Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Oceniono po jednej pracy z grupy seminaryjnej to jest: 

 

1. Dr n. med. Łukasz Murlikiewicz 

2. Dr n. med. Dorota Kochman 

3. Prof. dr hab. n. med. Michał Radwan 

4. Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski 

5. Dr n. med. Wojciech Kaszewski 

 

 

TAK NIE UWAGI 

Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z 

kierunkiem i specjalnością studiów? 

 

    X   

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób wyczerpujący i 

czytelny oddaje ich wartość merytoryczną? 

 

     X   

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla stopień 

spełnienia wymogów formalnych stawianych dla prac 

dyplomowych? 

  

      X   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. W kolejnych latach zwrócenie uwagi na stylistykę prac oraz zakres podejścia do badanego problemu 

2.   W kolejnych latach zwrócenie uwagi na potknięcia ortograficzne. 

3.   W kolejnych latach zwrócenie uwagi na poprawność stylistyczną treść prac.   

4.  Zwrócenie uwagi na potknięcia edytorskie (interpunkcja, przecinki po punktatorach, kropki po ostatnim   

punktatorze, brak kropek po numerze rozdziału) 

5.Uwzględnienie w piśmiennictwie min. 5 pozycji anglojęzycznych. 

6.Zachowanie struktury pracy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi określonymi w Regulaminie egzaminu 

dyplomowego. 
 

 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres TAK 

Czy struktura karty przedmiotu uwzględnia wszystkie 

informacje dotyczące programu przedmiotu? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją kształcenia 

na danym kierunku i poziomie studiów? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z celami kształcenia? TAK 
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Czy efekty uczenia się są zgodne z profilem studiów? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z obowiązującym 

standardem kształcenia (jeśli dotyczy)? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym 

poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z aktualnym poziomem 

wiedzy, praktyki w obszarach działalności zawodowej 

oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku 

studiów? 

TAK 

Czy struktury efektów uczenia się w zakresach: wiedza, 

umiejętności, kompetencje społeczne jest właściwa? 

TAK 

Czy efekty uczenie się są możliwe do osiągnięcia przez 

studenta po zrealizowaniu przedmiotu? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe? TAK 

Czy efekty uczenia się są mierzalne? TAK 

Czy efekty uczenia się są możliwe do weryfikacji? TAK 

Czy sposoby weryfikowania efektów uczenia się zostały 

określone w sposób właściwy, tj. w adekwatny do 

zakładanych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy określono formy wystawiania oceny formującej 

(zaliczeń cząstkowych) i oceny podsumowującej 

(zaliczenia końcowego/egzaminu)? 

TAK 

Czy określono kryteria oceny poziomu osiągnięcia efektów 

uczenia się? 

TAK 

Czy podano literaturę podstawową i uzupełniającą do 

przedmiotu, która dostępna jest w bibliotece Uczelni lub 

w bazach wirtualnych? 

TAK 

Czy wskazana literatura jest aktualna i zgodna treściowo 

z programem przedmiot? 

TAK 

Zwrócenie uwagi na uaktualnienie literatury 

podstawowej i uzupełniającej do przedmiotu, pod 

warunkiem dostępności nowszej literatury na rynku 

wydawniczym 

Czy liczba pozycji literatury jest możliwa do zapoznania 

się z ich treścią przez studentów? 

TAK 

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

TAK 
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Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie przypisanych 

do nich efektów uczenia się? 

TAK 

Czy liczba godzin wskazana dla przedmiotu i 

poszczególnych form zajęć umożliwia studentom 

osiągnięcie określonych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy treści kształcenia zostały wskazane odrębnie dla 

każdej formy zajęć? 

TAK 

Czy treści kształcenia są zgodne z aktualnym poziomem 

wiedzy, praktyki w obszarach działalności zawodowej 

oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku 

studiów? 

TAK 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Zwrócenie uwagi na uaktualnienie literatury podstawowej i uzupełniającej do przedmiotu, pod warunkiem 

dostępności nowszej literatury na rynku wydawniczym. 

2. Wykorzystywanie skal i narzędzi standaryzowanych do oceny stanu pacjenta. 

3.Uwzględnienie w piśmiennictwie pozycji anglojęzycznych. 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów) 

Przewodnicząca – mgr Renata Cichocka 

Zastępca Przewodniczącej – 

mgr Sylwia Sieczka 

Członkowie 

dr Maciej Kornatowski 

mgr Małgorzata Wróbel 

mgr Joanna Maciejewska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Martyna Kozak 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Daria Skrzyńska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Katarzyna Italiano 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Joanna Durmaj 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Michał Lazarowski 

Absolwent – Kiełbasa Natalia  

Interesariusz zewnętrzny – Grażyna Szczerbicka 

 

Protokół analizy obrony pracy dyplomowej Egzaminu Dyplomowego dotyczy pięciu 

wybranych prac dyplomowych 
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Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Poziom studiów Studia drugiego stopnia 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Profil  Praktyczny  

Rok akademicki  2020/2021  

Nabór 2019/2020 

Efekty uczenia się 
weryfikowane pracą 
dyplomową 

W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków 

studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)  

Stopień/ tytuł naukowy; 
imię i nazwisko opiekuna 
pracy/promotora 

Prof. dr hab. Michał Radwan/ dr Łukasz Murlikiewicz/ prof. 

Witold Malinowski/ dr Wojciech Kaszewski/ 

Stopień/ tytuł naukowy; 
imię i nazwisko 
recenzenta 

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska/ dr Wojciech 

Kaszewski/ prof. Wielisław Papierz/ prof. Marek Dedecjus 

Imię i nazwisko studenta-
autora pracy dyplomowej 

Pięć prac dyplomowych wybranych  od różnych promotorów/ 
opiekunów 

Data analizy 24.09.2021 

Imiona i nazwiska osób 
przeprowadzających 
analizę – członków 
Zespołu ds. Analizy 
Efektów Uczenia się na 
kierunku Pielęgniarstwo 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej – prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-

Kornatowska 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok -  Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Absolwenci: Adrianna Grąbczewska  

Interesariusze zewnętrzny – mgr Agata Pawska 

Imiona i nazwiska 
studentów  Zespołu ds. 
Analizy Efektów Uczenia 
się na kierunku 
Pielęgniarstwo 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok - Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Absolwenci – Adrianna Grąbczewska  

Interesariusze zewnętrzny – mgr Agata Pawska 
Ocena ogólna Dostateczny  

Ocena opiekuna pracy/promotora Dostateczny  

Ocena recenzenta Dostateczny  

Charakter pracy dyplomowej Praca badawcza  
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4. Czy treść pracy dyplomowej jest zgodna z kierunkiem studiów i efektami uczenia się 

określonymi dla tego kierunku, a także obowiązującym standardem kształcenia? 

Tak, treść prac jest zgodna z kierunkiem i poziomem studiów oraz efektami uczenia się 

określonymi w sylabusie przedmiotu. 

5. Czy recenzje pracy dyplomowej w sposób wyczerpujący i czytelny oddaje jej wartość 

merytoryczną?  

Tak recenzja w  zdecydowanej większości prac sformułowana w sposób wyczerpujący i czytelny, 

oddaje wartość merytoryczną. W części przypadków dość szablonowa. 

6. Czy oceny pracy dyplomowej odzwierciedlają stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

Tak. Ocena prac dyplomowych w sposób czytelny określa stopień spełnienia formalnych 

wymogów stawianych dla prac dyplomowych. 

      4.  Inne uwagi  

 

- zgodności treści z tytułem pracy Treść w większości wiąże się z teoretycznymi 

założeniami.  

- zgodność struktury pracy, podziału treści  

i  zakres treści z obowiązującymi wytycznymi  

w Uczelni i na kierunku  

Staranna szata graficzna. Niewielkie usterki  

w zakresie proporcji i konstrukcji.  

- poprawność metodyczna, terminologiczna 

oraz językowo-stylistyczna 

Nieliczne błędy w terminologii językowej  

i zawodowej. Nieliczne potknięcia stylistyczne. 

- poprawność doboru wykorzystanego 

piśmiennictwa  

Właściwy wybór źródeł. Poprawne 

odwoływanie się do literatury.  

- poprawność formalnej strony pracy Formalna strona prac w większości  poprawna. 

W znacznej mniejszości prac nieznacznie 

odbiegająca od wytycznych. 

- nowatorskość i znaczenie pracy dla rozwoju 

praktyki zawodowej pielęgniarki 

Prace mogą być wykorzystane w procesie 

edukacji pacjentów, edukacji studentów, 

personelu medycznego. Mogą stanowić bazę 

do przygotowania artykułu tematycznego. 
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-zasadność ocen pracy dyplomowej, 

wystawionych przez opiekunów i recenzentów 

Oceny prac dyplomowych wystawione zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi w Uczelni  

i na kierunku. 

10. Propozycje zmian doskonalących dla prac dyplomowych  

 

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości - zalecenia dotyczące poprawy 

jakości  

 

W kolejnych latach zwrócenie uwagi na stronę stylistyczną prac oraz szersze podejście do 

badanego problemu, zgodność z wytycznymi wydziałowymi, opracowanie dla praktyki 

pielęgniarskiej, np. przewodnika, e-recepty, standardu 

 

 

 

 

 

V.2.2b Analiza szczegółowa 

 

Semestr zimowy  

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadzono w oparciu o Instrukcję   

nr 7 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. Analizą objęto 20 przedmiotów realizowanych w trakcie dwóch 

roczników na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w semestrze zimowym tj. Dydaktyka 

medyczna I, Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych, Badania naukowe w 

pielęgniarstwie, Język angielski , Profilaktyka okołomenopauzalna, Nowe kompetencje w 

pielęgniarstwie, Nowoczesne techniki diagnostyki i leczenie niepłodności, Ortopedia, 

Poradnictwo w pielęgniarstwie, Koordynowana opieka, Promocja zdrowotna  

i świadczenia profilaktyczne, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych :ból, 

Informacja naukowa, Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, Pielęgniarstwo 

epidemiologiczne, Endoskopia, Opieka i edukacja terapeutyczna  

w chorobach przewlekłych: leczenie nerkozastępcze, Opieka i edukacja terapeutyczna  

w chorobach przewlekłych; tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach przewlekłych: zaburzenia układu nerwowego, seminarium 

dyplomowe.  
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            Efekty uczenia się weryfikowano kolokwium pisemnym, egzaminem pisemnym/ 

testem, projektem przygotowanym przez studentów, obserwacją studentów w trakcie form 

ćwiczeniowych, kolokwium semestralnym: teoretycznym i praktycznym. W ocenie nauczycieli 

prowadzących zajęcia założone efekty osiągnięto. 

Struktura ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń końcowych na studiach stacjonarnych 

kierunku Pielęgniarstwo kształtowała się następująco:  

Bardzo dobry – 50,35% 

Dobry plus –12,32% 

Dobry – 18,48% 

Dostateczny plus -5,03% 

Dostateczny – 9,13% 

Niedostateczny -4,67% 

 

Podsumowując, średnia ocena analizowanych wyżej przedmiotów z egzaminów ukształtowała 

się na poziomie 3,85.  Średnia ocen z zaliczeń wyniosła 4,5. Łączna średnia ocena  

z analizowanych przedmiotów to 4,17.  

Na kierunku Pielęgniarstwo zagadnienia egzaminacyjne i zaliczeniowe były zgodne  

z założonymi efektami uczenia się. Ponadto kryteria oceny w 100% były adekwatne do 

zakładanych efektów uczenia się oraz ocena była adekwatna do poziomu reprezentowanego 

przez studenta/studentkę.  

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021 

na kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne II stopnia rok I (nabór 2020/2021) 

p
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. ocen 

N % N % N %  N % N % N % 0 

                                                       EGZAMIN 

Dydaktyka 

medyczna I 

89 91,75 2 2,06 91 93,8 3,63 8 8,24 6 6,18 14 14,4 2,0 

Farmakologia  

i ordynowanie 

produktów 

leczniczych I 

67 69,07 27 27,8 94 96,9 3,02 30 30,91 3 3,09 33 34 2,0 
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Badania naukowe w 

pielęgniarstwie  

74 76,28 20 20,6 94 96,9 3,05 23 23,7 3 3,09 26 26,8 2,0        

 ZALICZENIE 

Język angielski I 93 95,8 0 0 93 95,8 4,77 4 4,12 0 0 4 4,12 2,0 

Profilaktyka 

okołomenopauzalna 

II 

97 

 

100 0 0 97 100 4,94 0 0 0 0 0 0 0 

Nowe kompetencje 

w pielęgniarstwie II 

94 96,9 0 0 94 96,9 4,02 3 3,09 0 0 3 3,09 2,0 

Nowoczesne 

techniki diagnostyki 

i leczenie 

niepłodności II 

94 96,9 0 0 94 96,9 4,51 3 3,09 0 0 3 3,09 2,0 

Ortopedia II 94 96,9 0 0 94 96,9 4,89 3 3,09 0 0 3 3,09 2,0 

Poradnictwo w 

pielęgniarstwie I 

93 95,8 0 0 93 95,8 3,99 4 4,12 0 0 3 3,09 2,0 

Koordynowana 

opieka zdrowotna I 

93 95,8 0 0 93 95,8 4,8 4 4,12 0 0 4 4,12 2,0 

Promocja zdrowotna 

i świadczenia 

profilaktyczne I 

93 95,8 0 0 93 95,8 4,22 4 4,12 0 0 4 4,12 2,0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach 

przewlekłych: ból I  

92 94,84 0 0 92 94,84 4,07 5 5,15 0 0 5 5,15 2,0 

Informacja naukowa 

I 

94 96,9 0 0 94 96,9 4,38 3 3,09 0 0 3 3,09 2,0 

Praktyka 

pielęgniarska oparta 

na dowodach 

naukowych I 

91 93,81 1 1,03 92 94,84 3,65 6 6,18 1 1,03 7 7,21 2,0     

 

 

 

 

 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021  

na kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne II stopień rok II( 2019-2020) 

p
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

               

Język angielski 77 98,72 0 0 77 98,72 4,6 1 1,28 0 0 1 1,28 2,0 
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Pielęgniarstwo 

epidemiologiczne I 

77 98,72 0 0 77 98,72 4,99 1 1,28 0 0 1 1,28 2,0 

 

 

  ZALICZENIE 

Endoskopia I 78 100 0 0 78 100 4,81 0 0 0 0 0 0 0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach 

przewlekłych; : 

leczenie 

nerkozastępcze I 

78 100 0 0 78 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach 

przewlekłych; 

tlenoterapia ciągła i 

wentylacja 

mechaniczna I 

78 100 0 0 78 100 4,92 0 0 0 0 0 0 0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach 

przewlekłych: 

zaburzenia układu 

nerwowego I 

78 100 0 0 78 100 4,74 0 0 0 0 0 0 0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w 

chorobach 

przewlekłych; 

zaburzenia zdrowia 

psychicznego I 

78 100 0 0 78 100 4,91 0 0 0 0 0 0 0 

Seminarium 

dyplomowe I 

78 100 0 0 78 100 4,39 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
 

Sprawozdanie z analizy osiąganych efektów uczenia się na 

 Kierunku Pielęgniarstwo semestr zimowy 2020/2021 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez 

wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

\złożonych sprawozdań) 

20 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się Weryfikacja efektów uczenia się w ramach wszystkich zajęć 

odbywa się w oparciu o metody i formy wynikające ze 

standardu kształcenia, tj. 

1.  Weryfikacja osiągniętych efektów  uczenia  się  odbywa się 

z  zastosowaniem zróżnicowanych  form  sprawdzania,  

adekwatnych  do  kategorii  wiedzy,  umiejętności i 

kompetencji społecznych, których dotyczą te efekty.  



295 
 

2.  Osiągnięte efekty uczenia się w zakresie wiedzy są 

weryfikowane za pomocą egzaminów pisemnych lub ustnych.   

3.  Jako formy  egzaminów  pisemnych  stosowano  eseje,  

raporty,  krótkie ustrukturyzowane pytania, testy wielokrotnego 

wyboru (Multiple  Choice  Questions, MCQ), testy 

wielokrotnej odpowiedzi (MultipleResponseQuestions, MRQ), 

testy wyboru Tak/Nie lub dopasowania odpowiedzi.  

4.  Egzaminy są standaryzowane  i  są  ukierunkowane  na  

sprawdzenie wiedzy  na poziomie  wyższym  niż  sama  

znajomość  zagadnień  (poziom  zrozumienia zagadnień, 

umiejętność analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania 

problemów).   
(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły 

do egzaminów/zaliczeń końcowych  

100% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

Bardzo dobry – 50,35% 

Dobry plus –12,32% 

Dobry – 18,48% 

Dostateczny plus -5,03% 

Dostateczny – 9,13% 

Niedostateczny -4,67% 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

4,17 

Wykaz efektów uczenia się, które w opinii nauczycieli zostały osiągnięte w stopniu 

ograniczonym/niesatysfakcjonującym  
Nie wskazane przez nauczycieli 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia w ramach    

poszczególnych przedmiotów:  
Analogiczne jak przedstawione w czasie spotkań z Dziekan, Prodziekan, Komisjami i Zespołami 

funkcjonującymi w systemie jakości co odzwierciedlono w propozycjach zmian w programie stadiów 

od roku akademickiego. 2021/2022 (opisano powyżej) 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez    

wykładowców: 
Analogiczne jak przedstawione w czasie spotkań z Dziekan, Prodziekan, Komisjami i Zespołami 

funkcjonującymi w systemie jakości co odzwierciedlono w propozycjach zmian w programie stadiów 

od roku akademickiego. 2021/2022 (opisano powyżej) 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez   

studentów:  

1. Dostępność do programu pełna 

2. Możliwość wyboru przedmiotów-szeroka.  

3. Język obcy – angielski  

4. Dostępność do kryteriów oceniania - pełna 

5. Przestrzeganie kryteriów – pełne 
Analogiczne jak przedstawione w czasie spotkań z Dziekan, Prodziekan, Komisjami i Zespołami 

funkcjonującymi w systemie jakości co odzwierciedlono w propozycjach zmian w programie stadiów 

od roku akademickim. 2021/2022 (opisano powyżej) 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez otoczenie 

społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy: 
Analogiczne jak przedstawione w czasie spotkań z Dziekan, Prodziekan, Komisjami i Zespołami 

funkcjonującymi w systemie jakości co odzwierciedlono w propozycjach zmian w programie stadiów 

od roku akademickim. 2021/2022 (opisano powyżej) 
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Ocena prac egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych na podstawie wyników prac Zespołu 

ds. Oceny Efektów uczenia się 
 UWAGI 
Czy zastosowane formuły zaliczenia/egzaminu 

pozwalają na zweryfikowanie wszystkich określonych 

w sylabusach przedmiotu efektów uczenia się? 

Tak, 

do każdego pytania bez względu na formę 

zaliczenia (ustna, pisemna, test) prowadzący 

nauczyciel przypisuje efekty uczenia się 

zgodnie z kartą przedmiotu. 

Czy kryteria oceny są określone w sposób 

jednoznaczny i precyzyjny? 

Tak 

kryteria zamieszczone są na każdej karcie 

odpowiedzi ustnej, pracy pisemnej i testu 

Czy sposoby formułowania pytań/zadań 

egzaminacyjnych/zaliczeniowych są precyzyjne i  

zrozumiałe? 

tak 

stosownie do przedmiotu 

Czy wystawionym ocenom towarzyszą ewentualne 

uwagi, wskazówki i komentarze ze strony 

wykładowców? 

w kartach odpowiedzi ustnych, prac 

pisemnych, testów uwzględniono punkt: 

„Uwagi….”, które w zdecydowanej 

większości nie są wypełniane 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Kontynuacja dotychczasowych działań: 

1. Rozliczenie kompletu dokumentów wraz z kompletem testów oraz z pełną identyfikacją 

prac  

2. Załączanie list obecności do kompletu dokumentacji przedmiotu. 

3. Do każdego pytania bez względu na formę zaliczenia (ustna, pisemna, test) prowadzący 

nauczyciel powinien przypisywać efekty uczenia się zgodnie z kartą przedmiotu 
4. Autoryzowanie korekty punktów i ocen oraz każdej innej zmiany w dokumentacji 

przedmiotu. 

5. Przygotowywanie prac etapowych wg ustalonej struktury 

6. W przypadku zaliczeń na platformie Moodle dokonanie również zbiorczej analizy ocen i 

osiągniętych efektów uczenia się i pełna identyfikacja dokumentów. 

7. Dokładne i kompletne prowadzenie dokumentacji kształcenia m.in. dokonywanie wpisu 

oceny i podpisu przez nauczyciela, co jest niezbędne do właściwej weryfikacji efektów 

uczenia się. 

8. Testy zaliczeniowe i egzaminacyjne o strukturze obowiązującej na Wydziale 

Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Analizy Efektów 

Uczenia się 

NIE DOTYCZY 
 

 
UWAGI 

Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z 

kierunkiem i specjalnością studiów? 

Nie dotyczy 

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób 

wyczerpujący i czytelny oddaje ich wartość 

merytoryczną? 

Nie dotyczy 

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla stopień 

spełnienia wymogów formalnych stawianych dla prac 

dyplomowych?  

Nie dotyczy 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: - 

 

 Analiza testów, zaliczeń i prac pisemnych 
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Pielęgniar

stwo 

studia 

stacjonarne 

20  

Dydaktyka 
medyczna 
I, 
Farmakolo
gia i 
ordynowa
nie 
produktów 
leczniczych 
I, Badania 
naukowe 
w 
pielęgniars
twie, Język 
angielski I, 
Profilaktyk
a 
okołomen
opauzalna 
II, Leczenie 
nerkozastę
pcze, 
Nowe 
kompetenc
je w 
pielęgniars
twie II, 
Nowoczes
ne techniki 
diagnostyk
i i leczenie 
niepłodnoś
ci II, 
Ortopedia 
II, 
Poradnict
wo w 
pielęgniars
twie I, 
Koordyno
wana 
opieka I, 

100% 100% 
 

4,17  
Tak  Brak  

Znacznie 

mniejszy w 

porównaniu do 

ubiegłego roku 

akademickiego 

odsetek 

niekompletnych 

teczek 

przedmiotów, 

np. pojedynce 

braki list 

obecności. W 

pojedynczych 

przypadkach 

struktura prac 

zaliczeniowych 

lub testów 

różniła się od 

ustalonych na 

Wydziale.  

Kontynuowanie 

praktyki 

przypominania 

nauczycielom i 

innym osobom 

prowadzącym 

zajęcia o 

konieczności 

składania 

kompletnych teczek 

przedmiotów.  

Rozlicznie kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu – teczka 

i wszystkie prace 

zaliczeniowe -do 

oddania 

wyznaczonej osobie 

z Zespołu ds. 

analizy efektów 

uczenia się 

Załączanie 

wszystkich list 

obecności do 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu. 

Prace etapowe wg 

ustalonej struktury 

Testy zaliczeniowe i 

egzaminacyjne wg   

ustalonej struktury 

obowiązującej na 

Wydziale. 
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Promocja 
zdrowotna 
i 
świadczeni
a 
profilaktyc
zne I, 
Opieka i 
edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
ch :ból I, 
Informacja 
naukowa I, 
Praktyka 
pielęgniars
ka oparta 
na 
dowodach 
naukowyc
h I, Język 
angielski, 
Pielęgniars
two 
epidemiolo
giczne I, 
Endoskopi
a I, Opieka 
i edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
ch; : 
leczenie 
nerkozastę
pcze, 
Opieka i 
edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
ch; 
tlenoterapi
a ciągła i 
wentylacja 
mechanicz
na I, 
Opieka i 
edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
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ch: 
zaburzenia 
układu 
nerwoweg
o I, Opieka 
i edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
ch; 
zaburzenia 
zdrowia 
psychiczne
go I,  
Seminariu
m 
dyplomow
e I  

 

 

V.1.2.b Analiza szczegółowa 

Semestr letni   

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadzono zgodnie z Instrukcją nr 7  

do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku.  

Analizą objęto 16  przedmiotów realizowanych w trakcie dwóch roczników na studiach 

stacjonarnych drugiego stopnia w semestrze letnim, tj. Psychologia zdrowia, Chirurgia 

onkologiczna, Język angielski, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: 

choroba nowotworowa I, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: 

Cukrzyca I, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: leczenie żywieniowe 

I, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: niewydolność krążenia i 

zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, Opieka i edukacja terapeutyczna  

w chorobach przewlekłych: niewydolność oddechowa, Opieka i edukacja terapeutyczna  

w chorobach przewlekłych: rany przewlekłe i przetoki I, Podstawy otolaryngologii II, 

Statystyka medyczna I, Seminarium dyplomowe, Pielęgniarstwo w perspektywie 

międzynarodowej II, Zarządzanie w pielęgniarstwie, Pielęgniarstwo wielokulturowe, Prawo  

w praktyce pielęgniarskiej I,  

Efekty uczenia się weryfikowano kolokwium pisemnym, egzaminem pisemnym, projektem 

przygotowanym przez studentów, obserwacją studentów w trakcie form warsztatowych, 
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zakończeniem teoretycznym i praktycznym, kolokwium semestralnym: teoretycznym  

i praktycznym. W ocenie nauczycieli prowadzących zajęcia założone efekty osiągnięto  

w zdecydowanej większości. 

Struktura ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń końcowych na studiach stacjonarnych 

kierunku Pielęgniarstwo kształtowała się następująco:  

Bardzo dobry –69,8% 

Dobry plus – 10% 

Dobry – 13,1% 

Dostateczny plus – 2,53% 

Dostateczny – 3,15% 

Niedostateczny - 1,3% 

 

Podsumowując, średnia ocena analizowanych wyżej przedmiotów z egzaminów ukształtowała 

się na poziomie 4,06.  Średnia ocen z zaliczeń wyniosła 4,72.  Łączna średnia ocena  

z analizowanych przedmiotów to 4,39.  

Na kierunku Pielęgniarstwo zagadnienia egzaminacyjne i zaliczeniowe były zgodne z 

założonymi efektami uczenia się. Ponadto kryteria oceny w 100% były adekwatne do 

zakładanych efektów uczenia się oraz ocena była adekwatna do poziomu reprezentowanego 

przez studenta/studentkę.  

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021 

na kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne II stopnia rok I (nabór 2020/2021) 

p
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. ocen 

N % N % N %  N % N % N % 0 

                                                       EGZAMIN 

Psychologia zdrowia  89 96,73 0 0 89 96,73 4,24 3 3,26 0 0 3 3,26 2,0 

 ZALICZENIE 

Chirurgia 

onkologiczna  

90 97,82 0 0 90 97,82 4,93 2 2,17 0 0 2 2,17 2,0 

Język angielski  89 96,73 0 0 89 96,73 4,84 3 3,26 0 0 3 3,26 2,0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna  

w chorobach 

90 97,82 0 0 90 97,82 4,91 2 2,17 0 0 2 2,17 2,0 
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przewlekłych: 

choroba 

nowotworowa I  

Opieka i edukacja 

terapeutyczna  

w chorobach 

przewlekłych: 

Cukrzyca I 

90 97,82 0 0 90 97,82 4,47 2 2,17 0 0 2 2,17 2,0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna  

w chorobach 

przewlekłych: 

leczenie żywieniowe 

I  

92 100 0 0 92 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna  

w chorobach 

przewlekłych: 

niewydolność 

krążenia i 

zaburzenia rytmu, 

nadciśnienie tętnicze  

89 96,73 0 0 89 96,73 4,86 3 3,26 0 0 3 3,26 2,0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna 

 w chorobach 

przewlekłych: 

niewydolność 

oddechowa 

90 97,82 0 0 90 97,82 4,67 2 2,17 0 0 2 2,17 2,0 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna  

w chorobach 

przewlekłych: rany 

przewlekłe i 

przetoki I 

92 100 0 0 92 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

Podstawy 

otolaryngologii II 

92 100 0 0 92 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

Seminarium 

dyplomowe  

91 98,91 0 0 91 98,91 4,81 1 1,08 0 0 1 1,08 2,0 

Statystyka 

medyczna I 

90 97,82 0 0 90 97,82 4,83 2 2,17 0 0 2 2,17 2,0 

 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021  

na kierunku Pielęgniarstwo - studia stacjonarne II stopień rok II(nabór 2019-2020) 

p
rz

ed
m

i

o
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 



302 
 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

Pielęgniarstwo  

w perspektywie 

międzynarodowej II 

77 100 0 0 77 100 4,16 0 0 0 0 0 0 0 

Zarządzanie  

w pielęgniarstwie  

76 98,7 0 0 76 98,7 3,78 1 1,29 0 0 1 1,29 2,0 

  ZALICZENIE 

Pielęgniarstwo 

wielokulturowe 

77 100 0 0 77 100 4,22 0 0 0 0 0 0 0 

Prawo w praktyce 

pielęgniarskiej I 

77 100 0 0 77 100 4,85 0 0 0 0 0 0 0 

Seminarium 

dyplomowe  

77 100 0 0 77 100 4,73 0 0 0 0 0 0 0 

Analiza testów, zaliczeń i prac pisemnych 
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Pielęgniar

stwo 

studia 

stacjonarne 

16  

Psychologi
a zdrowia 
I. Język 
angielski I, 
Chirurgiczn
a 
onkologicz
na II. 
Międzynar
odowa 
Klasyfikacj
a Diagnoz 
pielęgniars
kich II.  
.Podstawy 
otolaryngo
logii II. 
Opieka i 
edukacja 
terapeutyc

100% 
 

100% 

 

4,39  
Tak  Brak  

Znacznie 

mniejszy w 

porównaniu do 

ubiegłego roku 

akademickiego 

odsetek 

niekompletnych 

teczek 

przedmiotów, 

np. pojedynce 

braki list 

obecności. W 

pojedynczych 

przypadkach 

struktura prac 

zaliczeniowych 

lub testów 

różniła się od 

ustalonych na 

Wydziale.  

Kontynuowanie 

praktyki 

przypominania 

nauczycielom i 

innym osobom 

prowadzącym 

zajęcia o 

konieczności 

składania 

kompletnych teczek 

przedmiotów.  

Rozlicznie kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu – teczka 

i wszystkie prace 

zaliczeniowe -do 

oddania 

wyznaczonej osobie 

z Zespołu ds. 

analizy efektów 

uczenia się 

Załączanie 

wszystkich list 

obecności do 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu. 

Prace etapowe wg 

ustalonej struktury 

Testy zaliczeniowe i 

egzaminacyjne wg   
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zna w 
chorobach 
przewlekły
ch; 
niewydoln
ość 
krążenia i 
zaburzenia 
rytmu, 
nadciśnieni
e tętnicze. 
Opieka i 
edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
ch; 
niewydoln
ość 
oddechow
a. Opieka i 
edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
ch; 
cukrzyca. 
Opieka i 
edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
ch; rany 
przewlekłe
. Opieka i 
edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
ch; 
leczenie 
żywieniow
e I i 
przetoki 
Opieka i 
edukacja 
terapeutyc
zna w 
chorobach 
przewlekły
ch; rany 
przewlekłe 
i przetoki I 

ustalonej struktury 

obowiązującej na 

Wydziale. 
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Statystyka 
medyczna I 
Seminariu
m 
dyplomow
e I  
Zarządzani
e w 
pielęgniars
twie I 
Pielęgniars
two w 
perspekty
wie 
międzynar
odowej I 
Pielęgniars
two 
wielokultu
rowe I 
Nowoczes
ne techniki 
w 
profilaktyc
e wad 
wrodzonyc
h II  Prawo 
w praktyce 
pielęgniars
kiej  
 

 

 

 

Sprawozdanie z analizy osiąganych efektów uczenia się w Wydziale Nauk o Zdrowiu MUP    

   

Sprawozdanie z analizy osiąganych efektów uczenia się na 

 Kierunku Pielęgniarstwo semestr letnim 2020/2021  

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez 

wykładowców  

Ilość przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (ilość 

złożonych sprawozdań) 

16 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia 

się 

Analiza sprawozdań wg Załącznika nr 4 do 

Instrukcji nr 7 

(Procentowa) liczba osób, które 

przystąpiły do egzaminów/zaliczeń 

końcowych  

100% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia stacjonarne) 

Bardzo dobry –69,8% 
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Dobry plus – 10% 

Dobry – 13,1% 

Dostateczny plus – 2,53% 

Dostateczny – 3,15% 

Niedostateczny - 1,3% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (Studia stacjonarne)  

Nie realizowano 
 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

           4,39        

Wykaz efektów uczenia się, które w opinii nauczycieli zostały osiągnięte w stopniu 

ograniczonym/niesatysfakcjonującym  
Nie wskazane przez nauczycieli  

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia w ramach    

poszczególnych przedmiotów:  
 Analogiczne jak przedstawione w czasie spotkań z Dziekan, Prodziekan, Komisjami i 

Zespołami funkcjonującymi w systemie jakości co odzwierciedlono w propozycjach zmian w 

programie stadiów od roku ak. 2021/2022 (opisano powyżej)  

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez    

wykładowców: 
Analogiczne jak przedstawione w czasie spotkań z Dziekan, Prodziekan, Komisjami i Zespołami 

funkcjonującymi w systemie jakości co odzwierciedlono w propozycjach zmian w programie 

stadiów od roku ak. 2021/2022 (opisano powyżej) 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez   

studentów:  
Analogiczne jak przedstawione w czasie spotkań z Dziekan, Prodziekan, Komisjami i Zespołami 

funkcjonującymi w systemie jakości co odzwierciedlono w propozycjach zmian w programie 

stadiów od roku ak. 2021/2022 (opisano powyżej). 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez otoczenie 

społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów 

pracy: 
Analogiczne jak przedstawione w czasie spotkań z Dziekan, Prodziekan, Komisjami i Zespołami 

funkcjonującymi w systemie jakości co odzwierciedlono w propozycjach zmian w programie 

stadiów od roku ak. 2021/2022 (opisano powyżej) 

Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się  
 

 
UWAGI 

Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z 

kierunkiem i specjalnością studiów? 

Tak tematyka jest zgodna z kierunkiem 

studiów  

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób 

wyczerpujący i czytelny oddaje ich wartość 

merytoryczną? 

Tak większość recenzji była 

sformułowana w sposób wyczerpujący, 

czytelny oddając wartość merytoryczną. 

W nieznacznej części recenzji  zasób 

tych informacji był podstawowy.  

Występowały nieliczne błędy w 

terminologii językowej i zawodowej; 

Swobodne posługiwanie się 

terminologią naukową i medyczną. 

Poprawny styl i język. W nielicznych 
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ocenianych pracach występowały 

potknięcia stylistyczne i ortograficzne 

Struktura większości analizowanych 

prac zgodna z wytycznymi 

obowiązującymi w Uczelni i na 

kierunku. 

Właściwy dobór źródeł. Poprawne 

odwoływanie się do literatury 

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla 

stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

  

Tak ocena prac dyplomowych 

odzwierciedla stopień spełnienia 

wymogów formalnych stawianych dla 

prac dyplomowych i sięga od oceny 

dostatecznej do oceny bardzo dobrej 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: jako działanie ciągłe - przestrzeganie wytycznych 

dotyczących przygotowania pracy dyplomowej (Regulamin Egzaminu Dyplomowego 

na kierunku pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia), przygotowywanie recenzji prac w 

sposób bardziej szczegółowy odzwierciedlający pełną opinię osoby oceniającej 

(recenzenta/ opiekuna (promotora) 

Przewodnicząca – dr n. med. Ewa Barczykowska 

Zastępca Przewodniczącej prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska 

Członkowie 

Nauczyciele: 

mgr  Renata Bienias 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

Studenci:  

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Agnieszka Piotrowska 

 Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Patrycja Paskuda 

Interesariusz zewnętrzny: 

Mgr Danuta Wojciechowska 

Absolwent: 

Mgr Marzanna Pius 
  

 

 

V.2.3. Analiza procesu i kryteriów rekrutacji na kierunek studiów oraz działań 

doskonalących 
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Na stronie Uczelni, w zakładce Dla kandydatów, po zakładce Rekrutacja dostępna jest 

procedura rekrutacji krok po kroku.  Warunki rekrutacji na studia, kryteria kwalifikacji i 

procedury rekrutacyjne: 

a. są przejrzyste i selektywne oraz umożliwiają dobór kandydatów posiadających wstępną 

wiedzę i umiejętności z poziomu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo,  niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia się w ramach studiów  

drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.  

b. są bezstronne i zapewniają kandydatom równe szanse w podjęciu studiów na kierunku 

pielęgniarstwo studia drugiego stopnia. 

Kryteria : 

- średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo; 

- ocena uzyskana na dyplomie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo; 

- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do 

podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo, 

- miejsce na liście rankingowej po uwzględnieniu ww. kryteriów. 

Zastosowany przelicznik gwarantuje wybór kandydatów posiadających wstępną wiedzę, 

umiejętności na poziomie niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia się w toku studiów 

drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 

Kryteria szczegółowe wskazuje treść cyt. Uchwał. Stosowne informacje są zawarte na stronie 

www  Uczelni  w zakładce „Rekrutacja” 

Dzięki zamieszczonym w postępowaniu rekrutacyjnym formularzom: „Informacja o 

kompetencjach cyfrowych kandydatów oraz ich zasobach sprzętowych do uczestniczenia w 

zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”; „Deklaracja wyboru 

przedmiotów fakultatywnych”; ”Deklaracja wyboru stopnia zaawansowania grupy do nauki 

języka angielskiego” uzyskano  konieczne informacje o kompetencjach cyfrowych kandydatów 

i ich ewentualnych potrzebach w zakresie wsparcie ze strony Uczelni (przeszkolenia, instrukcji, 

zapewnienia laptopa lub  zapewnienia dostępu do komputera na terenie Uczelni) niezbędnych 

do uczestniczenia w kształceniu z wykorzystaniem Internetu, metod i technik kształcenia na 

odległość;  zorganizowania grup studenckich wg wybranych  przedmiotów fakultatywnych i/ 

lub stopnia zaawansowania grupy językowej i/ lub zajęcia .  

Proces i kryteria rekrutacji regulują dedykowane im uchwały Senatu MUP. 
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Proces rekrutacji jest przejrzysty i transparentny a kryteria rekrutacji jednoznaczne, obiektywne 

i zapewniające dobór najlepszych kandydatów. 

 

V.2.4. Ocena udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w konstruowaniu, realizacji i 

doskonaleniu programów studiów 

Od początku swojej działalności Wydział Nauk o Zdrowiu ściśle współpracuje z otoczeniem społecznym, 

gospodarczym i kulturalnym. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego jako podmioty doradczo-

opiniodawcze byli zrzeszeni w Radzie Interesariuszy WNoZ oraz uczestniczyli w pracach Rady Programowo- 

Dydaktycznej, a także w komisjach i zespołach projakościowych. Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni aktywnie 

uczestniczyli w pracach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKds.JK). W strukturze WKds.JK działały 

sekcje zajmujące się monitorowaniem i doskonaleniem jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, 

tj.  Sekcja Kosmetologia; Sekcja Pielęgniarstwo; Sekcja Położnictwo. W każdej z ww. Sekcji działały zespoły: 

Zespół ds. Programów Studiów, Zespół Analizy Efektów Uczenia się. Oprócz tego na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

działa Rada Interesariuszy. Rada Interesariuszy - zrzeszała przedstawicieli pracodawców, głównie kierowników 

podmiotów leczniczych, dyrektorów: Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy, przedstawicieli podmiotów opieki 

społecznej oraz kierowniczą kadrę pielęgniarską, położniczą i kosmetologiczną (zastępców dyrektorów ds. 

pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne, przełożone pielęgniarek, właścicieli lub kierowników gabinetów 

kosmetologicznych, ośrodków spa, odnowy biologicznej), przedstawicieli Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Płocku, absolwentów WNoZ oraz 

przedstawicieli nauczycieli i przedstawicieli studentów. Pracodawcy uczestniczyli w przeglądzie i doskonaleniu 

programów studiów, bazy dydaktycznej i jej wyposażenia, zasobów bibliotecznych, współpracy międzynarodowej, 

współpracy z otoczeniem w zakresie realizacji kształcenia praktycznego, a także efektywności tej współpracy. 

Spotkania ww. Komisji i Zespołów, spotkania z interesariuszami odbywały się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. Odbyły się w sumie 64 spotkania.Interesariusze zewnętrzni wyrazili również swoje oczekiwania 

i sugestie w ramach Badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego w ramach projektu pn. 

„Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-

z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego PO WER, działanie 3.5 Kompleksowe 

programy szkół wyższych. Celem badania było zdiagnozowanie zapotrzebowania na nowe kompetencje 

absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, na lokalnym rynku pracy. Badanie potrzeb lokalnego 

rynku pracy przeprowadzone zostało wśród pięciu grup respondentów: dorosłych mieszkańców subregionu 

płockiego; kadry zarządzającej przedsiębiorstw subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji publicznych 

subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji służby zdrowia subregionu płockiego; kadry zarządzającej 

instytucji edukacyjnych subregionu płockiego. Celem projektu badawczego było uzyskanie informacji z rynku 
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pracy niezbędnych do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia a także uzyskanie informacji 

dotyczących kompetencji pracowników (w tym absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku) 

zatrudnianych przez pracodawców. Ocenie respondentów podlegały między innymi takie kompetencje, 

umiejętności i kwalifikacje jak: kompetencje osobiste, umiejętności interpersonalne, zdolności intelektualne, 

umiejętności praktyczne, kompetencje zawodowe. 

Poza oceną kompetencji posiadanych przez pracowników będących absolwentami Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku pracodawcy oraz badane podmioty (instytucje publiczne, instytucje ochrony zdrowia, 

podmioty kosmetyczne / kosmetologiczne, instytucje edukacyjne i opiekuńcze) dokonali także oceny stopnia, 

w jakim poszczególne kompetencje są potrzebne w wykonywanej pracy (poziom oczekiwań wobec 

poszczególnych kompetencji), co pozwoliło określić ewentualną lukę pomiędzy kompetencjami oczekiwanymi 

 a posiadanymi przez absolwentów. Możliwe również stało się stworzenie rankingu kompetencji najbardziej 

poszukiwanych przez pracodawców oraz kompetencji posiadanych przez zatrudnionych absolwentów, które są 

najlepiej i najsłabiej oceniane 

V.2.4. Analiza wpływu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rozwój 

kierunku. Przegląd współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczego i propozycje 

działań doskonalących  

Wnioski z weryfikacji procedur dot.  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 

1. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami w 

analizowanym okresie miała charakter stały i przybiera różne formy np. dotyczące organizacji 

praktyk, udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w prowadzeniu zajęć lub 

weryfikacji procedur dotyczących efektów uczenia się. Otoczenie społeczno-gospodarcze 

miało swój udział w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów. 

2. Okresowe przeglądy współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, w odniesieniu 

do procedur, obejmowały ocenę poprawności doboru instytucji współpracujących, 

skuteczności metod współpracy, wpływu rezultatów na program studiów i doskonalenie jego 

realizacji, osiąganie przez studentów efektów uczenia się. 

3. Badano i analizowano potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym 

dynamicznie zmieniające się potrzeby zawodowego rynku pracy w kraju i w regionie 

wymagające przygotowania absolwentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i 

kosmetologia o wysokich kompetencjach zawodowych, posiadających umiejętności 
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elastycznego reagowania na potrzeby pracodawców w zakresie realizacji świadczeń 

zawodowych. 

4. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: 

a.  jako podmioty doradczo-opiniodawcze byli zrzeszeni w Radzie Interesariuszy WNoZ 

oraz uczestniczyli w pracach Rady Programowo- Dydaktycznej, a także w komisjach i 

zespołach projakościowych; 

b. aktywnie uczestniczyli w pracach Komisji i Zespołów działających na Wydziale Nauk 

o Zdrowiu; 

c. uczestniczyli w przeglądzie i doskonaleniu programów studiów, bazy dydaktycznej i jej 

wyposażenia, zasobów bibliotecznych, współpracy międzynarodowej, współpracy z 

otoczeniem w zakresie realizacji kształcenia praktycznego, a także efektywności tej 

współpracy,  oraz przeglądu publicznego dostępu do informacji dotyczących Uczelni;  

d. uczestniczyli w kształceniu praktycznym studentów jako podmioty realizacji zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów;  

e. uczestniczyli  w realizacji projektów badawczych i rozwojowych Uczelni i WNZ, np. 

badań prowadzonych  w ramach prac magisterskich, badań w ramach studenckich kół 

naukowych,  w ramach Programu Rozwojowego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

powiązanego z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej – kierunek pielęgniarstwo 

(Uchwała Senatu  Uczelni nr 60/2019 z dnia 25 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia 

Programu Rozwojowego MUP w Płocku powiązanego z MCSM w związku realizacją Projektu 

pn. ,,Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w 

MUP w Płocku’’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 

Działanie 5.3, Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Program został 

opracowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku oraz w ramach 

Programu Rozwojowego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku powiązanego z 

Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej- kierunek położnictwo (Uchwała Senatu  

Uczelni nr 5/2021 z dnia 26 stycznia 2021 2018r. w sprawie zatwierdzenia Programu 

Rozwojowego MUP w Płocku powiązanego z MCSM w związku realizacją Projektu pn. 

,,Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia położnych w MUP w Płocku’’ 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach 
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Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 5.3, Wysoka 

jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Program został opracowany w partnerstwie z 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku.  

5. Efekty współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym mają swoje 

odzwierciedlenie w udoskonalonych programach studiów oraz doskonaleniu warunków 

kształcenia, regulaminach i wytycznych dotyczących prac magisterskich. 

6. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci WNZ 

uczestniczyli w akcjach prospołecznych: WOŚP; zbiórka ubrań dla pacjentów bezdomnych 

hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; zbiórka mikołajkowa (w 

ramach współpracy z RUSS) dla biednych rodzin Płocka i okolic; akcji „paczka dla zwierzaka”; 

zbiórce korków plastikowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla płockich mieszkańców z 

niepełnosprawnością (w ramach współpracy z płockim wolontariatem Urzędu Miasta Płocka), 

realizacja warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Płocka.  

Pandemia SARS COV-2 utrudniła szerszą działalność nauczycieli i studentów Wydziału Nauk 

o Zdrowiu na rzecz mieszkańców regionu płockiego.  

7. Dotychczasową współpracę z otoczeniem społecznoa-gospodarczym należy uznać za 

efektywną. Należy również podkreślić silną identyfikację interesariuszy zewnętrznych z 

Wydziałem Nauk o Zdrowiu i ich poczuciem współodpowiedzialności za jakość kształcenia na 

kierunkach studiów: pielęgniarstwo, położnictwo i kosmetologia. 

8. Zasadna jest dalsza ewaluacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i 

poszarzanie jej zakresu. 

 

          Sprawozdania ze współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu  
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Sprawozdania ze współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu 

z interesariuszami zewnętrznymi/ otoczeniem społeczno- gospodarczym 

w szczególności dedykowanej  studiom drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

 
FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W 

ROKU AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA ZE WSKAZANIEM ICH ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE ZGŁASZANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty 

edukacyjnej uczelni do potrzeb 

otoczenia społeczno-

gospodarczego oraz uzyskanie 

opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się 

oraz programów studiów 

 

Interesariusze zewnętrzni wyrazili również swoje oczekiwania i sugestie w ramach Badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego w 

ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, 

współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego PO WER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Celem badania było 

zdiagnozowanie zapotrzebowania na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, na lokalnym rynku pracy. Badanie 

potrzeb lokalnego rynku pracy przeprowadzone zostało wśród pięciu grup respondentów: dorosłych mieszkańców subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej przedsiębiorstw subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji publicznych subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji 

służby zdrowia subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji edukacyjnych subregionu płockiego. 

1. Cykliczne spotkania Rady Interesariuszy 

2.  Udział interesariuszy zewnętrznych w pracach Komisji ds. 

Jakości Kształcenia (Sekcja Pielęgniarstwo), Zespole ds. 

Programu Studiów , Zespole ds. Analizy Efektów Uczenia się. 

3.  Opinie interesariuszy zewnętrznych nt. kompetencji 

zawodowych absolwentów-licencjatów pielęgniarstwa i ich 

przydatności zawodowej oraz ścieżek kariery zawodowej. 

 

W roku akademickim 2020/2021 w ramach współpracy z otoczeniem 

społeczno- gospodarczym analizie poddano program studiów 

drugiego stopnia dla kierunku pielęgniarstwo.   

Dla przykładu w opracowaniu udoskonalonej wersji programu 

studiów dla kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia (od 

naboru 2021-2022)  uczestniczyli interesariusze wewnętrzni 

(nauczyciele akademiccy, studenci), oraz interesariusze zewnętrzni 

(przedstawiciele pracodawców, samorządu zawodowego 

pielęgniarek i położnych oraz pielęgniarskich towarzystw 

naukowych i stowarzyszeń zawodowych, częściowo zrzeszonych w 

Radzie Interesariuszy).  

Biorąc pod uwagę sugestie interesariuszy zewnętrznych i 

wewnętrznych oraz dążąc do zniwelowania słabej strony Uczelni, tj.: 

małej oferty programów studiów uwzględniających przedmioty w 

języku angielskim; nowy program studiów powinien oferować język 

angielski na poziomie B2+ oraz część materiałów dydaktycznych, 

scenariuszy w języku angielskim.  

Dla upraktycznienie programu studiów utrzymać formę ćwiczeń 

praktycznych.  

W zajęciach realizowanych w ramach programu studiów powinni 

móc uczestniczyć studenci z uczelni zagranicznych w ramach 

programu ERASMUS + lub część zajęć może być prowadzona w 

języku angielskim przez nauczycieli zagranicznych 

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   

 

1. Ustalanie z interesariuszami zewnętrznymi zasad realizacji PZ  

w czasie pandemii Sars-CoV-2 

2. Cykliczne spotkania z opiekunami PZ w zakresie organizacji i 

metodyki PZ. 

3. Udział opiekunów PZ w ustalaniu scenariuszy do zajęć w 

MCSM Konsultacje z 

przedstawicielami otoczenia 

społeczno-gospodarczego w 

ramach odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich 

weryfikacji 
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Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

1. Udział interesariuszy zewnętrznych w określaniu tematyki prac 

dyplomowych oraz zwiększenia stopnia ich praktycznego 

charakteru, np. poprzez złączenie tradycyjnego procesu 

pielęgnowania z planami opieki wg ICNP; wdrożenie zasady 

opracowywania szczegółowych wskazówek dla pacjenta jako 

materiału implementacyjnego do praktyki zawodowej. 

przyjeżdzających do naszej Uczelni w ramach programu ERASMUS 

+ - tryb stacjonarny. 

Na wniosek interesariuszy zewnętrznych oraz studentów oraz biorąc 

pod uwagę potrzeby  otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym 

dynamicznie zmieniające się potrzeby zawodowego rynku pracy w 

kraju i w regionie proponuje się wdrożenie narzędzi do pracy z 

pacjentem (porada dla pacjenta, przewodnik dla pacjenta ,procedura, 

standard postepowania pielęgniarskiego, e-recepta) w oparciu o 

wysokie kompetencje zawodowe, w zakresie realizacji świadczeń 

zawodowych,    

Na prośbę studentów i nauczycieli proponuje się , aby w kartach 

przedmiotów bilans punktów ECTS  był przedstawiony w sposób 

bardziej przejrzysty (w zakresie pracy studenta bez udziału) 

nauczyciela). Proponuje się kontynuację weryfikacji metod 

kształcenia, umożliwiających studentom osiągnięcie efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz form oceny formułującej i oceny 

podsumowującej. Przeniesienie zaliczenia praktyk zawodowych do 

oceny podsumowującej. W zakresie metod i form oceny osiągnięcia 

przez studentów efektów uczenia się uwzględnienie tych, które  

służącą weryfikacji efektów osiąganych w ramach zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Bieżącą aktualizację literatury podstawowej i 

uzupełniającej. Zweryfikowanie treści kształcenia, tj. większe  

sprofilowanie zawodowe treści kształcenia w ramach języka 

angielskiego, oferując w języku angielskim ćwiczenia praktyczne. 

Biorąc pod  uwagę sugestię interesariuszy zewnętrznych oraz 

wyniki analizy prac dyplomowych zaplanowanie, że praca 

dyplomowa winna uwzględniać element opracowania dla praktyki 

pielęgniarskiej, np. na podstawie przeprowadzonych badań, ich 

analizy i wysuniętych wnioskach przygotowanie 

zaleceń/wskazówek dla praktyki pielęgniarskiej, standardu 

postępowania, przewodnika, projektu działań pielęgniarskich lub 

innej formy jako implementacji wyników przeprowadzonych badań 

do praktyki pielęgniarskiej na zasadach EBPN. 

Zweryfikowanie również treści kształcenia dla ułatwienia 

możliwości osiągania efektów uczenia się, tj w ramach zajęć z 
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Farmakologii i ordynowania produktów leczniczych realizowanych 

w formie ćwiczeń MCSM. 

Współpraca Uczelni z 

władzami miasta i regionu na 

rzecz rozwoju ich funkcji 

akademickiej 

1. Współpraca w zakresie rozwoju naukowego  

2 Przegląd i doposażenie bazy dydaktycznej  

- dofinansowanie projektu badawczego przez Urząd Miasta Płocka, 

- doposażanie bazy dydaktycznej  

- udział w rozwoju oferty dydaktycznej dla młodzieży Regionu 

Płockiego / Powiatowy Urząd Pracy i Miejski urząd pracy jako 

źródło informacji o najbardziej poszukiwanych pracownikach w 

Regionie Płockim 

Podpisywanie przez Uczelnię 

porozumień z władzami 

samorządowymi, instytucjami 

edukacyjnymi i instytucjami 

rynku pracy  

 

1.Umowy z podmiotami na realizację ZP i PZ 

2. Umowa o partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 

w dwóch projektach  

Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznych  

1.  dla kierunku Pielęgniarstwo;  

2. dla kierunku Położnictwo 

Dokonanie przeglądu umów i ew.  ich aktualizacja 

 

 

 

Wdrażanie do praktyki 

edukacyjnej wniosków 

wynikających z monitoringu 

losów absolwentów; 

 

Wykorzystywanie wyników  

1. ELA,  

2. projektu Badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu 

płockiego w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia 

w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18 

3. opinii interesariuszy zewnętrznych nt. kompetencji 

zawodowych absolwentów-licencjatów pielęgniarstwa i ich 

przydatności zawodowej oraz ścieżek kariery zawodowej. 

 

Zmiany w programie studiów jak wyżej 

Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw dydaktycznych i  

badawczych. Współdziałanie z 

interesariuszami zewnętrznymi 

w ramach spotkań 

seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym 

konferencji i kół studenckich 

 

1. Udział w organizacji konferencji 

2. Udział w działalności Studenckich Kół Naukowych- wsparcie działalności badawczej 

3. Udział w realizacji projektów dydaktycznych ( dwa MCSM) 

4. Udział w realizacji projektów naukowych: Adherence jako współodpowiedzialność osób w wieku pre- i senioralnym w  procesie 

terapeutycznym;  Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych badaniach do 

wszczęcia przewodów doktorskich, prac magisterskich, prac licencjackich 

 

 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w kształceniu na 

prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym zatrudnianie 

1. Nauczyciele i in. osoby z pwz pielęgniarki/ położnej/ lekarza to w 98 % równocześnie pracownicy podmiotów leczniczych 
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kadry nauczycieli 

posiadających aktualne 

doświadczenie zawodowe 

zdobyte poza uczelnią.  

 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub naukowo-

badawcze w działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci WNZ uczestniczyli w akcjach prospołecznych: WOŚP; zbiórka 

ubrań dla pacjentów bezdomnych hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; zbiórka mikołajkowa (w ramach 

współpracy z RUSS) dla biednych rodzin Płocka i okolic; akcji „paczka dla zwierzaka”; zbiórce korków plastikowych na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla płockich mieszkańców z niepełnosprawnością (w ramach współpracy z płockim wolontariatem Urzędu Miasta 

Płocka), realizacja warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Płocka.  Pandemia SARS COV-2 

utrudniła szerszą działalność nauczycieli i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na rzecz mieszkańców regionu płockiego. 

Zbieranie innych informacji z 

otoczenia społecznego – 

gospodarczego, mogących 

mieć znaczenie dla 

zapewniania jakości 

kształcenia, w tym 

pozyskiwanie opinii 

pracodawców i absolwentów 

odnośnie ich sytuacji 

zawodowej 

Wykorzystywania wyników  

1. projektu Badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w 

odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18 

2. opinii interesariuszy zewnętrznych, nt. kompetencji zawodowych absolwentów-licencjatów pielęgniarstwa i ich przydatności 

zawodowej oraz ścieżek kariery zawodowej. 

 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

Udział w uroczystościach Wydziałowych, np. dyplomatorium, czepkowania,  

Inne formy współpracy Udział podmiotów zewnętrznych  

a. w zapewnieniu bazy do realizacji przez studentów zagranicznych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach programu 

ERASMUS +  

b. w realizacji wizyt SST  nauczycieli z uczelni zagranicznych 

c. w realizacji szkoleń praktycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia w MCSM Pielęgniarstwo i MCSM Położnictwo 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA:  3.09.2021 

 

Mgr Danuta Wojciechowska – Sekretarz Rady Interesariuszy   
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V.2.5. Analiza działalności na rzecz środowiska lokalnego i propozycje działań 

doskonalących 

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci WNZ uczestniczyli w akcjach 

prospołecznych: WOŚP; zbiórka ubrań dla pacjentów bezdomnych hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym w Płocku; zbiórka mikołajkowa (w ramach współpracy z RUSS) dla biednych rodzin Płocka i okolic; 

akcji „paczka dla zwierzaka”; zbiórce korków plastikowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla płockich 

mieszkańców z niepełnosprawnością (w ramach współpracy z płockim wolontariatem Urzędu Miasta Płocka), 

realizacja warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Płocka.  Pandemia SARS 

COV-2 utrudniła szerszą działalność nauczycieli i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na rzecz mieszkańców 

regionu płockiego. 

V.2.6. Analiza umiędzynarodowienia procesu kształcenia i propozycje działań 

doskonalących 

Rodzaj, zakres i zasięg umiędzynarodowienia procesu kształcenia były zgodne z koncepcją i 

celami kształcenia. W roku akademickim 2020/2021na Wydziale Nauk o Zdrowiu realizowano 

zajęcia z języka obcego (języka angielskiego) na poziomie B2+ (studia drugiego stopnia) 

ESOKJ. Opracowywano materiały do transmisji międzynarodowej realizacji zajęć w MCSM.  

Dla zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia studiów zaplanowano od roku ak. 2021/2022 

zapewnienie studentom części scenariuszy i materiałów dydaktycznych w języku angielskim, tj. 

Pielęgniarstwo II o (praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w 

perspektywie międzynarodowej, koordynowana opieka zdrowotna), Treści kształcenia w ramach 

języka obcego sprofilowano bardziej zawodowo.   

Mobilność międzynarodowa studentów i nauczycieli w roku 2020/2021 przedstawiono w tabeli 

w punkcie V.1.6 

V.2.7. Ocena wsparcia i rozwoju wsparcia studentów kierunku w uczeniu się, rozwoju 

społecznym, naukowym, zawodowym i wejściu na rynek pracy. Propozycje działań 

doskonalących 

Wsparcie to zostało opisane w Pkt V.1.7. Studenci Kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia 

uzyskiwali te samo formy wsparcia. 

V. 2.8. Ocena dostępu do informacji o kierunku studiów 
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Ocena ta została opisana w pkt V.1.8. przy czym odrębności dotyczące studiów II stopnia są 

dostępne w podzakładce Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia, w której dostępne są informacje 

zamieszczone w kolejnych podzakładkach: Plan zajęć, Plan studiów, Praktyki zawodowe, Efekty 

uczenia się, Egzamin dyplomowy, Program studiów. Dostęp do informacji jest wystarczający. 

V.2.8.a. Przegląd dostępu do informacji o programie studiów 

Analogicznie jak w pkt V.1.8.a, z tą różnicą, że w Zakładce dedykowanej dla kierunku 

pielęgniarstwo studia drugiego stopnia stacjonarne dostępne są informacje zamieszczone w pod 

zakładkach: Plan zajęć, Plan studiów, Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, Efekty uczenia 

się, Egzamin dyplomowy, Program studiów.  

Studenci, nauczyciele i interesariusze zewnętrzni uczestniczą w przeglądzie zasobów 

informacyjnych w zakresie dostępu do informacji o programie studiów. 

 

 

V.2.8.b. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak w pkt V.8.1.b. 

V.2.9.Ocena praktyk zawodowych 

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą, z którymi Uczelnia zawarła umowy lub porozumienia, w szczególności 

w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). 

Ewaluacja Praktyk Zawodowych Pielęgniarstwo Studia II stopnia 

                                       Pielęgniarstwo Studia II Stopnia  

Odpowiedzi Bardzo 

dobrze 

Dobrze  Dość 

dobrze 

Żle Bardzo żle 

Pytanie 1 Jak ocenia 

Pani/Pan swoje 

przygotowanie do roli 

praktykanta?  

96% 2% 2%   

https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-zajec/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-studiow/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/efekty-uczenia-sie/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/efekty-uczenia-sie/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/egzamin-dyplomowy/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/program-studiow/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-zajec/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-studiow/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/zajecia-praktyczne-i-praktyki-zawodowe/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/efekty-uczenia-sie/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/efekty-uczenia-sie/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/egzamin-dyplomowy/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/program-studiow/
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Pytanie 2 Jak ocenia 

Pani/Pan sposób 

wkomponowania 

praktyki zawodowej w 

plan zajęć? 

97% 1% 2%   

Pytanie3 Jak ocenia 

Pani /Pan atmosferę i 

warunki pracy 

panujące w miejscu 

odbywania praktyki? 

98% 1% 1%   

Pytanie 4 Jak ocenia 

Pani/Pan poziom 

zaangażowania oraz 

wsparcia zakładowego 

opiekuna praktyki 

podczas realizacji 

praktyki? 

99% 0% 1%   

Pytanie 5 Jak ocenia 

Pani/Pan poziom 

zaangażowania oraz 

wsparcia uczelnianego 

opiekuna 

praktyki/koordynatora 

zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych 

podczas realizacji 

praktyki? 

97% 2% 1%   

Pytanie 6 Jak ocenia 

Pani/Pan poziom 

zaangażowania oraz 

wsparcie pracowników 

Biura Studenckich 

Praktyk zawodowych i 

karier /koordynatora 

zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych 

w procesie realizacji 

praktyki? 

97% 1% 2%   

Pytanie 6 Jak ocenia 

Pani?Pan poziom 

zdobytej wiedzy i 

umiejętności podczas 

praktyki? 

99% 0% 1%   

Pytanie 8 Czy ma 

Pani?Pan poczucie 

praktycznego 

wykorzystania wiedzy 

zdobytej na zajęciach 

podczas realizacji 

praktyk? 

99% 1%    

Pytanie 9 Czy praktyka 

podniosła Pni/Pana 

kwalifikacje w 

zakresie kompetencji 

Tak     
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społecznych i 

komunikacji 

interpersonalnej? 

 

Praktyki zawodowe realizowano w podmiotach leczniczych w szczególności 

w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). Rodzaj podmiotu 

kształcenia praktycznego oraz profil realizowanych świadczeń był zgodny z zakresem 

realizowanego kształcenia praktycznego studentów, efektami uczenia się określonymi dla tych 

miejsc kształcenia oraz programami praktyk zawodowych. Realizacja kształcenia praktycznego 

w podmiotach zewnętrznych determinowana była wieloma czynnikami zw. z pandemią SARS-

CoV-2, profilem pacjentów zakażonych przekształceniami oddziałów/ szpitali w covidowe, 

zakażeniami pracowników podmiotów, zawieszaniem działalności profilowej oddziałów itd. 

Należy podkreślić zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w kształcenie praktyczne 

studentów i wspólne poszukiwanie rozwiązań w czasie pandemii dla realizacji PZ zgodnie z 

programem studiów. Tylko w nieznacznym zakresie dokonano przesunięć w harmonogramie 

zajęć ze względu na pandemię.  

 

Kierunek Pielęgniarstwo 

 Kształcenie praktyczne studentów w warunkach rzeczywistych (podmiotach 

zewnętrznych) realizowano w formie praktyk zawodowych (PZ). Liczba godzin  PZ wynosiła 

120 godzin kształcenia na kierunku, z ogólnej liczby godzin, tj. 1330 godzin. 

PZ realizowano w podmiotach leczniczych, z którymi Uczelnia zawarła umowy. Miejscem 

realizacji praktyk zawodowych były oddziały: oddział chirurgii z pracownią endoskopową, 

oddział chorób płuc z pracownią endoskopową, oddział nefrologii, oddział wewnętrzny z 

poradnią cukrzycową, oddział onkologiczny, oddział anestezjologii  

i intensywnej terapii,  gabinety podstawowe opieki zdrowotnej (gabinet pielęgniarki poz, gabinet 

lekarza poz). 

 PZ realizowano w grupach 7-8 osobowych, za wyjątkiem PZ w podstawowej opiece zdrowotnej 

w których liczba studentów w grupie nie przekraczała 4 studentów  lub indywidualnie na wniosek 

studenta w podmiocie przez niego wskazanym zgodnie z Regulaminem Zajęć Praktycznych i 

Praktyk Zawodowych oraz ustalonym harmonogramem.  

Nabywane umiejętności i osiągnięte przez studentów efekty uczenia się opiekunowie 

potwierdzali w   Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych. 
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Dobór podmiotów do kształcenia praktycznego odbywał się w oparciu o przyjęte kryteria. 

Praktyki zawodowe prowadzono pod kierunkiem osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub zawodu położnej, będącej pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, w którym odbywa się praktyka. Opiekunowie PZ spełniali określone kryteria ich doboru. Na 

poziomie Uczelni za realizację ZP i PZ odpowiadał Koordynator ZP i PZ. Z opiekunami zawarto stosowne 

porozumienia. ZP i PZ realizowano w 52 podmiotach w ramach wcześniej zawartych umów. Realizowano 

Model współpracy z podmiotami leczniczymi.  ZP i PZ podlegały ankietyzacji studentów i 

przeprowadzono ich hospitacje.  

 

V.2.9.a. Propozycje działań doskonalących 

Nazwisko i imię osób wypełniających 

raport 

 

 

Miejsce odbywania praktyk Podmioty lecznicze zgodnie z planem PZ 

Kierunek i specjalność kształcenia Pielęgniarstwo studia II stopnia 

Data wypełnienia raportu: 30.09.2021 

Zauważone braki w odniesieniu do 

wiedzy studentów 

Nie zdiagnozowano 

 

Zauważone braki w odniesieniu do 

umiejętności studentów 

1.Pojedyncze przypadki trudności 

monitorowaniu stanu pacjenta 

podłączonego do respiratora  

Zauważone braki w odniesieniu do 

kompetencji społecznych studentów 

1.Pojedyncze trudności w komunikacji z 

pacjentem o niepomyślnym rokowaniu.  

 

Inne uwagi: Brak 

 

Propozycje/sugestie zmian w odniesieniu 

do programu/procesu kształcenia na 

kierunku kształcenia w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku 

1.Wprowadzenie scenariuszy 

uwzgledniających wielokrotna ocenę 

stanu pacjenta podłączonego do 

respiratora i wprowadzenie scenariuszy 

uwzgledniających komunikację z 

pacjentem o niepomyślnym rokowaniu i 

/lub jego rodziną. 

 

 

 

V .2.10.Ocena dyplomowania   

Egzamin dyplomowy, składający się z części teoretycznej, praktycznej ( opis przypadku) 

oraz obrony pracy dyplomowej obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych 

zdobytych w całym toku studiów. Przebieg i efekty egzaminu dyplomowego podlegają 
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analizie Komisji ds. Jakości Kształcenia. Natomiast prace dyplomowe są oceniane na 

poszczególnych kierunkach przez Sekcję Pielęgniarstwa. 

Prace te są również analizowane pod kątem zgodności z wytycznymi Przewodnika do 

opracowania pracy magisterskiej oraz posiadają opisową ocenę opiekuna i promotora, 

których powołuje Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Oryginalność prac dyplomowych sprawdzana jest systematycznie w oparciu o cały cykl 

kształcenia. Konsultacje indywidualne ze studentami, systematyczna praca z każdym 

studentem, sukcesywne poprawianie fragmentów prac w istotny sposób ograniczają ryzyko 

popełnienia plagiatu. Na WNoZ, analogicznie jak w całej Uczelni wdrożono Jednolity 

Systemu Antyplagiatowy. W roku akademickim 2020/2021 Egzamin Dyplomowy, w 

całości, podobnie jak w latach poprzednich odbywał się na terenie Uczelni.  

 Protokół analizy pierwszej części Egzaminu Dyplomowego -  część praktyczna i teoretyczna 

Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Poziom studiów Studia drugiego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

części praktycznej 

PO II roku – pod warunkiem złożenia z wynikiem pozytywnym wszystkich 

egzaminów i zaliczeń oraz złożenia pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej przez 

opiekuna/ promotora i recenzenta  

Rok akademicki  2020/2021   

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY- część praktyczna i teoretyczna  

Data egzaminu 05.07.2021, 06.07.2021,08.07.2021 

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock - Pl. Dąbrowskiego 2,  

 

Nazwa i nr sali  Sala Senatu 

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem  

w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych  

z całego toku studiów  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 

2018, poz. 345- załącznik 4)  

Skład komisji egzaminacyjnej  Pięć Komisji:  

1.Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni – Przewodniczą   

  Prof. dr hab. Michał Radwan- Promotor 

 Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska 

 

2.Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca  

 Dr n. med. Łukasz Murlikiewicz -Promotor 

 Dr n. med. Wojciech Kaszewski -Recenzent 

 

3. Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca  

Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski - Promotor 

 Prof. dr hab. n. med. Wielisław Papierz -Recenzent 
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4.Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca 

Dr n. med. Dorota Kochman  -Promotor 

Dr n. med. Beata Haor -Recenzent 

 

5.Dr n. o zdr, Mariola Głowacka Profesor Uczelni - Przewodnicząca  

Dr n. med. Wojciech Kaszewki – Promotor 

Prof. dr hab. Marek Dadecjus – Recenzent 

 

Data analizy 06.10.2021 

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę – 

członków Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się na 

kierunku Pielęgniarstwo 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej – prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

Członkowie: 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

Uczenia się na kierunku 

Pielęgniarstwo 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok - Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Interesariusze zewnętrzni: 

Mgr Danuta Wojciechowska 

Absolwent – Adrianna Grąbczewska 

Liczba studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

77 

Liczba studentów, którzy nie 

przystąpili do egzaminu 

1 

Liczba i odsetek ocen bardzo dobrych N-                             %- 

Liczba i odsetek ocen dobrych plus N-                             %- 

Liczba i odsetek ocen dobrych N-                             %- 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych plus N-                             %- 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych N-                             %- 

Liczba i odsetek ocen niedostatecznych N-                             %- 

Średnia ocen N-  4,7                    

1.  Czy zastosowana formuła egzaminu dyplomowego – część teoretyczna i praktyczna  pozwala na 

zweryfikowanie określonych dla studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo  efektów uczenia się  w 

zakresie wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa 

i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)? 

TAK. Egzamin Dyplomowy składa się z dwóch części.  

I część – praktyczna i teoretyczna – polega na analizie wylosowanego opisanego przypadku, określenie jego stanu 

klinicznego, wysublimowanie problemów zdrowotnych lub sytuacyjnych 

 i zaproponowanie  adekwatnych  działań pielęgniarskich, np. interwencji.  Student udziela odpowiedzi na pytania Komisji.  
2. Czy kryteria oceny są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się weryfikowanych przez pytania w części 

praktycznej i teoretycznej dyplomowej? 

TAK.  Wg kryteriów określonych w Regulaminie egzaminu dyplomowego- Kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania 

komisji służące sprawdzeniu umiejętności praktycznych i wiedzy zdobytych w całym okresie studiów drugiego stopnia 

egzaminu (oceny przez Komisję i samooceny studenta).  

3.  Czy kryteria oceny dla poszczególnych części I Egzaminu Dyplomowego są określone w sposób precyzyjny i 

jednoznaczny? 

 TAK . Kryteria te stanowią element Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia drugiego 

stopnia i są zgodne z standardem kształcenia, na podstawie którego realizowano program studiów. Są  precyzyjne u 

jednoznaczne. 
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4. Czy sposób sformułowania zadań dla części I Egzaminu Dyplomowego jest precyzyjny i zrozumiały? 

     TAK.  Zadanie te były zgodne z Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia drugiego 

stopnia i były zgodne z standardem kształcenia na podstawie którego realizowano program studiów. Były jednoznaczne i 

zrozumiałe. Różnice dotyczyły tylko treści pytań zadawanych w odniesieniu do istoty opisanego przypadku. 

5. Inne uwagi: 

Brak  

6. Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania osiągniętych efektów 

uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych? 

 

Kontynuacja praktyki rozwiązywania problemów u pacjentów w stanach klinicznych objętych programem studiów, nie 

tylko w oparciu o doniesienia merytoryczne, ale również o doniesienia naukowe.   

7. Propozycje zmian w programie studiów. 

 

Wprowadzenie formy ćw. klasycznych (5 godz.) w ramach zajęć Badania naukowe w pielęgniarstwie, dla ich lepszego 

przygotowania do kolejnych zajęć tj. seminarium dyplomowego.  

8. Propozycje zmian doskonalących drugą część Egzaminu Dyplomowego – część praktyczna i teoretyczna 

W chwili obecnej ta forma nie wymaga zmiany. Jednak w perspektywie kilku następnych lat należy rozważyć możliwość 

egzaminu OSCE z wykorzystaniem scenariuszy wysokiej wierności. 

 

Protokół analizy drugiej części Egzaminu Dyplomowego -  obrona pracy dyplomowej - zbiorczo  

Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Poziom studiów Studia drugiego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

części praktycznej 

PO II roku - Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej i części praktycznej ( 

opis przypadku) Egzaminu dyplomowego 

Rok akademicki  2020/2021   

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY- obrona pracy dyplomowej  

Data egzaminu 05.07.2021, 06.07.2021,08.07.2021, 26.10.2022 

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock - Pl. Dąbrowskiego 2,  

 

Nazwa i nr sali  Sala Senatu 

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem  

w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych  

z całego toku studiów  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 

2018, poz. 345- załącznik 4)  

Skład komisji egzaminacyjnej  Pięć Komisji:  

1.Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni – Przewodniczą   

  Prof. dr hab. Michał Radwan- Promotor 

 Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska 

 

2.Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca  

 Dr n. med. Łukasz Murlikiewicz -Promotor 

 Dr n. med. Wojciech Kaszewski -Recenzent 
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3. Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca  

Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski - Promotor 

 Prof. dr hab. n. med. Wielisław Papierz -Recenzent 

 

4.Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni- Przewodnicząca 

Dr n. med. Dorota Kochman  -Promotor 

Dr n. med. Beata Haor -Recenzent 

 

5.Dr n. o zdr, Mariola Głowacka Profesor Uczelni - Przewodnicząca  

Dr n. med. Wojciech Kaszewki – Promotor 

Prof. dr hab. Marek Dadecjus – Recenzent 

 

Data analizy 06.10.2021 

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę 

– członków Zespołu ds. 

Analizy Efektów Uczenia się 

na kierunku Pielęgniarstwo 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej – prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

Członkowie: 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

Uczenia się na kierunku 

Pielęgniarstwo 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok - Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Interesariusze zewnętrzni: 

Mgr Danuta Wojciechowska 

Absolwent – Adrianna Grąbczewska 
Liczba studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

77 

Liczba studentów, którzy nie 

przystąpili do egzaminu 

1 

Liczba i odsetek ocen bardzo dobrych N- 49                          %- 63,64 

Liczba i odsetek ocen dobrych plus N-  13                         %- 16,89 

Liczba i odsetek ocen dobrych N-  10                         %- 12,99 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych plus N-                                %- 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych N-                                %- 

Liczba i odsetek ocen niedostatecznych N-                                %- 

Średnia ocen N-  4,7                    

9. Czy zastosowana formuła egzaminu dyplomowego - obrona pracy dyplomowej  pozwala na 

zweryfikowanie określonych dla studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo  

efektów uczenia się  w zakresie wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla 

kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i 

położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)? 

TAK. Egzamin Dyplomowy składa się z dwóch części. Obrona pracy dyplomowej stanowiła drugą 

część ED.    
10. Czy kryteria oceny są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się weryfikowanych przez 

pytania w części teoretycznej obrona pracy dyplomowej? 

TAK. Prezentacja pracy dyplomowej z zastosowaniem przygotowanej przez studenta prezentacji PowerPoint była oceniana 

w oparciu o Kryteria oceny prezentacji pracy dyplomowej przez studenta, a odpowiedź ustną studenta w oparciu o Kryteria 

oceny odpowiedzi studenta na pytania Komisji związane z problematyką pracy dyplomowej ( Zgodnie z Regulaminem 

egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia drugiego stopnia stacjonarne).  
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Zadawane pytania podczas egzaminu dyplomowego przez komisję egzaminacyjną weryfikowały efekty uczenia się objęte 

programem studiów i dotyczące treści pracy lub zagadnień powiązanych z treścią danej pracy.  

11.  Czy kryteria oceny dla poszczególnych części II Egzaminu Dyplomowego są określone w 

sposób precyzyjny i jednoznaczny? 

 TAK . Kryteria te stanowią element Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku 

pielęgniarstwo studia drugiego stopnia i są zgodne z standardem kształcenia, na podstawie którego 

realizowano program studiów. JW. 

12. Czy sposób sformułowania zadań dla poszczególnych części II Egzaminu Dyplomowego jest 

precyzyjny i zrozumiały? 

     TAK.  Zadania te były również zgodne z Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku 

pielęgniarstwo studia drugiego stopnia i zgodne ze standardem kształcenia na podstawie którego 

realizowano program studiów. Były jednoznaczne, zrozumiałe i jednakowe dla wszystkich zdających 

studentów. Różnice dotyczyły tylko treści pytań zadawanych w odniesieniu do treści pracy, co 

wynikało z różnej tematyki prac dyplomowych/ licencjackich.  

13. Inne uwagi: 

Występowały nieliczne błędy w terminologii językowej i zawodowej; 

 

14. Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania 

osiągniętych efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych? 

 
Proponuje się zwrócenie uwagi na szersze zastosowanie kwestionariuszy standaryzowanych/ skal do oceny stanu i 

wydolności pacjentów zarówno polskich jak i zagranicznych oraz szczegółowe opracowywanie  porady, przewodnika, 

standardu , algorytmu  lub procedury postepowania dla pacjenta i jego rodziny .  w oparciu o czasopisma naukowe 

polsko i obcojęzyczne.  

 

15. Propozycje zmian w programie studiów. 

 
Popiera się sugestię studentów dotyczącą wprowadzenia formy ćw. klasycznych (5 godz.) w ramach zajęć Badania 

naukowe w pielęgniarstwie, dla ich lepszego przygotowania do kolejnych zajęć tj. seminarium dyplomowego.  

16. Propozycje zmian doskonalących drugą część Egzaminu Dyplomowego – obrona pracy 

dyplomowej 
Aktualna forma obrony pracy dyplomowej jest właściwa i nie wymaga korekty.    

 

 

 

 

 

Ocena prac dyplomowych – pięciu losowo wybranych prac od różnych promotorów 

 

Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 
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Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Pielęgniarstwo 

Poziom studiów Studia drugiego stopnia 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Profil  Praktyczny  

Rok akademicki  2020/2021  

Nabór 2019/2020 

Efekty uczenia się 
weryfikowane pracą 
dyplomową 

W zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków 

studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)  

Stopień/ tytuł naukowy; 
imię i nazwisko opiekuna 
pracy/promotora 

prof. dr hab. Michał Radwan/ dr n. med. Łukasz 
Murlikiewicz/prof. dr hab. Witold Malinowski/  dr n. med. 
Dorota Kochman/ dr n. med. Wojciech Kaszewski 

Stopień/ tytuł naukowy; 
imię i nazwisko 
recenzenta 

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora Kornatowska/ dr n. med. 
Wojciech Kaszewski/ prof. dr hab. Wielisław Papierz/ dr n. med. 
Beata Haor/ prof. dr hab. Marek Dedecjus 

Imię i nazwisko studenta-
autora pracy dyplomowej 

5 prac dyplomowych – po jednej od każdego z ww. opiekunów/ 
promotorów  

Data analizy 24.09.2021 

Imiona i nazwiska osób 
przeprowadzających 
analizę – członków 
Zespołu ds. Analizy 
Efektów Uczenia się na 
kierunku Pielęgniarstwo 

Przewodnicząca – mgr Renata Bienias 

Zastępca Przewodniczącej – prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-

Kornatowska 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Małgorzata Michalska 

mgr Agnieszka Reszelska 

 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok -  Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Absolwenci: Adrianna Grąbczewska  

Interesariusze zewnętrzny – mgr Agata Pawska 

 

Imiona i nazwiska 
studentów  Zespołu ds. 
Analizy Efektów Uczenia 
się na kierunku 
Pielęgniarstwo 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok - Julita Kokosińska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok - Agnieszka Piotrowska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok - Aleksandra Radecka 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok - Ewa Dubielak 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok - Patrycja Paskuda 

Absolwenci – Adrianna Grąbczewska  

Interesariusze zewnętrzny – mgr Agata Pawska 

Ocena ogólna Dobry plus  

Ocena opiekuna pracy/promotora Dobry plus  

Ocena recenzenta Dobry plus  

Charakter pracy dyplomowej Praca badawcza  
 



327 
 

 

7. Czy treść pracy dyplomowej jest zgodna z kierunkiem studiów i efektami uczenia się 

określonymi dla tego kierunku, a także obowiązującym standardem kształcenia? 

Tak, treść pracy jest zgodna z kierunkiem studiów i efektami uczenia się określonymi w sylabusie 

przedmiotu. 

8. Czy recenzje pracy dyplomowej w sposób wyczerpujący i czytelny oddaje jej wartość 

merytoryczną?  

 Tak recenzja sformułowana w sposób wyczerpujący i czytelny, oddaje wartość merytoryczną. 

9. Czy oceny pracy dyplomowej odzwierciedlają stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

Tak. Ocena pracy dyplomowej w sposób czytelny określa stopień spełnienia formalnych 

wymogów stawianych dla prac dyplomowych. 

      4.  Inne uwagi  

 

- zgodności treści z tytułem pracy Treść w pełni wiąże się z celami i tematem oraz 

teoretycznymi założeniami prac. 

- zgodność struktury pracy, podziału treści  

i  zakres treści z obowiązującymi wytycznymi 

w Uczelni i na kierunku  

Struktura większości prac zgodna z wytycznymi 

obowiązującymi w Uczelni i na kierunku. W 

pojedynczych pracach występują 

niedoskonałości w zakresie proporcji i 

konstrukcji treści pracy. 

- poprawność metodyczna, terminologiczna 

oraz językowo-stylistyczna 

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna 

stylistyka. Pojedyncze potknięcia 

terminologiczne językowe i zawodowe. 

- poprawność doboru wykorzystanego 

piśmiennictwa  

Właściwy dobór źródeł. Poprawne 

odwoływanie się do literatury. 

- poprawność formalnej strony pracy Formalna strona pracy poprawna. 

- nowatorskość i znaczenie pracy dla rozwoju 

praktyki zawodowej pielęgniarki 

Praca może być wykorzystana w procesie 

edukacji personelu medycznego.  

-zasadność ocen pracy dyplomowej, 

wystawionych przez opiekunów i recenzentów 

Ocena pracy dyplomowej wystawiona zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi w Uczelni i na 

kierunku. 
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11. Propozycje zmian doskonalących dla prac dyplomowych  

 

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości - zalecenia dotyczące poprawy jakości  

 

W kolejnych latach zwrócenie uwagi na aspekty: stylistyczny, interpunkcyjny i ortograficzny 

treści pracy.  
Proponuje się zwrócenie uwagi na szersze zastosowanie kwestionariuszy standaryzowanych/ skal do oceny stanu i 

wydolności pacjentów zarówno polskich, jak i zagranicznych .Podjęcie działań w kierunku upraktycznienia wniosków 

i implementacji wyników badań do praktyki zawodowej pielęgniarki (przewodniki, porady, standardy, algorytmy)oraz 

szczegółowe opracowywanie  porady, przewodnika, standardu. Zwrócenie uwagi na estetykę graficzną pracy, 

oznakowanie cytowań w tekście, interlinie. Numerację tabel i rycin. Nie zamieszczanie skanowanych obrazów , które 

są nieczytelne.  

 

 

 

V.2.11.Ocena liczby kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji kadry prowadzącej 

kształcenie. Propozycji działań naprawczych 

Analogicznie jak na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (pkt.V.1.11.), 

gdyż nauczyciele realizujący zajęcia na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

realizują również zajęcia na studiach pierwszego stopnia na tym kierunku. 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich – tzw. wskaźnik 50% w odniesieniu do nauczycieli 

zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy 

W roku akademickim 2020/2021 zatrudnienie nauczycieli akademickich spełniało ww. 

kryterium – 60 % godzin z planu studiów było realizowanych  przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

Razem godziny zajęć realizowane przez nauczycieli akademickich w podstawowym miejscu 

pracy: 

 

 

  
Rok akademicki 

L.p. Kierunek 

2020/2021 

Łączna liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć na PMP 

1. 

Pielęgniarstwo 

 (II stopień) 
1330 798 
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V.2.11.a. Ocena rozwoju i wsparcia kadry dydaktycznej. Propozycje działań 

doskonalących 

Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje (zgodnie z realizowanymi zajęciami 

dydaktycznymi) – 3 aktywności  

Studia magisterskie (jako kolejny kierunek) na kierunku zgodnym z kierunkiem studiów w 

ramach realizowanych zajęć dydaktycznych – 1 aktywność 

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i badania naukowe realizowane przez pracowników naukowo-

dydaktycznych zatrudnionych na wydziale 

Zauważone trudności i nieprawidłowości Sugestie dotyczące poprawy jakości 

kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

Projekty badawcze 

Uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych przez pracowników. 

Ze względu na profil praktyczny studiów na wszystkich 

kierunkach Wydziału. Kierunki studiów na WNoZ to studia o 

profilu praktycznym. Wszyscy nauczycieli byli zatrudnieni na 

stanowiskach dydaktycznych. Działalność naukowa 

nauczycieli akademickich i studentów stanowiła dodatkowy 

aspekt projakościowy. Wszystkie publikacje w formie 

artykułów naukowych i rozdziałów w monografii oraz 

monografii były tematycznie zgodne z efektami uczenia się i 

treściami kształcenia w ramach zajęć realizowanych 

odpowiednio przez poszczególnych nauczycieli. Działalność 

naukowa studentów również była powiązana z efektami uczenia 

się i właściwym programem studiów. Studenci realizowali 

projekty badawcze w ramach SKN oraz uczestniczyli w 

badaniach naukowych prowadzonych przez nauczycieli. 

Wyniki badań upowszechniono na konferencjach i w 

publikacjach naukowych.  

Artykuły w czasopismach naukowych- 19 artykułów w 

czasopismach naukowych/ 755 pkt. MNiSzW/ 22,354 IF, 

rozdziały w monografiach- 6/ 120 pkt. MNiSzW; monografii- 

1/ 80 pkt./; podręczniki. 

Zwiększenie aktywności nauczycieli 

w rozwoju naukowym i 

wnioskowanie o środki na badania 

naukowe- kontynuacja. 

Regularne wydawanie czasopisma 

naukowego- kontynuacja. 

Uzyskania środków 

pozauczelnianych. 

Kontynuowanie praktyki wspierania 

rozwoju naukowego nauczycieli i 

innych osób zatrudnionych na 

stanowiskach dydaktycznych jako 

narzędzia projakościowe oraz 

możliwości rozwoju i awansu 

naukowego pracowników a także ich 

awansu stanowiskowego.  
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Udział w konferencjach zagranicznych- 8 aktywności 

nauczycieli, udział w konferencjach międzynarodowych w 

Polsce i krajowych – 15 aktywności nauczycieli. 

Środki pozauczelniane pozyskane na projekty badawcze – 1 

oraz 1 w trakcie. 

Udział w projektach międzynarodowych – 1(w ramach grantów 

finansowanych ze środków zagranicznych), promotorstwo prac 

doktorskich – 1(doktorant zagraniczny). 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych- 9 

aktywności (6 nauczycieli) 

Aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych- 9 

aktywności (8 nauczycieli) 

Recenzje monografii, podręczników poza Uczelnią, artykułów 

naukowych- 6 aktywności. 

W roku akademickim 2020/2021 jeden nauczyciel uzyskał tytuł 

naukowy profesora postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydział Nauk o Zdrowiu wydaje międzynarodowy kwartalnik 

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej- w wersji 

elektronicznej i papierowej. Kwartalnik znajduje się na liście 

czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego- 20 pkt. MNiSzW 

Nauczyciele posiadający minimum stopień doktora 

habilitowanego byli recenzentami prac doktorskich i dorobku 

habilitacyjnego. Recenzje prac doktorskich – 6. 

Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje (zgodnie z 

realizowanymi zajęciami dydaktycznymi) – 3 aktywności  

Studia magisterskie (jako kolejny kierunek) na kierunku 

zgodnym z kierunkiem studiów w ramach realizowanych zajęć 

dydaktycznych – 1 aktywność 

 

V.2.12. Ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji 

programu studiów. Analiza doskonalenia infrastruktury. Propozycje działań 

doskonalących 

Analogicznie jak w pkt V.1.12 z wyłączeniem zapisów które dotyczyły tylko i wyłącznie studiów 

pierwszego stopnia. 
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V.2.13.Analiza hospitacji zajęć dydaktycznych 

Hospitacje zajęć dydaktycznych zrealizowano zgodnie z przyjętym planem i Instrukcją do 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku. 

Celem hospitacji zajęć dydaktycznych było dążenie do systematycznej poprawy ich jakości. 

Ocena i zalecenia na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych są przydatne do motywowania 

pracowników dydaktyczno-naukowych, do dbałości o wyższą jakość zajęć, merytoryczną 

poprawność realizowanych tematów i doskonalenie metod dydaktycznych. 

Podczas hospitacji zajęć dydaktycznych zwrócono uwagę na dokonanie oceny następujących 

elementów: 

• zgodność treści i tematu zajęć z programem przedmiotu określonym w sylabusie; 

• zgodność realizowanych na zajęciach efektów uczenia się z efektami uczenia się 

założonymi w sylabusie; 

• trafność doboru metod nauczania do założonych efektów uczenia się; 

• przebieg i organizacja zajęć; 

• sposób oceniania i sprawdzania osiągnięć studentów; 

• trafność doboru środków dydaktycznych do założonych efektów uczenia się; 

• stopień realizacji założonego celu zajęć; 

• umiejętność aktywizowania studentów; 

• wykazanie związku z praktyką; 

• dostosowanie tempa zajęć do potrzeb i możliwości studentów. 

Ogólna ocena zajęć powinna zawierać zalecenia dla osoby hospitowanej, które w przyszłości 

służyłyby poprawie jakości kształcenia lub stwierdzenie, że sposób przeprowadzenia zajęć nie 

wymaga poprawy w żadnym aspekcie. 

 

V.2.13.a. Analiza wyników hospitacji  

SEMESTR ZIMOWY 

Hospitacje przeprowadzono zarówno na zajęciach realizowanych stacjonarnie na terenie 

Uczelni, jak i w trybie on line, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Hospitacje  PZ realizowano, głównie  z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dla 

zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021 przeprowadzono 5 hospitacji., w tym  Dydaktyka medyczna i Opieka i edukacja 
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terapeutyczna w chorobach przewlekłych: ból I z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. Natomiast Nowoczesne techniki diagnostyki i leczenie niepłodności II, 

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych, Koordynowana opieka zdrowotna I. 

Wszyscy oceniani nauczyciele uzyskali ocenę wyróżniającą t.j.: 

30 pkt – 1 wykładowca 

29 pkt. – 2 wykładowców 

28 pkt. – 2 wykładowców 

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 28,8 co stanowiło podstawę do wystawienia średniej oceny 

wyróżniającej. 

 

SEMESTR LETNI 

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 18 hospitacji zajęć dydaktycznych przeprowadzono 

w całości na terenie Uczelni jak i w trybie on line, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość w tym Podstawy otolaryngologii II, Psychologia zdrowia, Język angielski(on-line), 

Statystyka medyczna I, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: choroba 

nowotworowa, Chirurgia onkologiczna II, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu , nadciśnienie tętnicze I, Opieka i 

edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: cukrzyca I, Seminarium dyplomowe( u 

pięciu  nauczycieli) Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: Leczenie 

żywieniowe I, Prawo w praktyce pielęgniarskiej I, Nowoczesne techniki w profilaktyce wad 

wrodzonych II, Nowoczesne techniki w profilaktyce wad wrodzonych II, ćwiczenia   

 

Wszyscy oceniani nauczyciele uzyskali ocenę wyróżniającą t.j.: 

30 pkt – 7 wykładowców  

29 pkt. – 4 wykładowców 

28 pkt. – 5 wykładowców 

24 pkt. – 2 wykładowca 

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 32,5 co stanowiło podstawę do wystawienia średniej oceny 

wyróżniającej. 

Koordynator PZ przeprowadził 6 hospitacji praktyk zawodowych. Hospitacje PZ odbywały się 

stacjonarnie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku a z wykorzystaniem platformy 

Meet Google na telefonach komórkowych koordynatora PZ oraz odpowiednio opiekuna PZ. 

V.2.13.b. Propozycja działań doskonalących  
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Uwagi i zalecenia w arkuszach hospitacyjnych dotyczyły: zajęcia uwzględnione w planie 

hospitacji na roku akademicki 2020/2021 realizowane były zgodnie z zasadami dydaktyki, kartą 

przedmiotu oraz aktualną wiedzą medyczną.  Realizowane treści i tematy zajęć były zgodne z 

programu przedmiotów określonymi w katcie przedmiotów. Realizowane na zajęciach efekty 

uczenia się były zgodne z efektami uczenia się założonymi w karcie przedmiotu. Trafnie dobrano 

metody dydaktyczne do założonych efektów uczenia się. W pełni osiągano założone cele zajęć. 

osoby prowadzące zajęcia umiejętnie aktywizowali studentów w czasie zajęć odnosili 

przekazywane treści i /lub nauczane umiejętności do praktyki zawodowej pielęgniarki. Tempo 

zajęć było dostosowane do potrzeb i możliwości studentów. Nauczyciele prowadzący zajęcia 

byli przygotowani do zajęć, z wykorzystaniem metod i środków dydaktycznych, studenci 

skutecznie aktywizowani do czynnego uczestnictwa w zajęciach.  

Doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt multimedialny np. telewizory ze względu na to 

że w zwykłych salach dydaktycznych sprzęt multimedialny ulegał uszkodzeniu lub transmisja 

obrazu była niewyraźna przez co prowadzenie zajęć dydaktycznych bywało utrudnione.  

Proponuje się transmisję zajęć i nagrań z prywatnych nośników pamięci na komputery w 

salach, w których odbywają się zajęcia (przed rozpoczęciem zajęć) co ułatwi sprawną 

organizację tych zajęć lub wykorzystanie pendrivów  

Zapewnienie wielkości czcionki w prezentacjach power point umożliwiającej studentom 

widoczność. 

Po przedstawieniu tematu poszczególnych zajęć informowanie studentów jakie efekty uczenia 

się mogą osiągnąć na tych zajęciach. 

Używanie przez wykładowców mikrofonów na zajęciach w aulach. 

Przestrzeganie nienoszenia biżuterii przez studentów na  PZ. 

W czasie hospitacji stwierdzono trafność doboru metod nauczania do założonych efektów 

uczenia się.  

W przebiegu i organizacji zajęć występowały pojedyncze trudności z wykorzystaniem platformy 

Ms Teams przez studentów oraz nauczycieli w związku z przeciążeniem dostępu do platformy i 

przeciążeniem internetu. 

W pojedynczych przypadkach w trakcie realizacji zajęć on-line ocenianie i sprawdzanie 

osiągnięć studentów było częściowo utrudnione na nieposiadanie kamer w sprzęcie komputerach 

domowych pojedynczych studentów, dlatego proponowano im korzystanie z sal na terenie 

uczelni zapewniających studentom pełne i bezpieczne uczestnictwo w zajęciach z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
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Należy podkreślić trafność doboru środków dydaktycznych do założonych efektów uczenia się. 

Cele hospitowanych zajęć były zrealizowane. 

Umiejętność aktywizowania studentów w czasie zajęć na odległość, np. treści przekazywane na 

wykładzie uzupełniane były o dyskusję nauczyciela ze studentami, przykłady praktycznego 

odniesienia wiedzy. Hospitacje potwierdziły  transponowanie wiedzy o określonych sytuacji 

klinicznych.  

Tempo zajęć było dostosowane do potrzeb i możliwości studentów.   

 

V.2.14. Analiza wyników ankietyzacji studentów 

 

Tabela 1. Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia  

Kryteria oceny zajęć dydaktycznych /Pytanie  Średnia 

Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie dotyczące poprawy jakości tych zajęć? - 

Możliwość konsultacji z prowadzącym poza zajęciami (dyżury, 

korespondencja elektroniczna) 
4,74 

Organizacja przebiegu zajęć 4,81 

Poziom zaangażowania prowadzącego w wyjaśnianie omawianych 

zagadnień (np. materiały pomocnicze, środki (audio-wizualne, sprzyjanie 

dyskusji) 

 

4,80 

 

 

 

4,9 
Sposób przekazywania treści 4,74 

 

Sprecyzowanie wymagań wobec studentów 4,74 

Stosunek nauczyciela do studentów 

 

4,81 

Ogólna ocena 4,77 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

W opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo wszystkie kryteria oceny zajęć uzyskały wysokie 

noty studentów, a występujące różnice ocen były minimalne, np.: najwyżej ocenione zostały 

organizacja przebiegu zajęć i stosunek nauczyciela do studentów (4,81), a minimalnie niżej 

oceniono poziom zaangażowania prowadzącego w wyjaśnianie omawianych zagadnień (np. 

materiały pomocnicze, środki (audio-wizualne, sprzyjanie dyskusji) (4,80). 

      Według opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo WNoZ była możliwość konsultacji z 

prowadzącym zajęcia (dyżury, korespondencja elektroniczna) dostępność wykładowców 

studenci ocenili na 4,74.  

 

Dostępność wykładowców kierunku Pielęgniarstwo w trakcie dyżurów 
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Pytanie  Średnia z odpowiedzi 

Czy miał Pan/Pani kiedykolwiek 

problemy z możliwością konsultacji z 

prowadzącym zajęcia (dyżury, 

korespondencja elektroniczna)? 

4,74 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia dokonano oceny 20 zajęć dydaktycznych. Średnia ogólna 

ocena zajęć dydaktycznych wyniosła 4,77 . 

Ocena zajęć dydaktycznych z imiennym wyszczególnieniem wykładowców oraz formy 

zajęć (wykład, ćwiczenia, konwersatorium) oraz (przedmiotów) 

Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego, stopień naukowy/tytuł zawodowy, 

przedmiot, rodzaj zajęć 

Średnia 

Barczykowska Ewa, dr -  Dydaktyka medyczna (w), II st. 
 

4,50 

dr Ewa Barczykowska,  Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych 

(ćw), rok I, semestr I  (II st.) 

4,71 

Dynowska Agnieszka, mgr – Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych – ból (w), II st. 

4,81 

Głowacka Mariola, dr– Seminarium dyplomowe (s), II st. 4,95 

dr Anna Gołębiewska, Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych zaburzenia układu nerwowego (w), rok II, semestr III (II st.) 

4,88 

Jankowska Anna, mgr – Pielęgniarstwo epidemiologiczne (w), II st. 
 

4,79 

Kaszewski Wojciech, dr – Ortopedia (w), II st..    
 

4,58 

Kornatowski Maciej, dr  – Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych - zaburzenia (w), II st 

4,77 

Kochman Dorota, dr  – Badania naukowe w pielęgniarstwie (w), II st. 4,75 

Malinowski Witold, prof. dr hab. – Seminarium dyplomowe (w), II st. 4,90 

Murlikiewicz Łukasz, dr – Seminarium dyplomowe (w), II st. 4,88 

Pertyński Tomasz, prof. dr hab. – Profilaktyka okołomenopauzalna (w), II st.  4,88 
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Pietrzak Mariola, dr  – Nowe kompetencje w pielęgniarstwie (w), II st. 4,63 

Radwan Michał, prof. dr hab. – Seminarium dyplomowe (w), II st. 4,70 

Soroka Małgorzata, dr -  Nowoczesne techniki diagnostyczne i leczenie 

nieplodności (ćw) II st.  

4,60 

Szadujkis – Szadurski Rafał, dr – Koordynowana opieka zdrowotna (w), II st.  4,89 

Tomasiewicz Monika, mgr –  Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych -  tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna(w), II st. 

4,93 

Węgrzynowska Ewa, mgr  – Poradnictwo w pielęgniarstwie (w), II st. 4,78 

Węgrzynowska Ewa, mgr  – Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne (w), 

II st.   

4,76 

Ziółkowska Katarzyna, mgr  – Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych - leczenie nerkozastępcze (w), II st. 

4,88 

Średnia ogólna wyliczona to : 4,77 

 

Ocena zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Liczba ankiet 2021: 289 

Liczba ankiet 2020: 507 

 

1.W jakiej formie prowadzone były zajęcia?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem 

komunikacji audio/video/prezentacji 

13 263 2,56 % 91 % 

nagranie zajęć audio/video/ do odtworzenia w 

dowolnym czasie 

3 1 0,59 % 0 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych w 

postaci kursu na platformie  

e-learningowej 

397 4 78,31 % 1 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych za 

pomocą poczty elektronicznej 

94 17 18,54 % 6 % 

inne 0 5 - 2 % 

 

2.Poziom zajęć prowadzonych w formie online był Pana /Pani zdaniem: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 
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 2020 2021 2020 2021 

wyższy od tradycyjnych zajęć 35 50 6,90 % 17 % 

taki sam lub porównywalny do tradycyjnych form 

zajęć 

289 188 57,00 % 65 % 

niższy od tradycyjnych form zajęć 147 43 28,99 % 15 % 

dużo niższy od tradycyjnych form zajęć 34 9 6,72 % 3 % 

inne 2 0 0,39 % - 

 

 

3.Jak ocenia Pan/Pani zdalny kontakt z nauczycielami akademickimi?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobry 181 158 35,70 % 55 % 

dobry 217 105 42,80 % 36 % 

dostateczny 88 23 17,35 % 8 % 

niewystarczający 15 3 2,96 % 1 % 

inne 6 0 1,19 % - 

 

 

 

4.Czy występowały utrudnienia przy prowadzeniu zajęć zdalnych? Jeśli tak to jakie?: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

 Problemy techniczne (przerwane połączenia, słaba 

jakość dźwięku) 

 Problemy z Internetem 

Nie występowały utrudnienia - 

Brak trudności Brak trudności 

Zawieszanie się platformy z powodu przeciążenia 

(trudności z załadowaniem plików 

zaliczeniowych) 

- 

Błędnie przypisane kursy (np. 

położnictwo/pielęgniarstwo)  

- 

Po zapisaniu się na kurs nie była widoczna 

obecność 

- 

Problemy z Internetem - 

Prowadzenie zajęć w trakcie dyżurów. Brak 

możliwości pełnego uczestnictwa w zajęciach. 

- 

Wykładowcy nie korzystają z metod 

multimedialnych 

- 

  

*najczęściej powtarzające się odpowiedzi 

**średnia powtarzalność odpowiedzi 

***rzadko pojawiające się odpowiedzi 
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5.Jaka jest Pana/Pani zdaniem ocena nauczania online na Pana/Pani kierunku?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobra 152 147 29,98 % 51 % 

dobra 234 110 46,15 % 38 % 

dostateczna 109 29 21,50 % 10 % 

niedostateczna 12 4 2,37 % 1 % 

 

6.  Co Pana/Pani zdaniem poprawiłoby jakość kształcenia online na Pana/Pani kierunku?: 

     Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem 

komunikacji audio/video/prezentacji 

 

Lepszy kontakt z wykładowcami  

Jaśniejsze przekazywanie informacji  

Zaangażowanie wykładowców Zwiększenie zaangażowania wykładowców w 

prowadzenie zajęć (pojedyncza uwaga dot. kierunku 

kosmetologia) 

 Przeszkolenie wykładowców z obsługi platformy 

Teams (pojedyncza uwaga dot. kierunku 

kosmetologia) 

Sprawniej działająca platforma e-learningowa  

  

 Brak wyrozumiałości w nagłych przypadkach np. 

uszkodzony mikrofon, zakłócenia internetowe 

(pojedyncza uwaga) 

Aplikacja do ściągnięcia na telefon  

Więcej notatek edukacyjnych  

Kurs ze znajomości obsługi danego programu do 

nauki on-line (dot. studentów i wykładowców) 

 

Ujednolicenie formy prowadzenia zajęć (materiały 

w jednym miejscu) – nie za każdym razem gdzie 

indziej (moodle, WU, mail prywatny) 

 

Nic nie zastąpi nauczania tradycyjnego  

Lepiej by zajęcia nie odbywały się online  

Nie mam zdania  

Nie wiem  

Brak sugestii  

Nic  

Wysyłanie przez wykładowców nagrań tematów  

 Powrót do zajęć stacjonarnych 

 

7.     Inne uwagi i sugestie: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Brak uwag i sugestii  

Obawa podczas egzaminu o dostęp do Internetu  

 Niektórzy wykładowcy mają problem ze 

znajomością platformy Teams.  (pojedyncza uwaga – 

dot. kierunku kosmetologia) 
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 Słaba znajomość obsługi komputera przez 

prowadzącego zajęcia (pojedyncza uwaga  dot. 

kierunku kosmetologia) 

Nałożenie się praktyk z terminami egzaminów  

Utrudniony kontakt z wykładowcami   

 

V.2.14.a. Propozycje działań doskonalących 

Ocena zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość winna 

być realizowana z wyszczególnieniem nie tylko Wydziału, ale również poszczególnych 

kierunków i poziomów studiów. Ankietyzacja studentów w zakresie oceny zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zasadne wg 

wydziałów i kierunków studiów, a nie tylko wydziałów. Ułatwi to wdrożenie działań 

doskonalących adekwatnie do występujących problemów wynikających z tej ankietyzacji. 

V.2.15. Ocena i analiza okresowej oceny nauczycieli. Propozycje działań doskonalących 

W roku akademickim 2020/2021nie dokonywano oceny i nie przeprowadzano analizy okresowej 

oceny nauczycieli. Sytuacja pandemii SARS- CoV-2 przyczyniła się do realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość, powodując tym samych brak możliwości 

realizacji procedur i instrukcji Wszak w Mazowieckiej Uczelni Publicznej.  Okresowa ocena 

nauczycieli zostanie wznowiona zgodnie z regulacjami prawnymi i w oparciu o obowiązującą 

procedurę w Uczelni. 

V.2.16. Analiza losów absolwentów. Propozycje działań doskonalących 

Raport ELA 2019  

Pielęgniarstwo studia II stopnia Niestacjonarne ( bez doświadczenia ) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 

Statystyki dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów wybranego kierunku przedstawione na 

tle podobnych kierunków. Do porównania kierunki z dziedziny kształcenia, do której należy 

analizowany kierunek. Również pozostałe cechy kierunków i absolwentów określone zgodnie 

ze wskazaniami, tj. formę i poziom studiów, rok uzyskania dyplomu oraz doświadczenie 

zawodowe przed uzyskaniem dyplomu. 
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Sytuacja zawodowa absolwentów wybranego kierunku zależy od kondycji lokalnego rynku 

pracy. Z reguły koszty utrzymania w dużych miastach są większe niż w małych 

miejscowościach. Z kolei bezrobocie w dużych miastach jest z reguły mniejsze niż w małych 

miejscowościach. Dlatego porównując kierunki, korzystaj przede wszystkim ze względnych 

wskaźników zarobków i bezrobocia. Względne wskaźniki uwzględniają kondycję lokalnego 

rynku pracy i lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację zawodową absolwentów. 

Liczba absolwentów kierunku, którzy uzyskali dyplom w 2019 roku 74 os. 

Czas poszukiwania pracy etatowej 0,36 mies. 

Czas, który przeciętny absolwent, zatrudniony na etacie, potrzebował do znalezienia pracy 

etatowej. 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia 0,36 mies. 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,38 mies. 

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po 

dyplomie. 

Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej niż 

wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana. 

Wynagrodzenie Absolwenta kierunku Pielęgniarstwo 5522,35 zł 

Wynagrodzenie Absolwenta kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

5043,62 zł 

Względny Wskaźnik Zarobków 1,05 

Wynagrodzenie absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku 

do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania. Im większa wartość tym lepiej. 

Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej 

wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, że 

przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach 

zamieszkania. 

Bezrobocie 



341 
 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 1,05 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1,05 

Procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie. 

100% oznacza 1 rok. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0 % 

Absolwent kierunku Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1,68 % 

Względny Wskaźnik Bezrobocia  

Bezrobocie absolwentów w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do stopy bezrobocia w 

ich miejscu zamieszkania. Im mniejsza wartość tym lepiej. 

Wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest niższe niż 

stopa bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. Natomiast wartości powyżej 1 oznaczają, że 

przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest wyższe niż stopa bezrobocia w ich miejscu 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,32 

Raport ELA 2019  

Pielęgniarstwo studia II stopnia Niestacjonarne ( z doświadczeniem ) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 

Statystyki dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów wybranego kierunku przedstawione na 

tle podobnych kierunków. Do porównania kierunki z dziedziny kształcenia, do której należy 

analizowany kierunek. Również pozostałe cechy kierunków i absolwentów określone zgodnie 

ze wskazaniami, tj. formę i poziom studiów, rok uzyskania dyplomu oraz doświadczenie 

zawodowe przed uzyskaniem dyplomu. 

Sytuacja zawodowa absolwentów wybranego kierunku zależy od kondycji lokalnego rynku 

pracy. Z reguły koszty utrzymania w dużych miastach są większe niż w małych 

miejscowościach. Z kolei bezrobocie w dużych miastach jest z reguły mniejsze niż w małych 

miejscowościach. Dlatego porównując kierunki, korzystaj przede wszystkim ze względnych 
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wskaźników zarobków i bezrobocia. Względne wskaźniki uwzględniają kondycję lokalnego 

rynku pracy i lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację zawodową absolwentów. 

Liczba absolwentów kierunku, którzy uzyskali dyplom w 2019 roku 74 os. 

Czas poszukiwania pracy etatowej 0,36 mies. 

Czas, który przeciętny absolwent, zatrudniony na etacie, potrzebował do znalezienia pracy 

etatowej. 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia 0,36 mies. 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,38 mies. 

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po 

dyplomie. 

Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej niż 

wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana. 

Wynagrodzenie Absolwenta kierunku Pielęgniarstwo 5522,35 zł 

Wynagrodzenie Absolwenta kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 

5043,62 zł 

Względny Wskaźnik Zarobków 1,05 

Wynagrodzenie absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku 

do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania. Im większa wartość tym lepiej. 

Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej 

wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, że 

przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach 

zamieszkania. 

Bezrobocie 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 1,05 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1,05 
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Procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie. 

100% oznacza 1 rok. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0 % 

Absolwent kierunku Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1,68 % 

Względny Wskaźnik Bezrobocia  

Bezrobocie absolwentów w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do stopy bezrobocia w 

ich miejscu zamieszkania. Im mniejsza wartość tym lepiej. 

Wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest niższe niż 

stopa bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. Natomiast wartości powyżej 1 oznaczają, że 

przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest wyższe niż stopa bezrobocia w ich miejscu 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,32 

 

Raport ELA 2019  

Pielęgniarstwo studia II stopnia Stacjonarne ( bez doświadczenia ) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 

 

Statystyki dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów wybranego kierunku przedstawione na 

tle podobnych kierunków. Do porównania kierunki z dziedziny kształcenia, do której należy 

analizowany kierunek. Również pozostałe cechy kierunków i absolwentów określone zgodnie 

ze wskazaniami, tj. formę i poziom studiów, rok uzyskania dyplomu oraz doświadczenie 

zawodowe przed uzyskaniem dyplomu. 

Sytuacja zawodowa absolwentów wybranego kierunku zależy od kondycji lokalnego rynku 

pracy. Z reguły koszty utrzymania w dużych miastach są większe niż w małych 

miejscowościach. Z kolei bezrobocie w dużych miastach jest z reguły mniejsze niż w małych 

miejscowościach. Dlatego porównując kierunki, korzystaj przede wszystkim ze względnych 
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wskaźników zarobków i bezrobocia. Względne wskaźniki uwzględniają kondycję lokalnego 

rynku pracy i lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację zawodową absolwentów. 

Liczba absolwentów kierunku, którzy uzyskali dyplom w 2019 roku 5 os. 

Czas poszukiwania pracy etatowej 4,5 mies. 

Czas, który przeciętny absolwent, zatrudniony na etacie, potrzebował do znalezienia pracy 

etatowej. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 4,5 mies. 

Absolwent kierunku Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 3,57 mies. 

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku 

po dyplomie. 

Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej 

niż wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 3189,31 zł 

Absolwent kierunku Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 2407,78 zł 

Względny Wskaźnik Zarobków 0,58 

Wynagrodzenie absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku 

do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania. Im większa wartość tym lepiej. 

Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej 

wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, 

że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0,58 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,48 

Bezrobocie 

Procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie. 

100% oznacza 1 rok. 
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Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0 % 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 7,48 % 

Względny Wskaźnik Bezrobocia 

Bezrobocie absolwentów w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do stopy bezrobocia 

w ich miejscu zamieszkania. Im mniejsza wartość tym lepiej. 

Wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest niższe 

niż stopa bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. Natomiast wartości powyżej 1 oznaczają, 

że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest wyższe niż stopa bezrobocia w ich miejscu 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0 

Absolwent kierunku Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1,36 

Raport ELA 2019  

Pielęgniarstwo studia II stopnia Stacjonarne ( z doświadczeniem ) 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 

Statystyki dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów wybranego kierunku przedstawione na 

tle podobnych kierunków. Do porównania kierunki z dziedziny kształcenia, do której należy 

analizowany kierunek. Również pozostałe cechy kierunków i absolwentów określone zgodnie 

ze wskazaniami, tj. formę i poziom studiów, rok uzyskania dyplomu oraz doświadczenie 

zawodowe przed uzyskaniem dyplomu. 

Sytuacja zawodowa absolwentów wybranego kierunku zależy od kondycji lokalnego rynku 

pracy. Z reguły koszty utrzymania w dużych miastach są większe niż w małych 

miejscowościach. Z kolei bezrobocie w dużych miastach jest z reguły mniejsze niż w małych 

miejscowościach. Dlatego porównując kierunki, korzystaj przede wszystkim ze względnych 

wskaźników zarobków i bezrobocia. Względne wskaźniki uwzględniają kondycję lokalnego 

rynku pracy i lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację zawodową absolwentów. 

Liczba absolwentów kierunku, którzy uzyskali dyplom w 2019 roku 49 os. 

Czas poszukiwania pracy etatowej 0 mies. 
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Czas, który przeciętny absolwent, zatrudniony na etacie, potrzebował do znalezienia pracy 

etatowej. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0 mies. 

Absolwent kierunku Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,38 mies. 

Wynagrodzenie ogółem brutto 

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku 

po dyplomie. 

Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej 

niż wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 5763,06 zł 

Absolwent kierunku Kierunki w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 5043,62 zł 

Względny Wskaźnik Zarobków 1,07 

Wynagrodzenie absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku 

do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania. Im większa wartość tym lepiej. 

Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej 

wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, 

że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 1,07 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1,05 

Bezrobocie 0,85 % 

Procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie. 

100% oznacza 1 rok. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0,85 % 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 1,68 % 

Względny Wskaźnik Bezrobocia 0,06 
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Bezrobocie absolwentów w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do stopy bezrobocia 

w ich miejscu zamieszkania. Im mniejsza wartość tym lepiej. 

Wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest niższe 

niż stopa bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. Natomiast wartości powyżej 1 oznaczają, 

że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest wyższe niż stopa bezrobocia w ich miejscu 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo 0,06 

Absolwent kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,32 

 

V.2.17.Analiza odsiewu studentów. Propozycje działań doskonalących 

Kierunek Pielęgniarstwo – studia II stopnia 

Liczba studentów Przyczyna odsiewu 

5 Niepodjęcie studiów 

4 Skreśleni z powodu braku zaliczenia semestru 

4 Rezygnacje z powodów osobistych 

13 razem 

 

V.2.18.Ocena i analiza jakości kształcenia w MCSM 

Analogicznie w pkt V.1.18. 

  

V.2.19.Analiza i ocena konsultacji ze studentami. Propozycje działań doskonalących 

                  Tematyka spotkań ze studentami,  między innymi:  

1. efekty uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo studia i stopnia, 

2. program i harmonogram studiów oraz ich przejrzystość, dostępność do informacji 

3. oferta programowa, liczba i poziom przedmiotów do wyboru,  

4. ECTS-istota, liczba, bilans, wartościowanie zajęć. 

5. regulamin studiów. Wskazanie odrębności na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia, 

np. 100%-obecność na wszystkich zajęciach, kazuistyczny charakter pracy 

dyplomowej, liczebność grup studenckich na PZ oraz w CSM,  

6. trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów uczenia się, 

7. wyniki ankiet dotyczące oceny zajęć dydaktycznych, 
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8. dostępność studiów indywidualnych (indywidualnego toku studiów i indywidualnej 

organizacji studiów,) 

9. organizacja praktyk zawodowych i oferta biura praktyk zawodowych i karier, 

10. Regulamin PZ, 

11. Regulamin egzaminu dyplomowego, 

12. nauka języków obcych, 

13. kadra naukowa (sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy, kontakt z nauczycielami 

akademickimi w ramach konsultacji),   

14. system oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.)  

15. ocena warunków lokalowych, baza komputerowa, 

16. liczebność grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć oraz na PZ, 

17. dostęp do informacji (m.in. o programach studiów, odwołanych zajęciach, ofercie biura 

karier, programie ERASMUS+ itp.), 

18.  wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, udział studentów w pracach 

komisji i zespołów projakościowych, 

19. dostępność, aktualność i zrozumiałość informacji na stronie www i social mediach, 

20. propozycje zgłaszane przez studentów do programu studiów, efektów uczenia się,  

wyposażenia bazy dydaktycznej, czytelni, biblioteki, planu zajęć, kart przedmiotów, 

treści kształcenia itd.  

21. poinformowanie o działających studenckich kołach naukowych WNZ, 

22. Poinformowanie o regulaminie stypendiów naukowych i socjalnych 

a. Oprócz powyższego:  

23. przypomnienie Zarządzeń Rektora ws. pandemii i obowiązujących przepisów oraz obostrzeń na 

terenie Uczelni, 

24.  omówienie regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w dobie pandemii, 

25. poszerzenie oferty oddziałów, w których będą się odbywały  zajęć praktycznych w WSzZ  

Płocku, zmniejszenie liczebności osób w grupie, zminimalizowanie rozprzestrzeniania się 

COVID 19, 

26. przekazanie informacji na temat treści zamieszczonych na stronie internetowej Uczelni, 

dotyczących regulaminu studiów, planu studiów, Monoprofilowego Centrum Symulacji 

Medycznych, sesji zimowej i letniej, Studenckich Kół Naukowych, Projektu Erasmus +, 

struktury Wydziału, władz Wydziału, dyżurów nauczycieli akademickich, przedstawiono 

opiekuna roku, 

27. omówienie zajęć zdalnych – synchronicznych za pomocą platformy Teams, 

28. przeanalizowanie możliwości zaliczeń z wykorzystaniem platformy Teams, Moodle, 
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29. realizacja zajęć stacjonarnych w ramach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, 

30. kontynuacja programu Erasmus+ z wykorzystaniem synchronicznych metod i technik 

kształcenia na odległość, 

31. wydłużenie czasu przerwy między zajęciami stacjonarnymi a zajęciami online (czas na dojazd 

do domu), 

32. bezpieczeństwo studenta podczas odbywania zajęć praktycznych przy pacjencie z COVID  

W semestrze zimowym odbyło się 5 spotkań  ze studentami kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia.  

W spotkaniach uczestniczyli Dziekan, Prodziekan, opiekunowie poszczególnych roczników, 

Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia, Koordynator ZP i PZ, wydziałowy koordynator 

Erasmus+, nauczycielami i opiekunami PZ, kierownikiem Dziekanatu. 

Na początku semestru zimowego odbyło się spotkanie z Dziekan, Prodziekan, opiekunami 

poszczególnych roczników, Przewodniczącą Komisji ds. Jakości Kształcenia, Koordynatorem ZP i PZ, 

przedstawicielami: RUSS, DSS, Biblioteki, biura praktyk zawodowych i karier, koordynatorem 

uczelnianym Erasmus+, BHP, Kierownikiem Dziekanatu WNZ.   

 

Uwagi, wątpliwości i zapytania studentów: 

studenci:  

- zwrócili się z zapytaniem o termin Egzaminu Dyplomowego, czy sytuacja pandemii SARS –CoV-2 

będzie miała wpływ na przeprowadzenie tego egzaminu?  

- nie zgłaszali problemów z logowaniem na poszczególnych platformach: Moodle, Teams, 

Wirtualnej Uczelni,  

W semestrze letnim 2020/2021  tematyka spotkań ze studentami obejmowała:  

Sprawy organizacyjne dotyczące semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 

1. Podsumowanie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 

2. Omówienie sposobu realizacji PZ 

3. Omówienie płynności sposobu realizacji zajęć za pomocą MS Teams 

4. Praktyki zawodowe realizowane w czasie trwania pandemii SARS-CoV-2 

5. Omówienie przez dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Jolantę Górecką planu realizacji PZ w 

poszczególnych oddziałach WSZ w Płocku. 

6. Omówienie stopnia zaawansowania pisania prac dyplomowych. 

7. Omówienie zasady przeprowadzania egzaminów na terenie Uczelni. 

8. Podziękowania i pochwała dla studentów za udział w pracach komisji i zespołów 

projakościowych oraz zachęta do dalszej pracy projakościowej. 

9. Prośba do studentów o przygotowanie propozycji listy nauczycieli -promotorów/ opiekunów 

prac dyplomowych. 
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10. Terminarz egzaminów i zaliczeń końcowych stacjonarnie oraz w formie on-line z 

wykorzystaniem platformy Moodle. 

11. Spotkania stacjonarne. 

12. Sposób i przebieg egzaminu dyplomowego oraz obrony pracy dyplomowej. 

13. Sposób i częstotliwość kontaktów z promotorami. 

14. Egzamin dyplomowy. 

15. Sprawy bieżące. 

 

Uwagi, wątpliwości  i zapytania studentów: 

1. możliwość wyboru innego języka obcego niż język angielski, 

2. możliwość zapisywania się do studenckich kół naukowych, 

3. możliwość przedłużenia terminu uzupełnienia Dzienników PZ, 

4. terminy PZ,  

5. szkolenia z zakresu Teams i Moodle, 

6. data obrony prac dyplomowych, 

7. zmiany w planie zajęć, 

8. odbywanie zajęć w formach ćwiczeń, ćwiczeń MCSM, Zp MCSM stacjonarnie, 

9. warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego w trakcie zajęć stacjonarnych, 

10. warunki i zasady zgody na indywidualne praktyki, 

11. regulamin egzaminu dyplomowego, 

12. bank pytań z toku studiów, 

13. sprawy bieżące. 

 

W semestrze letnim odbyło się 6 spotkań  ze studentami kierunku pielęgniarstwo, studia II stopnia.  

W spotkaniach uczestniczyli Dziekan, Prodziekan, opiekunowie poszczególnych roczników, 

Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia, Koordynator ZP i PZ, wydziałowy koordynator 

Erasmus+, nauczycielami i opiekunami ZP i PZ, kierownikiem Dziekanatu. Odbyło się dodatkowo jedno 

spotkanie z Koordynatorem ZP i PZ oraz opiekunami ZP i PZ oraz jedno spotkanie przygotowujące do 

ED. 

 

V.2.20.Analiza samooceny dziekanatu WNoZ. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak na kierunku pielęgniarstwo- studia pierwszego stopnia- pkt V.1.20. 
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V.2.21.Analiza potwierdzenia efektów uczenia się. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak na kierunku pielęgniarstwo- studia pierwszego stopnia- pkt V.1.21. 

 

V.2.22.Analiza efektów uczenia się zdobytych w innej uczelni, na takim samym kierunku  

Pielęgniarstwo studia II stopnia – podanie o uznanie oceny złożyły 2 studentki (łącznie 13 podań) 

z czego na podstawie opinii Komisji ds. zaliczenia efektów uczenia się wydano 13 decyzji 

negatywnych.  

 

V.2.23.Analiza i ocena przeciwdziałania dyskryminacji, działaniom mobbingowym i 

innym zdarzeniom. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak na kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia pkt V1.23. 

V.2.24.Ocena przepływu informacji. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak na kierunku pielęgniarstwo- studia pierwszego stopnia- pkt V.1.24. 

V.2.25. Ocena upublicznienia wyników analizy jakości kształcenia  

Analogicznie jak na kierunku pielęgniarstwo- studia pierwszego stopnia- pkt V.1.25. 

V.2.25.a. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak na kierunku pielęgniarstwo- studia pierwszego stopnia- pkt V.1.25.a. 
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V.3. POŁOŻNICTWO studia I stopnia  

V.3.1 Ocena programu studiów oraz propozycje działań doskonalących 

Program studiów charakteryzuje się zgodnością koncepcji i celów uczenia się ze strategią uczelni 

oraz polityką jakości, poprawnością i zgodnością z obowiązującymi wymogami, w tym 

standardami kształcenia. Zgodność programu studiów uwzględnia również postępy w obszarach 

działalności zawodowej/gospodarczej oraz potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Propozycje działań doskonalących zostały zaproponowane podczas spotkań z nauczycielami 

akademickimi, ze studentami oraz na spotkaniach Rady Interesariuszy.  

V.3.1.a. Wyniki/ efekty przeglądu programu studiów i propozycje doskonalenia 

programu studiów 

Przegląd programu studiów wg checklisty przeglądu programu studiów 

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Położnictwo  Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH PRZEGLĄDU 

PROGRAMU: 

Przewodnicząca – 

mgr Katarzyna Witkowska 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pertyński 

 

dr Maciej Kornatowski 

mgr Joanna Maciejewska 

 

Położnictwo I⁰ I rok 

Klaudia Kłys 

Położnictwo I⁰ II rok 

Aleksandra Wiśniewska 

Położnictwo I⁰ III rok 

Klaudia Bednarska 

Absolwenci – Alicja Kuklińska  

Interesariusz zewnętrzny- 

Mgr Małgorzata Karpowicz 

 

data dokonania przeglądu programu: 20.04.2021 

PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 
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Czy wykazano związek kierunku studiów ze 

strategią uczelni/wydziału? 

X  Wg poniższej tabeli: 

Przegląd programu studiów 

wg wskaźników i cech 

charakterystycznych  

 

 

Czy nazwa kierunku/ specjalności jest adekwatna 

do zakładanych efektów uczenia się? 

X  

Czy wykazano zgodność efektów uczenia się z 

potrzebami społeczno-gospodarczymi?  

X  

Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i 

celami kształcenia oraz opisują, w sposób trafny, 

specyficzny, realistyczny i pozwalający na 

stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne osiągane 

przez studentów, a także odpowiadają 

właściwemu poziomowi Polskiej Ramy 

Kwalifikacji oraz profilowi praktycznemu? 

X  

Czy przyporządkowano kierunek do dyscypliny 

lub dyscyplin, do których odnoszą się efekty 

uczenia się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej? 

X  

Czy określono kompetencje oczekiwane od 

kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia 

pierwszego i drugiego stopnia? 

X  

Czy przedstawiono koncepcję kształcenia (ogólne 

cele kształcenia, przewidywane możliwości 

zatrudnienia, wizję absolwenta na rynku pracy)? 

X  

Czy w przygotowywaniu programu korzystano ze 

wzorców krajowych lub międzynarodowych? 

X  

Czy w programie studiów określono formę lub 

formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów 

ECTS konieczną do ukończenia studiów na danym 

poziomie?  

X  

Czy określono zajęcia lub grupy zajęć wraz z 

przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści 

programowych zapewniających uzyskanie tych 

efektów? 

X  
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Czy określono sposoby weryfikacji i oceny 

efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w 

trakcie całego cyklu kształcenia? 

X  

Czy określono łączną liczbę punktów ECTS, jaką 

student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia? 

X  

Czy określono liczbę punktów ECTS, jaką student 

musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych, nie 

mniejszą niż 5 punktów ECTS – w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do 

dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne? 

X  

Czy określono wymiar, zasady i formę odbywania 

praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, 

jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk? 

X  

Czy w programie studiów pierwszego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w 

formie studiów stacjonarnych uwzględniono zajęcia z 

wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym 

niż 60 godzin? (zajęciom z wychowania fizycznego nie 

przypisuje się punktów ECTS) 

X  

Czy program studiów umożliwia studentowi wybór 

zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze 

nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS lub 

zgodnie ze standardem kształcenia na kierunku i 

poziomie studiów (jeśli dotyczy)? 

X  zgodnie 

ze 

standardem 

kształcenia 

 

Czy w programie studiów dla kierunku 

przyporządkowanego do więcej niż jednej 

dyscypliny określono dla każdej z tych dyscyplin 

X  
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procentowy udział liczby punktów ECTS ze 

wskazaniem dyscypliny wiodącej? 

Czy program studiów obejmuje zajęcia 

kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze 

większym niż 50% liczby punktów ECTS? 

X  

Czy określone w programie studiów efekty 

uczenia się uwzględniają efekty w zakresie 

znajomości języka obcego? 

X  

Czy efekty uczenia się dla studiów kończących się 

uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub 

magistra inżyniera zawierają również pełny zakres 

efektów dla studiów, umożliwiających uzyskanie 

kompetencji inżynierskich, zawartych w 

charakterystykach drugiego stopnia określonych w 

przepisach?  

Nie 

dotyczy 

 

Czy efekty uczenia się w przypadku kierunków 

studiów przygotowujących do wykonywania 

zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy 

zawierają pełny zakres ogólnych i szczegółowych 

efektów uczenia się zawartych w standardach 

kształcenia określonych w rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy? 

X  

Czy zaplanowano prowadzenie zajęć 

kształtujących umiejętności praktyczne: 1) w 

warunkach właściwych dla danego zakresu 

działalności zawodowej; 2) w sposób 

umożliwiający wykonywanie czynności 

praktycznych przez studentów? 

X  

Czy w programie studiów uwzględnia się wnioski 

z analizy zgodności efektów uczenia się z 

potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy 

wyników monitoringu losów absolwentów? 

X  
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Czy prowadzona jest współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, 

w konstruowaniu programu studiów, jego 

realizacji oraz doskonaleniu? 

X  

Czy relacje z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w odniesieniu do programu 

studiów i wpływ tego otoczenia na program i jego 

realizację podlegają systematycznym ocenom, z 

udziałem studentów, a wyniki tych ocen są 

wykorzystywane w działaniach doskonalących? 

X  

wCzy treści programowe są zgodne z efektami 

uczenia się oraz uwzględniają aktualną wiedzę i 

jej zastosowania z zakresu dyscypliny lub 

dyscyplin, do których kierunek jest 

przyporządkowany, normy i zasady, a także 

aktualny stan praktyki w obszarach działalności 

zawodowej/ gospodarczej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku? 

X  

Czy treści programowe w przypadku kierunków 

studiów przygotowujących do wykonywania 

zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy 

obejmują pełny zakres treści programowych 

zawartych w standardach kształcenia określonych 

w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 

68 ust. 3 ustawy? 

X  

Czy harmonogram realizacji programu studiów 

oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba 

semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia i 

szacowany nakład pracy studentów mierzony 

liczbą punktów ECTS, umożliwiają studentom 

osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się? 

X  
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Czy harmonogram realizacji programu studiów 

oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba 

semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia i 

szacowany nakład pracy studentów mierzony 

liczbą punktów ECTS w przypadku kierunków 

studiów przygotowujących do wykonywania 

zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy 

są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w 

standardach kształcenia określonych w 

rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 

ust. 3 ustawy? 

X  

Czy metody kształcenia są zorientowane na 

studentów, motywują ich do aktywnego udziału w 

procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają 

studentom osiągnięcie efektów uczenia się, w tym 

w szczególności umożliwiają przygotowanie do 

działalności zawodowej w obszarach zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku? 

X  

Czy program praktyk zawodowych, organizacja i 

nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania 

oraz środowisko, w którym mają miejsce, w tym 

infrastruktura, a także kompetencje opiekunów 

zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz 

osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, 

w szczególności tych, które są związane z 

przygotowaniem zawodowym? 

X  

Krótkie omówienie sugestii zmian programowych 

zgłaszanych przez pracowników, studentów i 

pracodawców: 

Opisano w dalszej części Raportu 
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Przegląd programu studiów wg wskaźników i cech charakterystycznych  
MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Położnictwo  Poziom studiów studia I stopnia 

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Przewodnicząca – 

mgr Katarzyna Witkowska 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pertyński 

 

dr Maciej Kornatowski 

mgr Joanna Maciejewska 

 

 

 

 

Położnictwo I⁰ I rok 

Klaudia Kłys 

Położnictwo I⁰ II rok 

Aleksandra Wiśniewska 

Położnictwo I⁰ III rok 

Klaudia Bednarska 

Absolwenci – Alicja Kuklińska  

Interesariusz zewnętrzny- 

Mgr Małgorzata Karpowicz 

 

data dokonania przeglądu 

programu: 

20.04.2021 

zagadnienia KOMENTARZE 

Ogólna 

charakterystyka 

programu studiów 

(z 

wyszczególnieniem 

podstawowych 

zalet i 

potencjalnych 

wad). 

Wskaźniki 

programu studiów  
Ocena wskaźników studiów 

Nazwa kierunku 

studiów: 
Położnictwo 

Poziom studiów:  I⁰ 

Profil studiów:  Praktyczny 

Profil kształcenia określony dla kierunku odpowiada efektom 

uczenia się, celom i zakresowi kształcenia na tym kierunku 

oraz jest zgodny z  Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zmianami)., ww. 

standardem kształcenia i ww. dyrektywami UE 

Nazwa kierunku studiów jest adekwatna do zakładanych efektów 

uczenia się oraz zgodna z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i 

Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardu 
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kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

2019, poz. 1573) oraz  Dyrektywami 36/2005r.; 55/2013/UE 

Forma studiów:  Stacjonarne 

Nazwa dyscyplin 

 ( wraz z ich 

odsetkiem udziałów 

i wskazaniem 

dyscypliny 

wiodącej), do 

których kierunek 

został 

przyporządkowany. 

Dyscypliny: 

a. dyscyplina wiodąca: 

                           Nauki o Zdrowiu - 81% 

b. Nauki Medyczne  - 19% 

Uzasadnienie: 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu położnej. 

Położnictwo - zawód interdyscyplinarny, zorientowany na 

wykonywanie świadczeń dedykowanych noworodkom, 

dziewczynkom i kobietom  w stanie zdrowia, różnych stanach 

klinicznych, z różnymi problemami  biopsychospołecznymi.  

Świadczeń pielęgnacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych, 

diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i 

ratunkowych realizowanych w miejscu zdarzenia, miejscu pobytu 

pacjenta/podopiecznego, podmiotach ambulatoryjnych i 

stacjonarnych opieki zdrowotnej, opiekuńczych oraz pomocy 

społecznej.    

Kształcenie na kierunku położnictwo na poziomie studiów 

pierwszego stopnia, w związku z powyższym, wykazuje 

interdyscyplinarny charakter powiązany z różnymi dziedzinami 

nauki, tj.  dziedziną  nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz 

dziedziną nauk społecznych. Powiązania te dotyczą zarówno 

charakterystyki sylwetki absolwenta, jak  i programu studiów. 

Również efekty uczenia się oraz cele i zakres kształcenia, określone 

dla kierunku położnictwo odpowiadają wskazanym dziedzinom i 

dyscyplinom naukowym.  

Liczba lat studiów :  Właściwa  

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Liczba semestrów: Właściwa  

Liczba ECTS z 

podziałem na: 
 Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej  (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 
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 - cykl kształcenia  

 

 

- poszczególne lata- 

- poszczególne 

semestry 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Rozdział roczny ECTS- nie mniej niż 60 ECTS na rok 

Rozdział semestralny ECTS- nie mniej niż 30 ECTS na semestr  

Program uwzględnia zajęcia z wychowania fizycznego zostały 

określone w standardzie kształcenia jako przedmiot obowiązkowy  

bez przypisanych punktów ECTS. 

Wymiar zajęć 

praktycznych – 

godziny/ ECTS ( 

jeśli dotyczy) 

 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

 
Wymiar praktyk 

zawodowych 

godziny / ECTS 

Umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się w grupach zajęć 

A,B,C,D  

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Tytuł zawodowy 

absolwenta 
Licencjat położnictwa 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli 

akademickich lub 

innych osób 

prowadzących 

zajęcia. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Liczba punktów 

ECTS objętych 

programem 

studiów 

uzyskiwana w 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 
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ramach zajęć z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli 

akademickich lub 

innych osób 

prowadzących 

zajęcia i studentów. 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Łączna liczba 

godzin i punktów 

ECTS 

przyporządkowana 

zajęciom 

kształtującym 

umiejętności 

praktyczne. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS objętych 

programem 

studiów 

uzyskiwana w 

ramach zajęć do 

wyboru. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS 

przypisanych 

zajęciom z 

dziedziny nauk 

humanistycznych i / 

lub społecznych 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Język obcy, liczba 

godzin i liczba 

ECTS przypisana 

do zajęć z tego 

języka oraz poziom 

jego opanowania w 

trakcje studiów 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS 

przyporządkowana 

zajęciom z 

wykorzystaniem 

metod i technik 

kształcenia na 

odległość. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Liczba punktów 

ECTS przypisana 

za przygotowanie 

pracy dyplomowej i 

egzamin 

dyplomowy 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, 

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 
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laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 

z 2019, poz. 1573) 

Moduły z 

przypisaną liczbą 

godzin i liczbą 

ECTS. 

Zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnictwo (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego. (Dz. U. z 2019, poz. 1573) 

 Zgodność 

programu z 

prawem 

europejskim 

Program studiów zgodny z: 

Directive 2005/36/WE; Directive2013/55/UE  

Zgodność 

programu z 

prawem 

dotyczącym 

szkolnictwa 

wyższego  

Program studiów zgodny z: 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.    U.  z 2018 r. poz. 1668, ze 

zmianami), 

- Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo    o szkolnictwie  wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1669, ze. zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 20 września  2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  

(Dz.U.2018 poz.1818). 

- Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji    (Dz.U.2020, poz. 226 

obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12 lutego 2020 w 

sprawie     ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

Zintegrowanym  Systemie. Kwalifikacji), 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 14 listopada 2018 r. ze zmianami w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 września 2018   r. w  sprawie studiów (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami). 

 

Zgodność 

programu z 

prawem  

regulującym 

kształcenie na 

kierunku 

położnictwo 

Program studiów zgodny z: 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 

lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. 

(Dz. U. z 2019, poz. 1573 ), 

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 970) w 

Zgodność 

programu z 

prawem 

dotyczącym 

praktyki 

Program studiów zgodny z: 

- Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 

174 poz. 1039  ze  zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
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położniczej i rynku 

usług zdrowotnych 
diagnostycznych, leczniczych   i rehabilitacyjnych 

udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie   

bez    zlecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017 r. poz. 497), 

- rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń   

gwarantowanych z poszczególnych zakresów świadczeń 

zdrowotnych 
Zgodność 

programu z  

wytycznymi 

KRASzPiP 

Program studiów zgodny z: 

- Uchwałę KRASZPIP nr 103/IV/2017 z dnia 22 czerwca 

2017 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Centrach 

Symulacji Medycznej – wielo- i monoprofilowych na 

kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo, 

- Uchwałą nr 85/V/2019 z dnia 17 października 2019 r. 

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i 

Położnych w sprawie określenia szczegółowych kryteriów 

oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia), 

- Uchwałą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek 

i Położnych Nr 96/V/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w 

sprawie zaleceń dotyczących sposobu realizacji programu 

kształcenia w zakresie standardu wyposażenia pracowni 

umiejętności pielęgniarskich i położniczych). 
Zgodność z  

prawem 

uczelnianym  

Program studiów zgodny z: 

- Misją Uczelni, 

- Misją Wydziału Nauk o Zdrowiu 

- Strategią Rozwoju Uczelni, 

- Strategią Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu 

- Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia 

- Programem Rozwojowym Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku powiązanym z Monoprofilowym 

Centrum Symulacji Medycznej, 

- Uczelnianymi wytycznymi dotyczącymi opracowania 

programu studiów 

- Regulaminem studiów 

- Uchwałami senatu MUP 

- Uchwałami Rady Programowo-Dydaktycznej WNoZ 

Program uwzględnia również opinie Rady Interesariuszy i Rady 

Uczelnianej Samorządu Studentów.  
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Wartość 

merytoryczna, a w 

szczególności:  

Dostosowanie 

programu do 

aktualnych potrzeb 

rynku pracy. 

Adekwatność 

przyjmowanych 

rozwiązań 

względem 

zakładanych 

efektów uczenia się 

Spójność 

poszczególnych 

elementów i 

integralność 

programu.  

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów kształcenia  ze 

strategią uczelni oraz 

polityką jakości 

Koncepcja z cele kształcenia są spójne i zgodne z:  

- Strategią MUP i Strategią Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

- polityką jakości kształcenia opisaną Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia,  

- dyscyplinami naukowymi, do których kierunek został przyporządkowany,  

- kompetencjami zawodowymi położnej określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039 ze zmianami) oraz zapisami standardu kształcenia 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, 

pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. z 

2019, poz. 1573), w tym m.in. szczegółowymi efektami uczenia się określonymi dla studiów 

pierwszego stopnia w zakresie wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach 

realizacji zleceń lekarskich. 

- planami rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

- postępem technologiczny, naukowym i merytorycznym w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku położnictwo, 

- potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym  dynamicznie zmieniającymi się potrzebami 

zawodowego rynku pracy w kraju i w regionie wymagającymi przygotowania absolwentów kierunku 

położnictwo o wysokich kompetencjach zawodowych, posiadających umiejętności elastycznego 

reagowania na potrzeby pracodawców w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych,   

- uwarunkowaniami demograficznymi, zdrowotnymi i społecznymi regionu oraz kraju, 

 - wynikami monitoringu karier zawodowych absolwentów kierunku położnictwo,  

- wzorcami międzynarodowymi w procesie kształcenia położnych,  

- uwarunkowaniami  europejskimi  i perspektywami krajowymi rozwoju położnictwa, 
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- zapisami Modelu współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu MUP w Płocku z podmiotami leczniczymi w 

celu upraktycznienia systemu kształcenia  pielęgniarek i położnych oraz wzmocnienia współpracy z 

pracodawcami w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, 

- współpracą z interesariuszami zewnętrznymi w analizowaniu i organizacji kształcenia praktycznego, a 

także jego doskonaleniu, 

-  nowoczesną infrastrukturą WNoZ, 

- nowoczesnymi metodami kształcenia, w tym również metodami symulacji medycznej, technologiami 

IT i związanymi z nimi narzędziami informatycznymi,  

-  profesjonalną kadrą dydaktyczną z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i bogatym doświadczeniem 

praktycznym,  

- uwarunkowaniami formalno-prawne kształcenia na kierunku położnictwo: 

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, 

wykazują interdyscyplinarny charakter powiązany z  dziedziną medyczne i nauki o zdrowiu, w tym z 

dyscyplinami naukowymi: nauki o zdrowiu ( wiodąca) oraz nauki medyczne. Powiązania te dotyczą 

zarówno charakterystyki sylwetki absolwenta, jak  i programu studiów.  

Również efekty uczenia się oraz cele i zakres kształcenia, określone dla kierunku położnictwo 

odpowiadają wskazanej  dziedzinie i dyscyplinom naukowym. 

Koncepcja i cele kształcenia, a także efekty uczenia się  i program studiów  uwzględniały: 

1. Misję PWSZ w Płocku ( Uchwała Nr 29/2016 Senatu PWSZ  z dnia 16.03.2016r.),  

którą jest  realizacja celów związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem pokoleń Polaków 

zgodnie z zasadami wolności nauki, wolności twórczości i równości dostępu do wiedzy. Dążenie do 

zbudowania wiodącego lokalnego ośrodka naukowo-dydaktycznego służące rozwojowi regionu 

płockiego i całego Mazowsza poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 

umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy, propagowanie obywatelskich i proeuropejskich postaw 

obywatelskich i społecznych. PWSZ prowadzi i rozwija kształcenie zgodnie ze Zintegrowanym 

Systemem Kwalifikacji oraz charakterystykami drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Umożliwia studentom zdobycie wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie oraz solidne przygotowanie 



366 
 

praktyczne do wykonywania zadań zawodowych. Stanowi odpowiedź na potrzeby intelektualne 

mieszkańców regionu i dynamicznie rozwijające się potrzeby rynku pracy. Jako wspólnota nauczycieli 

akademickich, studentów i pozostałych pracowników kieruje się zasadą wysokiej jakości kształcenia i 

konkurencyjności programowo-dydaktycznej w tworzeniu oferty współpracy ze środowiskiem 

lokalnym. Zapewnia wysoką jakość kształcenia w oparciu o Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Troską PWSZ jest także utrzymywanie więzi z absolwentami i korzystanie z uzyskanych 

informacji zwrotnych, w celu doskonalenia jakości kształcenia dla potrzeb rynku pracy dynamizując i 

zwiększając rolę aktywizacji zawodowej poprzez Biuro Karier i wsparcie kontaktu z absolwentami. 

Uczelnia prowadzi proces kształcenia i wychowania oraz badania naukowe w oparciu o najwyższe 

zdobycze współczesnej nauki i dydaktyki. W atmosferze tolerancji i wolności buduje trwałe relacje w 

społeczeństwie oraz kształtuje otwartość na to, co nieznane, rozwija humanistyczną wrażliwość i 

odpowiedzialność za działanie. Kształcenie wpisuje się w lokalne, regionalne i krajowe strategie we 

współpracy z interesariuszami zewnętrznymi adekwatnie do potrzeb rynku pracy. PWSZ współpracuje 

z innymi ośrodkami akademickimi, prowadzi międzynarodową wymianę studentów oraz organizuje 

wizyty zagraniczne dla nauczycieli akademickich. 

2. Misję Wydziału Nauk o Zdrowiu: „Człowiek najwyższym dobrem” (Uchwała nr 70/2016 Rady 

Wydziału Nauk o Zdrowiu z dnia 13.12.2016r.),, tj. osiągnięcie wysokich standardów w nauce i 

dydaktyce. Kształcenie oparte na doświadczeniach naukowo-badawczych i eksperckich kadry 

nauczającej oraz nowoczesnych technikach nauczania, służących przygotowaniu studentów do 

profesjonalnego funkcjonowania zawodowego. Nabycie przez absolwentów umiejętności ciągłego 

rozwoju własnej osobowości oraz krytycznego myślenia, poprzez ukształtowanie nawyku ustawicznego 

kształcenia, a tym samym przygotowanie studentów do prowadzenia badań naukowych dla potrzeb 

własnych i innych ośrodków naukowych oraz gospodarczych. Prowadzenie procesu edukacyjnego 

zmierzającego do wychowania studentów w duchu poszanowania praw i godności człowieka, uczuć 

narodowych i tolerancji światopoglądowej, odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu swoich 

obowiązków.  

3. Strategię Rozwoju PWSZ w Płocku ( Uchwała Nr 29/2016 Senatu PWSZ 

 z dnia 16.03.2016r.)  oraz Strategią Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2016-2020 (Uchwała 

Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 70/2016 z dnia 13.12.2016r.),  

a w szczególności z celem głównym, tj. zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia poprzez 

prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzącym do współpracy i kształtowania 

otoczenia społecznego i gospodarczego, a także ich celami strategicznymi: Wysoka jakość procesu 
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dydaktycznego i jego obsługi; Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, Współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. 

Były również zgodne z: 

4. Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w (Uchwała Nr 13/2011 Senatu 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wdrożenia 

„Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku” ze zmianami)   oraz 

stanowiącym jego uszczegółowienie Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia  na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu (Uchwała Nr 13/2012 Instytutu Nauk o Zdrowiu z dnia 12.12.2012 ze 

zmianami)którego celem jest realizacja misji i strategii w wymiarze dydaktycznym i społecznym, a więc  

tworzenie  wysokiej jakości kształcenia i  ugruntowanie pozycji PWSZ 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 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.  

5. treścią Programu Rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku powiązanego 

z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (Uchwała Senatu  Uczelni nr 60/2019 z dnia 25 

września 2018r. w sprawie zatwierdzenia Programu Rozwojowego PWSZ w Płocku powiązanego z 

MCSM w związku realizacją Projektu pn. ,,Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia 

na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Płocku’’ współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na 

lata 2014-2020 Działanie 5.3, Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Głównym celem 

Programu Rozwojowego jest podniesienie jakości, warunków i efektywności kształcenia studentów oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów  poprzez wykorzystanie w procesie kształcenia praktycznego 

metod symulacji medycznej. Program Rozwojowy skupia się na działaniach zmierzających do rozwoju 

kształtowania umiejętności praktycznych studentów z wykorzystaniem metod symulacji medycznej 

obejmując utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) oraz podniesienie 

kompetencji edukacyjnych kadry dydaktycznej i zwiększenie trwałości osiągniętych przez studentów 

efektów kształcenia/ uczenia się, głównie w zakresie praktycznych umiejętności zawodowych. 
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Kształcenie w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej daje możliwość: opanowania 

umiejętności technicznych; przygotowania do prawidłowej komunikacji z pacjentem; wspierania 

nowych strategii uczenia oraz zapewnienia możliwości treningu w sytuacji ograniczonej liczby miejsc 

do praktyk klinicznych. Nauczanie studentów w MCSM, ze względu na różne poziomy wierności 

symulacji medycznej gwarantuje fizyczny, kontekstualny i emocjonalny realizm, pozwalający 

studentowi doświadczyć działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W Monoprofilowym 

Centrum Symulacji Medycznej są zapewnione: wierność wyposażenia (stopień odwzorowania 

rzeczywistości przez symulator); wierność otoczenia (stopień odwzorowania rzeczywistości przez 

środowisko symulacyjne); wierność psychologiczna (stopień odwzorowania rzeczywistości przez 

uczestników symulacji medycznej). Nauczanie na bazie realistycznych scenariuszy, w odpowiednio 

wyposażonym w trenażery i symulatory wysokiej wierności MCSM, pozwoli na przekazywanie wiedzy 

i zdobywanie przez studentów umiejętności opartych o najnowsze osiągnięcia medyczne; nauczy, 

rozwinie i udoskonali umiejętności komunikacyjne, nauczy pracy w zespołach interdyscyplinarnych, 

ukształtuje postawy pracowników, a jednocześnie ochroni pacjentów przed niepotrzebnym ryzykiem. 

Sylwetka absolwenta ostała opisana właściwie. Została wyrażona przede wszystkim w celach kształcenia 

i efektach uczenia się.  

Cel kształcenia został zdefiniowany poprawnie, tj. określono, że celem studiów jest osiągnięcie efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających uzyskanie 

prawa wykonywania zawodu położnej. 

Efekty uczenia się zawarte w programie szczegółowym są zgodne z sylwetką absolwenta i ze standardem 

kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 2019, poz. 1573) oraz odpowiadają 

kompetencjom zawodowym  pielęgniarki określonym w art. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

( 15 lipiec 2011 r. Dz. U. Nr 174, poz1039 ze zmianami). 

Właściwie wskazano, że dyplom licencjata położnej uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na 

kierunku  położnictwo, który: 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: 
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1) specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii; 

2) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych 

i patologicznych; 

3) etiologię, patomechanizm, objawy, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego 

i terapeutyczno-opiekuńczego w wybranych jednostkach chorobowych w chorobach 

wewnętrznych, chirurgii, pediatrii i psychiatrii; 

4) uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego; 

5) system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej; 

6) zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób; 

7) modele opieki położniczej nad kobietą w każdym okresie życia i stanie zdrowia; 

8) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu położnej. 

1.2. W zakresie umiejętności absolwent potrafi: 

1) udzielać świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, 

kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie 

promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, 

prekoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie 

przekwitania i senium; 

2) rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać 

badania niezbędne do monitorowania jej przebiegu; 

3) samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i 

pozaszpitalnych) i poród z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza; 
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4) monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające 

od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu; 

5) podejmować do czasu przybycia lekarza konieczne działania w sytuacjach nagłych, w tym 

ręcznie wydobyć łożysko i ręcznie zbadać macicę; 

6) sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne, monitorując 

przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w 

sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację; 

7) sprawować opiekę ginekologiczno-położniczą nad kobietą; 

8) prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia 

wrodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do 

rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w 

tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzić profilaktykę chorób kobiecych i patologii 

położniczych; 

9) udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej; 

10) przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy 

pielęgniarskiej lub położniczej; 

11) wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i 

wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń 

lekarskich; 

12) decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

13) samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach; 

14) dokonywać analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej; 
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15) organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach 

opieki zdrowotnej. 

1.3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych 

opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; 

2) przestrzegania praw pacjenta; 

3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym 

przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem; 

4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe; 

5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu; 

6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta; 

7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Właściwie określono, że: 

- absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu położnej; 

- absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo jest przygotowany do kontynuacji 

kształcenia: podjęcia studiów drugiego stopnia oraz kształcenia podyplomowego; 

- absolwentowi przysługuje prawo ubiegania się o prawo wykonywania zawodu położnej w Polsce oraz 

automatyczne uznanie kwalifikacji w państwach członkowskich UE i uzyskanie legitymacji zawodowej. 
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Poprawnie wskazano, że absolwent posiada możliwości zatrudnienia określone w ustawie o zawodach 

pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 174 poz. 1039 ze zmianami) , tj.:  

- do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: 

1. rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży  

fizjologicznej, a także prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych  

w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;  

2. kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży  

wysokiego ryzyka;  

3. prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu  

z wykorzystaniem aparatury medycznej;  

4. przyjmowaniu porodów naturalnych, wprzypadku konieczności także  

z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia  

miednicowego;  

5. podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia  

lekarza, w tym ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego  

zbadania macicy;  

6. sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu  

okresu poporodowego;  

7. badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby  

wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji;  

8. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;  

9. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;  
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10. profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;  

11. rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających  

skierowania do lekarza;  

12. sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą;  

13. prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:  

a) przygotowania do życia wrodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i 

ojcostwa,  

b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie 

z poradnictwem na temat higieny i żywienia.  

 

-zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,  na których wykonuje się 

czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej;  

-zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 

publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zmianami) 

lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z 

przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej  

-zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad 

ochroną zdrowia;  

 -pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych 

jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się 

czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;  

 -pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych 

stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, 

organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla 

osób pozbawionych wolności;  
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-zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z 

uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie;  

-zatrudnienie na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ((Dz. U. z 2013 r. poz. 1457); funkcji z wyboru 

w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;  

- powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy położnej, jeżeli z wyboru 

wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w 

zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z 

obowiązku świadczenia pracy. 

Poprawnie wskazano, że absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu w ramach: 

 - umowy o pracę;  

- stosunku służbowego;  

- na podstawie umowy cywilnoprawnej;  

- wolontariatu;  

- w ramach indywidualnej i grupowej praktyki położniczej. 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się z 

dyscypliną lub 

dyscyplinami do których 

kierunek jest 

przyporządkowany 

Koncepcja i cele kształcenie na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, 

wykazują interdyscyplinarny charakter powiązany z  dziedziną nauki  medyczne i nauki o zdrowiu, w 

tym z dyscyplinami naukowymi: nauki o zdrowiu ( wiodąca) oraz nauki medyczne. Powiązania te 

dotyczą zarówno charakterystyki sylwetki absolwenta, jak  i programu studiów.  

Również efekty uczenia się oraz cele i zakres kształcenia, określone dla kierunku położnictwo 

odpowiadają wskazanej  dziedzinie i dyscyplinom naukowym. 

Umiejscowienie kierunku w ww. dziedzinach nauki  i dyscyplinach naukowych jest zgodne z: 

- Standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 
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przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 2019, poz. 1573), 

- Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039   ze  zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września  2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  (Dz.U.2018 poz.1818). 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.    U.  z 2018 r. poz. 

1668, ze zmianami), 

- Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo    o szkolnictwie  wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze. zmianami). 

- Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji    (Dz.U.2020, poz. 

226 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12 lutego 2020 w sprawie     ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o Zintegrowanym  Systemie. Kwalifikacji), 

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. ze zmianami w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 

Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018   r. w  sprawie 

studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami). 

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie    rodzaju i  zakresu 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych   i rehabilitacyjnych udzielanych przez 

pielęgniarkę albo położną samodzielnie   bez    zlecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017 r. poz. 497), 

- aktualnymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń    gwarantowanych z 

poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się czy 

uwzględnianych 

postępach w obszarach 

działalności 

Koncepcja i cele kształcenia: 

uwzględniają postęp w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku 

położnictwo – wyrażone zarówno w nauczaniu zastosowania nowoczesnych technologii w  praktyce 

zawodowej, jak i procedur oraz standardów, poszerzonych kompetencji zawodowych, samodzielności 
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zawodowej/gospodarczej 

właściwych dla kierunku 
zawodowej (decyzyjnej i ponoszenia odpowiedzialności) oraz wykorzystywania dowodów naukowych 

w praktyce zawodowej. 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się czy są 

zorientowane na 

potrzeby otoczenia 

społeczno- 

gospodarczego, w tym w 

szczególności 

zawodowego rynku 

pracy 

 Koncepcja i cele kształcenia  

są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego 

rynku pracy. Efekty uczenia się  wskazane do osiągnięcia w toku kształcenia oraz treści i metody 

kształcenia służące ich osiągnięciu są kompatybilne z zadaniami zawodowymi i świadczeniami 

zdrowotnymi realizowanymi przez położną w systemie opieki zdrowotnej i in. ww. miejscach 

wskazanych jako tożsame z wykonywaniem zawodu położnej, 

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji 

celów uczenia się czy 

zostały określone we 

współpracy z 

interesariuszami 

wewnętrznymi i 

zewnętrznymi 

W opracowaniu efektów uczenia się  i programu studiów uczestniczyli nauczyciele akademiccy, 

studenci, przedstawiciele pracodawców, samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz 

położniczych towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych.  

Efekty uczenia się oraz program studiów uzyskały pozytywne opinie interesariuszy zewnętrznych i 

wewnętrznych, tj.: 

- Rady Interesariuszy dla Kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo  

-zrzeszającej przedstawicieli pracodawców, głównie podmiotów leczniczych, podmiotów opieki 

społecznej oraz kierowniczą kadrę pielęgniarską i położniczą (zastępców dyrektorów ds. 

pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne, przełożone pielęgniarek, przedstawicieli Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarskiego, przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Płocku), absolwentów 

WNoZ oraz przedstawicieli nauczycieli  

i przedstawicieli studentów, 

- Wydziałowej Komisji Programowo- Dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

-  Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakość Kształcenia  

-  Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. 
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Analiza poprawności i 

zgodności danych 

uwzględnionych w 

przeglądzie koncepcji  

kształcenia i programu 

studiów  z 

obowiązującymi 

wymaganiami, w tym 

również standardami 

kształcenie( jeśli 

dotyczy) 

Dane przedstawione  w przeglądzie programu  są poprawne i zgodne  z obowiązującymi wymaganiami  

szkolnictwa wyższego, w tym również standardami kształcenia oraz wymaganiami rynku świadczeń 

zdrowotnych.  

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Analiza zgodności 

efektów uczenia się z 

koncepcją, celami 

kształcenia i profilem 

studiów  

Zakładane efekty uczenia się na studiach pierwszego zostały określone dla całego kierunku studiów i 

poszczególnych modułów zajęć tj. odpowiednio: nauki podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, 

nauki w zakresie podstaw opieki położniczej i nauki w zakresie opieki specjalistycznej. 

Efekty uczenia się są zgodne ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

położnej określającego efekty kierunkowe (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 

2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza 

dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika 

medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), Są one zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz właściwe 

dla praktycznego profilu studiów. Profil praktyczny jest także zgodny z zapisami ww. standardu 

kształcenia.  

Analiza zgodności 

efektów uczenia się z 

odpowiednim poziomem 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Efekty uczenia się poza właściwą implementacją ze standardu kształcenia do programu studiów; ich 

powiązaniem z koncepcją i celami kształcenia  zostały właściwe przyporządkowane do szóstego 

poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji -Dz.U. 2018 poz. 2218;  Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020, poz. 226 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 

12 lutego 2020 w sprawie     ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym  Systemie. 

Kwalifikacji).  

Analiza zgodności 

efektów uczenia się z: 
Efekty uczenia się są zgodne z aktualnym stanem wiedzy w zakresie dyscyplin: nauki o zdrowiu i nauki 

medyczne, do których kierunek studiów został przyporządkowany.  
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-  aktualnym stanem 

wiedzy, 

- dyscyplinami 

naukowymi, do których 

kierunek został 

przyporządkowany, 

- praktyki zawodowej, 

- zawodowego rynku 

pracy. 

są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego 

rynku pracy. Efekty uczenia się  wskazane do osiągnięcia w toku kształcenia oraz treści i metody 

kształcenia służące ich osiągnięciu są kompatybilne z zadaniami zawodowymi i świadczeniami 

zdrowotnymi realizowanymi przez położną w systemie opieki zdrowotnej i in. ww. miejscach 

wskazanych jako tożsame z wykonywaniem zawodu położnej,; a także przygotowują do świadczenia 

pracy w różnej formule prawnej, tj. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, 

samozatrudnieniu, stosunku służbowym oraz wolontariacie. 

Analiza efektów uczenia 

się w zakresie: 

- umiejętności 

praktycznych, 

- umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim na 

poziomie B2 

- kompetencji 

społecznych 

koniecznych w 

działalności zawodowej   

Efekty uczenia się umożliwiają zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych właściwych dla zakresu pracy położnej i podjęcia/kontynuacji dalszego kształcenia.  

Efekty uczenia się zgodnie ze standardem kształcenia: 

-  zostały skalsyfikowane w trzy grupy: w zakresie wiedzy, w zakresie umiejętności, w zakresie 

kompetencji społecznych.  Efekty uczenia się zostały właściwie przypisane do form zajęć o charakterze 

aktywizującym, co umożliwia ich osiągnięcie przez studentów. Stanowią podstawę do realizacji zadań 

zawodowych i świadczeń zdrowotnych przez absolwentów na rynku świadczeń zdrowotnych. Efekty 

uczenia się dla zajęć o charakterze praktycznym, w tym m. in. dla zajęć  praktycznych i praktyk 

zawodowych umożliwiają osiągnięcie specjalistycznych umiejętności zawodowych i kompetencji 

społecznych wymaganych w pracy położnej i określonych w standardzie kształcenia, które przygotowują 

do wykonywania zawodu położnej zgodnie; 

-  w grupie efektów uczenia się uwzględniono umiejętności posługiwania się językiem angielskim na 

poziomie B2  ESOKJ, które przypisano do zajęć: język angielski w formie ćwiczeń; 

-  uwzględniono wszystkie efekty w zakresie kompetencji społecznych. Efekty te są zgodne również z 

sylwetką absolwenta, przygotowując go do przestrzegania w pracy zawodowej: Kodeksu Etyki 

Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej, prawa zawodowego,  zasad współpracy 

społecznej,  prawa ogólnego, dążenia do rozwoju własnego i rozwoju położnictwa jako profesji o 

szczególnym znaczeniu społecznym.  
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Efekty w zakresie umiejętności zawodowych, posługiwania się językiem obcym i kompetencji 

społecznych  zostały w większości przypisane do dominującej dyscypliny naukowej: nauki o zdrowiu.  

Efekty w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych przegotowują do wykonywania zawodu w 

obszarach określonych w ustawie o zawodach (Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej - Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późniejszymi zmianami) oraz do realizacji samodzielnych 

świadczeń zdrowotnych  (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie    

rodzaju i  zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych   i rehabilitacyjnych 

udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie   bez    zlecenia lekarskiego ( Dz. U. 2017 r. 

poz. 497), a także realizacji zadań zawodowych w poszczególnych zakresach świadczeń 

gwarantowanych (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń    gwarantowanych z 

poszczególnych zakresów świadczeń zdrowotnych). Stanowią również bazę do dalszego rozwoju 

zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego  i/ lub prowadzenia badań naukowych w zakresie 

praktyki położniczej i/lub zawodowego rynku pracy.  

TREŚCI PROGRAMOWE 

Analiza treści 

programowych w 

zakresie zgodności z 

efektami uczenia się 

Treści programowe są wewnętrznie spójne oraz zgodne z: 

- standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu położnej (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. (Dz. U. 2019, poz. 1573), 

- dyrektywami UE - Directive 2005/36/WE; Directive2013/55/UE,, 

- poziomem kształcenia - studiów pierwszego stopnia, 

- określonymi dla kierunku  efektami uczenia się,  

- celami i zakresem kształcenia na kierunku, 

-  Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011.174.1039 ze 

zmianami). 

Treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się. 
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Analiza treści 

programowych pod 

kątem zgodności z 

wiedzą i praktyką w 

zakresie dyscypliny/ 

dyscyplin, do których 

przyporządkowano 

kierunek studiów 

Treści kształcenia uwzględniają wiedzę i jej zastosowania w zakresie dyscyplin: nauki o zdrowiu 

(dyscyplina wiodąca) i nauki medyczne, do których kierunek został przyporządkowany. 

Analiza treści 

programowych, w 

kontekście 

kompatybilności z 

obowiązującymi 

normami i zasadami 

właściwymi dla danego 

zakresu działalności 

zawodowej 

Zgodnie z profilem praktycznym studiów treści programowe określone w sylabusach/ kartach 

przedmiotów i przydzielone do grup szczegółowych efektów uczenia się, odnoszą się do norm i zasad 

praktyki z obszaru działalności zawodowej położnej, a także zawodowego rynku pracy w zakresie 

świadczeń położniczych, uwarunkowaniami prawa zawodowego, prawa regulującego świadczenia 

zdrowotne, funkcjonowanie podmiotów leczniczych, etyki zawodowej, wytycznymi konsultantów 

krajowych i wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach położnictwa, standardami i procedurami 

praktyki położniczej, dowodami naukowymi dla praktyki położniczej.  

Analiza treści 

programowych w 

zakresie uwzględnienia 

aktualnej wiedzy i stanu 

praktyki w obszarach 

działalności zawodowej 

/gospodarczej oraz 

zawodowego rynku 

pracy zgodnie z 

kierunkiem studiów 

Treści kształcenia uwzględniają aktualną wiedzę w zakresie nauk podstawowych, nauk  społecznych i 

humanistycznych, nauk w zakresie podstaw opieki położniczej oraz nauk w zakresie opieki 

specjalistycznej oraz są właściwe dla aktualnego stanu praktyki w obszarach działalności zawodowej 

oraz zawodowego. Treści kształcenia przypisane poszczególnym przedmiotom zawierają zagadnienia 

dotyczące nowoczesnego, opartego na dowodach naukowych podejścia do położnictwa. W programie 

kształcenia  uwzględniono  aktualnie stosowane w praktyce rozwiązania naukowe. Wiedza bazuje na 

aktualnej literaturze i doniesieniach naukowych. Zagadnienia praktyczne uwzględniają aktualne 

standardy, procedury i technologie przygotowujące studentów do samodzielnej realizacji świadczeń w 

systemie lecznictwa stacjonarnego, podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece 

specjalistycznej itd. w ramach świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, 

rehabilitacyjnych, ratunkowych i edukacyjnych, a także wystawiania recept/ zleceń odpowiednio na leki 

i wyroby medyczne w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego, badania diagnostyczne.  

Analiza kompleksowości 

treści programowych 
Treści programowe są kompleksowe, adekwatne do zajęć przewidzianych w programie studiów 

pierwszego. Uwzględniają także treści wynikające z przedmiotów fakultatywnych i  przedmiotów 

dodatkowych, określonych jako ogólnouczelniane. W sylabusach przedmiotów określono także treści 

programowe w odniesieniu do pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela ze wskazaniem 

liczby godzin przeznaczonych na ich realizację oraz przypisanej liczby ECTS. 
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Analiza specyfiki treści 

programowych dla 

danego kierunku 

studiów 

Treści programowe są  zgodne ze specyfiką kierunku studiów. 

Analiza treści 

programowych w 

kontekście zapewnienia 

możliwości osiągnięcia 

przez studentów efektów 

uczenia się 

Treści programowe umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się  

Analiza treści 

kształcenia w zakresie 

uwzględnienia pełnego 

zakresu treści 

programowych 

określonych w 

standardach kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

Treści kształcenia uwzględniają pełen zakres treści określonych  w standardzie kształcenia na studiach 

pierwszego stopnia.   

Analiza planu studiów Plan studiów/ harmonogram studiów  jest zgodny z rozporządzeniem  

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018   r. w  sprawie studiów (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami) oraz standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania 

zawodu położnej (Dz. U. 2019, poz. 1573). 

Uwzględnia: 

- podział na lata i semestry kształcenia, 

- grupy zajęć (moduły)   i zajęcia (przedmioty) przypisane do poszczególnych grup (modułów),  

- liczbę godzin do zajęć i poszczególnych form tych zajęć dla zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, 

- liczbę godzin  dla semestrów, dla poszczególnych roczników i sumarycznie dla całego cyklu 

kształcenia,  
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- liczbę godzin dla zajęć w ramach nauk społecznych i humanistycznych, 

- liczbę godzin zajęć z języka angielskiego, 

- liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela lub innej osoby, 

- liczbę godzin na pracę własną studenta pod kierunkiem nauczyciela 

- liczbę godzin zajęć do wyboru, 

- liczbę godzin zajęć z wychowania fizycznego, 

- liczba godzin dodatkowych/ ogólnouczelnianych,  

  - liczbę ECTS dla zajęć i grup zajęć, wyodrębnioną liczbę ECTS dla grup o charakterze praktycznym, 

- liczbę ECTS dla zajęć z języka angielskiego 

- liczbę ECTS dla zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,  

- liczbę ECTS dla poszczególnych semestrów, dla poszczególnych roczników i sumarycznie dla całego 

cyklu kształcenia,  

- liczbę ECTS  dla zajęć w ramach nauk społecznych i humanistycznych, 

- liczbę ECTS dla zajęć do wyboru.  

- liczbę ECTS dla seminarium dyplomowego,  

- liczbę ECTS dla egzaminu dyplomowego. 

- liczba ECTS za zajęcia dodatkowe/ ogólnouczelniane. 

Również plan zajęć do realizacji przez studenta uwzględnia równomierne obciążenie pracę.  

Plan studiów umożliwia studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  

Analiza równomiernego 

obciążenia studentów w 
Studenci obciążeni pracą równomiernie, z uwzględnieniem poszczególnych semestrów (nie mniej niż 

30 ECTS na semestr) i poszczególnych lat studiów (nie mniej niż 60 ECTS na rok), uwzględniając 
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poszczególnych latach i 

semestrach 
nakład pracy studentów niezbędny do osiągnięcia przez nich efektów uczenia się  przypisanych do grup 

zajęć i poszczególnych przedmiotów. 

 Należy jednak podkreślić, że ze względu na dużą liczbę godzin określonych w standardzie kształcenia, 

średnie roczne obciążenie pracą studenta wynosiło 1631 godz., średnie semestralne- 816 godz., średnie 

miesięczne – 163 godz., średnie dzienne- 11 godzin.  

Analiza sekwencyjności 

przedmiotów 
Sekwencja przedmiotów właściwa. Należy podkreślić, że w programie studiów uwzględniono 

sekwencyjność grup zajęć, zajęć (przedmiotów), form zajęć i treści kształcenia. Taka struktura 

sekwencyjności zapewnia studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  

METODY KSZTAŁCENIA  

Wskazane w programie 

metody kształcenia 
W programie studiów wskazano formy zajęć: wykłady, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia,  ćwiczenia 

MCSM, ZP MCSM, ZP i PZ. Natomiast jako metody:  metody podające np. wykład informacyjny; 

metody problemowe, metody aktywizujące np. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, 

studiowanie literatury, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów; metody eksponujące np. film, metody 

programowane z użyciem komputera; metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne, 

instruktaż (wstępny, bieżący, końcowy), symulacja medyczna (realizowana wg scenariuszy) niskiej 

wierności (metoda 4 kroków, równych kroków), symulacja medyczna pośredniej i wysokiej wierności, 

metoda indywidualnych przypadków, praca w grupie, metody stosowane w sytuacji wykonywania 

świadczeń zdrowotnych w naturalnym środowisku, pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela lub 

opiekuna praktyki zawodowej. W doborze metod uczenia się są uwzględniane najnowsze osiągnięcia 

dydaktyki akademickiej, a w nauczaniu i uczeniu się odpowiednio dobrane środki i narzędzia 

dydaktyczne wspomagające osiąganie efektów uczenia się, nowoczesne multimedialne narzędzia 

dydaktyczne zapewniające stały kontakt między nauczycielem a studentami i możliwość weryfikacji 

efektów uczenia się.  

Analiza czy metody 

kształcenia są 

zorientowane na 

studentów i czy 

motywują ich do 

aktywnego udziału w 

procesie nauczania, 

uczenia się 

Metody kształcenia zapewniają stymulację studentów do samodzielności i pełnienia aktywnej roli w 

procesie uczenia się. W większości są to metody problemowe i aktywizujące, dzięki którym studenci 

mogą nabywać kompetencje w zakresie samodzielnego uczenia się. Metody kształcenia zostały 

wskazane w sylabusach/ kartach przedmiotów. Określono także metody kształcenia w odniesieniu do 

pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela. 



384 
 

Analiza czy w 

programie uwzględnia 

się środki dydaktyczne 

właściwe dla efektów 

uczenia się 

W programie wskazano właściwe środki dydaktyczne adekwatnie do określonych efektów uczenia się, 

co umożliwia studentom ich osiągnięcie. 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie studiów 

metody i środki 

dydaktyczne 

umożliwiają osiągnięcie 

efektów uczenia się, w 

tym określone w 

standardzie kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

W programie studiów uwzględnione są metody i środki dydaktyczne umożliwiające osiągnięcie 

określonych efektów uczenia się oraz zgodne z aktualnym standardem kształcenia 

 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie studiów 

metody i środki 

dydaktyczne 

umożliwiają 

przygotowanie do 

działalności zawodowej 

w obszarach 

zawodowego rynku 

pracy właściwych dla 

kierunku 

W programie studiów uwzględnione są metody i środki dydaktyczne umożliwiające przygotowanie do 

działalności zawodowej na rynku pracy. 

Metody kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia zapewniają 

przygotowanie do działalności zawodowej położnej. W przygotowaniu do zawodu położnej wskazano 

zróżnicowane metody i środki umożliwiające przyswajanie wiedzy, rozwiązywanie problemów, 

nabywanie umiejętności oraz działalność praktyczną. Przygotowują studentów do pełnienia aktywnej 

roli zawodowej poprzez np. ćwiczenia w ramach symulacji medycznej, realizację zadań w ramach pracy 

własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela, pracę z pacjentem w warunkach rzeczywistych w ramach 

zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Wskazane metody integrują wiedzę z różnych dziedzin, uczą 

myślenia problemowego i praktycznego rozwiązywania problemów, sprawnego podejmowania decyzji, 

samodzielnego zajmowania stanowiska, krytycznego myślenia zawodowego. Uwzględnione w 

programie studiów metody uczą wartościowania i prawidłowej oceny. Pozwalają także na 

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb studentów i umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów 

uczenia się zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy. 

 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie metody i 

środki dydaktyczne są 

Program uwzględnia metody i środki dydaktyczne, które są zgodne ze standardem kształcenia. 

Środki dydaktyczne, np., wyposażenie pracowni nauk podstawowych, MCSM, pracowni 

informatycznych, opisy indywidualnych przypadków, międzynarodowe klasyfikacje diagnoz i 
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zgodne ze standardem 

kształcenia (jeśli 

dotyczy) 

interwencji położniczych oraz bazy informacji farmakologicznych, bibliograficzne bazy cyfrowe itd.. 

umożliwiają spełnienie wymogów standardu kształcenia dla osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się.  

Analiza metod i 

środków dydaktycznych 

uwzględnionych w 

programie w zakresie 

możliwości opanowania 

języka obcego na 

właściwym poziomie 

ESOKJ 

Wskazane w programie metody kształcenia związane z nabywaniem umiejętności posługiwania się 

językiem obcym (ćwiczenia uwzględniające słownictwo zawodowe: słowne (opis, praca z książką/w 

parach/grupach, konwersacja; oglądowe (pokaz, wykorzystanie materiałów audiowizualnych), ); 

praktyczne (działalność własna)), umożliwiają uzyskanie kompetencji w zakresie opanowania języka 

obcego na poziomie B2.    

Analiza zakresu 

zastosowania metod i 

technik kształcenia na 

odległość w metodyce 

kształcenia 

uwzględnionej w 

programie studiów 

W ramach kształcenia na odległość uwzględniono platformy MS Teams; Moodle, a do obsługi studenta 

Wirtualną Uczelnię (BAZUS). Narzędzia te umożliwiają realizację zajęć z wykorzystaniem metod 

technik kształcenia na odległość. 

 

Analiza wewnętrznej 

spójności 

poszczególnych 

elementów programu 

Stwierdza się wewnętrzną spójność programu studiów: w zakresie struktury, liczby godzin, liczby 

ECTS, efektów uczenia się, treści kształcenia, sekwencyjności, metod i technik nauczania i uczenia się, 

obciążenia pracą studenta (w cyklu kształcenia, poszczególnych latach i semestrach).  

PRAKTYKI  ZAWODOWE 

Analiza wskaźników 

programu praktyk 

zawodowych ( liczba 

godzin liczba ECTS ) 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe: liczba godzin, punktów ECTS, przypisanie do poszczególnych 

grup zajęć (modułów) i poszczególnych zajęć (przedmiotów) zgodne ze standardem kształcenia 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), 

uwzględnione w programie studiów, planie/ harmonogramie studiów, sylabusach/ kartach przedmiotów 

w ramach których wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.  

Analiza efektów uczenia 

się przypisanych do 

praktyk zawodowych  

Efekty uczenia się przypisano do realizacji  w trakcje zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 

powiązano z poszczególnymi grupami zajęć (modułami) zgodnie ze standardem kształcenia 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia 
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przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), 

co uwzględniono w programie studiów oraz w  sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach których 

wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także w 

Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.  

Analiza treści 

programowych 

przypisanych do 

praktyk zawodowych 

Treści programowe właściwie przypisano do ZP i PZ  co umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się 

przypisanych do ZP i PZ.  

Treści programowe przypisane do ZP i PZ są w ramach  poszczególnych grupa  zajęć (modułów) oraz 

zajęć (przedmiotów) zgodnie ze standardem kształcenia `(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i 

ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), co uwzględniono w  sylabusach/ kartach przedmiotów 

w ramach których wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a 

także w Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.  

Analiza metod 

weryfikacji i oceny 

osiągania przez 

studentów efektów 

uczenia się w trakcie 

praktyk zawodowych  

Metody weryfikacji i oceny osiągania przez studentów efektów uczenia się w trakcie zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych są obiektywne i zgodne ze standardem kształcenia `(Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty 

laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573), sprecyzowane w 

programie studiów, harmonogramie/ planie studiów, w sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach 

których wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także w 

Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.   

✓ zaliczenie czynności bieżących,  

✓ obecność na zajęciach i aktywny udział, 

✓ zaliczanie umiejętności praktycznych/efektów uczenia się z ich potwierdzeniem w "Dzienniku 

praktycznych umiejętności zawodowych 

Warunki realizacji 

programu  

Adekwatność 

programu 

względem zasobów 

 Warunki organizacyjne- plan zajęć na terenie Uczelni i w podmiotach kształcenia praktycznego, 

właściwa liczebność grup studenckich, sekwencyjność grup zajęć (modułów), zajęć (przedmiotów), form 

tych zajęć oraz treści kształcenia są właściwe i umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  

Realizacja programu studiów zgodnie z Regulaminem studiów, standardem kształcenia i wytycznymi 

KRASzPiP, realizacja kształcenia praktycznego zgodnie z Regulaminem zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, przeprowadzanie egzaminu dyplomowego (część teoretyczna, część praktyczna, obrona 
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kadrowych i 

materialnych 

Wydziału,  

Zgodność z 

możliwościami i 

potrzebami 

studentów.  

 

pracy dyplomowej) zgodnie z Regulaminem studiów i Regulaminem egzaminu dyplomowego, realizacja 

programu studiów w oparciu o właściwie przygotowane sylabusy/ karty przedmiotów zapewnia sprawny 

przebieg procesu kształcenia. Wdrożone procedury antymobingowa i antydyskryminacyjna oraz zasady 

postępowania w przypadku niewłaściwego zachowania studenta zapobiegają patologicznym zjawiskom 

społecznym oraz ułatwiają postępowanie w przypadku ich wystąpienia.  

Program adekwatny do infrastruktury, zasobów rzeczowych i kadrowych Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

Nowoczesne sale dydaktyczne, nowoczesne centrum symulacji, kompleksowo wyposażone pracownie 

nauk podstawowych.  Słabą stroną bazy dydaktycznej jest często uszkadzający się sprzęt projekcyjny w 

salach dydaktycznych, wyeksploatowane komputery w Sali komputerowej oraz brak klimatyzatorów w 

części pracowni dydaktycznych, brak szafek w szatniach. W odniesieniu do kadry- zachowany jest 

wskaźnik dostępności 1;13 oraz wskaźnik 50% realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli, dla 

których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych z 

wykształceniem kierunkowym zgodnym z nauczanymi przedmiotami, doświadczenie zawodowe zgodne 

z nauczanymi przedmiotami i/ lub dorobek naukowy. Zasadna jest stopniowa, zgodna z wewnętrzną 

procedurą, zamiana zatrudnienia instruktorów i ich awans na stanowisko asystenta.  

Program jest dostosowany do możliwości studentów. Kryteria rekrutacyjne umożliwiają przyjęcie na 

studia kandydatów o kwalifikacjach wejściowych umożliwiających osiągnięcie efektów uczenia się w 

toku studiów.  Program dostosowany jest do możliwości psychofizycznych studentów oraz dostosowany 

do ich potrzeb. Program jest dostępny do realizacji przez studentów z niektórymi rodzajami 

niepełnosprawności. Ze względu na specyfikę kierunku nie studiują na nim osoby z niepełnosprawnością  

psychiczną lub psychoruchową. W przypadku czasowego ograniczenia sprawności fizycznej możliwa 

jest realizacja programu dzięki dostosowaniu infrastruktury Wydziału Nauk o Zdrowiu dla potrzeb osób 

z niepełnosprawnością (windy, podjazdy, nauczanie hybrydowe, indywidualna organizacja studiów, 

wyposażenie do wyroby medyczne- np. stetoskop ze wzmocnionym odbiorem dźwięków dla studentów 

z niedosłuchem,  

Krótkie omówienie 

sugestii zmian 

programowych 

zgłaszanych przez 

pracowników, 

studentów i 

pracodawców (z 

 24. Wprowadzono do Strategii Rozwoju Mazowieckiej w Płocku na lata 2021-2025 zapisy 

uwzględniające specyfikę kształcenia na kierunku położnictwo studia pierwszego stopnia. 

25. Zaproponowano (w czasie spotkań z władzami Wydziału, Radą Interesariuszy) treści do celów 

strategicznych Strategii Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu: 

✓ wysoka jakość kształcenia, 

✓ rozwój działalności naukowo badawczej, 

✓ doskonalenie współpracy społeczno- gospodarczej, 

✓ doskonalenie wsparcia dla studentów, 
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komentarzem 

dotyczącym 

wprowadzania lub 

nie). 

✓ doskonalenie współpracy międzynarodowej, 

✓ efektywne zarządzanie wydziałem i na poszczególnych kierunkach studiów. 

26. Powiązanie programów studiów na kolejne lata akademickie z nową Strategią Rozwoju 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na lata 2021-2025 (Uchwała Senatu 25/2021 z dnia 22 

czerwca 2021). 

27. Wykorzystanie w opracowaniu kolejnych programów studiów „ Ekspertyzy z zaleceniami dla Władz 

Wydziałów oraz Uczelnianego Biura Karier” opracowanej na podstawie przeprowadzonego badania 

„Zapotrzebowanie na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”.   

28. Uwzględnienie w planie/ harmonogramie studiów większej liczby godzin z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość ale w ramach określonych przez standard kształcenia.  

29. Proponuje się przypisanie punktów ECTS nie tylko do zajęć (przedmiotu) ale również do 

poszczególnych form tych zajęć (przedmiotu). 

Zwrócono również uwagę, aby w koncepcji kształcenia wyrażonej w kolejnych programach studiów 

miały odzwierciedlenie informacje  dotyczące realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, liczba punktów ECTS przypisanych tej formie zajęć oraz metody 

weryfikacji efektów uczenia się. 

30. Rozważenie możliwości podjęcia próby oszacowania perspektywicznej  przydatności zawodowej na 

rynku pracy absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, np. poprzez 

perspektywiczne oszacowanie liczby etatów/ lub miejsc innych form zatrudnienia dla  absolwentów 

kierunku położnictwo w poszczególnych podmiotach z uwzględnieniem oddziałów , poradni i 

pracowni specjalistycznych. Wymaga to jednak konieczności pozyskania z podmiotów leczniczych 

perspektywicznego zwalniania miejsc pracy w związku z odejściem na emeryturę, rentę, zmianę 

miejsca pracy, zgon itp.  Należy jednak wziąć pod uwagę trudności w pozyskaniu takich danych nie 

tylko ze względu na obawy podmiotu do ujawniania pewnych danych kadrowych ale także ze 

względu na przedłużającą się aktywność zawodową położnych. 

31. Zwiększenie liczby godzin zajęć o charakterze praktycznym realizowanych w oparciu o scenariusze, 

z naciskiem na kompetycje miękkie (komunikacja z pacjentem i jego rodziną). Kształtowanie 

empatycznej postawy studenta. 

32. W treściach scenariuszy w MCSM uwzględniono pacjentów: dziecko, rówieśnik, senior, 

zdenerwowana rodzina, agresywny pacjent, agresywna rodzina.  

33. Zaplanowanie treści z autoprezentacji. 

34. Zwiększenie czasu na wykonywanie badania EKG w ramach badania fizykalnego 

35. Częstsze zastosowanie scenariuszy niskiej pośredniej i wysokiej wierności w realizacji zajęć o 

charakterze praktycznym. 

36.  W odniesieniu do zabiegów wieloetapowych i długotrwających, np. zabiegów higienicznych 

nauczanych w ramach podstaw położnej wprowadzenie metody równych kroków.  

37. Zmiana sekwencyjności treści kształcenia w ramach niektórych zajęć, np. ćwiczeń MCSM z 

podstaw pielęgniarstwa, biochemii i biofizyki oraz liczby godzin przeznaczonych na realizację 

poszczególnych treści. 
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38. Stopniowe wdrażanie scenariuszy i innych materiałów dydaktycznych w języku angielskim w ramach 

wybranych przedmiotów. Większe sprofilowanie zawodowe nauczanego języka Wprowadzenie 

zasady podziału na grupy językowe ze względu na stopień zaawansowania już podczas rekrutacji. 

Kandydat wskazuje,  do której grupy chciałby być przypisany, z założeniem  docelowego osiągnięcia 

przez każdego studenta poziomu B2 ESOKJ.   

39. Diagnozowanie kompetencji cyfrowych kandydatów (dedykowana ankieta na etapie rekrutacji). 

40. Proponuje się zmianę oceny z prac przygotowanych w ramach pracy własnej studenta pod kierunkiem 

nauczyciela - zaliczenie lub brak zaliczenia w zależności od spełnienia kryteriów punktowych. 

41. Kontynuacja i doskonalenie przeprowadzenie części praktycznej Egzaminu Dyplomowego w formie 

OSCE na terenie WNoZ zgodnie z Regulaminem Egzaminu Dyplomowego i Regulaminu OSCE.  

42. Jeśli będzie taka możliwość to realizacja wymiany studenckiej, nauczycielskiej i prowadzenie zajęć 

w formie on-line, np. Google Meet, MS Teams z uczelniami partnerskimi. 

43. Dla doskonalenia realizacji procesu kształcenia  kontynuacja, wzorem dotychczasowym, 

zorganizowania szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej z zakresu obsługi platform MS TEAMS 

i MOODLE. Zwiększenie  kontaktu z działem informatycznym. 

44. W przypadku ograniczonego dostępu do pacjentów w określonych stanach klinicznych umożliwienie 

studentom osiągnięcie określonych efektów uczenia się w warunkach symulacji wysokiej wierności 

zgodnie ze standardami kształcenia. 

45. Ewentualne podjęcie próby wdrożenia kompleksowej innej platformy edukacyjnej Podjęcie próby 

poszukiwania rozwiązania alternatywnego do czasu upływu 5 lat od wdrożenia BAZUS.  

46. Pozostałe działania doskonalące  powiązane z programem studiów i jego realizacją przedstawione w 

treści niniejszego sprawozdania dot. Samooceny Wydziału . 

 

Analiza programu 

studiów z punktu 

widzenia rynku 

pracy.  

 

 Program stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Program i propozycje jego aktualizacji zostały 

wypracowane wspólnie z interesariuszami zewnętrznymi i uwzględniają ich sugestie. 

Przeszkody w 

optymalnej 

realizacji programu 

studiów. 

 Pandemia Covid-2, jej skutki zdrowotne, organizacyjne, w systemie świadczeń zdrowotnych itd.  

Sprawy  organizacyjne podmiotów leczniczych w związku z pandemią Covid-2 

Brak klimatyzatorów w części sal dydaktycznych 

Często niedziałający lub słabo działający sprzęt projekcyjny w salach dydaktycznych. 
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Słabe strony e- Dziekanatu (system BAZUS) 

Szczególnie cenne 

inicjatywy i 

innowacje 

dydaktyczne – 

podjęte i 

planowane. 

 4. Przeprowadzenie badania rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje absolwentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, w tym m. in. kierunku położnictwo studia pierwszego 

stopnia (badania „Zapotrzebowanie na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku”).   
5. Zastosowanie nowatorskich technologii symulacyjnych w kształceniu studentów. 

6. Zastosowanie nowatorskich technologii w realizacji zajęć z nauk podstawowych, np. anatomii, 

mikrobiologii i parazytologii, biochemii i biofizyki. 

7. Różnorodne formy zajęć aktywizujące studentów. Nie tylko wykłady, zajęcia praktyczne i praktyki 

zawodowe, a także konwersatoria, seminaria, ćwiczenia, ćwiczenia MCSM, ZP MCSM, co jest 

szczególnie ważne dla kształtowania umiejętności praktycznych. 

8. Sekwencyjność nie tylko zajęć (przedmiotów) ale również form tych zajęć (wykłady - konwersatoria- 

seminaria- ćwiczenia - ćwiczenia MCSM -  ZP-MCSM – ZP -  PZ) i sekwencyjności treści kształcenia 

między przedmiotami. 

9. Realizowanie zajęć w MCSM z udziałem opiekunów PZ 

10. Realizowanie zajęć interprofesjonalnych w MCSM 

11. Realizowanie zajęć dla szkół podstawowych i średnich w MCSM 

12. Rozwój wsparcia dydaktycznego nauczycieli. 

13. Kontynuacja inicjatyw dla doskonalenia warunków WNoZ jako środowiska przyjaznego dla 

studentów, nauczycieli i pracowników.  

14. Implementacja wyników współpracy z ICN i WHO do procesu kształcenia. 

15. Przewodnik dla studentów 

16. Opracowanie przewodników dydaktycznych/ podręczników/ skryptów w formie cyfrowej i/ lub 

drukowanej 

17. Działania implementujące osiągnięcia naukowe do praktyki,  w ramach współpracy z podmiotem 

zewnętrznym, np. Klinimetria 

18. Materiały dydaktyczne, scenariusze, literatura- częściowo annglojęzyczna 

19. Podejmowanie wspólnych inicjatyw z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

20. Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w organizację i realizację procesu kształcenia 
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  Propozycje działań doskonalących program studiów   
WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W PROGRAMIE STUDIÓW 

Nazwa kierunku studiów: Położnictwo studia I stopnia 

Profil kształcenia: Praktyczny 

Forma studiów: Stacjonarne 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Specjalność: Nie dotyczy  

Rok akademicki:  2020/2021 

W opracowaniu propozycji udoskonalenia programu studiów uczestniczyli interesariusze 

wewnętrzni (nauczyciele akademiccy, studenci), oraz interesariusze zewnętrzni 

(przedstawiciele pracodawców, samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz 

pielęgniarskich towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych, częściowo zniesionych 

w Radzie Interesariuszy. 

Część zajęć zaproponowano w formie e-learningu – 170 godzin  ( 6 ECTS) 

  na prośbę studentów, zgodnie z wytycznymi standardu kształcenia oraz na wniosek 

interesariuszy zewnętrznych, którzy podkreślili, że taka forma zajęć przygotowuje studenta 

do korzystania z technologii cyfrowych, co ma znaczenie w realizacji świadczeń 

zdrowotnych, np. e-porada. Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni: 

- zgłosili konieczność doskonalenia kompetencji społecznych, co zostało odzwierciedlone w 

zwiększeniu liczby godzin z bezpośrednim udziałem z  Psychologii z 30 do 40, przesunięcie 

10 godzin z ćwiczeń klasycznych na rzecz ćw. MCSM oraz zwiększenie liczby godzin w 

MCSM o 20. Zajęcia w MCSM podzielono na 2 etapy. Pierwszy etap na pierwszym roku 

studiów, a drugi na drugim, czyli po odbyciu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na 

pierwszym roku. Zdaniem interesariuszy pozwoli to studentom na lepsze zrozumienie 

różnych sytuacji i problemów pacjentów w stanie zdrowia i choroby, a także ułatwi im 

podejmowanie właściwych decyzji, efektywną i empatyczną komunikację z pacjentem. Na 

wniosek interesariuszy – (ze względu na efekty uczenia się w zakresie umiejętności) w 

ramach zajęć z radiologii, zaproponowano  formę ćwiczeń, na które można  przesunąć 5 godz. 

z puli godzin wykładowych. Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni zgłosili konieczność 

podjęcia działań zwiększających możliwość opanowania przez studentów umiejętności 

właściwego stosowania procedur związanych z farmakoterapią oraz wystawiania recept na 

leki, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego w 

ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. W odpowiedzi na to zaproponowano w programie 

5 godz. ćw. MCSM dla realizacji scenariuszy wysokiej wierności, które ułatwią studentom 

osiągnięcie ww. umiejętności (godziny te przesunięto z puli godzin ćw. klasycznych).  

Na wniosek studentów zaproponowano  zmniejszenie wymiaru godzin zajęć ze zdrowia 

publicznego na rzecz zajęć z psychologii. 

Na wniosek interesariuszy zewnętrznych oraz studentów zaproponowano dodani 5 godzin 

ćw. MCSM z przedmiotu Etyka zawodu położnej  na trzecim roku studiów, co umożliwi 
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studentom nabycie umiejętności właściwego zachowania w sytuacji dylematu etycznego oraz 

w innych trudnych sytuacjach związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych. Część zajęć 

w ramach tego przedmiotu zaproponowano pozostawić do realizacji na pierwszym roku 

studiów jako bazę do innych zajęć w ramach nauk w zakresie podstaw opieki położniczej 

oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej.  

Na prośbę nauczyciela prowadzącego zajęcia z prawa medycznego zaproponowano formę 

ćw. MSCM (10godz.) dla nauczenia studentów umiejętności związanych, np. niebieską kartą. 

W propozycjach uwzględniono również prośbę studentów dotyczącą wprowadzenia formy 

ćw. klasycznych (5 godz.) w ramach zajęć Badania naukowe w położnictwie, dla ich lepszego 

przygotowana do kolejnych zajęć tj. seminarium dyplomowego. Propozycja ta była również 

podyktowana wynikami analizy prac dyplomowych i ich słabymi stronami. Na wniosek 

nauczycieli zaproponowano w kartach przedmiotów zweryfikowanie bilans punktów ECTS 

na bardziej przejrzysty (dla pracy studenta bez udziału nauczyciela). Obciążenie studenta 

wyrażone punktami ECTS zostało pozytywnie zaopiniowane przez studentów i Radę 

Interesariuszy. Jednoznacznie sprecyzowano, że na kierunku położnictwo, zgodnie ze 

standardem kształcenia obowiązuje stuprocentowa obecność, zweryfikowano metody 

kształcenia, metody umożliwiające studentom osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz formy oceny formułującej i oceny 

podsumowującej. Zaproponowano, aby zaliczenie praktyk zawodowych przenieść do oceny 

podsumowującej. W zakresie metod i form oceny osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się zaproponowano uwzględnienie tych służących weryfikacji efektów osiąganych w 

ramach zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Zaktualizowanie literatury podstawowej i uzupełniającej. Zweryfikowano również treści 

kształcenia, np. bardziej sprofilowano zawodowo treści kształcenia w ramach języka 

angielskiego, dokonanie przesunięć treści w ramach zajęć  z podstaw opieki położniczej, 

badania fizykalnego, biochemii i biofizyki. Na wniosek Rady Interesariuszy w treściach 

scenariuszy w MCSM uwzględniono pacjentów: dziecko, rówieśnik, seniorka, 

zdenerwowana rodzina, agresywna pacjentka, agresywna rodzina.  

 

V.3.2. Analiza efektów uczenia się oraz propozycje działań doskonalących  

V.3.2.a. Analiza ogólna  

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Położnictwo Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

FORMA  Studia stacjonarne  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 
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NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Kinga Piórkowska , Małgorzata Wróbel, Maciej Kornatowski, Joanna 

Maciejewska, Wioletta Durzyńska ,Agnieszka Dynowska, Małgorzata Soroka, 

Agnieszka Reszelska, Renata Cichocka, Sylwia Benirowska, Monika 

Tomasiewicz.  

data dokonania przeglądu 

programu: 

23.04.2021 

20.09.2021 

lp. KRYTERIA STAN AKTUALNY PROPOZYCJA 

ZMIAN 

1 Zgodność efektów 

uczenia się z 

koncepcją kształcenia  

Zakładane efekty uczenia się na studiach 

pierwszego zostały określone dla całego 

kierunku studiów i poszczególnych 

modułów zajęć, tj. odpowiednio: nauki 

podstawowe, nauki społeczne i 

humanistyczne, nauki w zakresie podstaw 

opieki położniczej i nauki w zakresie opieki 

specjalistycznej. 

Efekty uczenia się są zgodne ze z 

koncepcją kształcenia oraz standardem 

kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej. Efekty 

kształcenia są zgodne z Uchwałą Senatu,  

Brak  

2 Zgodność efektów 

uczenia się z celami 

kształcenia  

Efekty uczenia się są zgodne z celami 

kształcenia określonymi w programie 

studiów, 

 a w szczególności z sylwetką absolwenta 

studiów Iº na kierunku położnictwo 

Brak  

3 Zgodność efektów 

uczenia się z profilem 

studiów 

Efekty uczenia się są zgodne z 

praktycznym profilem studiów i stwarzają 

absolwentowi możliwość rozwoju 

optymalnej kariery zawodowej, poprzez 

wyposażenie go w wiedzę, umiejętności, 

postawy prospołeczne i obywatelskie 

zgodnie z potrzebami lokalnego rynku 

pracy oraz wyzwaniami globalizacji. 

Brak 

4 Zgodność efektów 

uczenia się z 

obowiązującym 

standardem 

kształcenia (jeśli 

dotyczy) 

Efekty uczenia się, ogólne i szczegółowe, 

są zgodne ze standardem kształcenia 

przygotowującego do wykonywania 

zawodu położnej określającego efekty 

kierunkowe (Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa z dnia 26 lipca 2019 r. 

w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, 

farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 

Brak  



394 
 

diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i 

ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 

1573),  

5 Zgodność efektów 

uczenia się z 

poziomem Polskiej 

Ramy Kwalifikacji  

Efekty uczenia się dla studiów Iº są zgodne 

z  6 poziomem Polskiej Ramy  

Kwalifikacji. 

 

Brak  

6 Ocena specyfiki i 

zgodności efektów 

uczenia się z 

aktualnym poziomem 

wiedzy, praktyki w 

obszarach działalności 

zawodowej oraz 

zawodowego rynku 

pracy właściwych dla 

kierunku studiów 

Efekty uczenia się są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach  

działalności zawodowej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku 

 Położnictwo studia Iº . Efekty uczenia się 

uwzględniają w szczególności umiejętności 

praktyczne, kompetencje społeczne 

niezbędne w działalności zawodowej 

właściwej dla pielęgniarek. 

Zakładane efekty uczenia się na poziomie 

studiów  Iº prowadzą do uzyskania prawa 

wykonywania zawodu położnej oraz 

pozwalają na podjęcie pracy w tym  

zawodzie w granicach Unii Europejskiej – 

zgodnie z Dyrektywą 2013/55/UE  

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 

dn. 12 listopada 2013roku.(Dz.Urz.L.354 

zmieniająca Dyrektywę 2005/36WE w 

sprawie uznawania kwalifikacji). 

Pozwalają również na wykonywanie 

czynności związanych z 

przygotowywaniem, organizowaniem lub 

nadzorem nad udzielaniem świadczeń 

opieki zdrowotnej; zatrudnienie w 

instytucjach finansujących i nadzorujących 

realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz 

pacjentów. 

 Brak 

7 Ocena struktury 

efektów uczenia się w 

zakresach: wiedza, 

umiejętności, 

kompetencje 

społeczne 

 

 

 

Efekty uczenia się dla studiów Iº 

sklasyfikowano w 3 grupy w zakresie:  

- wiedzy 

- umiejętności 

- kompetencji społecznych  

Obejmują wszystkie efekty ogólne i 

szczegółowe wynikające ze standardu 

kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu położnej 

Brak 
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-  Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 

 26 lipca 2019 roku w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do  

wykonywania zawodu lekarza,  

lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, 

położnej, diagnosty laboratoryjnego,  

fizjoterapeuty i ratownika medycznego ( 

Dz. U. 2019 poz.1573). 

Efekty uczenia się pogrupowano zgodnie z 

ww. standardem w 4 główne moduły – 

 A, B, C, D; 

A. Nauki podstawowe 

B. Nauki społeczne i 

humanistyczne 

C. Nauki w zakresie podstaw 

opieki pielęgniarskiej 

D. Nauki w zakresie podstaw 

opieki specjalistycznej 

oraz ponadstandardowe efekty w module 

Zajęcia ogólnouczelniane. 

8 Ocena uwzględnienia 

efektów 

komunikowania się w 

języku obcym i 

poziomu tej 

umiejętności według 

Europejskiego 

Systemu Opisu 

Kształcenia 

Językowego 

Wykaz efektów uczenia się określonych dla 

studiów Iº w zakresie: 

- umiejętności 

- kompetencji społecznych 

obejmuje efekty komunikowania się w 

języku angielskim na poziomie B2 wg  

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego.  

 

 

Brak 

9 Ocena możliwości 

osiągnięcia efektów 

uczenia się  

Efekty uczenia się określone dla studiów Iº 

w ramach: 

- wiedzy  

- umiejętności 

- kompetencji społecznych 

są możliwe do osiągnięcia. Adekwatne do 

poziomu studiów. 

Są zgodne ze standardem kształcenia oraz z 

sylwetką absolwenta oraz kompetencjami 

zawodowymi określonymi w art.4 Ustawy 

o Zawodach Pielęgniarki i Położnej  

(Dz.U. 2011 nr.174, poz.1039 ze 

zmianami). 

Brak 
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Osiągnięcie efektów uczenia się 

zapewniają różnorodne formy zajęć: 

wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, 

ćwiczenia MCSM, zajęcia praktyczne w 

MCSM oraz kształcenie w warunkach 

rzeczywistych podmiotów leczniczych w 

formie zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych.  

10 Ocena stopnia 

zrozumiałości efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się określane dla studiów Iº 

są zrozumiałe dla studentów, nauczycieli, 

nauczycieli zajęć praktycznych, opiekunów 

praktyk zawodowych, interesariuszy  

zewnętrznych –  

co potwierdzono na spotkaniach 

tematycznych z interesariuszami 

zewnętrznymi i  

interesariuszami wewnętrznymi.  

Brak 

11 Ocena możliwości 

weryfikacji efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się są możliwe do 

weryfikacji.  Treści efektów uczenia się w 

zakresie: 

- wiedzy  

- umiejętności 

- kompetencji społecznych  

były podstawą do wyboru sposobów (form, 

metod i technik) weryfikacji tych efektów.   

Weryfikacja efektów odbywa się na 

wszystkich etapach procesu realizacji 

kształcenia. Pozwala również na ocenę 

realizacji celów i poziomu osiągnięcia 

przez absolwenta efektów uczenia się - 

zgodnie z sylwetką absolwenta określoną w 

standardzie kształcenia oraz  

z kompetencjami zawodowymi 

określonymi w art.5 Ustawy o Zawodach 

Pielęgniarki  

i Położnej (Dz.U. 2011 nr.174, poz.1039 ze 

zmianami). 

Weryfikacja efektów uczenia się w ramach 

wszystkich zajęć odbywa się w oparciu o 

metody i formy wynikające ze standardu 

kształcenia, tj.  

1.  Weryfikacja  osiągniętych  efektów  

uczenia  się  odbywa się z  zastosowaniem 

zróżnicowanych  form  sprawdzania,  

adekwatnych  do  kategorii  wiedzy,  

Brak 
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umiejętności i kompetencji społecznych, 

których dotyczą te efekty.  

2.  Osiągnięte efekty uczenia się w zakresie 

wiedzy są weryfikowane za pomocą 

egzaminów pisemnych lub ustnych.   

3.  Jako  formy  egzaminów  pisemnych  

można  stosować  eseje,  raporty,  krótkie 

ustrukturyzowane pytania, testy 

wielokrotnego wyboru (Multiple  Choice  

Questions, MCQ), testy wielokrotnej 

odpowiedzi (Multiple  Response  Questions, 

MRQ), testy wyboru Tak/Nie lub 

dopasowania odpowiedzi.  

4.  Egzaminy  są  standaryzowane  i  są  

ukierunkowane  na  sprawdzenie wiedzy  na 

poziomie  wyższym  niż  sama  znajomość  

zagadnień  (poziom  zrozumienia zagadnień, 

umiejętność analizy i syntezy informacji oraz 

rozwiązywania problemów).  

5.  Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia 

się w kategorii umiejętności obejmują 

bezpośrednią  obserwację  studenta  

demonstrującego  umiejętność  w  czasie  

obiektywnego  

standaryzowanego  egzaminu  klinicznego  

(Objective  Structured  Clinical  

Examination, OSCE), który może stanowić 

formę egzaminu dyplomowego.  

  

 

Sprawozdania z analizy osiąganych efektów uczenia się w roku ak. 2020/2021 

 

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Położnictwo  Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

FORMA  Studia stacjonarne  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH PRZEGLĄDU 

PROGRAMU: 

Kinga Piórkowska , Małgorzata Wróbel, Maciej Kornatowski, Joanna Maciejewska, 

Wioletta Durzyńska ,Agnieszka Dynowska, Małgorzata Soroka, Agnieszka Reszelska, 

Renata Cichocka, Sylwia Benirowska, Monika Tomasiewicz. 

data dokonania przeglądu programu: 23.04.2021 
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20.09.2021 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie weryfikacji 

efektów uczenia się (liczba złożonych sprawozdań) 

62 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Analiza sprawozdań wg Załącznika nr 1 do Instrukcji nr 7 

Analiza sprawozdań przygotowanych w zakresie 

osiągnięcia efektów uczenia się w ramach realizowanego 

przedmiotu. 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  

97,6 % 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń końcowych 

(studia dzienne) 

bdb – 63,7% 

db – 28,5% 

dst – 11,3% 

ndst -1,6% 

 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń końcowych 

(studia zaoczne) 

Nie dotyczy 

 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń końcowych 4,53 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu do 

poszczególnych przedmiotów:  

1. W procesie kształcenia zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki oraz na dynamikę 

wykonywanych czynności 

2. W procesie kształcenia zwrócenie uwagi na stawianie diagnoz położniczych oraz cel, planowanie oraz ocenę 

działań położniczych 

 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

 

Program studiów nie wymaga korekty, natomiast w realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów należy zwrócić 

szczególną uwagę na zagadnienia: 

1. rodzaje i sposoby dezynfekcji różnymi środkami 

2. segregacja odpadów medycznych  

3. dynamika wykonywanych czynności 

4. komunikacja z pacjentką ciężarną, położnicą i chorą ginekologicznie 

5. tworzenie i prezentacja procesu pielęgnowania 

6. rozpoznanie sytuacji zdrowotnej pacjentki, matki i dziecka  
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7. określenie problemów pielęgnacyjnych, postawienie diagnozy położniczej i zaproponowanie modelu opieki 

położniczej   

 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

1. Studenci zasugerowali, aby przedmiot Techniki położnicze i prowadzenie porodu został poprowadzany    

w semestrze II i III 

2.  W procesie kształcenie zwrócenie uwagi na diagnozy i interwencje z zastosowaniem ICNP 

Międzynarodowej Klasyfikacji Diagnoz Pielęgniarskich3. 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

1. W procesie kształcenia zwrócenie uwagi na komunikację z pacjentką ciężarną, pacjentką ginekologiczną, 

rodzicem/opiekunem noworodka  

2. W procesie kształcenia zwrócenie uwagi na zapoznanie studentów z wewnątrzszpitalnymi procedurami i 

algorytmami postępowania  

3. W procesie kształcenie zwrócenie uwagi na planowanie działań opieki położniczej  

Ocena prac egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych ( w tym również prac przygotowanych w ramach pracy 

własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela) na podstawie wyników prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 TAK NIE UWAGI 

Czy zastosowane formuły zaliczenia/egzaminu pozwalają 

na zweryfikowanie wszystkich określonych w kartach 

przedmiotu efektów uczenia się? 

 

TAK 

  

Czy kryteria oceny są określone w sposób jednoznaczny i 

precyzyjny? 

TAK   

Czy sposoby formułowania pytań/zadań 

egzaminacyjnych/zaliczeniowych są precyzyjne i 

zrozumiałe? 

TAK   

Czy wystawionym ocenom towarzyszą ewentualne uwagi, 

wskazówki i komentarze ze strony wykładowców? 

 NIE  

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. brak 

Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Oceniono po 1 pracy z grupy seminaryjnej każdego promotora tj.  

mgr Katarzyny Witkowskiej, mgr Kingi Piórkowskiej  

 

 

TAK NIE UWAGI 
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Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z kierunkiem 

i specjalnością studiów? 

 

TAK   

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób wyczerpujący i 

czytelny oddaje ich wartość merytoryczną? 

 

TAK   

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla stopień 

spełnienia wymogów formalnych stawianych dla prac 

dyplomowych? 

  

TAK   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Proponuje się, żeby: 

1. Studenci dokonywali kategoryzacji pacjentek i/ lub noworodków  zgodnie z dedykowanym rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia  

2. Należy przestrzegać wytycznych edytorskich w zakresie numeracji rozdziałów i podrozdziałów (kropki po każdej 

cyfrze; duże rozdziały – cyfra rzymska, rozszerzenie rozdziału cyfra arabska); nie stosować kropek po tytule pracy, 

po tytułach rozdziałów i po tytułach podrozdziałów; nie używać cudzysłowu otwierającego i zamykającego tytuł 

pracy; w tekście pracy kropki pisać po nawiasach kwadratowych; zachowanie w całej pracy interlinii 1,5 

4.Proponuje się uwzględnienie w pracy co najmniej 2 źródeł anglojęzycznych powiązanych z tematyką pracy,  

5.W przypadku podawania w treści pracy wyników należy określić je w przyjętych jednostkach lub skalach oraz 

przedstawić ich interpretację zgodnie z wiedzą i terminologią medyczną,  

6. Streszczenie uwzględniało elementy strukturalne zgodne z wytycznymi, 

7. Wykorzystywanie narzędzi standaryzowanych oraz skal do oceny stanu pacjentki lub dziecka. 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres ZAŁĄCZNIK 5 do Instrukcji nr 8 weryfikacji efektów 

uczenia się w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Ocenie poddano następujące karty przedmiotów: 

A. Nauki podstawowe – Fizjologia 

B. Nauki społeczne i humanistyczne – Prawo 

medyczne 

C. Nauki w zakresie podstaw opieki 

położniczej – Badanie fizykalne 

D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej – 

Techniki położnicze i prowadzenie porodu 

Czy struktura karty przedmiotu uwzględnia wszystkie 

informacje dotyczące programu przedmiotu? 

TAK 
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Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją kształcenia 

na danym kierunku i poziomie studiów? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z celami kształcenia? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z profilem studiów? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z obowiązującym 

standardem kształcenia (jeśli dotyczy)? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym poziomem 

Polskiej Ramy Kwalifikacji? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z aktualnym poziomem 

wiedzy, praktyki w obszarach działalności zawodowej 

oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku 

studiów? 

TAK 

Czy struktury efektów uczenia się w zakresach: wiedza, 

umiejętności, kompetencje społeczne jest właściwa? 

TAK 

Czy efekty uczenie się są możliwe do osiągnięcia przez 

studenta po zrealizowaniu przedmiotu? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe? TAK 

Czy efekty uczenia się są mierzalne? TAK 

Czy efekty uczenia się są możliwe do weryfikacji? TAK 

Czy sposoby weryfikowania efektów uczenia się zostały 

określone w sposób właściwy, tj. w adekwatny do 

zakładanych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy określono formy wystawiania oceny formującej 

(zaliczeń cząstkowych) i oceny podsumowującej 

(zaliczenia końcowego/egzaminu)? 

TAK 

Czy określono kryteria oceny poziomu osiągnięcia efektów 

uczenia się? 

 

TAK 

Czy podano literaturę podstawową i uzupełniającą do 

przedmiotu, która dostępna jest w bibliotece Uczelni lub 

w bazach wirtualnych? 

TAK 

Czy wskazana literatura jest aktualna i zgodna treściowo z 

programem przedmiot? 

TAK – CZĘŚCIOWO  

Zwrócenie uwagi na aktualizację literatury 

podstawowej oraz zweryfikowanie nowszych pozycji 

literatury pod warunkiem dostępności na rynku 

wydawniczym.  
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Czy liczba pozycji literatury jest możliwa do zapoznania 

się z ich treścią przez studentów? 

TAK 

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

 

TAK 

Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie przypisanych do 

nich efektów uczenia się? 

TAK 

Czy liczba godzin wskazana dla przedmiotu i 

poszczególnych form zajęć umożliwia studentom 

osiągnięcie określonych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy treści kształcenia zostały wskazane odrębnie dla 

każdej formy zajęć? 

TAK 

Czy treści kształcenia są zgodne z aktualnym poziomem 

wiedzy, praktyki w obszarach działalności zawodowej 

oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku 

studiów? 

TAK 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Zwrócenie uwagi na aktualizację literatury podstawowej oraz zweryfikowanie nowszych pozycji literatury pod 

warunkiem dostępności na rynku wydawniczym. 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów) 

Przewodniczący – 

dr n. med. Maciej Kornatowski 

Zastępca Przewodniczącego –  

prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

 

dr Małgorzata Soroka 

mgr Agnieszka Reszelska 

mgr Renata Cichocka 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Monika Tomasiewicz 

 

Położnictwo I⁰ I rok 

Wiktoria Rajewska 

Położnictwo I⁰ II rok 

Ewa Woźnicka 

Położnictwo I⁰ III rok 

Patrycja Piasecka 

Absolwent – Sara Trafas  
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Interesariusz zewnętrzny – mgr Marzanna Antoszewska 

 

 

 

V.3.2.b. Analiza szczegółowa 

Weryfikacja efektów uczenia się na kierunku Położnictwo została przeprowadzona w semestrze 

zimowym roku akademickiego 2020/2021. W roku I analizą objęto 7 przedmiotów  realizowanych na 

studiach stacjonarnych tj.: Anatomia, Fizjologia, Patologia, Podstawy opieki położniczej w tym część 

pielęgniarska, Filozofia i etyka zawodu położnej, Techniki położnicze i prowadzenie porodu oraz j. 

angielski. W II roku analizą objęto 6 przedmiotów  Położnictwo i opieka położnicza, Pediatria i 

pielęgniarstwo pediatryczne, Choroby wewnętrzne w tym część pielęgniarska, Badania naukowe w 

położnictwie, Techniki położnicze i prowadzenie porodu. W roku III analizą objęto: Ginekologia, 

Ginekologia i opieka ginekologiczna, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Choroby wewnętrzne, 

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Anestezjologia i stany zagrożenia życia, Podstawy ratownictwa 

medycznego, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii.  

Efekty uczenia się weryfikowano kolokwium pisemnym, egzaminem pisemnym, projektem 

przygotowanym przez studentów, obserwacją studentów w trakcie form warsztatowych, zakończeniem 

teoretycznym i praktycznym, kolokwium semestralnym: teoretycznym i praktycznym.  

W ocenie nauczycieli prowadzących zajęcia założone efekty osiągnięto na kierunku Położnictwo tryb 

studiów stacjonarny w  100% . 

Struktura  ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń końcowych na studiach stacjonarnych kierunku 

Położnictwo kształtowała się następująco: 

bdb – 31,2 % 

db –   55,3 % 

dst –  13,5 % 

ndst – 0,00% 

Podsumowując, średnia ocena analizowanych wyżej przedmiotów ukształtowała się na poziomie 4,2. 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021 na kierunku 

Położnictwo -  studia stacjonarne I rok 

 

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

Zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 
Anatomia 25 100 0 0 25 100 4,10 0 0 0 0 0 0 0 
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                 ZALICZENIE 
Biochemia i 

biofizyka 
25 100 0 0 25 100 4,96 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Embriologia i 

genetyka 
25 100 0 0 25 100 4,88 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Pedagogika 25 100 0 0 25 100 4,18 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Psychologia 25 100 0 0 25 100 4,34 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Socjologia 25 100 0 0 25 100 4,80 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Etyka zawodu 

położnej 
25 100 0 0 25 100 4,42 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Prawo 

medyczne 
25 100 0 0 25 100 4,66 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Przedsiębiorcz

ość i kultura 

pracy 

25 100 0 0 25 100 4,28 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Ochrona 

własności 
intelektualnej 

25 100 0 0 25 100 5,00 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Dietetyka 25 100 0 0 25 100 4,38 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Technologia 

informacyjna 
25 100 0 0 25 100 4,58 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
Wychowanie 

fizyczne 
25 100 0 0 25 100 4,76 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021 na kierunku 

Położnictwo -  studia stacjonarne rok II 
 

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

Zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

Egzamin  
Choroby 

wewnętrzne 
23 100 0 0 23 100 4,70 0 0 0 0 0 0 0 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 
pediatryczne 

 

23 100 0 0 23 100 4,22 0 0 0 0 0 0 0 
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Psychiatria 23 100 0 0 23 100 4,74 0 0 0 0 0 0 0 
Położnictwo i 

opieka 

położnicza 

23 100 0 0 23 100 4,72 0 0 0 0 0 0 0 

Techniki 
położnicze i 

prowadzenie 

porodu 

23 100 0 0 23 100 4,59 0 0 0 0 0 0 0 

 Zaliczenie 

J. angielski 23 100 0 0 23 100 5,00 0 0 0 0 0 0 0 

Promocja 
zdrowia 

23 100 0 0 23 100 3,76 0 0 0 0 0 0 0 

Psychiatria w 

tym część 

pielęgniarska 

23 100 0 0 23 100 4,78 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne  

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021 na kierunku 

Położnictwo -  studia stacjonarne rok III 
 

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

Zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 
Podstawowa 

opieka zdrowotna 
20 100 0 0 20 100 4,83 0 0 0 0 0 0 0 

Techniki 

położnicze i 
prowadzenie 

porodu 

20 100 0 0 20 100 4,53 0 0 0 0 0 0 0 

                 ZALICZENIE 
Onkologia 20 100 0 0 20 100 4,48 0 0 0 0 0 0 0 
Podstawy 

ratownictwa 
medycznego 

20 100 0 0 20 100 4,80 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

Na kierunku Położnictwo zagadnienia egzaminacyjne i zaliczeniowe były zgodne z założonymi 

przez poszczególnych wykładów prowadzących przedmioty nauczania – efektami uczenia się. 

Ponadto kryteria oceny w 100%  były adekwatne do zakładanych efektów uczenia się oraz ocena 

była adekwatna do poziomu reprezentowanego przez studenta/studentkę. 

 

Analiza testów, zaliczeń i prac pisemnych 
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Położnict

wo 

studia 

stacjonarne 

17 

Anatomia, 

Fizjologia, 

Patologia, 

Podstawy opieki 

położniczej w tym 

część 

pielęgniarska, 

Filozofia i etyka 

zawodu położnej, 

Techniki 

położnicze i 

prowadzenie 

porodu oraz j. 

angielski, 

położnictwo i 

opieka położnicza, 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne, 

Choroby 

wewnętrzne w tym 

część 

pielęgniarska, 

Badania naukowe 

w położnictwie, 

Techniki 

położnicze i 

prowadzenie 

porodu,  

Ginekologia, 

Ginekologia i 

opieka 

ginekologiczna, 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne, 

Choroby 

wewnętrzne, 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne, 

Anestezjologia i 

stany zagrożenia 

życia, Podstawy 

ratownictwa 

medycznego, 

rehabilitacja w 

położnictwie, 

neonatologii i 

ginekologii, 

onkologia.  

 

100% 100% 4,6 tak brak 

1. Brak 

kompletnej 

dokumentacji 

stanowiącej 

zeszyt 

przedmiotu. 

2.Brak list 

obecności do 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu. 

3. Brak 

autoryzowanie 

korekty 

punktów i ocen 

oraz każdej 

innej zmiany w 

dokumentacji 

przedmiotu. 

4. 

Nieprzygotowy

wanie prac 

etapowych wg 

ustalonej 

struktury 

5. W przypadku 

zaliczeń na 

platformie 

Moodle brak 

zbiorczej 

analizy ocen i 

osiągniętych 

efektów uczenia 

się i pełna 

identyfikacja 

dokumentow. 

6 Niekompletne 

wypełnianie 

dokumentacji 

przedmiotu 

m.in. 

zapoznanie 

studenta z 

uzyskaną oceną 

i osiągniętymi 

efektami 

uczenia się w 

ramach  ZBUN 

– co powinien 

potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na 

pracach z 

zakresu ZBUN. 

7.  Część testów  

zaliczeniowych  

i 

egzaminacyjnyc

h nadal nie ma 

struktury 

obowiązującej 

na wydziale. 

1. Rozlicznie 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu – teczka 

i wszystkie prace 

zaliczeniowe 

2.Załączanie list 

obecności do 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu. 

3. Autoryzowanie 

korekty punktów i 

ocen oraz każdej 

innej zmiany w 

dokumentacji 

przedmiotu. 

4. Przygotowywanie 

prac etapowych wg 

ustalonej struktury 

5. W przypadku 

zaliczeń na 

platformie Moodle 

dokonanie również 

zbiorczej analizy 

ocen i osiągniętych 

efektów uczenia się 

i pełna identyfikacja 

dokumentow. 

6. Kompletne 

wypełnianie 

dokumentacji 

przedmiotu m.in. 

zapoznanie studenta 

z uzyskaną oceną i 

osiągniętymi 

efektami uczenia się 

w ramach  ZBUN – 

co powinien 

potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na 

pracach z zakresu 

ZBUN. 

7.Dokładne i 

kompletne 

prowadzenie 

dokumentacji 

kształcenia m.in. 

dokonywanie wpisu 

oceny i podpisu 

przez nauczyciela , 

co jest niezbędne do 

właściwej 

weryfikacji efektów 

uczenia się. 

8. Rozliczenie 

kompletu 

dokumentów wraz z 

kompletem testów i 

prac w zakresie 

ZBUN oraz z pełną 

identyfikacją prac  

9. Część testów  

zaliczeniowych  i 

egzaminacyjnych 

nadal nie ma 
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struktury 

obowiązującej na 

wydziale 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Analiza zajęć bez udziału nauczyciela (ZBUN) 
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two 

studia  

stacjonar

ne 
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Anatomia, 

Fizjologia, 

Patologia, 

Podstawy opieki 

położniczej w tym 

część 

pielęgniarska, 

Filozofia i etyka 

zawodu położnej, 

Techniki 

położnicze i 

prowadzenie 

porodu oraz j. 

angielski, 

położnictwo i 

opieka położnicza, 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne, 

Choroby 

wewnętrzne w tym 

część 

pielęgniarska, 

Badania naukowe 

w położnictwie, 

Techniki 

położnicze i 

prowadzenie 

porodu,  

Ginekologia, 

Ginekologia i 

opieka 

ginekologiczna, 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne, 

Choroby 

wewnętrzne, 

Chirurgia i 

pielęgniarstwo 

chirurgiczne, 

Anestezjologia i 

stany zagrożenia 

życia, Podstawy 

100% 100% 4,8 tak brak 

W przypadku 

zaliczeń na 

platformie 

Moodle brak 

zbiorczej 

analizy ocen i 

osiągniętych 

efektów uczenia 

się i pełna 

identyfikacja 

dokumentów. 

Niekompletne 

wypełnianie 

dokumentacji 

przedmiotu 

m.in. 

zapoznanie 

studenta z 

uzyskaną oceną 

i osiągniętymi 

efektami 

uczenia się w 

ramach  ZBUN 

– co powinien 

potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na 

pracach z 

zakresu ZBUN 

W przypadku 

zaliczeń na 

platformie Moodle 

dokonanie również 

zbiorczej analizy 

ocen i osiągniętych 

efektów uczenia się 

i pełna identyfikacja 

dokumentów. 

Kompletne 

wypełnianie 

dokumentacji 

przedmiotu m.in. 

zapoznanie studenta 

z uzyskaną oceną i 

osiągniętymi 

efektami uczenia się 

w ramach  ZBUN – 

co powinien 

potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na 

pracach z zakresu 

ZBUN. 

Dokładne i 

kompletne 

prowadzenie 

dokumentacji 

kształcenia m.in. 

dokonywanie wpisu 

oceny i podpisu 

przez nauczyciela , 

co jest niezbędne do 

właściwej 

weryfikacji efektów 

uczenia się. 

Rozliczenie 

kompletu 

dokumentów wraz z 

kompletem testów i 

prac w zakresie 

ZBUN oraz z pełną 

identyfikacją prac 
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ratownictwa 

medycznego, 

rehabilitacja w 

położnictwie, 

neonatologii i 

ginekologii, 

onkologia.  
 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 
 

Sprawozdanie z analizy osiąganych efektów uczenia się na 

 Kierunku Położnictwo  semestr zimowy  2020/2021 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez 

wykładowców  

Ilość przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (ilość 

złożonych sprawozdań) 

14 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia 

się 

Analiza sprawozdań wg Załącznika nr 4 do 

Instrukcji nr 7 

(Procentowa) liczba osób, które 

przystąpiły do egzaminów/zaliczeń 

końcowych  

100% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 33,1 % 

db –   56,3% 

dst –  9,6 % 

ndst – 0,00% 
 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 

bdb – nd 

db – nd 

dst – nd 

ndst –nd 

średnia - nd 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

                  4,5 

Wykaz efektów uczenia się, które w opinii nauczycieli zostały osiągnięte w stopniu 

ograniczonym/niesatysfakcjonującym  
nie wskazane przez nauczycieli  

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia w ramach    

poszczególnych przedmiotów:  
bez uwag gdyż  cele i efekty są zgodne z obowiązującym standardem a przypisane metody 

pozwalają na ich osiągnięcie 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez    

wykładowców: 

nie wniesiono propozycji 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez   

studentów: brak - obowiązują standardy kształcenia  

1. Dostępność do programu pełna 

2.Możliwość wyboru przedmiotu z trzech: język migowy, zakażenia szpitalne, promocja 

zdrowia psychicznego 
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3. Język obcy – angielski 

4. Dostępność do kryteriów oceniania - pełna 

5. Przestrzeganie kryteriów - pełne 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez otoczenie 

społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów 

pracy: 

1.Pozytywne zaopiniowanie efektów uczenia się oraz planów studiów dla kierunku 

Położnictwo – 06..2017 

Ocena prac egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych na podstawie wyników prac 

Zespołu ds. Oceny Efektów uczenia się 
 UWAGI 

Czy zastosowane formuły zaliczenia/egzaminu 

pozwalają na zweryfikowanie wszystkich 

określonych w sylabusach przedmiotu efektów 

uczenia się ? 

Tak/częściowo 

do każdego pytania bez względu na 

formę zaliczenia (ustna, pisemna, test) 

prowadzący nauczyciel przypisuje efekty 

uczenia się zgodnie z kartą przedmiotu 

Czy kryteria oceny są określone w sposób 

jednoznaczny i precyzyjny? 

Tak/częściowo 

kryteria zamieszczone są na każdej karcie 

odpowiedzi ustnej, pracy pisemnej i testu 

Czy sposoby formułowania pytań/zadań 

egzaminacyjnych/zaliczeniowych  są precyzyjne i  

zrozumiałe? 

tak 

stosownie do przedmiotu 

Czy wystawionym ocenom towarzyszą ewentualne 

uwagi, wskazówki i komentarze ze strony 

wykładowców? 

w kartach odpowiedzi ustnych, prac 

pisemnych, testów uwzględniono punkt: 

„ Uwagi….”, które w zdecydowanej 

większości nie są wypełniane 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Rozliczenie kompletu dokumentów wraz z kompletem testów i prac w zakresie 

ZBUN oraz z pełną identyfikacją prac  

2. Załączanie list obecności do kompletu dokumentacji przedmiotu. 

3. Do każdego pytania bez względu na formę zaliczenia (ustna, pisemna, test) prowadzący 

nauczyciel musi przypisać efekty uczenia się zgodnie z kartą przedmiotu 

4. Autoryzowanie korekty punktów i ocen oraz każdej innej zmiany w dokumentacji 

przedmiotu. 

5. Przygotowywanie prac etapowych wg ustalonej struktury 

6. W przypadku zaliczeń na platformie Moodle dokonanie również zbiorczej analizy 

ocen i osiągniętych efektów uczenia się i pełna identyfikacja dokumentów. 

7. Kompletne wypełnianie dokumentacji przedmiotu m.in. zapoznanie studenta z 

uzyskaną oceną i osiągniętymi efektami uczenia się w ramach  ZBUN – co 

powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem na pracach z zakresu ZBUN. 

8. Dokładne i kompletne prowadzenie dokumentacji kształcenia m.in. dokonywanie 

wpisu oceny i podpisu przez nauczyciela, co jest niezbędne do właściwej 

weryfikacji efektów uczenia się. 

9. Część testów  zaliczeniowych  i egzaminacyjnych nadal nie ma struktury 

obowiązującej na wydziale 

Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Oceny Efektów 

uczenia się 

NIE DOTYCZY 
 

 
UWAGI 
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Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z 

kierunkiem i specjalnością studiów? 

- 

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób 

wyczerpujący i czytelny oddaje ich wartość 

merytoryczną? 

- 

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla 

stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

  

- 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości:- 
Przewodnicząca – dr n. med. Ewa Barczykowska 

Zastępca Przewodniczącej –  prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska 

Członkowie 

dr Małgorzata Soroka 

mgr Agnieszka Reszelska 

mgr Renata Cichocka 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Monika Tomasiewicz 

Położnictwo I⁰ I rok 

Wiktoria Rajewska 

Położnictwo I⁰ II rok 

Aleksandra Radecka 

Położnictwo I⁰ III rok 

Patrycja Piasecka 

 

SEMESTR LETNI  

Weryfikacja efektów uczenia się na kierunku Położnictwo została przeprowadzona w semestrze letnim 

roku akademickiego 2020/2021. Na roku I analizą objęto przedmioty realizowanych na studiach 

stacjonarnych tj. badanie fizykalne, farmakologia, fizjologia, mikrobiologia i parazytologia, patologia, 

podstawy opieki położniczej, radiologia, system informacji w ochronie zdrowia, j. migowy, zakażenia 

szpitalne, zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne. Na II roku analizą objęto przedmioty: techniki 

położnicze i prowadzenie porodu, badania naukowe w położnictwie, j. angielski, rehabilitacja.  Na roku 

III analizą objęto anestezjologia i stany zagrożenia życia, chirurgia, ginekologia, psychiatria w tym część 

pielęgniarska, rehabilitacja w położnictwie, ginekologii i neonatologii.   
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Efekty uczenia się weryfikowano kolokwium pisemnym, egzaminem pisemnym, projektem 

przygotowanym przez studentów, obserwacją studentów w trakcie form warsztatowych, zakończeniem 

teoretycznym i praktycznym, kolokwium semestralnym: teoretycznym i praktycznym.  

W ocenie nauczycieli prowadzących zajęcia założone efekty osiągnięto na kierunku Położnictwo tryb 

studiów stacjonarny w  100% . 

Struktura  ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń końcowych na studiach stacjonarnych kierunku 

Położnictwo kształtowała się następująco: 

bdb – 35,8 % 

db –   56,3% 

dst –  7,9% 

ndst – 0,00% 

Podsumowując, średnia ocena analizowanych wyżej przedmiotów ukształtowała się na poziomie 4,3. 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Położnictwo 

-  studia stacjonarne I rok 

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

Zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 
Badanie 

fizykalne 
19 79,2 5 20,8 24 100 3,79 5 79,2 0 0 0 0 3,79 

 

 
Fizjologia 24 100 0 0 24 100 4,73 0 0 0 0 0 0 0 
Patologia 24 100 0 0 24 100 4,79 0 0 0 0 0 0 0 

Podstawy opieki 

położniczej 
24 100 0 0 24 100 4,74 0 0 0 0 0 0 0 

ZALICZENIE Z OCENĄ 
Mikrobiologia 

i 

parazytologia 

24 100 0 0 24 100 4,63 0 0 0 0 0 0 0 

Podstawowa 

opieka 

zdrowotna 

24 100 0 0 24 100 4,88 0 0 0 0 0 0 0 

Zdrowie 

publiczne 
24 100 0 0 24 100 4,88 0 0 0 0 0 0 0 

Zakażenia 

szpitalne 
24 100 0 0 24 100 4,52 0 0 0 0 0 0 0 

Podstawy 

opieki 

położniczej 

24 100 0 0 24 100 4,82 0 0 0 0 0 0 0 

Wychowanie 
fizyczne 

24 100 0 0 24 100 4,75 0 0 0 0 0 0 0 

Język 

angielski 
24 100 0 0 24 100 4,88 0 0 0 0 0 0 0 

Język migowy 24 100 0 0 24 100 4,88 0 0 0 0 0 0 0 

System 

informacji w 

ochronie 

zdrowia 

24 100 0 0 24 100 4,88 0 0 0 0 0 0 0 

Radiologia 24 100 0 0 24 100 4,79 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 



412 
 

Podsumowując: Średnia ocen z egzaminu ~ 4,51   , średnia ocen z zaliczeń ~ 4,83 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Położnictwo 

-  studia stacjonarne rok II 

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

Zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

Egzamin  
Rehabilitacja 

w 

położnictwie, 

ginekologii i 

neonatologii  

23 100 0 0 23 100 4,61 0 0 0 0 0 0 0 

J. angielski  23 100 0 0 23 100 4,76 0 0 0 0 0 0 0 
 Zaliczenie 

Psychiatria w 

tym część 

pielęgniarska  

23 100 0 0 23 100 4,53 0 0 0 0 0 0 0 

Badania 

naukowe w 

położnictwie 

23 100 0 0 23 100 4,61 0 0 0 0 0 0 0 

Położnictwo i 

opieka 

położnicza 

23 100 0 0 23 100 4,82 0 0 0 0 0 0 0 

Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne 

23 100 0 0 23 100 4,61 0 0 0 0 0 0 0 

Choroby 

wewnętrzne w 

tym część 

pielęgniarska 

23 100 0 0 23 100 4,34 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne  

Podsumowując: Średnia ocen z egzaminu ~ 4,68   , średnia ocen z zaliczeń ~ 4,58 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Położnictwo 

-  studia stacjonarne rok III 

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

Zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

I termin II termin razem śr. 

ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 
Anestezjologia i 

stany zagrożenia 

życia 

20 100 0 0 0 100 4,82 0 0 0 0 0 0 0 

Chirurgia w tym 

część 

pielęgniarska 

20 100 0 0 0 100 5,00 0 0 0 0 0 0 0 

Ginekologia i 

opieka 

ginekologia 

20 100 0 0 0 100 4,87 0 0 0 0 0 0 0 

                 ZALICZENIE 
Psychiatria w 

tym część 

pielęgniarska 

20 100 0 0 20 100 4,53 0 0 0 0 0 0 0 
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Rehabilitacja w 

położnictwie, 

ginekologii i 

neonatologii 

20 100 0 0 20 100 4,76 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

Podsumowując: Średnia ocen z egzaminu ~ 4,89   , średnia ocen z zaliczeń ~ 4,65 

Na kierunku Położnictwo zagadnienia egzaminacyjne i zaliczeniowe były zgodne z założonymi 

przez poszczególnych wykładów prowadzących przedmioty nauczania – efektami uczenia się. 

Ponadto kryteria oceny w 100%  były adekwatne do zakładanych efektów uczenia się oraz ocena 

była adekwatna do poziomu reprezentowanego przez studenta/studentkę. 

 

Analiza testów, zaliczeń i prac pisemnych 
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 d
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ak
o

śc
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Położnict

wo 

studia 

stacjonarne 

24 

Mikrobiologia i 

parazytologia 

Podstawowa opieka 

zdrowotna 

Zdrowie publiczne 

Zakażenia szpitalne 

Podstawy opieki 
położniczej 

Język migowy 

Język angielski 

Patologia 

Fizjologia 

Pediatria  

Psychiatria 

Choroby wewnętrzne 

Ginekologia i opieka 

ginekologiczna  

Położnictwo i opieka 
położnicza 

Pediatria i 

pielgniarstwo 

pediatryczne 

Choroby wewnętrzne 

w tym część 

pielęgniarska 

Promocja zdrowia 

Podstawy ratownictwa 

medycznego 

Onkologia 

Opieka 
ginekologiczna 

Anestezjologia i stany 

zagrożenia życia 

Chirurgia w tym część 

pielęgniarska 

Badania naukowe w 

położnictwie 

Rehabilitacja w 

położnictwie, 

ginekologii i 

neonatologii 

 

100% 100% 4,75 tak brak 

1. Brak 

kompletnej 

dokumentacji 

stanowiącej 

zeszyt 

przedmiotu. 

2.Brak list 

obecności do 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu. 

3. Brak 

autoryzowanie 

korekty 

punktów i ocen 

oraz każdej 

innej zmiany w 

dokumentacji 

przedmiotu. 

4. 

Nieprzygotowy

wanie prac 

etapowych wg 

ustalonej 

struktury 

5. W przypadku 

zaliczeń na 

platformie 

Moodle brak 

zbiorczej 

analizy ocen i 

osiągniętych 

efektów uczenia 

się i pełna 

identyfikacja 

dokumentow. 

6 Niekompletne 

wypełnianie 

dokumentacji 

przedmiotu 

m.in. 

zapoznanie 

1. Rozlicznie 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu – teczka 

i wszystkie prace 

zaliczeniowe 

2.Załączanie list 

obecności do 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu. 

3. Autoryzowanie 

korekty punktów i 

ocen oraz każdej 

innej zmiany w 

dokumentacji 

przedmiotu. 

4. Przygotowywanie 

prac etapowych wg 

ustalonej struktury 

5. W przypadku 

zaliczeń na 

platformie Moodle 

dokonanie również 

zbiorczej analizy 

ocen i osiągniętych 

efektów uczenia się 

i pełna identyfikacja 

dokumentow. 

6. Kompletne 

wypełnianie 

dokumentacji 

przedmiotu m.in. 

zapoznanie studenta 

z uzyskaną oceną i 

osiągniętymi 

efektami uczenia się  

w ramach  ZBUN – 

co powinien 

potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na 
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studenta z 

uzyskaną oceną 

i osiągniętymi 

efektami 

uczenia się  w 

ramach  ZBUN 

– co powinien 

potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na 

pracach z 

zakresu ZBUN. 

7.  Część testów  

zaliczeniowych  

i 

egzaminacyjnyc

h nadal nie ma 

struktury 

obowiązującej 

na wydziale. 

pracach z zakresu 

ZBUN. 

7.Dokładne i 

kompletne 

prowadzenie 

dokumentacji 

kształcenia m.in. 

dokonywanie wpisu 

oceny i podpisu 

przez nauczyciela , 

co jest niezbędne do 

właściwej 

weryfikacji efektów 

uczenia się. 

8. Rozliczenie 

kompletu 

dokumentów wraz z 

kompletem testów i 

prac w zakresie 

ZBUN oraz z pełną 

identyfikacją prac  

9. Część testów  

zaliczeniowych  i 

egzaminacyjnych 

nadal nie ma 

struktury 

obowiązującej na 

wydziale 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Analiza zajęć bez udziału nauczyciela (ZBUN) 
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i 

Położnic

two 

studia  

stacjonar

ne 

24 

Mikrobiologia i 

parazytologia 

Podstawowa opieka 

zdrowotna 

Zdrowie publiczne 

Zakażenia szpitalne 

Podstawy opieki 

położniczej 

Język migowy 

Język angielski 
Patologia 

Fizjologia 

Pediatria  

Psychiatria 

Choroby wewnętrzne 

Ginekologia i opieka 

ginekologiczna  

Położnictwo i opieka 

położnicza 

Pediatria i 

pielgniarstwo 
pediatryczne 

Choroby wewnętrzne 

w tym część 

pielęgniarska 

Promocja zdrowia 

Podstawy ratownictwa 

medycznego 

Onkologia 

Opieka 

ginekologiczna 

Anestezjologia i stany 

zagrożenia życia 
Chirurgia w tym część 

pielęgniarska 

Badania naukowe w 

położnictwie 

Rehabilitacja w 

położnictwie, 

ginekologii i 

neonatologii  

100% 100% 4,8 tak brak 

W przypadku 

zaliczeń na 

platformie 

Moodle brak 

zbiorczej 

analizy ocen i 

osiągniętych 

efektów uczenia 

się i pełna 

identyfikacja 

dokumentów. 

Niekompletne 

wypełnianie 

dokumentacji 

przedmiotu 

m.in. 

zapoznanie 

studenta z 

uzyskaną oceną 

i osiągniętymi 

efektami 

uczenia się  w 

ramach  ZBUN 

– co powinien 

potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na 

pracach z 

zakresu ZBUN 

W przypadku 

zaliczeń na 

platformie Moodle 

dokonanie również 

zbiorczej analizy 

ocen i osiągniętych 

efektów uczenia się 

i pełna identyfikacja 

dokumentów. 

Kompletne 

wypełnianie 

dokumentacji 

przedmiotu m.in. 

zapoznanie studenta 

z uzyskaną oceną i 

osiągniętymi 

efektami uczenia się  

w ramach  ZBUN – 

co powinien 

potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na 

pracach z zakresu 

ZBUN. 

Dokładne i 

kompletne 

prowadzenie 

dokumentacji 

kształcenia m.in. 

dokonywanie wpisu 

oceny i podpisu 

przez nauczyciela , 
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co jest niezbędne do 

właściwej 

weryfikacji efektów 

uczenia się. 

Rozliczenie 

kompletu 

dokumentów wraz z 

kompletem testów i 

prac w zakresie 

ZBUN oraz z pełną 

identyfikacją prac 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 
Sprawozdanie z analizy osiąganych efektów uczenia się na 

 Kierunku Położnictwo  semestr letni  2020/2021 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez 

wykładowców  

Ilość przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (ilość 

złożonych sprawozdań) 

8 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia 

się 

Analiza sprawozdań wg Załącznika nr 4 do 

Instrukcji nr 7 

(Procentowa) liczba osób, które 

przystąpiły do egzaminów/zaliczeń 

końcowych  

100% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 36,8% 

db –   57,3% 

dst –  8,1% 

ndst - 0% 

średnia 4,4 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 

bdb – nd 

db – nd 

dst – nd 

ndst –nd 

średnia - nd 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

                  4,4 

Wykaz efektów uczenia się, które w opinii nauczycieli zostały osiągnięte w stopniu 

ograniczonym/niesatysfakcjonującym  
nie wskazane przez nauczycieli  

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia w ramach    

poszczególnych przedmiotów:  
bez uwag gdyż  cele i efekty są zgodne z obowiązującym standardem a przypisane metody 

pozwalają na ich osiągnięcie 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez    

wykładowców: 

nie wniesiono propozycji 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez   

studentów: brak - obowiązują standardy kształcenia  

1. Dostępność do programu pełna 
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2.Możliwość wyboru przedmiotu z trzech: język migowy, zakażenia szpitalne, promocja 

zdrowia psychicznego 

3. Język obcy – angielski 

4. Dostępność do kryteriów oceniania - pełna 

5. Przestrzeganie kryteriów – pełne 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów kształcenia zgłoszone przez otoczenie 

społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów 

pracy: 

1.Pozytywne zaopiniowanie efektów uczenia się oraz planów studiów dla kierunku 

Położnictwo –  

Ocena prac egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych na podstawie wyników prac 

Zespołu ds. Analizy Efektów uczenia się 
 UWAGI 

Czy zastosowane formuły zaliczenia/egzaminu 

pozwalają na zweryfikowanie wszystkich 

określonych w sylabusach przedmiotu efektów 

uczenia się ? 

Tak/częściowo 

do każdego pytania bez względu na 

formę zaliczenia (ustna, pisemna, test) 

prowadzący nauczyciel przypisuje efekty 

uczenia się zgodnie z kartą przedmiotu 

Czy kryteria oceny są określone w sposób 

jednoznaczny i precyzyjny? 

Tak/częściowo 

kryteria zamieszczone są na każdej karcie 

odpowiedzi ustnej, pracy pisemnej i testu 

Czy sposoby formułowania pytań/zadań 

egzaminacyjnych/zaliczeniowych  są precyzyjne i  

zrozumiałe? 

tak 

stosownie do przedmiotu 

Czy wystawionym ocenom towarzyszą ewentualne 

uwagi, wskazówki i komentarze ze strony 

wykładowców? 

w kartach odpowiedzi ustnych, prac 

pisemnych, testów uwzględniono punkt: 

„ Uwagi….”, które w zdecydowanej 

większości nie są wypełniane 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

10. Rozliczenie kompletu dokumentów wraz z kompletem testów i prac w zakresie 

ZBUN oraz z pełną identyfikacją prac  

11. Załączanie list obecności do kompletu dokumentacji przedmiotu. 

12. Do każdego pytania bez względu na formę zaliczenia (ustna, pisemna, test) prowadzący 

nauczyciel musi przypisać efekty uczenia się zgodnie z kartą przedmiotu 

13. Autoryzowanie korekty punktów i ocen oraz każdej innej zmiany w dokumentacji 

przedmiotu. 

14. Przygotowywanie prac etapowych wg ustalonej struktury 

15. W przypadku zaliczeń na platformie Moodle dokonanie również zbiorczej analizy 

ocen i osiągniętych efektów uczenia się i pełna identyfikacja dokumentów. 

16. Kompletne wypełnianie dokumentacji przedmiotu m.in. zapoznanie studenta z 

uzyskaną oceną i osiągniętymi efektami uczenia się  w ramach  ZBUN – co 

powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem na pracach z zakresu ZBUN. 

17. Dokładne i kompletne prowadzenie dokumentacji kształcenia m.in. dokonywanie 

wpisu oceny i podpisu przez nauczyciela, co jest niezbędne do właściwej 

weryfikacji efektów uczenia się. 

18. Część testów  zaliczeniowych  i egzaminacyjnych nadal nie ma struktury 

obowiązującej na wydziale 

Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Oceny Efektów 

uczenia się  
 

 
UWAGI 
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Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z 

kierunkiem i specjalnością studiów? 

Tematyka prac jest zgodna z kierunkiem 

i specjalnością studiów. Tematyka 

dotyczyła głownie opieki położniczej 

oraz procesu pielęgnowania nad 

ciężarną, położnicą oraz pacjentką ze 

schorzeniami ginekologicznymi. 

Niewielki odsetek prac dotyczył opieki 

położnej nad noworodkiem. 

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób 

wyczerpujący i czytelny oddaje ich wartość 

merytoryczną? 

Tak, recenzje prac dyplomowych były 

sformułowane w sposób wyczerpujący i 

czytelny, oddając ich wartość 

merytoryczną.  

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla 

stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

  

Tak, ocena pracy dyplomowej 

odzwierciedlała stopień spełniania 

wymogów formalnych stawianych dla 

prac dyplomowych.  

Zalecenia dotyczące poprawy jakości prac dyplomowych: 

• Zwrócenie uwagi w przygotowaniu prac dyplomowych w kolejnych latach na 

stronę estetyczną, edytorską i formalną poprzez uszczegółowienie wytycznych 

dla studentów w tym zakresie  

• Na zajęciach z podstaw pielęgniarstwa w tym podstaw opieki położniczej oraz 

opieki specjalistycznej zwrócenie uwagi na opis indywidualnych przypadków i 

przygotowanie procesów pielęgnowania  w poszczególnych stanach klinicznych 

• Większe wykorzystanie e-dokumentacji i katalogu ICNP 

• Doskonalenie umiejętności opracowania wskazówek i zaleceń położniczych w 

ramach Podstaw Pielęgniarstwa w tym postaw opieki położniczej oraz w zakresie 

nauk specjalistycznych 

Uwagi dotyczą wszystkich form zajęć w ramach modułów w zakresie podstaw 

opieki położniczej i opieki specjalistycznej 

Zwrócenie szczególnej uwagi w toku kształcenia na : 

- zastosowanie skali do oceny objawów i wydolności pacjentek 

- uszczegółowienie wskazówek dla pacjentek 

- zwrócenie uwagi na estetykę pracy 

- Źródło bibliografii bezpośrednio po cytowaniu 

- kategoria pacjentów według kryteriów MZ 

- włączanie planów opieki z panelu dokumentacji elektronicznej do kształcenia 

studentów 

- doskonalenie opracowywania planów opieki  

- w przypadku  wprowadzania diagnoz i interwencji ICNP uwzględnić w bibliografii 

źródło z katalogu ICNP  

- skonkretyzowanie zapisów w procesie pielęgnowania i wniosków 

 

- przestrzegać wymogów formalnych pracy tj:, w tym m.in. marginesów; tekst wpisany 

od myślników:  powinien być pisany z małej litery, po myślniku źródło bibliograficzne; 

w pracy odstępy między wierszami w tekście 1.5; odstępy w tabelach 1.0 kropka po 

nawiasie kwadratowym w spisie bibliografii, a nie przed; słowo „rycina” należy pisać w 

skrócie „ryc.” ; nie zamieszczać skanowanych obrazów , które są nieczytelne  
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V.3.3. Analiza procesu i kryteriów rekrutacji na kierunek studiów oraz działań 

doskonalących 

Na stronie Uczelni, w zakładce Dla kandydatów, podzakładce Rekrutacja dostępna jest procedura 

rekrutacji krok po kroku (Etap 1. Sprawdzenie oferty dydaktycznej oraz wybór kierunku studiów; 

Etap 2. Rejestracja na stronie Internetowa Rejestracja Kandydatów oraz  skierowanie na badania 

lekarskie, zamieszczenie   fotografii w wersji cyfrowej, wydrukowanie  formularza; Etap 3. 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej; Etap 4.Złożenie dokumentów w siedzibie Uczelni; Etap 5. 

Informacje dotyczące statusu na kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego do uzyskania 

za pomocą indywidualnego konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK.). 

Procedura jest czytelna i  zrozumiała w ocenie kandydatów przyjętych na studia.  

Przyjęcie na I rok studiów następuje na podstawie  postępowania kwalifikacyjnego, którego 

zasadniczym elementem (po stwierdzeniu złożenia kompletnych wymaganych dokumentów, w 

tym m. in. zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do  studiowania)  jest: wynik 

egzaminu maturalnego/ wynik egzaminu dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej. W 

postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się punkty za oceny uzyskane na świadectwie 

dojrzałości wg ustalonego przelicznika.  O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych 

punktów. 

Warunki rekrutacji na studia, kryteria kwalifikacji i procedury rekrutacyjne: 

a. są przejrzyste i selektywne oraz umożliwiają dobór kandydatów posiadających wstępną 

wiedzę i umiejętności na poziomie niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia się 

b. są bezstronne i zapewniają kandydatom równe szanse w podjęciu studiów na kierunku 

Jednoznacznie zostały również sprecyzowane kryteria przyjąć laureatów olimpiad 

przedmiotowych, cudzoziemców i osób z maturą międzynarodową, absolwentów studiów na 

uczelniach zagranicznych. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) 

traktowani są, jak osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu 

maturalnego.  Obowiązują takie same kryteria jak dla kandydatów z egzaminem maturalnym. 

Poziom SL traktowany jest jako poziom podstawowy (PP), a poziom HL traktowany jako poziom 

rozszerzony (PR). W przypadku matury międzynarodowej stosowane są przeliczniki dla danego 

przedmiotu analogiczne jak w przypadku kandydatów z egzaminem maturalnym. 

Określono również zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego - Uchwała Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

https://irk.mazowiecka.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html?rekrutacja=1
https://mazowiecka.edu.pl/dzial-spraw-studenckich-i-dydaktyki/dla-kandydatow-2/rekrutacja/skierowania-na-badanie-lekarskie/
https://mazowiecka.edu.pl/dzial-spraw-studenckich-i-dydaktyki/dla-kandydatow-2/rekrutacja/skierowania-na-badanie-lekarskie/
https://mazowiecka.edu.pl/dzial-spraw-studenckich-i-dydaktyki/dla-kandydatow-2/rekrutacja/wymogi-dotyczace-fotografii/
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Dzięki zamieszczonym w postępowaniu rekrutacyjnym formularzom „Informacja o 

kompetencjach cyfrowych kandydatów oraz ich zasobach sprzętowych do uczestniczenia 

w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”; „Deklaracja 

wyboru przedmiotów fakultatywnych”; ”Deklaracja wyboru stopnia zaawansowania 

grupy do nauki języka angielskiego” uzyskano  konieczne informacje o kompetencjach 

cyfrowych kandydatów i ich ewentualnych potrzebach w zakresie wsparcie ze strony 

Uczelni (przeszkolenia, instrukcji, zapewnienia laptopa lub  zapewnienia dostępu do 

komputera na terenie Uczelni) niezbędnych do uczestniczenia w kształceniu z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;  zorganizowania grup 

studenckich wg wybranych  przedmiotów fakultatywnych i/ lub stopnia zaawansowania 

grupy językowej.  

Od roku 2021/2022 zaproponowano również zajęcia wyrównawcze w ramach zapytania przez 

MEiN. 

Zaproponowano najwyższy przelicznik dla ocen na egzaminie dojrzałości z : biologii, chemii, 

fizyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie gwarantuje wybór kandydatów posiadających 

wstępną wiedzę i umiejętności na poziomie niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia się 

 

V.3.4. Ocena udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w konstruowaniu, realizacji i 

doskonaleniu programu studiów  

Od początku swojej działalności Wydział Nauk o Zdrowiu ściśle współpracuje z otoczeniem 

społecznym, gospodarczym i kulturalnym.  W ramach ewaluacji współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym poszerzono skład Rady Interesariuszy WNoZ (od marca 2021 r.) o 

Dyrektorów Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pacy oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego jako podmioty doradczo-

opiniodawcze uczestniczyli również w pracach Rady Programowo- Dydaktycznej, a także w 

komisjach i zespołach projakościowych. Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni aktywnie 

uczestniczyli w pracach wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (Kds.JK). W strukturze 

Kds.JK działały sekcje zajmujące się monitorowaniem i doskonaleniem jakości kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów, tj.  Sekcja Kosmetologia; Sekcja Pielęgniarstwo; Sekcja 

Położnictwo. W każdej z ww. Sekcji działały zespoły: Zespół ds. Programów Studiów, Zespół 

Analizy Efektów Uczenia się. Rada Interesariuszy - zrzeszała przedstawicieli pracodawców, 

głównie kierowników podmiotów leczniczych, dyrektorów: Powiatowego i Miejskiego Urzędu 

Pracy, przedstawicieli podmiotów opieki społecznej oraz kierowniczą kadrę pielęgniarską, 

położniczą i kosmetologiczną (zastępców dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne, 

przełożone pielęgniarek, właścicieli lub kierowników gabinetów kosmetologicznych, ośrodków 

spa, odnowy biologicznej), przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, 

przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Płocku, absolwentów WNoZ oraz 
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przedstawicieli nauczycieli i przedstawicieli studentów. Pracodawcy uczestniczyli w przeglądzie 

i doskonaleniu programów studiów, bazy dydaktycznej i jej wyposażenia, zasobów 

bibliotecznych, współpracy międzynarodowej, współpracy z otoczeniem w zakresie realizacji 

kształcenia praktycznego, a także efektywności tej współpracy.  

Spotkania ww. Komisji i Zespołów, spotkania z interesariuszami odbywały się zgodnie z 

ustalonym harmonogramem. Odbyło się w sumie 71 spotkań. Tak duża liczba spotkań  wynikała 

z konieczności właściwej i bezpiecznej realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

kontynuacji kształcenia , szczepień studentów i pracowników itd. 

Interesariusze zewnętrzni wyrazili również swoje oczekiwania i sugestie w ramach Badania 

potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego w ramach projektu pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-

z050/18, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego PO WER, działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. Celem badania było zdiagnozowanie zapotrzebowania 

na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, na lokalnym 

rynku pracy. Badanie potrzeb lokalnego rynku pracy przeprowadzone zostało wśród pięciu grup 

respondentów: dorosłych mieszkańców subregionu płockiego; kadry zarządzającej 

przedsiębiorstw subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji publicznych subregionu 

płockiego; kadry zarządzającej instytucji służby zdrowia subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej instytucji edukacyjnych subregionu płockiego. 

Celem projektu badawczego było uzyskanie informacji z rynku pracy niezbędnych do 

projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia a także uzyskanie informacji 

dotyczących kompetencji pracowników (w tym absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku) zatrudnianych przez pracodawców. Ocenie respondentów podlegały między innymi 

takie kompetencje, umiejętności i kwalifikacje jak: kompetencje osobiste, umiejętności 

interpersonalne, zdolności intelektualne, umiejętności praktyczne, kompetencje zawodowe. 

Poza oceną kompetencji posiadanych przez pracowników będących absolwentami Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku pracodawcy oraz badane podmioty (instytucje publiczne, instytucje 

ochrony zdrowia, podmioty kosmetyczne / kosmetologiczne, instytucje edukacyjne i 

opiekuńcze) dokonali także oceny stopnia, w jakim poszczególne kompetencje są potrzebne w 

wykonywanej pracy (poziom oczekiwań wobec poszczególnych kompetencji), co pozwoliło 

określić ewentualną lukę pomiędzy kompetencjami oczekiwanymi 

 a posiadanymi przez absolwentów. Możliwe również stało się stworzenie rankingu kompetencji 

najbardziej poszukiwanych przez pracodawców oraz kompetencji posiadanych przez 

zatrudnionych absolwentów, które są najlepiej i najsłabiej oceniane 

V.1.4.a. Analiza wpływu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rozwój 

kierunku. Przegląd współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczego i propozycje 

działań doskonalących  

Wnioski z weryfikacji procedur dot.  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 

1. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami w 

analizowanym okresie miała charakter stały i przybiera różne formy, np. dotyczące organizacji 

praktyk, udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w prowadzeniu zajęć lub 



421 
 

weryfikacji procedur dotyczących efektów uczenia się. Otoczenie społeczno-gospodarcze miało 

swój udział w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów. 

2. Okresowe przeglądy współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, w odniesieniu do 

procedur, obejmowały ocenę poprawności doboru instytucji współpracujących, skuteczności 

metod współpracy, wpływu rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji, 

osiąganie przez studentów efektów uczenia się. Efektem tego przeglądu było poszerzenie składu 

Rady Interesariuszy o Dyrektorów: Powiatowego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy, Miejskiego Urzędu Pracy oraz Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Płocku. Celem tego poszerzenia było uzyskanie jak najbardziej obiektywnych  

i kompleksowych informacji nt. zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów z tytułem 

licencjata pielęgniarstwa, ich kompetencji zawodowych, a także ich słabych i mocnych stron.   

3. Badano i analizowano potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym dynamicznie 

zmieniające się potrzeby zawodowego rynku pracy w kraju i w regionie wymagające 

przygotowania absolwentów kierunków pielęgniarstwo, położnictwo i kosmetologia o wysokich 

kompetencjach zawodowych, posiadających umiejętności elastycznego reagowania na potrzeby 

pracodawców w zakresie realizacji świadczeń zawodowych. 

4. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: 

a.  jako podmioty doradczo-opiniodawcze byli zrzeszeni w Radzie Interesariuszy WNoZ 

oraz uczestniczyli w pracach Rady Programowo- Dydaktycznej, a także w komisjach i zespołach 

projakościowych; 

b. aktywnie uczestniczyli w pracach Komisji i Zespołów działających na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu; 

c. uczestniczyli w przeglądzie i doskonaleniu programów studiów, bazy dydaktycznej i jej 

wyposażenia, zasobów bibliotecznych, współpracy międzynarodowej, współpracy z otoczeniem  

w zakresie realizacji kształcenia praktycznego, a także efektywności tej współpracy,  oraz 

przeglądu publicznego dostępu do informacji dotyczących Uczelni;  

d. uczestniczyli w kształceniu praktycznym studentów jako podmioty realizacji zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych;  

e. uczestniczyli  w realizacji projektów badawczych i rozwojowych Uczelni i WNZ, np. 

badań prowadzonych  w ramach prac dyplomowych, badań w ramach studenckich kół 

naukowych,  w ramach Programu Rozwojowego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

powiązanego z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej – kierunek pielęgniarstwo 

(Uchwała Senatu  Uczelni nr 60/2019 z dnia 25 września 2018r. w sprawie zatwierdzenia 

Programu Rozwojowego MUP w Płocku powiązanego z MCSM w związku realizacją Projektu 

pn. ,,Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w 

MUP w Płocku’’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 

Działanie 5.3, Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Program został 

opracowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku oraz w ramach 
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Programu Rozwojowego Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku powiązanego z 

Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej- kierunek położnictwo (Uchwała Senatu  

Uczelni nr 5/2021 z dnia 26 stycznia 2021 2018r. w sprawie zatwierdzenia Programu 

Rozwojowego MUP w Płocku powiązanego z MCSM w związku realizacją Projektu pn. 

,,Symulacje medyczne drogą do poprawy jakości kształcenia położnych w MUP w Płocku’’ 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 5.3, Wysoka 

jakość kształcenia na kierunkach medycznych). Program został opracowany w partnerstwie z 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku.  

5. Efekty współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym mają swoje odzwierciedlenie 

w udoskonalonych programach studiów oraz doskonaleniu warunków kształcenia, regulaminach 

i wytycznych dotyczących prac licencjackich; 

6. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci WNZ 

uczestniczyli w akcjach prospołecznych: WOŚP; zbiórka ubrań dla pacjentów bezdomnych 

hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; zbiórka mikołajkowa (w 

ramach współpracy z RUSS) dla biednych rodzin Płocka i okolic; akcji „paczka dla zwierzaka”; 

zbiórce korków plastikowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla płockich mieszkańców z 

niepełnosprawnością (w ramach współpracy z płockim wolontariatem Urzędu Miasta Płocka), 

realizacja warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Płocka.  

Pandemia SARS COV-2 utrudniła szerszą działalność nauczycieli i studentów Wydziału Nauk o 

Zdrowiu na rzecz mieszkańców regionu płockiego.  

7. Dotychczasową współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym należy uznać za 

efektywną. Należy również podkreślić silną identyfikację interesariuszy zewnętrznych z 

Wydziałem Nauk o Zdrowiu i ich poczuciem współodpowiedzialności za jakość kształcenia na 

kierunku studiów: pielęgniarstwo pierwszego stopnia profil praktyczny. 

8. Zasadna jest dalsza ewaluacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i 

poszarzanie jej zakresu dla doskonalenia jakości i efektywności kształcenia. 
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Sprawozdanie ze współpracy Wydziału Nauk o Zdrowiu z Interesariuszami zewnętrznymi  (otoczeniem społeczno-gospodarczym) ze 

szczególnym uwzględnieniem kierunku położnictwo studia pierwszego stopnia. 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA ZE 

WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE ZGŁASZANE PRZEZ INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty edukacyjnej 

uczelni do potrzeb otoczenia 

społeczno-gospodarczego oraz 

uzyskanie opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się oraz 

programów studiów 

 

Interesariusze zewnętrzni 

wyrazili również swoje 

oczekiwania i sugestie w 

ramach Badania potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

subregionu płockiego w ramach 

projektu pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia w 

odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18, 

współfinansowanego z EFS, w 

ramach Programu Operacyjnego 

PO WER, działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół 

wyższych. Celem badania było 

zdiagnozowanie 

zapotrzebowania na nowe 

kompetencje absolwentów 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku, na 

lokalnym rynku pracy. Badanie 

potrzeb lokalnego rynku pracy 

przeprowadzone zostało wśród 

pięciu grup respondentów: 

dorosłych mieszkańców 

subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej przedsiębiorstw 

subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej instytucji 

publicznych subregionu 

W roku akademickim 2020/2021 w ramach współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym 

analizie poddano program studiów pierwszego stopnia dla kierunku położnictwo.   

Dla przykładu w opracowaniu udoskonalonej wersji programu studiów dla kierunku położnictwo 

studia pierwszego stopnia (od naboru 2021-2022) 

W opracowaniu propozycji udoskonalenia programu studiów uczestniczyli interesariusze wewnętrzni 

(nauczyciele akademiccy, studenci), oraz interesariusze zewnętrzni (przedstawiciele pracodawców, 

samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz pielęgniarskich towarzystw naukowych i 

stowarzyszeń zawodowych, częściowo zniesionych w Radzie Interesariuszy. 

Część zajęć zaproponowano w formie e-learningu – 170 godzin  ( 6 ECTS) 

  na prośbę studentów, zgodnie z wytycznymi standardu kształcenia oraz na wniosek interesariuszy 

zewnętrznych, którzy podkreślili, że taka forma zajęć przygotowuje studenta do korzystania z 

technologii cyfrowych, co ma znaczenie w realizacji świadczeń zdrowotnych, np. e-porada. 

Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni: 

- zgłosili konieczność doskonalenia kompetencji społecznych, co zostało odzwierciedlone w 

zwiększeniu liczby godzin z bezpośrednim udziałem z  Psychologii z 30 do 40, przesunięcie 10 godzin 

z ćwiczeń klasycznych na rzecz ćw. MCSM oraz zwiększenie liczby godzin w MCSM o 20. Zajęcia 

w MCSM podzielono na 2 etapy. Pierwszy etap na pierwszym roku studiów, a drugi na drugim, czyli 

po odbyciu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na pierwszym roku. Zdaniem interesariuszy 

pozwoli to studentom na lepsze zrozumienie różnych sytuacji i problemów pacjentów w stanie 

zdrowia i choroby, a także ułatwi im podejmowanie właściwych decyzji, efektywną i empatyczną 

komunikację z pacjentem. Na wniosek interesariuszy – (ze względu na efekty uczenia się w zakresie 

umiejętności) w ramach zajęć z radiologii, zaproponowano  formę ćwiczeń, na które można  

przesunąć 5 godz. z puli godzin wykładowych. Interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni zgłosili 

konieczność podjęcia działań zwiększających możliwość opanowania przez studentów umiejętności 

właściwego stosowania procedur związanych z farmakoterapią oraz wystawiania recept na leki, 

wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach 
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płockiego; kadry zarządzającej 

instytucji służby zdrowia 

subregionu płockiego; kadry 

zarządzającej instytucji 

edukacyjnych subregionu 

płockiego. 

Cykliczne spotkania Rady 

Interesariuszy 

 Udział interesariuszy 

zewnętrznych w pracach 

Komisji ds. Jakości Kształcenia 

(Sekcja Położnictwo), Zespole 

ds. Programu Studiów, Zespole 

ds. Analizy Efektów Uczenia 

się. 

 Opinie interesariuszy 

zewnętrznych nt. kompetencji 

zawodowych absolwentów-

licencjatów położnictwa i ich 

przydatności zawodowej oraz 

ścieżek kariery zawodowej. 

 

kontynuacji zlecenia lekarskiego. W odpowiedzi na to zaproponowano w programie 5 godz. ćw. 

MCSM dla realizacji scenariuszy wysokiej wierności, które ułatwią studentom osiągnięcie ww. 

umiejętności (godziny te przesunięto z puli godzin ćw. klasycznych).  

Na wniosek studentów zaproponowano  zmniejszenie wymiaru godzin zajęć ze zdrowia publicznego 

na rzecz zajęć z psychologii. 

Na wniosek interesariuszy zewnętrznych oraz studentów zaproponowano dodani 5 godzin ćw. MCSM 

z przedmiotu Etyka zawodu położnej  na trzecim roku studiów, co umożliwi studentom nabycie 

umiejętności właściwego zachowania w sytuacji dylematu etycznego oraz w innych trudnych 

sytuacjach związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych. Część zajęć w ramach tego przedmiotu 

zaproponowano pozostawić do realizacji na pierwszym roku studiów jako bazę do innych zajęć w 

ramach nauk w zakresie podstaw opieki położniczej oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej.  

Na prośbę nauczyciela prowadzącego zajęcia z prawa medycznego zaproponowano formę ćw. 

MSCM (10godz.) dla nauczenia studentów umiejętności związanych, np. niebieską kartą. 

W propozycjach uwzględniono również prośbę studentów dotyczącą wprowadzenia formy ćw. 

klasycznych (5 godz.) w ramach zajęć Badania naukowe w położnictwie, dla ich lepszego 

przygotowana do kolejnych zajęć tj. seminarium dyplomowego. Propozycja ta była również 

podyktowana wynikami analizy prac dyplomowych i ich słabymi stronami. Na wniosek nauczycieli 

zaproponowano w kartach przedmiotów zweryfikowanie bilans punktów ECTS na bardziej 

przejrzysty (dla pracy studenta bez udziału nauczyciela). Obciążenie studenta wyrażone punktami 

ECTS zostało pozytywnie zaopiniowane przez studentów i Radę Interesariuszy. Jednoznacznie 

sprecyzowano, że na kierunku położnictwo, zgodnie ze standardem kształcenia obowiązuje 

stuprocentowa obecność, zweryfikowano metody kształcenia, metody umożliwiające studentom 

osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

formy oceny formułującej i oceny podsumowującej. Zaproponowano, aby zaliczenie praktyk 

zawodowych przenieść do oceny podsumowującej. W zakresie metod i form oceny osiągnięcia przez 

studentów efektów uczenia się zaproponowano uwzględnienie tych służących weryfikacji efektów 

osiąganych w ramach zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Zaktualizowanie literatury podstawowej i uzupełniającej. Zweryfikowano również treści 

kształcenia, np. bardziej sprofilowano zawodowo treści kształcenia w ramach języka angielskiego, 

dokonanie przesunięć treści w ramach zajęć  z podstaw opieki położniczej, badania fizykalnego, 

biochemii i biofizyki. Na wniosek Rady Interesariuszy w treściach scenariuszy w MCSM 

uwzględniono pacjentów: dziecko, rówieśnik, seniorka, zdenerwowana rodzina, agresywna 

pacjentka, agresywna rodzina. 

 

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, praktyk 

zawodowych i staży   

 

1. Ustalanie z interesariuszami 

zewnętrznymi zasad realizacji 

PZ w czasie pandemii Sars-

CoV-2 

2. Cykliczne spotkania z 

opiekunami PZ w zakresie 

organizacji i metodyki PZ. 

3. Udział opiekunów PZ w 

ustalaniu scenariuszy do zajęć w 

MCSM 

Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-gospodarczego w 

ramach odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich weryfikacji 

 

Udział interesariuszy zewnętrznych w 

określaniu tematyki prac 

dyplomowych 

1. Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

oraz zwiększenia stopnia ich 

praktycznego charakteru, np. 

poprzez złączenie tradycyjnego 

procesu pielęgnowania z 
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planami opieki wg ICNP; 

wdrożenie zasady 

opracowywania szczegółowych 

wskazówek dla pacjenta jako 

materiału implementacyjnego do 

praktyki zawodowej. 

Współpraca Uczelni z władzami 

miasta i regionu na rzecz rozwoju ich 

funkcji akademickiej 

1. Współpraca w zakresie 

rozwoju naukowego  

2 Przegląd i doposażenie bazy 

dydaktycznej  

- dofinansowanie projektu badawczego przez Urząd Miasta Płocka, 

- doposażanie bazy dydaktycznej  

- udział w rozwoju oferty dydaktycznej dla młodzieży Regionu Płockiego / Powiatowy Urząd Pracy 

i Miejski urząd pracy jako źródło informacji o najbardziej poszukiwanych pracownikach w 

Regionie Płockim 

Podpisywanie przez Uczelnię 

porozumień z władzami 

samorządowymi, instytucjami 

edukacyjnymi i instytucjami rynku 

pracy  

 

1.Umowy z podmiotami na 

realizację ZP i PZ 

2. Umowa o partnerstwie z 

Wojewódzkim Szpitalem 

Zespolonym w dwóch 

projektach  

Monoprofilowe Centra 

Symulacji Medycznych  

1.  dla kierunku Pielęgniarstwo;  

2. dla kierunku Położnictwo 

Dokonanie przeglądu umów i ew.  ich aktualizacja 

 

 

 

Wdrażanie do praktyki edukacyjnej 

wniosków wynikających z 

monitoringu losów absolwentów; 

 

Wykorzystywanie wyników  

2. projektu Badania potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

subregionu płockiego w ramach 

projektu pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia w 

odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” 

POWR.03.05.00-00-z050/18 

3. opinii interesariuszy 

zewnętrznych nt. kompetencji 

zawodowych absolwentów-

licencjatów położnictwa i ich 

przydatności zawodowej oraz 

ścieżek kariery zawodowej. 

 

Zmiany w programie studiów jak wyżej 

Podejmowanie wspólnych inicjatyw 

dydaktycznych i  

1. Udział w organizacji konferencji 

2. Udział w działalności Studenckich Kół Naukowych- wsparcie działalności badawczej 



426 
 

badawczych. Współdziałanie z 

interesariuszami zewnętrznymi w 

ramach spotkań seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym konferencji i 

kół studenckich 

 

3. Udział w realizacji projektów dydaktycznych ( dwa MCSM) 

4. Udział w realizacji projektów naukowych: Adherence jako współodpowiedzialność osób w wieku pre- i senioralnym w  procesie 

terapeutycznym;  Klinimetria w doskonaleniu jakości świadczeń zdrowotnych i kształcenia na kierunkach medycznych badaniach do 

wszczęcia przewodów doktorskich, prac magisterskich, prac licencjackich 

 

 

Udział interesariuszy zewnętrznych w 

kształceniu na prowadzonych 

kierunkach studiów, w tym 

zatrudnianie kadry nauczycieli 

posiadających aktualne doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią.  

 

1. Nauczyciele i in. osoby z pwz pielęgniarki/ położnej/ lekarza to w 98 % równocześnie pracownicy podmiotów leczniczych 

Zaangażowanie pracowników 

prowadzących działania dydaktyczne 

i/lub naukowo-badawcze w działania 

na rzecz środowiska lokalnego 

 

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym studenci WNZ uczestniczyli w akcjach prospołecznych: WOŚP; zbiórka 

ubrań dla pacjentów bezdomnych hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; zbiórka mikołajkowa (w ramach 

współpracy z RUSS) dla biednych rodzin Płocka i okolic; akcji „paczka dla zwierzaka”; zbiórce korków plastikowych na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla płockich mieszkańców z niepełnosprawnością (w ramach współpracy z płockim wolontariatem Urzędu Miasta 

Płocka), realizacja warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Płocka.  Pandemia SARS COV-2 

utrudniła szerszą działalność nauczycieli i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na rzecz mieszkańców regionu płockiego. 

Zbieranie innych informacji z 

otoczenia społecznego – 

gospodarczego, mogących mieć 

znaczenie dla zapewniania jakości 

kształcenia, w tym pozyskiwanie 

opinii pracodawców i absolwentów 

odnośnie ich sytuacji zawodowej 

Wykorzystywania wyników  

1. projektu Badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w 

odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18 

2. . opinii interesariuszy zewnętrznych nt. kompetencji zawodowych absolwentów-licencjatów położnictwa i ich przydatności 

zawodowej oraz ścieżek kariery zawodowej. 

 

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

Udział w uroczystościach Wydziałowych, np. dyplomatorium, czepkowaniu,  

Inne formy współpracy Udział podmiotów zewnętrznych  

a. w zapewnieniu bazy do realizacji przez studentów zagranicznych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach 

programu ERASMUS +  

b. w realizacji wizyt SST   nauczycieli z uczelni zagranicznych 

c. w realizacji szkoleń praktycznych dla nauczycieli prowadzących zajęcia w MCSM Pielęgniarstwo i MCSM Położnictwo 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA:  3.09.2021 

 

Mgr Danuta Wojciechowska – Sekretarz Rady Interesariuszy   
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V.3.5. Analiza działalności na rzecz środowiska lokalnego i propozycje działań 

doskonalących 

 

Analogicznie jak na kierunku Pielęgniarstwo V.1.5 

 

V.3.6. Analiza umiędzynarodowienia procesu kształcenia i propozycje działań 

doskonalących  

Analogicznie jak na kierunku Pielęgniarstwo V.1.6 

 

V.3.7. Ocena wsparcia i rozwoju wsparcia studentów kierunku w uczeniu się, rozwoju 

społecznym, naukowym, zawodowym i wejściu na rynek pracy. Propozycje działań 

doskonalących    

 

Wsparcie z Uczelni    Liczba 2020/2021studentów 

Razem Położnictwo 

 

 

Rodzaj wsparcia / 

nazwa projektu 

 

 

                    Krótka charakterystyka 

 

 

Nagroda rektora – 

stypendium 

Rektora 

 

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 2020r. 

Stypendium Rektora na dany rok akademicki może otrzymać 

student posiadający: 

- wyróżniające wyniki w nauce    

- wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na poziomie co 

najmniej krajowym 

- osiągnięcia naukowe i artystyczne 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

4 

 

 

Wsparcie dla 

studentów ze 

szczególnymi 

problemami 

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 2020r. 

zapomoga może być przyznana studentowi, który:    

- znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej tj. ciężkiej i 

przewlekłej choroby studenta     

- nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka rodziny 
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społecznymi 

(zapomoga) 

 

- śmierci lub ciężkiej choroby członka rodziny studenta 

- utraty stałego i głównego źródła dochodu przez studenta, jego 

małżonka lub jego rodzica,  

- szkód spowodowanych przez pożar, zalanie,  kradzież, itp. 

 

 

11 

 

2 

 

       Stypendia 

socjalne 

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 2020r. 

Stypendium przyznawane jest dla studenta znajdującego się trudnej 

sytuacji materialnej 

 

91 

 

11 

 

 

 

Stypendia socjalne 

w zwiększonej 

wysokości  

Z Zarządzenia Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 

56/2020 z dnia 15 października 2020r. 

Przyznawane stypendia są w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach tj:        

- u członka rodziny studenta wystąpiła ciężka i przewlekła choroba  

- student jest sierotą i nie ukończył 25 roku życia 

- student pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów regularnie 

i aktualnie korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej 

w formie zasiłków stałych lub sam z nich korzysta 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Stypendia dla 

niepełnosprawnych 

Z Zarządzenia Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 

56/2020 z dnia 15 października 2020r. 

dla studenta posiadającego:           

- orzeczenie o niepełnosprawności,  

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

- inne równoważne orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność 

 

 

 

 

6 

 

 

 

0 

- Informacje o możliwości uzyskania wsparcia jest drogą mailową 

do studentów, którym przyznane zostało stypendium dla osób 

niepełnosprawnych 

- Informacje publikowane są na stronie internetowej Uczelni w 

zakładce „Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami” 

- Dwa razy w roku pojawia się informacja na uczelnianym funpage 

na Facebook-u 

- Rozpoznawanie potrzeb studentów przeprowadzone było w roku 

akademickim2017/2018 

Wsparcie studentów polegało między innymi na wypożyczeniu 

laptopa lub stetoskopu elektronicznego. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

0 
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Szkolenie dot. 

projektu pt.: 

„Symulacje 

medyczne kluczem 

do sukcesu w 

kształceniu 

położnych” 

POWER.05.03.00-

00-0002/19 

Efektywna komunikacja interpersonalna położna – pacjentka- 

rodzina. Komunikacja budująca zaufanie oraz postawę 

empatyczną. 

  

10 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie dot. 

projektu pt.: 

„Symulacje 

medyczne drogą do 

poprawy jakości 

kształcenia na 

kierunku 

Pielęgniarstwo w 

PWSZ w Płocku” 

POWER.05.03.00-

00-00-0077/17 

Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  na 

kierunku Pielęgniarstwo w ramach symulacji niskiej wierności. 

 

10 

 

Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  na 

kierunku Pielęgniarstwo w ramach symulacji pośredniej 

wierności. 

 

10 

 

Szkolenie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia  na 

kierunku Pielęgniarstwo w ramach symulacji wysokiej wierności. 

 

10 

 

Warsztaty symulacyjne dla studentów stacjonarnych I stopnia na 

kierunku Pielęgniarstwo 

 

21 

 

Konkurs na 

najlepszą pracę 

dyplomową w 

Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej 

w Płocku 

W konkursie mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich. 

2  

X Ogólnopolska 

Studencka 

Konferencja 

Naukowa 

X Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa. Edycja, 

zatytułowana Badania naukowe studentów w trosce o 

teraźniejszość i przeszłość.  

91 31 
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Wsparcie studentów  w konsultacjach ze studentami zostało uznane za wystarczające. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Grant na 

start” 

 

„Grant na start” to program stypendialny przeznaczony dla 

studentów I roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich. Ruszy w roku akademickim 2021/2022, więc jest 

skierowany dla tegorocznych kandydatów na studia. 

2  

Zajęcia 

wyrównawcze  

 67  
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V.3.8. Ocena dostępu do informacji o kierunku studiów. Przegląd dostępu do informacji o 

programie studiów. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak w punkcie V.1.8 z tą różnicą, że w Zakładce dedykowanej dla kierunku 

połoznictwo studia pierwszego stopnia stacjonarne dostępne są informacje zamieszczone w pod 

zakładkach: Plan zajęć, Plan studiów, Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, Efekty uczenia 

się, Egzamin dyplomowy, Program studiów.  

V.3.9. Ocena praktyk zawodowych 

Ewaluacja Praktyk Zawodowych Położnictwo Studia I stopnia 

                                       Położnictwo I Rok   

Odpowiedzi Bardzo 

dobrze 

Dobrze  Dość 

dobrze 

Żle Bardzo żle 

Pytanie 1 Jak ocenia 

Pani/Pan swoje 

przygotowanie do roli 

praktykanta?  

96% 4%    

Pytanie 2 Jak ocenia 

Pani/Pan sposób 

wkomponowania 

praktyki zawodowej w 

plan zajęć? 

98% 2%    

Pytanie3 Jak ocenia 

Pani /Pan atmosferę i 

warunki pracy 

panujące w miejscu 

odbywania praktyki? 

94% 6%    

Pytanie 4 Jak ocenia 

Pani/Pan poziom 

zaangażowania oraz 

wsparcia zakładowego 

opiekuna praktyki 

podczas realizacji 

praktyki? 

97% 3%    

Pytanie 5 Jak ocenia 

Pani/Pan poziom 

zaangażowania oraz 

wsparcia uczelnianego 

opiekuna 

praktyki/koordynatora 

zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych 

98% 2%    

https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-zajec/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-studiow/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/zajecia-praktyczne-i-praktyki-zawodowe/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/efekty-uczenia-sie/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/efekty-uczenia-sie/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/egzamin-dyplomowy/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/program-studiow/
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podczas realizacji 

praktyki? 

Pytanie 5 jak ocenia 

pani/pan poziom 

zaangażowania oraz 

wsparcie pracowników 

Biura Studenckich 

Praktyk zawodowych i 

karier /koordynatora 

zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych 

w procesie realizacji 

praktyki? 

96% 4%    

Pytanie 6 Jak ocenia 

Pani?Pan poziom 

zdobytej wiedzy i 

umiejętności podczas 

praktyki? 

98% 2%    

Pytanie 8 Czy ma 

Pani?Pan poczucie 

praktycznego 

wykorzystania wiedzy 

zdobytej na zajęciach 

podczas realizacji 

praktyk? 

94% 6%    

Pytanie 9 Czy praktyka 

podniosła Pni/Pana 

kwalifikacje w 

zakresie kompetencji 

społecznych i 

komunikacji 

interpersonalnej? 

97% 3%    

 

V.3.9.a. Analiza zrealizowanych praktyk zawodowych 

Kształcenie praktyczne realizowano w ramach form aktywnych na terenie Uczeni oraz jako 

zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w podmiotach leczniczych, oświatowych i 

opiekuńczych i wychowawczych. Rodzaj podmiotu kształcenia praktycznego oraz profil 

realizowanych świadczeń był zgodny z zakresem realizowanego kształcenia praktycznego 

studentów, efektami uczenia się określonymi dla tych miejsc kształcenia oraz programami zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych. Realizacja kształcenia praktycznego w podmiotach 

zewnętrznych wymagała szczególnego minitoringu ze względu na pandemię SARS-CoV-2, 

profil pacjentów zakażonych, przekształcania oddziałów/ szpitali w covidowe, zakażenia 

pracowników podmiotów, zawieszanie działalności profilowej oddziałów itd. Należy podkreślić 

zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w kształcenie praktyczne studentów i wspólne 

poszukiwanie rozwiązań w czasie pandemii dla realizacji ZP i PZ zgodnie z programem studiów. 
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Tylko w nieznacznym zakresie dokonano przesunięć w harmonogramie/ planie terminowym  ZP 

i PZ ze względu na pandemię.  

Kształcenie praktyczne w formie ZP i PZ wynosiło odpowiednio 1100 godzin ZP i 1200 PZ.  

Miejscem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych były oddziały: położniczy, ginekologiczny, 

ginekologii operacyjnej, trakt porodowy, oddział neonatologii, oddział patologii noworodka, 

internistyczny, internistyczny o profilu geriatrycznym, chirurgiczny, pediatryczny, 

psychiatryczny, anestezjologii i intensywnej terapii, przychodnia podstawowej opieki 

zdrowotnej (gabinet położnej poz, gabinet położnej środowiska nauczania i wychowania), 

poradnie specjalistyczne, żłobki. ZP realizowano w grupach 7-8 osobowych, za wyjątkiem ZP w 

oddziałach Sali porodowej, pediatrycznym, bloku operacyjnym, podstawowej opiece zdrowotnej 

i specjalistycznej ambulatoryjnej – w których liczba studentów w grupie nie przekraczała 4 

studentów. PZ realizowano w grupach analogicznie jak w przypadku ZP lub indywidualnie na 

wniosek studenta w podmiocie przez niego wskazanym zgodnie z Regulaminem Zajęć 

Praktycznych i Praktyk Zawodowych oraz ustalonym harmonogramem.  

Studenci uzyskali zgodę na odbycie PZ w podmiotach przez nich wskazanych, które odbywały 

się z zasadami określanymi w Regulaminie ZP i PZ. 

Nabywane umiejętności i osiągnięte przez studentów efekty uczenia się opiekunowie 

potwierdzali w   Dzienniczku Praktycznych Umiejętności Zawodowych. 

W czasie pandemii COVID-19 zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego część 

ZP i PZ była realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (do 20%). 

Wdrożono również adekwatne instrukcje realizacji zajęć dydaktycznych on - line, zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych w podmiotach leczniczych oraz sposobu zaliczania zajęć, 

egzaminów na terenie Uczelni, a także sposobu zaliczania zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, którzy w trakcie roku akademickiego 

wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby 

sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami SARS_COV-2. Z tej ostatniej możliwości 

nie skorzystał żaden student z kierunku Pielęgniarstwo- studia pierwszego stopnia.  

Dobór podmiotów do kształcenia praktycznego odbywał się w oparciu o przyjęte kryteria. ZP  

realizowano pod kierunkiem nauczycieli akademickich lub innych  osób, posiadających prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz co najmniej roczną praktykę 

zawodową w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć. Praktyki zawodowe prowadzono pod 

kierunkiem osoby posiadającej prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej, 

posiadającej co najmniej roczną praktykę zawodową w zakresie właściwym dla prowadzonej 
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praktyki oraz  będącej pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w 

którym odbywała się dana praktyka. Opiekunowie PZ spełniali określone kryteria ich doboru. 

Na poziomie Uczelni za realizację ZP i PZ odpowiadał Koordynator ZP i PZ. Z opiekunami 

zawarto stosowne umowy. ZP i PZ realizowano w 52 podmiotach w ramach wcześniej zawartych 

umów. Realizowano Model współpracy z podmiotami leczniczymi.  ZP i PZ podlegały 

ankietyzacji studentów i przeprowadzono ich hospitacje.  

Program, organizacja i miejsce realizacji ZP i PZ umożliwiły studentom osiągnięcie określonych 

efektów uczenia się.  

 

Propozycje działań doskonalących 

Nazwisko i imię osób wypełniających 

raport 

Zespół ds. Analizy Efektów Uczenia się – 

kierunek Położnictwo studia I stopnia. 

 

Miejsce odbywania praktyk Podmioty lecznicze zgodnie z planem ZP i 

PZ 

Kierunek i specjalność kształcenia Położnictwo studia I stopnia 

Data wypełnienia raportu: 28.09.2021 

Zauważone braki w odniesieniu do 

wiedzy studentów 

1.Pojedyncze przypadki braków wiedzy z 

patofizjologii 

 

Zauważone braki w odniesieniu do 

umiejętności studentów 

1.Pojedyncze przypadki trudności w 

przeliczania dawek leków  

 

Zauważone braki w odniesieniu do 

kompetencji społecznych studentów 

1.Pojedyncze trudności w komunikacji 

głownie z rodzicem /opiekunem 

noworodka 

 

Inne uwagi: Brak 

Propozycje/sugestie zmian w odniesieniu 

do programu/procesu kształcenia na 

kierunku kształcenia w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku 

1.Wprowadzenie przypomnienia 

zagadnień z zakresu patofizjologii w 

prebriefingu scenariuszy realizowanych w 

ramach modułu nauki w zakresie podstaw 

opieki pielęgniarskiej i nauk w zakresie 

opieki specjalistycznej. 

 

2.Zwiększenie liczby godzin z psychologii 

realizowanych w MCSM 

 

3.Wprowadzenie zagadnień dotyczących 

obliczania dawek leków do prebriefingu w 

scenariuszach nauk w zakresie podstaw 

opieki piel i nauk w zakresie opieki 

specjalistycznej. 



435 
 

4.Wielokrotne przeliczanie dawek leków 

w czasie ZP i PZ . 

 

 

V.3.10. Ocena dyplomowania. Propozycje działań doskonalących 

 

Egzamin dyplomowy, składający się z części teoretycznej (test), praktycznej (OSCE) oraz 

obrony pracy dyplomowej obejmował sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych 

zdobytych w całym okresie studiów. Egzamin zrealizowano zgodnie z Regulaminem Egzaminu 

Dyplomowego studia pierwszego stopnia kierunek położnictwo. Przebieg  

i efekty egzaminu dyplomowego podlegały analizie Komisji ds. Jakości Kształcenia Sekcja 

Położnictwo, a w szczególności Zespołu ds. Analizy Efektów Uczenia się (Sekcja Położnictwo). 

Również prace dyplomowe (wybranych losowo 5 prac od różnych promotorów/  opiekunów) 

były oceniane przez Sekcję Położnictwo, w skład której wchodzi Zespół ds. Analizy Efektów 

Uczenia się. Prace te były również analizowane pod kątem zgodności z wytycznymi 

Przewodnika do opracowania pracy licencjackiej oraz posiadają opisową ocenę opiekuna i 

promotora, których powołuje Rada Programowo-Dydaktyczna WNoZ. 

Oryginalność prac dyplomowych sprawdzana jest systematycznie w oparciu o cykl kształcenia. 

Konsultacje indywidualne ze studentami, systematyczna praca z każdym studentem, sukcesywne 

poprawianie fragmentów prac w istotny sposób ograniczają ryzyko popełnienia plagiatu. Na 

WNoZ analogicznie, jak w całej Uczelni wdrożono Jednolity Systemu Antyplagiatowy. W roku 

akademickim 2020/2021 podobnie jak w roku poprzednim Egzamin Dyplomowy w całości 

odbywał się na terenie Uczelni z powodu pandemii SARS CoV-2 i trudności w przeprowadzeniu 

części praktycznej egzaminu dyplomowego w podmiotach zewnętrznych. Przeprowadzenie 

części praktycznej Egzaminu Dyplomowego w formie OSCE na terenie WNoZ odbywało się 

zgodnie z Regulaminem Egzaminu Dyplomowego poszczególnych etapów  i Regulaminu OSCE. 

Za przebieg Egzaminu Dyplomowego odpowiadały Komisje powołane Zarządzeniem Dziekana 

Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

W roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim na kierunku Położnictwo egzamin 

dyplomowy odbył się w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (MCSM). Egzamin 

dyplomowy składał się z części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna odbyła się dn. 1 

lipca 2021 godz. 9:00. Test składał się z 100 pytań jednokrotnego wyboru. Ze względu na 

epidemię wirusa SARS-CoV-2 studenci zostali podzieleni na dwie grupy, aby zachować zasady 

bezpieczeństwa epidemiologicznego. Do egzaminu przystąpiło 19 studentek. Po zakończeniu 
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części teoretycznej studenci drogą losową zostali przyporządkowani do jednego z trzech 

oddziałów egzaminu praktycznego tj: Sali porodowrj, Oddziału Położniczego, Oddziału 

Ginekologicznego.  

Skład komisji egzaminacyjnej – część teoretyczna 

mgr Jadwiga Pakulska 

mgr Katarzyna Witkowska 

mgr Anna Komadowska 

mgr Kinga Piórkowska 

Wyniki egzaminu dyplomowego – część teoretyczna.  

Ocena bdb – 0% 

Ocena db plus – 10,6 % 

Ocena db – 89,4% 

Ocena dst – 0% 

Ocena ndst – 0% 

Średnia ocen – 4,05 

W dniu 7 lipca 2021 roku odbył się egzamin praktyczny w Monoprofilowym Centrum Symulacji 

Medycznej. Egzamin odbywał się w 3 salach symulacji tj. Sala Porodowa, Oddział Położniczy, 

Oddział Ginekologiczny. W każdej Sali symulacji student miał do wykonania 2 zadania w 

oparciu o symulację wysokiej wierności. Student został oceniony według checklist. Ocenie 

podlegał również proces pielęgnowania, który student był zobowiązany napisać i obronić po 

wykonaniu czynności. 

Wyniki egzaminu dyplomowego – część praktyczna 

Oddział Sala Porodowa Oddział Położniczy Oddział Ginekologiczny 

Ocena bdb – 33% 

Ocena db plus – 16,6% 

Ocena db – 50,4% 

Ocena dst – 0% 

Ocena ndst – 0% 

Ocena bdb – 83,4% 

Ocena db plus – 16,6% 

Ocena db – 0% 

Ocena dst – 0% 

Ocena ndst – 0% 

Ocena bdb – 83,4% 

Ocena db plus – 16,6% 

Ocena db – 0% 

Ocena dst – 0 

Ocena ndst – 0 

Średnia ocen – 4,58 

 

Średnia ocen – 4,92 

 

Średnia ocen – 4,92 
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Protokół analizy pisemnych prac egzaminacyjnych – TESTU  

w ramach części teoretycznej Egzaminu Dyplomowego - zbiorczo 

  
Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Położnictwo 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

część teoretyczna 

– uzyskanie zaliczenia wszystkich zajęć i praktyk zawodowych 

przewidzianych w planie studiów oraz wymaganej liczby punktów 

ECTS, 

– zdanie wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem 

studiów, 

– uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej. 

– złożenie wszystkich wymaganych dokumentów 

Rok akademicki  2020/2021  

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY-  część teoretyczna- TEST 

Data i godziny egzaminu 

od…do….. 

01.07.2021 

Godziny: 9.00-11.00 

 

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock Pl. Dąbrowskiego 2,  

budynek A – aula  A-121, 

                    - sala Szklana 

 

(Rocznik podzielony na dwie grupy w dwóch odrębnych aulach i salach  ze 

względu na  konieczność zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego w 

związku z pandemią Covid-19). 

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem – 

część teoretyczna 

wiedzy:  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 

stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla 

kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)  

Skład komisji egzaminacyjnej  Dr hab. n. o  zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni – Przewodnicząca  

Grupa I – aula 121 

mgr Anna Komadowska 

mgr Kinga Piórkowska 

 

Grupa II– sala Szklana 

mgr Jadwiga Pakulska 

mgr Katarzyna Witkowska 

Data analizy 07.10.2021 

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę – 

członków Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się na 

kierunku Położnictwo 

Przewodnicząca – 

dr n. med. Maciej Kornatowski 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

 

dr Małgorzata Soroka 

mgr Agnieszka Reszelska 

mgr Renata Cichocka 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Monika Tomasiewicz 

Interesariusz zewnętrzny – mgr Marzanna Antoszewska 

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

 

Położnictwo I⁰ I rok 

Wiktoria Rajewska 
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Uczenia się na kierunku 

Położnictwo 

Położnictwo I⁰ II rok 

Ewa Woźnicka 

Położnictwo I⁰ III rok 

Patrycja Piasecka 

Absolwent – Sara Trafas  

 

Liczba studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

19 

Liczba studentów, którzy nie 

przystąpili do egzaminu 

0 

 

 

Liczba i odsetek ocen bardzo dobrych N- 0                        0% 

Liczba i odsetek ocen dobrych plus N- 2                       10,6% 

Liczba i odsetek ocen dobrych N-  17                      89,4% 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych plus N- 0                         %- 0 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych N- 0                         %- 0 

Liczba i odsetek ocen niedostatecznych N- 0                         %- 0 

Średnia ocen N- 4,05 

Liczba i 

odsetek 

odpowiedzi 

błędnych 

wg 

numerów 

pytań 

5 – 5 – 61,19%; 4 – 1- 4.72%; 6 – 72 – 90,2%; 10 – 1 – 1,29%; 9 – 10 – 1,29%; 13 – 1 – 1.29%; 

15 – 14 – 99.1%; 22 – 1 – 1,29%; 24 – 5 – 7,39%; 34 – 68 – 89,7%; 36 – 3 - 3,86%; 33 – 1- 

1,29%; 34 – 1 – 1,29%; 35 – 1 – 1,29%; 36 – 1 – 1,29%; 40 – 1 – 1,29%; 43 – 1 – 1,29%; 46 – 5 

– 6,49%; 47 – 31 – 40,25%; 48 – 1 – 1.29%; 50 – 6 – 7.79%; 51 – 4 – 5,19%; 53 – 1 – 1,29%; 

54 – 2 – 2.59%; 55 – 69 – 89,6%; 47 – 1- 1.29%; 60 – 2 – 2,59%; 62 – 1 – 1,29%; 63 – 2 – 

3,62%; 64 – 1- 1,29%; 65 – 1 – 1,29%; 68 – 2 – 2,59%; 68 – 4 – 5,19%; 69 – 5 – 6,49%; 71 – 2- 

3,59%; 72 – 47 – 61,03%; 75 – 34 – 44,1%; 76 – 1- 1,29%; 78 – 2 – 2,59%; 79 – 12 – 15,58%; 

80 – 1 – 1,29%; 81 – 1- 1,29%; 84 – 4 – 5,19%; 86 – 1- 1,29%; 88 – 3 – 3,89%; 89 – 74 – 98%; 

90 – 66 – 89,22%;  

4. Czy zastosowana formuła egzaminu dyplomowego części  teoretycznej- TEST  pozwala na zweryfikowanie 

określonych dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo  efektów uczenia się  w zakresie 

wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)? 

TAK – według załączonego wzoru testu.  

5. Czy kryteria oceny są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się weryfikowanych przez  ten test? 

TAK. Kryteria te są zgodne z Regulaminem egzaminu dyplomowego na kierunku położnictwo studia 

pierwszego stopnia i są zgodne z obowiązującym standardem kształcenia. Szablon testu i karta 

odpowiedzi zawierają kryteria oceny dla poszczególnych ocen oraz określają próg zaliczeniowy – procentowy i 

punktowy (kryteria w załączonym formularzu testu i załączonym formularzu karty odpowiedzi) oraz pozwalają na 

zweryfikowanie wiedzy objętej programem studiów. 

Test pozwolił na sprawdzenie opanowania wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności zawodowej w obszarach 

zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku Położnictwo – studia I stopnia. Zakres tematyczny pytań testowych 

jest zgodny z obszarem i dziedziną nauki, do których kierunek studiów został przyporządkowany. 

Test pozwalał ocenić na  ile student jest przygotowany w zakresie teoretycznym do realizacji świadczeń zdrowotnych i 

innych działań uznanych ustawowo za wykonywanie zawodu pielęgniarki.  Sporządzono Protokół z części teoretycznej 

z Egzaminu dyplomowego.  

6.  Czy kryteria oceny dla testu  są określone w sposób precyzyjny i jednoznaczny? 

TAK – określają poszczególne ramy ocen i ramy punktowe, co gwarantuje obiektywność oceny 

      4.  Czy sposób formułowania pytań/ jest precyzyjny i zrozumiały? 

TAK.  treść pytań nie posiada cech dwuznaczności, pytania w teście nie sugerują odpowiedzi względem siebie 

12. Czy wystawionej ocenie towarzyszą ewentualne uwagi, wskazówki i komentarze Komisji egzaminacyjnej 

TAK. Uwagi dotyczyły pytań, na które student udzielił błędnych odpowiedzi 

13. Inne uwagi 

BRAK 
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14. Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania osiągniętych efektów 

uczenia się  

W formach i treści zaliczania poszczególnych zajęć w toku studiów należy uwzględnić weryfikację treści kształcenia, 

których dotyczyły pytania egzaminacyjne z błędnymi odpowiedziami studentów. Numery pytań z błędnymi 

odpowiedziami wymieniono powyżej – w załączeniu formularz testu z kluczem (wersja dla nauczyciela) 

Zasadnym jest utworzenie szerszego banku pytań na egzamin dyplomowy weryfikujących wiedzę z całego toku studiów 

zgodnie z efektami uczenia się określonymi dla cyklu kształcenia i poszczególnych przedmiotów 

15. Propozycje zmian w programie studiów 

Program studiów nie wymaga korekty, natomiast w realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów należy zwrócić 

szczególną uwagę studentów na treści kształcenia, których dotyczyły pytania egzaminacyjne z błędnymi odpowiedziami 

studentów. Numery pytań z błędnymi odpowiedziami wymieniono powyżej – w załączeniu formularz testu z kluczem 

(wersja dla nauczyciela). W realizacji procesu kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące 

odpowiedzialności zawodowej, zakres danych niezbędnych położnej do oceny stanu noworodka po porodzie, dietę w 

poszczególnych stanach klinicznych położniczych tj. cukrzyca ciężarnych, cholestaza ciążowa, zalecenia pielęgniarskie 

w stanach zapalnych narządu rodnego, kompetencje położnej POZ, opiekę położnicza nad pacjentką z nietrzymaniem 

moczu III, przyczyny zaburzeń oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie,  wykaz leków, które położna 

może podać samodzielnie w oddziale szpitalnym, objawy subiektywne występujące w pracy układu pokarmowego, dietę 

w poszczególnych stanach klinicznych,  objawy u noworodka stany patologiczne,  objawy kliniczne w przebiegu raka 

szyjki macicy,  symbole zawodowe położnej, wskazania do diety płynnej po urazach krocza III i IV stopnia, 

postępowanie w przypadku nadciśnienia indukowanego ciążą,  model D. Orem, postawa wobec pacjentek chorych 

ginekologicznie-onkologicznie, postępowanie w przypadku wstępowania porodu powikłanego, przygotowanie rodzącej 

do pilnego cięcia cesarskiego.  

16. Propozycje zmian doskonalących część teoretyczną egzaminu dyplomowego  

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości – zalecenia dotyczące poprawy jakości kształcenia. 

Zasadnym jest utrzymanie dotychczasowej formy i struktury testu dyplomowego w ramach części teoretycznej 

egzaminu dyplomowego. 

17. Propozycje zmian w programie studiów 

Program studiów nie wymaga korekty, natomiast w realizacji zajęć,  natomiast w realizacji zajęć z poszczególnych 

przedmiotów należy zwrócić szczególną uwagę studentów na treści kształcenia, których dotyczyły pytania 

egzaminacyjne z błędnymi odpowiedziami studentów. Numery pytań z błędnymi odpowiedziami wymieniono 

powyżej – w załączeniu formularz testu z kluczem (wersja dla nauczyciela) 

W realizacji procesu kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące odpowiedzialności 

zawodowej, zakres danych niezbędnych położnej do oceny stanu biologicznego pacjentki chorej ginekologicznie, dietę 

w poszczególnych stanach klinicznych, kompetencje położnej POZ, skale do oceny stanu noworodka oraz 

niemowlęcia , wykaz leków, które położna może podać samodzielnie w oddziale szpitalnym. 

18. Propozycje zmian doskonalących część teoretyczną egzaminu dyplomowego  

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości  - zalecenia dotyczące poprawy jakości kształcenia  

Zasadnym jest utrzymanie dotychczasowej formy i struktury testu dyplomowego w ramach części teoretycznej 

egzaminu dyplomowego  

 

Protokół analizy  wykonanych zadań na stacjach OSCE- w ramach części praktycznej Egzaminu 

Dyplomowego - zbiorczo  

Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Położnictwo 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 
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Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

części praktycznej 

PO III roku - Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej Egzaminu 

dyplomowego 

Rok akademicki  2020/2021   

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY-  część praktyczna OSCE  

Data egzaminu 7.07.2020r 

 

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock - Pl. Dąbrowskiego 2,  

 

Nazwa i nr sali  B6   124A  B5 

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem  

w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 

2018, poz. 345- załącznik 4)  

  Dr hab.n.o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni – Przewodnicząca  

mgr Agnieszka Reszelska  

mgr Małgorzata Michalska  

mgr Renat Bienias 

mgr Jolanta Węgrzynowska 

mgr Joanna Maciejewska 

       mgr Anna Komadowska 

       mgr Kinga Piórkowska 

       mgr Jadwiga Pakulska 

mgr Katarzyna Witkowska 

 

Data analizy 7.10.2021 r.  

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę – 

członków Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się na 

kierunku Położnictwo 

Przewodnicząca – 

dr n. med. Maciej Kornatowski 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

 

dr Małgorzata Soroka 

mgr Agnieszka Reszelska 

mgr Renata Cichocka 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Monika Tomasiewicz 

Interesariusz zewnętrzny – mgr Marzanna Antoszewska 

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

 

Położnictwo I⁰ I rok 

Wiktoria Rajewska 
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Uczenia się na kierunku 

Położnictwo 

Położnictwo I⁰ II rok 

Ewa Woźnicka 

Położnictwo I⁰ III rok 

Patrycja Piasecka 

Absolwent – Sara Trafas  

 

Liczba studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

19 

Liczba studentów, którzy nie 

przystąpili do egzaminu 

0 

Oddział Sala Porodowa Oddział Położniczy Oddział Ginekologiczny 

Ocena bdb – 33% 

Ocena db plus – 16,6% 

Ocena db – 50,4% 

Ocena dst – 0% 

Ocena ndst – 0% 

Ocena bdb – 83,4% 

Ocena db plus – 16,6% 

Ocena db – 0% 

Ocena dst – 0% 

Ocena ndst – 0% 

Ocena bdb – 83,4% 

Ocena db plus – 16,6% 

Ocena db – 0% 

Ocena dst – 0 

Ocena ndst – 0 

Średnia ocen – 4,58 

 

Średnia ocen – 4,92 

 

Średnia ocen – 4,92 

 

Liczba i odsetek ocen bardzo dobrych N-  11                        58,3% 

Liczba i odsetek ocen dobrych plus N-  5                           26,5% 

Liczba i odsetek ocen dobrych N-   3                          15,2% 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych plus N- 0                               %-0 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych N-  0                              %-0 

Liczba i odsetek ocen niedostatecznych N-  0                              %-0 

Średnia ocen N-  4,8                     

Popełniane 

błędy przez 

studentów wg 

nr stacji OSCE  

Pojedyncze przypadki  studentów zdających: 

- przy toalecie noworodka nie osłonił / ocieplił noworodka, 

- stosował słownictwo potoczne, nie posługiwał się słownictwem medycznym; 

- wykazywał trudności w dokumentowaniu badania położniczego wewnętrznego: 

- wykazał trudności w przygotowaniu pacjentki do badania położniczego wewnętrznego 

- wykazał trudnośc w odczytaniu zlecenia lekarskiego z indywidualnej karty zleceń lekarskich; 

-  w procesie pielęgnowania niewłaściwe zdefiniował problemy pielęgnacyjne, i klasyfikowanie 

według ważności  nieadekwatnie do stanu pacjenta; 

- miał problem w uzasadnieniu interwencji położniczych; 

- stosował błędne techniki dezynfekcji miejsca wkłucia, 

- stosował rękawice jałowe w sytuacjach tego niewymagających  

- nieumiejętnie dobierał  środki dezynfekcyjne do skóry i do powierzchni. 

 

1. Czy zastosowana formuła egzaminu dyplomowego części  praktycznej OSCE i zadania na 

poszczególnych stacjach  pozwalają na zweryfikowanie określonych dla studiów pierwszego 

stopnia na kierunku pielęgniarstwo  efektów uczenia się  w zakresie wiedzy zgodnie z 

Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 
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ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)? 

TAK. Zadania na poszczególnych stacjach pozwalały na zweryfikowanie efektów uczenia się w 

zakresie umiejętności i kompetencji społecznych objętych programem studiów.  

12. Czy kryteria oceny są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się weryfikowanych 

przez zadania na poszczególnych stacjach OSCE? 

TAK. Kryteria te są zgodne z Regulaminem Egzaminu Dyplomowego na kierunku położnictwo 

studia pierwszego stopnia, Regulaminem OSCE i są zgodne z obowiązującym standardem 

kształcenia Dla zadań na każdej z ośmiu stacji kryteria oceniania zostały sprecyzowane w sposób 

pozwalający na weryfikację efektów uczenia się przypisanych do tych zadań. Przygotowano również 

kartę zbiorczą zaliczenia przez studenta egzaminu dyplomowego cześć praktyczna – OSCE 

uwzględniającą punkty uzyskane ogółem i ocenę końcową oraz punkty uzyskane na poszczególnych 

stacjach i oceny uzyskane na tych stacjach. 

Zadania do wykonania przez studenta w ramach egzaminu OSCE: 

1. Ocena sytuacji położniczej poprzez wykonanie badania położniczego wewnętrznego 

2. Podaży leku drogą dożylną 

3. Toalety noworodka 

4. Podaż leku drogą domięśniową u noworodka 

5. Podaży leku drogą podskórną  

6. Pobranie wymazu z pochwy 

Studenci drogą losową przyporządkowani do jednego z trzech oddziałów egzaminu 

praktycznego, tj: oddziału położniczego, oddziału ginekologicznego i Sali porodowej, 

przygotowali proces pielęgnowania do opisanego przypadku w ramach wylosowanego oddziału. 

13.  Czy kryteria oceny dla poszczególnych zadań na wszystkich stacjach OSCE  są określone 

w sposób precyzyjny i jednoznaczny? 

TAK  

Kryteria opracowano ogólnie dla całości części praktycznej egzaminu - OSCE oraz odrębnie dla każdego zadania w 

sposób jednoznaczny wskazując wartości punktowe, procentowe dla ustalonej skali ocen kryteria względne i 

bezwzględne do ich osiągnięcia oraz wartość progową do zaliczenia jednostkowego stacji i całości OSCE.  Do zadań na 

stacjach od 1-6 przygotowano check listy. Takie kryteria zagwarantowały obiektywizm i racjonalność oceniania. Stacja 

numer 7 to opisy przypadków realizowane w trzech oddziałach. Student drogą losową został przyporządkowany do 

jednego z trzech oddziałów egzaminu praktycznego w ramach którego przygotował proces pielęgnowania dla opisanego 

pacjenta. 

14. Czy sposób sformułowania zadań na poszczególnych stacjach OSCE jest precyzyjny i 

zrozumiały? 

TAK. Poszczególne stacje OSCE zawierały numer i opis stacji, opis zadania w tym opis pacjenta, 

instrukcje dla studenta, czas wykonania zadania oraz wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania 

zadania, co zapewniało studentowi kompletność treści zadania, zakres i czas jego wykonania.  
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15. Inne uwagi – analiza części praktycznej ED wybranych 5 studentów 

16. Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania 

osiągniętych efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych? 

 

W procesie weryfikacji i oceny opanowania umiejętności w zakresie poszczególnych procedur,  

należy zwrócić uwagę na: 

- zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej, 

- zakres danych niezbędnych położnej do oceny stanu noworodka po porodzie, 

- dietę w poszczególnych stanach klinicznych położniczych tj. cukrzyca ciężarnych, cholestaza 

ciążowa 

- zalecenia położnicze w stanach zapalnych narządu rodnego,  

- kompetencje położnej POZ,  

- opiekę położnicza nad pacjentką z nietrzymaniem moczu III st, 

- przyczyny zaburzeń oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie, 

- wykaz leków, które położna może podać samodzielnie w oddziale szpitalnym,  

- objawy subiektywne występujące w pracy układu pokarmowego,  

- rozpoznanie oraz ocena stanów patologicznych noworodka  

- objawy kliniczne w przebiegu raka szyjki macicy,   

- symbole zawodowe położnej,  

- wskazania do diety płynnej po urazach krocza III i IV stopnia,  

- postępowanie w przypadku nadciśnienia indukowanego ciążą,   

- model D. Orem, postawa wobec pacjentek chorych ginekologicznie-onkologicznie,  

- postępowanie w przypadku wstępowania porodu powikłanego,  

- przygotowanie rodzącej do pilnego cięcia cesarskiego. 

- racjonalne wykorzystanie rękawic jednorazowego użytku w realizowanych procedurach, w trakcie 

ich przygotowywania i po ich zakończeniu zgodnie z zaleceniami WHO i obowiązującymi 

wytycznymi epidemiologicznymi, 

-stosowanie prawidłowej techniki dezynfekcji miejsca wkłucia  

- nawiązywanie kontaktu z pacjentem oraz rodziną pacjenta, na zaliczenie procedur w Podstawach 

Pielęgniarstwa, Badaniu Fizykalnym oraz w ramach Pielęgniarstw specjalistycznych realizowanych 

w warunkach symulowanych, preferować scenariusze pośredniej i wysokiej wierności z 

uwzględnieniem komunikacji z pacjentem. Zwrócenie uwagi opiekunom zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych na komunikację studentów z pacjentem. 

 

17. Propozycje zmian w programie studiów 

Program studiów nie wymaga korekty, natomiast w realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów 

należy zwrócić szczególną uwagę studentów na treści kształcenia, których dotyczyły zadania 

egzaminacyjne z popełnionymi błędami.  

 

18. Propozycje zmian doskonalących część praktycznej egzaminu dyplomowego 

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości – zalecenia dotyczące poprawy jakości 

kształcenia. 
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W realizacji procesu kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia: 

- komunikacja z pacjentem i jego rodziną  

- tworzenie i prezentacja procesu pielęgnowania 

- rozpoznanie sytuacji zdrowotnej pacjentki i jego rodziny  

- określenie problemów pielęgnacyjnych, postawienie diagnozy pielęgniarskiej zaproponowanie 

modelu opieki pielęgniarskiej 

- rodzaje i sposoby dezynfekcji różnymi środkami 

- segregacja odpadów medycznych  

- dynamika wykonywanych czynności 

 

Zasadne jest utrzymanie dotychczasowej formy egzaminu – OSCE w ramach części praktycznej 

egzaminu dyplomowego. Pozwala on na szeroką weryfikację efektów uczenia się, co czasami bywa 

ograniczone w warunkach rzeczywistych.  

 

Protokół analizy trzeciej  części Egzaminu Dyplomowego -  obrona pracy dyplomowej - zbiorczo  

Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Położnictwo 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

części praktycznej 

PO III roku - Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej i części praktycznej 

Egzaminu dyplomowego 

Rok akademicki  2020/2021   

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY- obrona pracy dyplomowej  

Data egzaminu 13 lipca 2021 r. godz 8 00 - 12 00 

 

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock - Pl. Dąbrowskiego 2,  

 

Nazwa i nr sali  Sala Senatu 

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem  

w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: 

lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 

2018, poz. 345- załącznik 4)  

Skład komisji egzaminacyjnej  I 

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka - profesor Uczelni - Przewodnicząca 

mgr Kinga Piórkowska - Promotor 

mgr Katarzyna Witkowska - Recenzent 

 

II 

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka - profesor Uczelni – Przewodnicząca 

mgr Katarzyna Witkowska - Promotor 

mgr Jadwiga Pakulska – Recenzent 

Data analizy 7.10.2021 r.  

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę – 

Przewodnicząca – 

dr n. med. Maciej Kornatowski 
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członków Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się na 

kierunku Położnictwo 

Zastępca Przewodniczącej –  

prof. dr hab. n. med. Kornelia  

Kędziora-Kornatowska 

 

dr Małgorzata Soroka 

mgr Agnieszka Reszelska 

mgr Renata Cichocka 

mgr Sylwia Benirowska 

mgr Monika Tomasiewicz 

Interesariusz zewnętrzny – mgr Marzanna Antoszewska 

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

Uczenia się na kierunku 

Położnictwo 

 

Położnictwo I⁰ I rok 

Wiktoria Rajewska 

Położnictwo I⁰ II rok 

Ewa Woźnicka 

Położnictwo I⁰ III rok 

Patrycja Piasecka 

Absolwent – Sara Trafas  

 
Liczba studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

19 

Liczba studentów, którzy nie 

przystąpili do egzaminu 

0 

Liczba i odsetek ocen bardzo dobrych N-           13               %- 68,9 

Liczba i odsetek ocen dobrych plus N-           2                  %- 10,6 

Liczba i odsetek ocen dobrych N-           3                  %- 15,9 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych plus N-           1                  %- 5,6 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych N-           0                  %- 0 

Liczba i odsetek ocen niedostatecznych N-           0                  %- 0 

Średnia ocen N-  4,7                    

 

9. Czy zastosowana formuła egzaminu dyplomowego - obrona pracy dyplomowej  pozwala 

na zweryfikowanie określonych dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo  

efektów uczenia się  w zakresie wiedzy zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia 

dla kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i 

położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)? 

TAK. Egzamin Dyplomowy składa się z trzech części. Obrona pracy dyplomowej stanowiła 

trzecią część ED.    
10. Czy kryteria oceny są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się weryfikowanych 

przez pytania w części teoretycznej obrona pracy dyplomowej? 

TAK. Prezentacja pracy dyplomowej z zastosowaniem przygotowanej przez studenta prezentacji PowerPoint była 

oceniana w oparciu o  Kryteria oceny prezentacji pracy dyplomowej przez studenta, a odpowiedź  ustna studenta w 

oparciu o Kryteria oceny odpowiedzi studenta na pytania Komisji związane z problematyką pracy dyplomowej ( Zgodnie 

z Regulaminem egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia stacjonarne).  

Zadawane pytania podczas egzaminu dyplomowego przez komisję egzaminacyjną weryfikowały efekty uczenia się 

objęte programem studiów i dotyczące treści pracy lub zagadnień powiązanych z treścią danej pracy.  

11.  Czy kryteria oceny dla poszczególnych części III Egzaminu Dyplomowego są określone w 

sposób precyzyjny i jednoznaczny? 

 TAK . Kryteria te stanowią element Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku 

położnictwo studia pierwszego stopnia i są zgodne z standardem kształcenia, na podstawie którego 

realizowano program studiów 
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12. Czy sposób sformułowania zadań dla poszczególnych części III Egzaminu Dyplomowego 

jest precyzyjny i zrozumiały? 

     TAK.  Zadanie te były również zgodne z Regulaminu egzaminu dyplomowego na kierunku 

położnictwo studia pierwszego stopnia i są zgodne z standardem kształcenia na podstawie którego 

realizowano program studiów. Były jednoznaczne, zrozumiałe i jednakowe dla wszystkich 

zdających studentów. Różnice dotyczyły tylko treści pytań zadawanych w odniesieniu do treści 

pracy, co wynikało z różnej tematyki prac dyplomowych/ licencjackich.  

 

13. Inne uwagi: Brak 

14. Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania 

osiągniętych efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych? 

 

Część trzecia ED  =  obrona pracy dyplomowej proponuje się zwrócenie uwagi na szersze 

zastosowanie kwestionariuszy standaryzowanych/ skal do oceny stanu i wydolności pacjentów 

oraz szczegółowe opracowywanie  wskazówek/ zaleceń położniczych  dla pacjenta i jego rodziny.  

15. Propozycje zmian w programie studiów. 

 

16. Propozycje zmian doskonalących część trzecią Egzaminu Dyplomowego – obrona pracy 

dyplomowej 

Aktualna forma obrony pracy dyplomowej jest właściwa i nie wymaga korekty.    

Protokół analizy prac dyplomowych– dotyczy 5 losowo wybranych prac od różnych 

promotorów/opiekunów 

 

 
Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Położnictwo 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Praktyczny 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

części praktycznej 

PO III roku - Po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej i części 

praktycznej Egzaminu dyplomowego 

Rok akademicki  2020/2021   

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY- obrona pracy dyplomowej  

Data egzaminu 13 lipca 2021 r. godz 8 00 - 12 00 

 

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock - Pl. Dąbrowskiego 2,  

 

Nazwa i nr sali  Sala Senatu 

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem  

w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych  

z całego toku studiów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 

stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia 
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dla kierunków studiów: lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2018, poz. 345- załącznik 4)  

Skład komisji egzaminacyjnej  I 

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka - profesor Uczelni - Przewodnicząca 

mgr Kinga Piórkowska - Promotor 

mgr Katarzyna Witkowska - Recenzent 

 

II 

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka - profesor Uczelni – Przewodnicząca 

mgr Katarzyna Witkowska - Promotor 

mgr Jadwiga Pakulska – Recenzent 

Data analizy 7.10.2021 r.  

Ocena ogólna Bardzo dobry/ Dobry plus / Dostateczny 

Bardzo dobry /Dobry 

Ocena opiekuna pracy/promotora Bardzo dobry / Dobry/ Dostateczny 

Bardzo dobry / Dobry plus / 

Ocena recenzenta Bardzo dobry/ Bardzo dobry / 

Dostateczny Bardzo dobry / Dobry 

Charakter pracy dyplomowej Praca kazuistyczna – wszystkie 

analizowane prace 

 

 

10. Czy treść pracy dyplomowej jest zgodna z kierunkiem studiów i efektami uczenia się 

określonymi dla tego kierunku, a także obowiązującym standardem kształcenia? 

Tak, treść pracy jest zgodna z kierunkiem studiów i efektami uczenia się określonymi w sylabusie 

przedmiotu. 

11. Czy recenzje pracy dyplomowej w sposób wyczerpujący i czytelny oddaje jej wartość 

merytoryczną?  

Tak recenzja sformułowana w sposób wyczerpujący i czytelny, oddaje wartość merytoryczną. 

12. Czy oceny pracy dyplomowej odzwierciedlają stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

Tak. Ocena pracy dyplomowej w sposób czytelny określa stopień spełnienia formalnych 

wymogów stawianych dla prac dyplomowych. 

      4.  Inne uwagi  

 

- zgodności treści z tytułem pracy Treści w pełni wiążą się z celami i tematami 

ocenianych prac. 

- zgodność  struktury pracy, podziału treści  

i  zakres treści z obowiązującymi wytycznymi  

w Uczelni i na kierunku  

Autorzy zachowali normy pisania pracy 

licencjackiej. Szata graficzna w większości prac 

starannie wykonana. Poszczególne rozdziały 

zachowują właściwą proporcję. W pojedynczych 

pracach- potknięcia stylistyczne 
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- poprawność metodyczna, terminologiczna 

oraz językowo-stylistyczna 

Prawidłowe stosowanie terminologii. Poprawna 

stylistyka. 

- poprawność doboru wykorzystanego 

piśmiennictwa  

Właściwy wybór źródeł. Poprawne odwoływanie się do 

literatury.  W jednym przypadku niepoprawny zapis 

bibliograficzny i brak pozycji anglojęzycznych. 

Fragmenty prac mogą być wykorzystane do 

przygotowania przykładowych planów opieki z 

zastosowaniem katalogu ICNP 

- poprawność formalnej strony pracy Formalna strona pracy poprawna. 

- nowatorskość i znaczenie pracy dla rozwoju 

praktyki zawodowej pielęgniarki 

Pracę mogą być wykorzystana w procesie 

edukacji studentów, personelu medycznego oraz 

jako baza do przygotowania artykułu 

tematycznego 

-zasadność ocen pracy dyplomowej, 

wystawionych przez opiekunów i recenzentów 

Ocena pracy dyplomowej wystawiona zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi w Uczelni  

i na kierunku. 

19. Propozycje zmian doskonalących dla prac dyplomowych  

 

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości - zalecenia dotyczące poprawy 

jakości  

 

Zwrócenie uwagi na anglojęzyczne pozycje bibliograficzne oraz zapotrzebowanie 

studentów w tym zakresie. 
 

a. wynikających z części teoretycznej Egzaminu dyplomowego 

Zasadnym jest utworzenie szerszego banku pytań na egzamin dyplomowy weryfikujących 

wiedzę z całego toku studiów zgodnie z efektami uczenia się określonymi dla cyklu kształcenia 

i poszczególnych przedmiotów 

W realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów należy zwrócić szczególną uwagę studentów 

na treści kształcenia, których dotyczyły pytania egzaminacyjne z błędnymi odpowiedziami 

studentów, tj.  W realizacji procesu kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia 

dotyczące odpowiedzialności zawodowej, zakres danych niezbędnych położnej do oceny stanu 

noworodka po porodzie, dietę w poszczególnych stanach klinicznych położniczych tj. cukrzyca 

ciężarnych, cholestaza ciążowa, zalecenia pielęgniarskie w stanach zapalnych narządu rodnego, 

kompetencje położnej POZ, opiekę położnicza nad pacjentką z nietrzymaniem moczu III stopnia, 

przyczyny zaburzeń oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie,  wykaz leków, które 

położna może podać samodzielnie w oddziale szpitalnym, objawy subiektywne występujące w 

pracy układu pokarmowego, dietę w poszczególnych stanach klinicznych,  objawy u noworodka 
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stany patologiczne,  objawy kliniczne w przebiegu raka szyjki macicy,  symbole zawodowe 

położnej, wskazania do diety płynnej po urazach krocza III i IV stopnia, postępowanie w 

przypadku nadciśnienia indukowanego ciążą,  model D. Orem, postawa wobec pacjentek 

chorych ginekologicznie-onkologicznie, postępowanie w przypadku wstępowania porodu 

powikłanego, przygotowanie rodzącej do pilnego cięcia cesarskiego. 

b. wynikających z części praktycznej Egzaminu dyplomowego 

W procesie weryfikacji i oceny opanowania umiejętności w zakresie poszczególnych procedur, 

należy zwrócić uwagę na: 

- komunikację z pacjentką i jego rodziną  

- tworzenie i prezentacja procesu pielęgnowania 

- rozpoznanie sytuacji zdrowotnej pacjentki i jego rodziny  

- określenie problemów pielęgnacyjnych, postawienie diagnozy położniczej zaproponowanie 

modelu opieki położniczej 

- rodzaje i sposoby dezynfekcji różnymi środkami 

- segregacja odpadów medycznych  

- dynamika wykonywanych czynności 

Zasadne jest utrzymanie formy– OSCE w ramach części praktycznej Egzaminu Dyplomowego. 

Pozwala on na szeroką weryfikację efektów uczenia się, co czasami bywa ograniczone w 

warunkach rzeczywistych. 

 

c. wynikających z części trzeciej Egzaminu Dyplomowego – obrony pracy dyplomowej oraz 

z analizy prac dyplomowych 

 Proponuje się zwrócenie uwagi na szersze zastosowanie kwestionariuszy standaryzowanych/ 

skal do oceny stanu i wydolności pacjentów oraz szczegółowe opracowywanie wskazówek/ 

zaleceń położniczych dla pacjenta i jego rodziny.  

 

V.3.11. Ocena liczby, kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji kadry prowadzącej 

kształcenie. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo (pkt.V.1.11.), 

gdyż nauczyciele realizujący zajęcia na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo 

realizują również zajęcia na studiach pierwszego stopnia na tym kierunku. 
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Zatrudnienie nauczycieli akademickich – tzw. wskaźnik 50% w odniesieniu do nauczycieli 

zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy 

W roku akademickim 2020/2021 zatrudnienie nauczycieli akademickich spełniało ww. 

kryterium – 60 % godzin z planu studiów było realizowanych  przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

  

 

 

V.3.11.a.Ocena rozwoju i wsparcia kadry dydaktycznej. Propozycje działań doskonalących 

Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje (zgodnie z realizowanymi zajęciami 

dydaktycznymi) – 3 aktywności  

Studia magisterskie (jako kolejny kierunek)  na kierunku zgodnym z kierunkiem studiów w 

ramach realizowanych zajęć dydaktycznych – 1 aktywność 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich -wskaźnik 50% w odniesieniu do nauczycieli 

zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy 

W roku akademickim 2020/2021 zatrudnienie nauczycieli akademickich spełniało kryterium 

realizacji minimum  50% zajęć dydaktycznych z planu studiów przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i badania naukowe realizowane przez pracowników naukowo-

dydaktycznych zatrudnionych na wydziale 

Zauważone trudności i nieprawidłowości Sugestie dotyczące poprawy jakości 

kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

Projekty badawcze Zwiększenie aktywności nauczycieli 

w rozwoju naukowym i 

  Rok akademicki 

L.p

. Kierunek 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Lączna 

liczba 

godzin zajęć 

Liczba 

godzin zajęć 

na PMP 

Lączna 

liczba 

godzin zajęć 

Liczba 

godzin zajęć 

na PMP 

Lączna 

liczba 

godzin zajęć 

Liczba 

godzin zajęć 

na PMP 

4. Położnictwo 4865 1584 4893 2450 4893 3043 
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Uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych przez pracowników. 

Ze względu na profil praktyczny studiów na wszystkich 

kierunkach Wydziału. Kierunki studiów na WNoZ to studia o 

profilu praktycznym. Wszyscy nauczycieli byli zatrudnieni na 

stanowiskach dydaktycznych. Działalność naukowa 

nauczycieli akademickich i studentów stanowiła dodatkowy 

aspekt projakościowy. Wszystkie publikacje w formie 

artykułów naukowych i rozdziałów w monografii oraz 

monografii były tematycznie zgodne z efektami uczenia się i 

treściami kształcenia w ramach zajęć realizowanych 

odpowiednio przez poszczególnych nauczycieli. Działalność 

naukowa studentów również była powiązana z efektami uczenia 

się i właściwym programem studiów. Studenci realizowali 

projekty badawcze w ramach SKN oraz uczestniczyli w 

badaniach naukowych prowadzonych przez nauczycieli. 

Wyniki badań upowszechniono na konferencjach i w 

publikacjach naukowych.  

Artykuły w czasopismach naukowych- 19 artykułów w 

czasopismach naukowych/ 755 pkt. MNiSzW/ 22,354 IF, 

rozdziały w monografiach- 6/ 120 pkt. MNiSzW; monografii- 

1/ 80 pkt./; podręczniki. 

Udział w konferencjach zagranicznych- 8 aktywności 

nauczycieli, udział w konferencjach międzynarodowych w 

Polsce i krajowych – 15 aktywności nauczycieli. 

Środki pozauczelniane pozyskane na projekty badawcze – 1 

oraz 1 w trakcie. 

Udział w projektach międzynarodowych – 1(w ramach grantów 

finansowanych ze środków zagranicznych), promotorstwo prac 

doktorskich – 1(doktorant zagraniczny). 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych- 9 

aktywności (6 nauczycieli) 

Aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych- 9 

aktywności (8 nauczycieli) 

Recenzje monografii, podręczników poza Uczelnią, artykułów 

naukowych- 6 aktywności. 

W roku akademickim 2020/2021 jeden nauczyciel uzyskał tytuł 

naukowy profesora postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydział Nauk o Zdrowiu wydaje międzynarodowy kwartalnik 

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej- w wersji 

elektronicznej i papierowej. Kwartalnik znajduje się na liście 

wnioskowanie o środki na badania 

naukowe- kontynuacja. 

Regularne wydawanie czasopisma 

naukowego- kontynuacja. 

Uzyskania środków 

pozauczelnianych. 

Kontynuowanie praktyki wspierania 

rozwoju naukowego nauczycieli i 

innych osób zatrudnionych na 

stanowiskach dydaktycznych jako 

narzędzia projakościowe oraz 

możliwości rozwoju i awansu 

naukowego pracowników a także ich 

awansu stanowiskowego.  
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czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego- 20 pkt. MNiSzW 

Nauczyciele posiadający minimum stopień doktora 

habilitowanego byli recenzentami prac doktorskich i dorobku 

habilitacyjnego. Recenzje prac doktorskich – 6. 

Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje (zgodnie z 

realizowanymi zajęciami dydaktycznymi) – 3 aktywności  

Studia magisterskie (jako kolejny kierunek) na kierunku 

zgodnym z kierunkiem studiów w ramach realizowanych zajęć 

dydaktycznych – 1 aktywność 

 

V.3.12. Ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji 

programu studiów. Analiza doskonalenia infrastruktury. Propozycje działań 

doskonalących 

Struktura bazy dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu nie uległa zmianie w stosunku do roku 

2019/2020. Podjęto lub zrealizowano działania w ramach jej doposażenia, np. doposażone 

pracownie kosmetologiczne w sprzęt specjalistyczny, pracownie umiejętności i specjalistyczne 

w ramach MCSM kierunku Pielęgniarstwo. Kontynuowano działania w zakresie uruchomienia  

Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych na kierunku Położnictwo w ramach projektu  

,,Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych ,,POWR.05.03.00-IP.05-

00-005/19’. Część działań została przesunięta w harmonogramie realizacji tego projektu ze 

względu na pandemię i przedłużające się procedury przetargowe. Pozyskano środki  od 

Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup wirtualnego stołu anatomicznego i 

wdrożono procedurę jego zakupu.  

Dokonano przeglądu infrastruktury i jej wyposażenia w zakresie umożliwienia realizacji zajęć 

dydaktycznych na terenie Uczelni oraz z wykorzystaniem metod technik kształcenia na 

odległość. Przeglądy zostały przeprowadzone z udziałem nauczycieli, studentów,  interesariuszy 

zewnętrznych oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w tym również 

informatyków. Stwierdzono, np. słaby stan techniczny sprzętu projekcyjnego w budynku 

Wydziału Nauk o Zdrowiu, przy Pl. Dąbrowskiego 2. Procedurę doposażenia podjęli 

informatycy Uczelni. Ze względu na pandemię i przedłużające się procedury przetargowe oraz 

rosnące ceny sprzętu IT realizacja procedur doposażenia przesunęła się w czasie na rok ak. 

2021/2022.  
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Pozostałe doposażanie w sprzęt i materiały zużywalne realizowano wg zapotrzebowania 

zgłaszanego przez nauczycieli, studentów, koordynatorów pracowni oraz na podstawie wyników 

ich inwentaryzacji wewnętrznej.  

Strona infrastruktury WNoZ - wymagająca pierwszoplanowegpo udoskonalenia to  sprzęt IT, 

sprzęt projekcyjny, sieć internetowa oraz wsparcie sprzętowe i cyfrowe studentów.  

Dokonano także przeglądu podmiotów kształcenia praktycznego i częściowego przeglądu 

zasobów bibliotecznych. 

 Szczegóły dotyczące wyników przeglądu infrastruktury i jej wyposażenia oraz działań 

naprawczych zawarto w dokumentacji projakościowej.  

V.3.13.Analiza hospitacji zajęć dydaktycznych. Propozycja działań doskonalących  

V.3.13.a. Analiza wyników  hospitacji  

Semestr zimowy 

Hospitacje zajęć dydaktycznych zrealizowano zgodnie z przyjętym planem i Instrukcją nr 4 do 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku. 

Celem hospitacji zajęć dydaktycznych było dążenie do systematycznej poprawy ich jakości. 

Ocena i zalecenia na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych są przydatne do motywowania 

pracowników dydaktyczno-naukowych, do dbałości o wyższą jakość zajęć, merytoryczną 

poprawność realizowanych tematów i doskonalenie metod dydaktycznych. 

Podczas hospitacji zajęć dydaktycznych zwrócono uwagę na dokonanie oceny następujących 

elementów: 

• zgodność treści i tematu zajęć z programem przedmiotu określonym w sylabusie; 

• zgodność realizowanych na zajęciach efektów uczenia się  z efektami uczenia się 

założonymi w sylabusie; 

• trafność doboru metod nauczania do założonych efektów uczenia się; 

• przebieg i organizacja zajęć; 

• sposób oceniania i sprawdzania osiągnięć studentów; 

• trafność doboru środków dydaktycznych do założonych efektów uczenia się; 

• stopień realizacji założonego celu zajęć; 
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• umiejętność aktywizowania studentów; 

• wykazanie związku z praktyką; 

• dostosowanie tempa zajęć do potrzeb i możliwości studentów. 

Ogólna ocena zajęć powinna zawierać zalecenia dla osoby hospitowanej, które w przyszłości 

służyłyby poprawie jakości kształcenia lub stwierdzenie, że sposób przeprowadzenia zajęć nie 

wymaga poprawy w żadnym aspekcie. 

Położnictwo studia I stopnia 

Przeprowadzono 5 hospitacji. 

Wszyscy oceniani nauczyciele uzyskali  ocenę wyróżniającą t.j.: 

29 pkt. –  2 wykładowców 

28 pkt. – 2 wykładowców 

25 pkt. – 1 wykładowca 

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 26,3 co stanowiło podstawę do wystawienia 

średniej oceny wyróżniającej. 

Semestr letni  

Hospitacje zajęć dydaktycznych zrealizowano zgodnie z przyjętym planem i Instrukcją nr 4 do 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku. 

Celem hospitacji zajęć dydaktycznych było dążenie do systematycznej poprawy ich jakości. 

Ocena i zalecenia na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych są przydatne do motywowania 

pracowników dydaktyczno-naukowych, do dbałości o wyższą jakość zajęć, merytoryczną 

poprawność realizowanych tematów i doskonalenie metod dydaktycznych. 

Podczas hospitacji zajęć dydaktycznych zwrócono uwagę na dokonanie oceny następujących 

elementów: 

• zgodność treści i tematu zajęć z programem przedmiotu określonym w sylabusie; 

• zgodność realizowanych na zajęciach efektów uczenia się  z efektami uczenia się  

założonymi w sylabusie; 

• trafność doboru metod nauczania do założonych efektów uczenia się; 
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• przebieg i organizacja zajęć; 

• sposób oceniania i sprawdzania osiągnięć studentów; 

• trafność doboru środków dydaktycznych do założonych efektów uczenia się; 

• stopień realizacji założonego celu zajęć; 

• umiejętność aktywizowania studentów; 

• wykazanie związku z praktyką; 

• dostosowanie tempa zajęć do potrzeb i możliwości studentów. 

Ogólna ocena zajęć powinna zawierać zalecenia dla osoby hospitowanej, które w przyszłości 

służyłyby poprawie jakości kształcenia lub stwierdzenie, że sposób przeprowadzenia zajęć nie 

wymaga poprawy w żadnym aspekcie. 

 

Przeprowadzono 6 hospitacji. 

Wszyscy oceniani nauczyciele uzyskali  ocenę wyróżniającą t.j.: 

29 pkt. –  1 wykładowca 

28 pkt. – 3 wykładowców 

25 pkt. – 2 wykładowców 

23 pkt. -  1 wykładowca 

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 27,4 co stanowiło podstawę do wystawienia średniej oceny 

wyróżniającej. 

 

V.3.14. Analiza wyników ankietyzacji studentów 

Semestr zimowy  

Na kierunku Położnictwo dokonano oceny 51 zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia klasyczne 

oraz ćwiczenia MCSM. Średnia ogólna ocena zajęć dydaktycznych wyniosła 4,57 (Tabela 5). 

Tabela 5. Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Położnictwo 

Kryteria oceny zajęć dydaktycznych  Średnia 

Sprecyzowanie wymagań wobec studentów 4,7 

Sposób przekazywania treści 4,8 

Kompetencja wykładowcy w dziedzinie prowadzonych zajęć 4,7 

Kultura prowadzącego (zachowanie wobec Studentów) 4,6 

Organizacja przebiegu zajęć 4,8 

Wysiłek wykładowcy włożony w zainteresowanie studenta przedmiotem 4,3 

Zakres wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć 4,3 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 
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Analizując Tabelę  można stwierdzić, że w opinii studentów kierunku Położnictwo wszystkie 

kryteria oceny zajęć uzyskały wysokie noty  studentów, a występujące różnice ocen były 

minimalne,  np.: najwyżej oceniona zostało sposób przekazania treści (4,8) oraz organizacja 

przebiegu zajęć.  

Na podstawie powyższych informacji, wynikających z Tabeli 1 została wyliczona średnia ogólna, która 

ukształtowała się na poziomie 4,60. 

      Według opinii studentów kierunku Położnictwo wykładowcy WNoZ byli zdecydowanie dostępni 

(75,8%)  w wyznaczonym przez siebie terminie dyżurów. Jedynie 1,21% studentów stwierdziło, że raczej 

nie spotykali we wskazanym miejscu dyżuru wykładowcy, w związku z czym nie mogli skorzystać z 

konsultacji do danego przedmiotu (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Dostępność wykładowców kierunku Położnictwo w trakcie dyżurów 

 
zdecydowanie 

tak 
raczej tak raczej nie 

zdecydowanie 

nie 

Czy miał Pan/Pani 

kiedykolwiek problemy 

z dostępem do 

konsultacji z 

wykładowcą, kiedy 

Pan/Pani tego 

potrzebował/ła? 

0,79% 

 

1.21% 

 

22,2% 

 

75,8% 

 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

W WNoZ w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy) na kierunku Położnictwo I0  w trybie 

studiów stacjonarnych dokonano oceny  zajęć dydaktycznych z przedmiotów:  podstawowa opieka 

zdrowotna, psychiatria, farmakologia, badanie fizykalne, anatomia, chirurgia, onkologia, podstawy 

ratownictwa medycznego, ochrona własności intelektualnej, anestezjologia i stany zagrożenia życia, 

zakażenia szpitalne, opieka neonatologiczna, fizjologia, język migowy, etyka zwodu położnej , 

ginekologia, opieka ginekologiczna, prawo, techniki położnicze i prowadzenie porodu, embriologia i 

genetyka, dietetyka, pedagogika.  

Dedecjusz Marek, prof. dr. hab. – Podstawy ratownictwa medycznego (w)  5 

Koźluk Maria, mgr – Język migowy (ćw) 5 

Niesłuchowska Anna, mgr – Promocja zdrowia psychicznego (ćw)  5 

Pakulska Jadwiga, mgr – Opieka ginekologiczna (ćw MCSM, w), 5 

Dedecjusz Marek, prof. dr. hab. – Onkologia (w)  4,9 

Głowacka Mariola, dr hab. n. o zdr. – Badania fizykalne(w)  4,9 
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Jankowska Anna, mgr – Zakażenia szpitalne (ćw) 4,9 

Radwan Michał, prof. dr hab. – Embriologia i genetyka (w/ćw) 4,9 

Rzadkowska Katarzyna, mgr – Dietetyka (w/ćw)  4,9 

Tomasiewicz Monika, mgr -  Anestezjologia i stany zagrożenia życia w tym cz. pielęgniarska 

(ćw MCSM) 

4,9 

Witkowska Katarzyna, mgr – Opieka neonatologiczna (ćw)  4,9 

Błoch Katarzyna, mgr – Biochemia i biofizyka (w/ćw)  4,8 

Cichocka Renata, mgr – Badania fizykalne (ćw MCSM)  4,8 

Dedecjusz Marek, prof. dr. hab. – Chirurgia (w)  4,8 

Maciejewska Joanna, mgr – Etyka zawodu położnej (ćw MCSM)  4,8 

Piórkowska Kinga, mgr -  Techniki położnicze (ćw MCSM) 4,8 

Soroka Małgorzata, dr - Fizjologia (ćw)  4,8 

Szadujkis – Szadurski Rafał, dr – Podstawowa opieka zdrowotna (w) 4,8 

Pakulska Jadwiga, mgr – Techniki położnicze i prowadzenie porodu (ćw MCSM)  4,8 

Witkowska Katarzyna, mgr - Techniki położnicze i prowadzenie porodu (ćw MCSM) 4,7 

Izmajłowicz – Roszkowska Maja, lek. specj.. – Anestezjologia i stany zagrożenia życia (w) 4,7 

Malinowski Witold, prof. dr hab. – Ginekologia (w)  4,7 

Pertyński Tomasz, prof. dr hab. -  Ginekologia (w) 4,7 

Kajdas – Duda Hanna, lek. specj.– Opieka neonatologiczna (w) 4,7 

Pakulska Jadwiga, mgr – Etyka zawodu położnej (w/ćw), 4,6 

Rzadkowska Katarzyna, mgr – Dietetyka (ćw/w)  4,6 

Brzezińska Agnieszka, mgr – Psychiatria w tym cz. pielęgniarski (w/ćw)  4,6 

Panek Małgorzata, dr -  Prawo medyczne (w) 4,5 

Płaczkiewicz Beata, dr - Psychologia  (w)  4,5 
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Dedecjusz Marek, prof. dr. hab. – Anatomia (w)  4,5 

Gałaj – Woźniak Anna, mgr – Podstawowa opieka zdrowotna (ćw MCSM) 4,5 

Kaszewski Wojciech, dr. – Fizjologia (w) 4,5 

Kornatowski Maciej, – Psychiatria (w) 4,4 

Tomaszewska Liliana, dr -  Pedagogika (w/ćw) 4,4 

Wojciechowska Zofia, mgr – Techniki położnicze i prowadzenie porodu (ćw)  4,4 

Caban Grzegorz, mgr – Farmakologia (w)  4,4 

Piórkowska Kinga, mgr -  Techniki położnicze i prowadzenie porodu (ćw MCSM) 4,3 

Richert -Budna Ewelina, mgr - Mikrobiologia (w) 4,2 

Grzegorczyk Małgorzata, mgr – Ochrona własności intelektualnej (ćw)  4,2 

Panek Małgorzata, dr -  Prawo (w/ćw) 4,1 

Rogowska Sylwia, mgr – Chirurgia w tym cz. pielęgniarska (ćw MCSM)  3,9 

 

Semestr letni  

Przebieg zajęć w semestrze letnim miał szczególny charakter. Ze względu na epidemię wirusa SARS-

CoV-2 zajęcia odbywały się w formie hybrydowej. Zajęcia on-line wykłady, ćwiczenia klasyczne, 

seminaria za pośrednictwem platformy MS Teams. Na kierunku Położnictwo dokonano oceny 19 zajęć 

dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia klasyczne oraz ćwiczenia MCSM. Średnia ogólna ocena zajęć 

dydaktycznych wyniosła 4,67 (Tabela 5). 

Tabela 5. Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Położnictwo 

Kryteria oceny zajęć dydaktycznych  Średnia 

Sprecyzowanie wymagań wobec studentów 4,5 

Sposób przekazywania treści 4,7 

Kompetencja wykładowcy w dziedzinie prowadzonych zajęć 4,8 

Kultura prowadzącego (zachowanie wobec Studentów) 4,9 

Organizacja przebiegu zajęć 4,8 

Wysiłek wykładowcy włożony w zainteresowanie studenta przedmiotem 4,6 

Zakres wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć 4,4 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 
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Analizując Tabelę  można stwierdzić, że w opinii studentów kierunku Położnictwo wszystkie 

kryteria oceny zajęć uzyskały wysokie noty  studentów, a występujące różnice ocen były 

minimalne,  np.: kompetencja wykładowcy w dziedzinie prowadzonych zajęć 4,8 i organizacja 

przebiegu zajęć 4,8 oraz kultura prowadzącego (zachowanie wobec Studentów) na poziomie 4,9. 

Na podstawie powyższych informacji, wynikających z Tabeli 1 została wyliczona średnia ogólna, która 

ukształtowała się na poziomie 4,67. 

      Według opinii studentów kierunku Położnictwo wykładowcy WNoZ byli zdecydowanie dostępni 

(75,6%)  w wyznaczonym przez siebie terminie dyżurów. Jedynie 1,34% studentów stwierdziło, że raczej 

nie spotykali we wskazanym miejscu dyżuru wykładowcy, w związku z czym nie mogli skorzystać z 

konsultacji do danego przedmiotu  

 

Dostępność wykładowców kierunku Położnictwo w trakcie dyżurów 

 
zdecydowanie 

tak 
raczej tak raczej nie 

zdecydowanie 

nie 

Czy miał Pan/Pani 

kiedykolwiek problemy 

z dostępem do 

konsultacji z 

wykładowcą, kiedy 

Pan/Pani tego 

potrzebował/ła? 

0,25% 

 

1.34% 

 

22,81% 

 

75,6% 

 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

W WNoZ w roku akademickim 2020/2021 (semestr letni) na kierunku Położnictwo I0  w trybie studiów 

stacjonarnych dokonano oceny  zajęć dydaktycznych z przedmiotów: język migowy,  rehabilitacja w 

ginekologii, położnictwie i neonatologii, system informacji w ochronie zdrowia, choroby wewnętrzne, 

zakażenia szpitalne i zdrowie publiczne, badanie fizykalne, mikrobiologia i parazytologia, techniki 

położnicze i prowadzenie porodu, podstawy opieki położniczej, fizjologia, badania naukowe w 

położnictwie, podstawowa opieka zdrowotna.  

Podsumowanie zbiorcze oceny zajęć dydaktycznych przez studentów. 

 

Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego, stopień naukowy/tytuł zawodowy, 

przedmiot, rodzaj zajęć 

Średni

a 

Koźluk Maria, mgr  – Język migowy (ćw) 4,95 

Szabert Aleksandra, dr – Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (w/ćw/ćw 

MCSM) 

4,95 
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Szabert Aleksandra, dr – Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii (w/ćw/ćw 

MCSM) 

4,93 

Głowacka Mariola, dr hab. n. med. – Badania fizykalne (w)  4,89 

Kochman Dorota, dr  – Badania naukowe w położnictwie (w) 4,89 

Gonczaryk Natasza, mgr – System informacji w ochronie zdrowia (e-l) 4,83 

Caban Grzegorz, dr - Farmakologia (w/ćw)  4,82 

Piórkowska Kinga, mgr – Badania naukowe w położnictwie (sem) 4,78 

Murlikiewicz Łukasz, dr n. med. – Patologia (w/ćw) 4,77 

Jędrzejewska Anna, mgr – Mikrobiologia i parazytologia (w/ćw) 4,76 

Piórkowska Kinga, mgr – Techniki położnicze i prowadzenie porodu (zajęcia praktyczne 

MCSM) 

4,76 

Witkowska Katarzyna, mgr  – Podstawy opieki położniczej (k/ćw MCSM) 4,76 

Średnia ocen  4,76 

Cichocka Renata, mgr  – Badania fizykalne (ćw) 4,74 

Piórkowska Kinga, mgr - Podstawy opieki położniczej (ćw MCSM) 4,7 

Pakulska Jadwiga, mgr -  Podstawy opieki położniczej (ćw MCSM) 4,67 

Szadujkis – Szadurski Rafał, dr  – Podstawowa opieka zdrowotna (w) 4,67 

Biniewicz Małgorzata, mgr – Radiologia (w)  4,6 

Witkowska Katarzyna, mgr  – Badania naukowe w położnictwie (sem) 4,56 

Soroka Małgorzata, dr –  Fizjologia (w/ćw )  4,47 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Ocena zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Analogicznie jak na I stopniu kierunek pielęgniarstwo. Badanie ogólnouczelniane zostało 

zrealizowane dla studentów wszystkich kierunków na poszczególnych wydziałach, w tym 

również na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
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V.3.14.a. Propozycje działań doskonalących  

Ocena zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość winna 

być realizowana z wyszczególnieniem nie tylko wydziału ale również poszczególnych 

kierunków i poziomów studiów.  

V.3.15. Ocena i analiza okresowej oceny nauczycieli. Propozycje działań doskonalących  

Nie prowadzono ze względu na pandemię covid19 

V. 3.16. Analiza losów absolwentów. Propozycje działań doskonalących 

Brak analizy ELA ze względu na krótki okres kształcenia. Analiza z poziomu Wydziału.  

V.3.17.Analiza odsiewu studentów. Propozycje działań doskonalących 

Kierunek Położnictwo – studia I stopnia 

Liczba studentów Przyczyna odsiewu 

3 Niepodjęcie studiów 

1 Skreśleni z powodu braku zaliczenia semestru  

3 Rezygnacje z powodów osobistych 

7 razem 

 

V.3.18.Ocena i analiza jakości kształcenia w MCSM. V.3.18.a. Propozycje działań 

doskonalących 

MCSM w trakcie organizacji. Przygotowanie struktury Księgi jakości w MCSM 

V. 3.19.Analiza i ocena konsultacji ze studentami. Propozycje działań doskonalących 

W semestrze zimowym przeprowadzono 1 spotkanie ze studentami kierunku Położnictwo.  

W spotkaniach uczestniczyli: 

- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. dr. hab. Mariola Głowacka 

- Prodziekan ds. organizacji studiów – dr n. med. Ewa Barczykowska 

- Opiekun I Roku kierunku Położnictwo – mgr Jadwiga Pakulska 

- Opiekun II Roku kierunku Położnictwo – mgr Katarzyna Witkowska 

- Opiekun III Roku Położnictwo – mgr Kinga Piórkowska 

- Kierownik Dziekanatu – mgr Magdalena Ozimek 

- Referent administracyjny – mgr Marta Mielczarek 

- Studenci I  roku kierunku Położnictwo, 

- Studenci II roku kierunku Położnictwo 
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- Studenci III roku kierunku Położnictwo 

Tematyka spotkań dotyczyła: efektów uczenia się i programu studiów, bilansu ECTS, bieżących 

problemów studentów wynikających z organizacji procesu dydaktycznego w czasie pandemii Covid-19, 

w tym zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych, obciążenia wynikającego z 

zdaniami z zakresu ZBUN, wykorzystania platformy Moodle w kształceniu studentów, zachowania i 

umundurowania na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, działań promocyjnych i na rzecz 

środowiska lokalnego, integracji między kierunkowej studentów WNoZ, regulaminów w WNoZ, 

ubezpieczenia oc, konferencji w WNoZ, studenckich kół naukowych, regulaminu egzaminu 

dyplomowego, wsparcia psychologicznego, odpowiedzialności studenckiej, środków bezpieczeństwa w 

trakcie zajęć na terenie Uczelni i w podmiotach leczniczych,  innych bieżących zagadnień wynikających 

z procesu kształcenia oraz działalności WNoZ. 

W semestrze letnim przeprowadzono 5 spotkań ze studentami kierunku Położnictwo.  

Tematyka spotkań dotyczyła: bieżących problemów studentów wynikających z organizacji procesu 

dydaktycznego w tym zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych, obciążenia 

wynikającego z zdaniami z zakresu ZBUN, wykorzystania platformy Moodle w kształceniu studentów, 

zachowania i umundurowania na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, działań 

promocyjnych i na rzecz środowiska lokalnego, integracji między kierunkowej studentów WNoZ, 

regulaminów w WNoZ, ubezpieczenia oc, konferencji w WNoZ, studenckich kół naukowych i innych 

bieżących zagadnień wynikających z procesu kształcenia oraz działalności WNoZ, pozostałe jw. 

 

V. 3.20.Analiza samooceny dziekanatu WNoZ. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak w pkt.V.1.20 

V.3.21.Analiza potwierdzenia efektów uczenia się. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak w pkt.V.1.21 

V.3.22.Analiza efektów uczenia się zdobytych w  innej uczelni, na takim samym kierunku  

W semestrze zimowym: 

Pielęgniarstwo studia I stopnia – podanie o uznanie oceny złożyło 5 studentów (łącznie 9 podań) 

z czego na podstawie opinii Komisji ds. zaliczenia efektów uczenia się wydano 9 opinii 

pozytywnych ze zgodą na przepisanie oceny. 

 

W semestrze letnim: 

Pielęgniarstwo studia I stopnia – podanie o uznanie oceny złożyło 5 studentów (łącznie 18 

podania) z czego decyzją Komisji ds. zaliczenia efektów uczenia się wydano 2 opinie pozytywne 

ze zgodą na przepisanie oceny i 16 opinii negatywnych. 
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V.3.23.Analiza i ocena przeciwdziałania dyskryminacji, działaniom mobbingowymi innym 

zdarzeniom. Propozycje działań doskonalących. 

Analogicznie jak w pkt.V.1.23 

V. 3.24.Ocena przepływu informacji. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak w pkt.V.1.24 

V.3.25. Ocena upublicznienia wyników analizy jakości kształcenia. Propozycje działań 

doskonalących 

Analogicznie jak w pkt.V.1.25 
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V.4. KOSMETOLOGIA studia I stopnia 

V.4.1 Ocena programu studiów oraz propozycje działań doskonalących  

V.1.1.a. Wyniki/ efekty przeglądu programu studiów i propozycje doskonalenia 

programu studiów 

Przegląd programu studiów wg checklisty przeglądu programu studiów 

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Kosmetologia  Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB DOKONUJĄCYCH 
PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Przewodnicząca –  

mgr Aleksandra Sikorska – Iwańska 

Zastępca Przewodniczącej – 

mgr Sandra Moderacka 

 

 

mgr Eliza Kolczyńska 

mgr Katarzyna Błoch 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Agata Wiśniewska 

Kosmetologia I⁰ II rok 

Milena Zmysłowska 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Andżelika Prusińska 

 

 

 

Absolwent/ interesariusz zewnętrzny 

Szatkowska Marta 
data dokonania przeglądu 
programu: 

24.04.2021 
 

PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 

Czy wykazano związek kierunku studiów ze strategią 
uczelni/wydziału? 

X  Wg poniższej tabeli: Przegląd 
programu studiów wg 
wskaźników i cech 
charakterystycznych  
 
 

Czy nazwa kierunku/ specjalności jest adekwatna do 
zakładanych efektów uczenia się? 

X  

Czy wykazano zgodność efektów uczenia się z 
potrzebami społeczno-gospodarczymi?  

X  

Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami 
kształcenia oraz opisują, w sposób trafny, specyficzny, 
realistyczny i pozwalający na stworzenie systemu 
weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje 
społeczne osiągane przez studentów, a także 
odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy 
Kwalifikacji oraz profilowi praktycznemu? 

X  
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Czy przyporządkowano kierunek do dyscypliny lub 
dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się, ze 
wskazaniem dyscypliny wiodącej? 

X  

Czy określono kompetencje oczekiwane od kandydata 
ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego i 
drugiego stopnia? 

X  

Czy przedstawiono koncepcję kształcenia (ogólne cele 
kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia, 
wizję absolwenta na rynku pracy)? 

X  

Czy w przygotowywaniu programu korzystano ze 
wzorców krajowych lub międzynarodowych? 

X  

Czy w programie studiów określono formę lub formy 
studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS 
konieczną do ukończenia studiów na danym poziomie?  

X  

Czy określono zajęcia lub grupy zajęć wraz z 
przypisaniem do nich efektów uczenia się i treści 
programowych zapewniających uzyskanie tych 
efektów? 

X  

Czy określono sposoby weryfikacji i oceny efektów 
uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 
całego cyklu kształcenia? 

X  

Czy określono łączną liczbę punktów ECTS, jaką student 
musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 
bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia? 

X  

Czy określono liczbę punktów ECTS, jaką student musi 
uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą 
niż 5 punktów ECTS – w przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne? 

X   

Czy określono wymiar, zasady i formę odbywania 
praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką 
student musi uzyskać w ramach tych praktyk? 

X  

Czy w programie studiów pierwszego stopnia i 
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w 
formie studiów stacjonarnych uwzględniono zajęcia z 
wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 
60 godzin? (zajęciom z wychowania fizycznego nie 
przypisuje się punktów ECTS) 

X  

Czy program studiów umożliwia studentowi wybór 
zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie 
mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS lub zgodnie ze 
standardem kształcenia na kierunku i poziomie studiów 
(jeśli dotyczy)? 

X  

Czy w programie studiów dla kierunku 
przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 
określono dla każdej z tych dyscyplin procentowy udział 
liczby punktów ECTS ze wskazaniem dyscypliny 
wiodącej? 

X  



466 
 

Czy program studiów obejmuje zajęcia kształtujące 
umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% 
liczby punktów ECTS? 

X  

Czy określone w programie studiów efekty uczenia się 
uwzględniają efekty w zakresie znajomości języka 
obcego? 

X  

Czy efekty uczenia się dla studiów kończących się 
uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra 
inżyniera zawierają również pełny zakres efektów dla 
studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji 
inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego 
stopnia określonych w przepisach?  

 Nie 
dotyczy 

Czy efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają pełny 
zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się 
zawartych w standardach kształcenia określonych w 
rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy? 

 Nie 
dotyczy 

Czy zaplanowano prowadzenie zajęć kształtujących 
umiejętności praktyczne: 1) w warunkach właściwych 
dla danego zakresu działalności zawodowej; 2) w 
sposób umożliwiający wykonywanie czynności 
praktycznych przez studentów? 

X  

Czy w programie studiów uwzględnia się wnioski z 
analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami 
rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników 
monitoringu losów absolwentów? 

X  

Czy prowadzona jest współpraca z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, w 
konstruowaniu programu studiów, jego realizacji oraz 
doskonaleniu? 

X  

Czy relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w 
odniesieniu do programu studiów i wpływ tego 
otoczenia na program i jego realizację podlegają 
systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a 
wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach 
doskonalących? 

X  

Czy treści programowe są zgodne z efektami uczenia się 
oraz uwzględniają aktualną wiedzę i jej zastosowania z 
zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek 
jest przyporządkowany, normy i zasady, a także 
aktualny stan praktyki w obszarach działalności 
zawodowej/ gospodarczej oraz zawodowego rynku 
pracy właściwych dla kierunku? 

X   

Czy treści programowe w przypadku kierunków studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodów, o 
których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy obejmują pełny 
zakres treści programowych zawartych w standardach 
kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych 
na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy? 

 Nie 
dotyczy 
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Czy harmonogram realizacji programu studiów oraz 
formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 
liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy 
studentów mierzony liczbą punktów ECTS, umożliwiają 
studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się? 

X  

Czy harmonogram realizacji programu studiów oraz 
formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 
liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 
prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy 
studentów mierzony liczbą punktów ECTS w przypadku 
kierunków studiów przygotowujących do wykonywania 
zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są 
zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w 
standardach kształcenia określonych w 
rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy? 

 Nie 
dotyczy 

Czy metody kształcenia są zorientowane na studentów, 
motywują ich do aktywnego udziału w procesie 
nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom 
osiągnięcie efektów uczenia się, w tym w szczególności 
umożliwiają przygotowanie do działalności zawodowej 
w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla 
kierunku? 

x  

Czy program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór 
nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 
środowisko, w którym mają miejsce, w tym 
infrastruktura, a także kompetencje opiekunów 
zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz 
osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w 
szczególności tych, które są związane z 
przygotowaniem zawodowym? 

X  

Krótkie omówienie sugestii zmian programowych 
zgłaszanych przez pracowników, studentów i 
pracodawców: 

Opisano w dalszej części Raportu 

 

Przegląd programu studiów wg wskaźników i cech charakterystycznych  
MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Kosmetologia  Poziom studiów studia I stopnia 

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB 

DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Przewodnicząca –  

mgr Aleksandra Sikorska – Iwańska 

Zastępca Przewodniczącej – 
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mgr Sandra Moderacka 

 

 

mgr Eliza Kolczyńska 

mgr Katarzyna Błoch 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Agata Wiśniewska 

Kosmetologia I⁰ II rok 

Milena Zmysłowska 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Andżelika Prusińska 

 

 

 

Absolwent/ interesariusz zewnętrzny 

Szatkowska Marta 

data dokonania przeglądu 

programu: 

21.04.2021 

zagadnienia KOMENTARZE 

Ogólna 

charakterystyka 

programu studiów (z 

wyszczególnieniem 

podstawowych zalet i 

potencjalnych wad). 

Wskaźniki 

programu studiów  
Ocena wskaźników studiów 

Nazwa kierunku 

studiów: 
Kosmetologia 

Poziom studiów:  I⁰ 

Profil studiów:  Praktyczny 

Profil kształcenia określony dla kierunku odpowiada 

efektom uczenia się, celom i zakresowi kształcenia na tym 

kierunku oraz świadczeniem realizowanym na runku usług 

kosmetologicznych. Jest zgodny z Ustawą z dnia 12 lipca 

2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1668, ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 3 lipca 2018 

r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze zmianami) 

Forma studiów:  Stacjonarne 

Nazwa dyscyplin 

 ( wraz z ich 

odsetkiem udziałów 

i wskazaniem 

dyscypliny 

wiodącej), do 

których kierunek 

został 

przyporządkowany. 

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu:  

a. Dyscyplina wiodąca: Nauki o zdrowiu - 90%  

b. Nauki medyczne - 10%  

 

Uzasadnienie:  

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu 

kosmetologa. Kosmetolog posiada i wykorzystuje w swojej 

pracy specjalistyczną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii 
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człowieka, dermatologii, toksykologii, chemii kosmetycznej 

i dietetyki. W zakres usług kosmetologa wchodzi 

wykonywanie zabiegów profilaktycznych, pielęgnacyjnych 

oraz wspomagających leczenie dermatologiczne. Doradztwo 

w zakresie pielęgnacji skóry, stosowania specjalistycznych 

kosmetyków i preparatów z uwzględnieniem ich składu i 

właściwości. Kształcenie na kierunku kosmetologia na 

poziomie studiów pierwszego stopnia, w związku z 

powyższym, wykazuje interdyscyplinarny charakter 

powiązany z różnymi dyscyplinami nauki, tj. dziedziną nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu. Powiązania te dotyczą 

zarówno charakterystyki sylwetki absolwenta, jak i 

programu studiów. Również efekty uczenia się oraz cele i 

zakres kształcenia, określone dla kierunku kosmetologia 

odpowiadają wskazanej dziedzinie i dyscyplinom 

naukowym. Efekty uczenia się są : - zgodne z koncepcją i 

celami kształcenia oraz profilem praktycznym studiów oraz 

z szóstym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji - 

specyficzne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy i jej 

zastosowaniami w zakresie dyscyplin, do których kierunek 

jest przyporządkowany, a także stanem praktyki w obszarach 

działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku kształcenia - możliwe 

do osiągnięcia i sformułowane w sposób zrozumiały, 

pozwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji oraz 

uwzględniają w szczególności umiejętności praktyczne, 

komunikowania się w języku obcym i kompetencje 

społeczne niezbędne w działalności zawodowej właściwiej 

dla kierunku studiów. 

Liczba lat studiów :  właściwa 

 

Liczba semestrów: właściwa 

Liczba ECTS z 

podziałem na: 

 - cykl kształcenia  

- poszczególne lata 

 

 

 

- poszczególne 

semestry 

właściwa 

Wymiar zajęć 

praktycznych – 
✓ Nie dotyczy 
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godziny/ ECTS ( 

jeśli dotyczy) 
 

Wymiar praktyk 

zawodowych 

godziny / ECTS 

Właściwy  

Tytuł zawodowy 

absolwenta 
Licencjat kosmetologii 

Liczba godzin z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli 

akademickich lub 

innych osób 

prowadzących 

zajęcia. 

Właściwy 

Liczba punktów 

ECTS objętych 

programem 

studiów 

uzyskiwana w 

ramach zajęć z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczycieli 

akademickich lub 

innych osób 

prowadzących 

zajęcia i studentów. 

Właściwy  

Łączna liczba 

godzin i punktów 

ECTS 

przyporządkowana 

zajęciom 

kształtującym 

umiejętności 

praktyczne. 

Właściwy  

 

Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS objętych 

programem 

studiów 

uzyskiwana w 

ramach zajęć do 

wyboru. 

Właściwa  

 

Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS 

przypisanych 

zajęciom z 

dziedziny nauk 

humanistycznych i / 

lub społecznych 

Właściwa  

 

Język obcy, liczba 

godzin i liczba 

ECTS przypisana 

do zajęć z tego 

języka oraz poziom 

Właściwa  
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jego opanowania w 

trakcje studiów 

Liczba godzin i 

liczba punktów 

ECTS 

przyporządkowana 

zajęciom z 

wykorzystaniem 

metod i technik 

kształcenia na 

odległość. 

Właściwa  

 

Liczba punktów 

ECTS przypisana 

za przygotowanie 

pracy dyplomowej i 

egzamin 

dyplomowy 

Właściwa  

Moduły z 

przypisaną liczbą 

godzin i liczbą 

ECTS. 

Właściwie  

Poprawność formalna 

względem 

obowiązujących norm i 

przepisów prawnych  

 

Zgodność 

programu z 

prawem 

europejskim 

Program studiów zgodny z: 

Systemem Bolońskim 

Zgodność 

programu z 

prawem 

dotyczącym 

szkolnictwa 

wyższego  

Kierunek kosmetologia jest przypisany do dyscypliny nauk 

medycznych 10%  i nauk o zdrowiu 90%. – dyscyplina 

wiodąca.  Umiejscowienie kierunku w ww. dziedzinach nauki  

i dyscyplinach naukowych jest zgodne ze standardem 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

kosmetologa z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze 

zmianami; Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. 2021 poz. 

478) oraz Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r.poz. 1669, ze zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 20 września  2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  

(Dz.U.2018 poz.1818). 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.  U.  z 2018 r. poz. 1668, ze zmianami), 

- Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo  
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   o szkolnictwie  wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1669, ze. zmianami). 

- Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji  

   (Dz.U.2020, poz. 226 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP 

z 12 lutego 2020 w sprawie     ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o Zintegrowanym  Systemie. Kwalifikacji), 

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 14 listopada 2018 r. ze zmianami w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 września 2018  r. w  sprawie studiów (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami). 

Zgodność 

programu z 

prawem  

regulującym 

kształcenie na 

kierunku 

pielęgniarstwo 

- Nie dotyczy 

Zgodność 

programu z 

prawem 

dotyczącym 

praktyki 

pielęgniarskiej i 

rynku usług 

zdrowotnych 

- Nie dotyczy 

Zgodność 

programu z  

wytycznymi 

KRASzPiP 

- nie dotyczy 

Zgodność z  

prawem 

uczelnianym  

Program studiów zgodny z: 

- Misją Uczelni, 

- Misją Wydziału Nauk o Zdrowiu 

- Strategią Rozwoju Uczelni, 

- Strategią Rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu 

- Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 

- Programem Rozwojowym Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Płocku powiązanym z Monoprofilowym 

Centrum Symulacji Medycznej, 

- Uczelnianymi wytycznymi dotyczącymi opracowania 

programu studiów 

- Regulaminem studiów 

- Uchwałami senatu MUP 

- Uchwałami Rady Programowo-Dydaktycznej WNoZ 
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Program uwzględnia również opinie Rady Interesariuszy i 

Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.  
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Wartość 

merytoryczna, a 

w szczególności:  

Dostosowanie 

programu do 

aktualnych 

potrzeb rynku 

pracy. 

Adekwatność 

przyjmowanych 

rozwiązań 

względem 

zakładanych 

efektów uczenia 

się 

Spójność 

poszczególnych 

elementów i 

integralność 

programu.  

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów kształcenia  ze 

strategią uczelni oraz 

polityką jakości 

Kształcenie na kierunku kosmetologia na poziomie studiów pierwszego stopnia, w związku z 

powyższym, wykazuje interdyscyplinarny charakter powiązany z różnymi dziedzinami nauki, 

tj.  dziedziną  nauk medycznych i nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Powiązania te dotyczą 

zarówno charakterystyki sylwetki absolwenta, jak  i programu studiów. Również efekty uczenia 

się oraz cele i zakres kształcenia, określone dla kierunku kosmetologia odpowiadają wskazanym 

dziedzinom i dyscyplinom naukowym. 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się z 

dyscypliną lub 

dyscyplinami do których 

kierunek jest 

przyporządkowany 

Kierunek kosmetologia jest przypisany do dyscypliny nauk medycznych 10%  i nauk o zdrowiu 

90%. – dyscyplina wiodąca.  Umiejscowienie kierunku w ww. dziedzinach nauki  i 

dyscyplinach naukowych jest zgodne ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu kosmetologa z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zmianami; Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. 2021 poz. 478) oraz Ustawą z dnia 3 lipca 

2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 

2018 r.poz. 1669, ze zmianami) 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września  2018 r. w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  (Dz.U.2018 

poz.1818). 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.  

   U.  z 2018 r. poz. 1668, ze zmianami), 

- Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

   o szkolnictwie  wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze. zmianami). 
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- Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

   (Dz.U.2020, poz. 226 obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12 lutego 2020 w sprawie     

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym  Systemie. Kwalifikacji), 

-Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. ze 

zmianami w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018  r. w  

sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami). 

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się czy 

uwzględnianych 

postępach w obszarach 

działalności 

zawodowej/gospodarczej 

właściwych dla kierunku 

Koncepcja i cele kształcenia: 

a. są zgodne z misją i ze Strategią MUP oraz misją i Strategią Wydziału Nauk o Zdrowiu, a 

także uczelnianą i wydziałową polityką jakości, 

b. mieszczą się w dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany, 

c. uwzględniają postęp w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla 

kierunku kosmetologia  

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji i 

celów uczenia się czy są 

zorientowane na 

potrzeby otoczenia 

społeczno- 

gospodarczego, w tym w 

szczególności 

zawodowego rynku 

pracy 

Efekty uczenia się są : 

- zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz profilem praktycznym studiów oraz  z  szóstym 

poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji 

- specyficzne  i zgodne z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie dyscyplin, 

do których kierunek jest przyporządkowany, a także stanem praktyki  w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku kształcenia 
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- możliwe do osiągnięcia i sformułowane w sposób zrozumiały, pozwalający na stworzenie 

systemu ich weryfikacji 

oraz  

uwzględniają w szczególności umiejętności praktyczne, komunikowania się w języku obcym i 

kompetencje społeczne niezbędne w działalności zawodowej właściwiej dla kierunku studiów.  

 

Analiza w zakresie 

zgodności koncepcji 

celów uczenia się czy 

zostały określone we 

współpracy z 

interesariuszami 

wewnętrznymi i 

zewnętrznymi 

W opracowaniu efektów uczenia się  i programu studiów uczestniczyli nauczyciele 

akademiccy, studenci, przedstawiciele pracodawców. 

Efekty uczenia się oraz program studiów uzyskały pozytywne opinie interesariuszy 

zewnętrznych i wewnętrznych, tj.: 

- Rady Interesariuszy dla Kierunku Kosmetologia  

-zrzeszającej przedstawicieli pracodawców, głównie właścicieli gabinetów 

kosmetologicznych, absolwentów WNoZ oraz przedstawicieli nauczycieli  

i przedstawicieli studentów, 

- Wydziałowej Komisji Programowo- Dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

-  Wydziałowej Komisji ds. Jakość Kształcenia – tj. Zespół ds. ds. programów studiów oraz 

Zespół ds. analizy efektów uczenia się  

-  Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. 

Definiując efekty uczenia się i opracowując program studiów  uwzględniono: 

- Strategią MUP i Strategią Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
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-  politykę jakości kształcenia opisaną Wewnętrznym Systemem Zapewnienia Jakości 

Kształcenia,  

- dyscypliny, do których kierunek został przyporządkowany,  

- plany rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

- postęp technologiczny, naukowy i merytoryczny w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej  

   właściwych dla kierunku kosmetologia, 

- potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym  dynamicznie zmieniające się potrzeby 

zawodowego rynku pracy w kraju i w regionie wymagające przygotowania absolwentów 

kierunku kosmetologia o wysokich kompetencjach zawodowych, posiadających umiejętności 

elastycznego reagowania na potrzeby pracodawców w zakresie realizacji świadczeń 

zawodowych,   

- uwarunkowania demograficzne, zdrowotne i społeczne regionu oraz kraju, 

 - wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów kierunku pielęgniarstwo,  

- wzorce międzynarodowe w procesie kształcenia kosmetologów,  

- uwarunkowania europejskie i perspektywy krajowe rozwoju kosmetologii, 

-współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w analizowaniu i organizacji kształcenia 

praktycznego, 

- nowoczesną infrastrukturę WNoZ, 

- nowoczesne metody kształcenia, w tym również metody symulacji i związane z nimi 

narzędzia informatyczne,  

-profesjonalną kadrę dydaktyczną z bogatym doświadczeniem praktycznym,  
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- uwarunkowania formalno-prawne kształcenia na kierunku kosmetologia 

• Ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 

poz. 64) 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 

poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218) 

• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 

sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 ze zmianami) 

• Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1668) 

Ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie  

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, ze. zmianami). 

Analiza poprawności i 

zgodności danych 

uwzględnionych w 

przeglądzie koncepcji  

kształcenia i programu 

studiów  z 

obowiązującymi 

wymaganiami, w tym 

również standardami 

kształcenie( jeśli 

dotyczy) 

Efekty uczenia się określone dla kierunku uwzględniają wszystkie efekty uczenia się – ogólne 

i szczegółowe określone w standardzie kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu 

kosmetologa 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  

Analiza zgodności 

efektów uczenia się z 

koncepcją, celami 

kształcenia i profilem 

studiów  

Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją kształcenia i programem studiów.  

Efekty uczenia się przyporządkowano do dyscypliny Nauki o Zdrowiu  - jako dyscypliny 

wiodącej (81%) oraz dyscypliny Nauki medyczne (19%). 

Są zgodne również ze strategią Wydziału. 

Koncepcje i cele kształcenia zakładają  realizację programu studiów na kierunku 

Kosmetologia - studia Iº, uwzględniających dążenie do uzyskania przez absolwenta wysokich 
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kompetencji zawodowych i społecznych, które nabywa nowe lub doskonali dotychczasowe 

umiejętności w ramach ciągłego rozwoju osobowego  zawodowego.-uchwała Senatu 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku nr 79,  z dnia 10.09.2019 w sprawie przyjęcia 

Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Efekty uczenia się są zgodne z celami kształcenia -określonymi w programie studiów,a w 

szczególności z sylwetką absolwenta studiów Iº na kierunku Kosmetologia o profilu 

praktycznym. uchwała Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku nr 79,  z dnia 

10.09.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Efekty uczenia się są zgodne z profilem studiów stwarzają absolwentowi możliwość rozwoju 

optymalnej kariery zawodowej, poprzez wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności, postawy 

prospołeczne i obywatelskie zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz wyzwaniami 

globalizacji.- uchwała Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku nr 79,  z dnia 

10.09.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Analiza zgodności 

efektów uczenia się z 

odpowiednim poziomem 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Efekty uczenia się poza właściwą implementacją do programu studiów; ich powiązaniem z 

koncepcją i celami kształcenia  zostały właściwe przyporządkowane do szóstego poziomu 

Polskiej Ramy Kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji -Dz.U. 2018 poz. 2218;  Ustawa 

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2020, poz. 226 

obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 12 lutego 2020 w sprawie     ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o Zintegrowanym  Systemie. Kwalifikacji).  

Analiza zgodności 

efektów uczenia się z: 

-  aktualnym stanem 

wiedzy, 

- dyscyplinami 

naukowymi, do których 

Efekty uczenia się są zgodne z aktualnym stanem wiedzy w zakresie dyscyplin: nauki o zdrowiu 

i nauki medyczne, do których kierunek studiów został przyporządkowany.  

są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności 

zawodowego rynku pracy. Efekty uczenia się  wskazane do osiągnięcia w toku kształcenia oraz 

treści i metody kształcenia służące ich osiągnięciu są kompatybilne z zadaniami zawodowymi 
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kierunek został 

przyporządkowany, 

- praktyki zawodowej, 

- zawodowego rynku 

pracy. 

realizowanymi przez kosmetologa,; a także przygotowują do świadczenia pracy w różnej 

formule prawnej, tj. na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, samozatrudnieniu, 

stosunku służbowym oraz wolontariacie. 

 

Analiza efektów uczenia 

się w zakresie: 

- umiejętności 

praktycznych, 

- umiejętności 

posługiwania się 

językiem angielskim na 

poziomie B2 

- kompetencji 

społecznych 

koniecznych w 

działalności zawodowej   

Efekty uczenia się umożliwiają zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych i 

kompetencji społecznych właściwych dla zakresu pracy kosmetologa i podjęcia/kontynuacji 

dalszego kształcenia.  

Efekty uczenia się zgodnie ze standardem kształcenia: 

-  zostały skalsyfikowane w trzy grupy: w zakresie wiedzy, w zakresie umiejętności, w zakresie 

kompetencji społecznych.  Efekty uczenia się zostały właściwie przypisane do form zajęć o 

charakterze aktywizującym, co umożliwia ich osiągnięcie przez studentów. Stanowią podstawę 

do realizacji zadań zawodowych i świadczeń kosmetologicznych przez absolwentów na rynku 

świadczeń zdrowotnych. Efekty uczenia się dla zajęć o charakterze praktycznym, w tym m. in. 

dla zajęć  praktycznych i praktyk zawodowych umożliwiają osiągnięcie specjalistycznych 

umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych wymaganych w pracy kosmetologa i 

określonych w standardzie kształcenia, które przygotowują do wykonywania zawodu 

kosmetologa zgodnie; 

-  w grupie efektów uczenia się uwzględniono umiejętności posługiwania się językiem 

angielskim na poziomie B2  ESOKJ, które przypisano do zajęć: język angielski w formie 

ćwiczeń; 

-  uwzględniono wszystkie efekty w zakresie kompetencji społecznych. Efekty te są zgodne 

również z sylwetką absolwenta, przygotowując go do przestrzegania w pracy zawodowej. 

Efekty w zakresie umiejętności zawodowych, posługiwania się językiem obcym i kompetencji 

społecznych  zostały w większości przypisane do dominującej dyscypliny naukowej: nauki o 

zdrowiu.  



481 
 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Analiza treści 

programowych w 

zakresie zgodności z 

efektami uczenia się 

Treści programowe są wewnętrznie spójne oraz zgodne z: 

- poziomem kształcenia - studiów pierwszego stopnia, 

- określonymi dla kierunku  efektami uczenia się,  

- celami i zakresem kształcenia na kierunku, 

Treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się. 

Analiza treści 

programowych pod 

kątem zgodności z 

wiedzą i praktyką w 

zakresie dyscypliny/ 

dyscyplin, do których 

przyporządkowano 

kierunek studiów 

Treści kształcenia uwzględniają wiedzę i jej zastosowania w zakresie dyscyplin: nauki o 

zdrowiu (dyscyplina wiodąca) i nauki medyczne, do których kierunek został 

przyporządkowany. 

Analiza treści 

programowych, w 

kontekście 

kompatybilności z 

obowiązującymi 

normami i zasadami 

właściwymi dla danego 

zakresu działalności 

zawodowej 

Zgodnie z profilem praktycznym studiów treści programowe określone w sylabusach/ kartach 

przedmiotów i przydzielone do grup szczegółowych efektów uczenia się, odnoszą się do norm 

i zasad praktyki z obszaru działalności zawodowej kosmetologa, a także zawodowego rynku 

pracy w zakresie świadczeń kosmetologicznych, uwarunkowaniami prawa zawodowego, prawa 

regulującego świadczenia zdrowotne, funkcjonowanie podmiotów leczniczych, etyki 

zawodowej, wytycznymi konsultantów krajowych i wojewódzkich w poszczególnych 

dziedzinach kosmetologii.  

Analiza treści 

programowych w 

zakresie uwzględnienia 

aktualnej wiedzy i stanu 

praktyki w obszarach 

działalności zawodowej 

/gospodarczej oraz 

Treści kształcenia uwzględniają aktualną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, 

podstawowych, kierunkowych, do wyboru, ogólnouczelnianych oraz są właściwe dla 

aktualnego stanu praktyki w obszarach działalności zawodowej. Treści kształcenia przypisane 

poszczególnym przedmiotom zawierają zagadnienia dotyczące nowoczesnego, opartego na 

dowodach naukowych podejścia do kosmetologii. W programie kształcenia  uwzględniono  
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zawodowego rynku 

pracy zgodnie z 

kierunkiem studiów 

aktualnie stosowane w praktyce rozwiązania naukowe. Wiedza bazuje na aktualnej literaturze 

i doniesieniach naukowych.  

Analiza kompleksowości 

treści programowych 
Treści programowe są kompleksowe, adekwatne do zajęć przewidzianych w programie 

studiów pierwszego. Uwzględniają także treści wynikające z przedmiotów fakultatywnych i  

przedmiotów dodatkowych, określonych jako ogólnouczelniane. W sylabusach przedmiotów 

określono także treści programowe w odniesieniu do pracy własnej studenta pod kierunkiem 

nauczyciela ze wskazaniem liczby godzin przeznaczonych na ich realizację oraz przypisanej 

liczby ECTS. 

Analiza specyfiki treści 

programowych dla 

danego kierunku 

studiów 

Treści programowe są  zgodne ze specyfiką kierunku studiów. 

Analiza treści 

programowych w 

kontekście zapewnienia 

możliwości osiągnięcia 

przez studentów efektów 

uczenia się 

Treści programowe umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się  

Analiza treści 

kształcenia w zakresie 

uwzględnienia pełnego 

zakresu treści 

programowych 

określonych w 

standardach kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

Treści kształcenia uwzględniają pełen zakres treści określonych  w standardzie kształcenia na 

studiach pierwszego stopnia.   

Analiza planu studiów Plan studiów/ harmonogram studiów  jest zgodny z rozporządzeniem  

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018   r. w  sprawie studiów (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1861 ze zmianami)  

Uwzględnia: 
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- podział na lata i semestry kształcenia, 

- grupy zajęć (moduły)   i zajęcia (przedmioty) przypisane do poszczególnych grup 

(modułów),  

- liczbę godzin do zajęć i poszczególnych form tych zajęć dla zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych, 

- liczbę godzin  dla semestrów, dla poszczególnych roczników i sumarycznie dla całego cyklu 

kształcenia,  

- liczbę godzin dla zajęć w ramach nauk społecznych i humanistycznych, 

- liczbę godzin zajęć z języka angielskiego, 

- liczbę godzin zajęć z bezpośrednim udziałem nauczyciela lub innej osoby, 

- liczbę godzin na pracę własną studenta pod kierunkiem nauczyciela 

- liczbę godzin zajęć do wyboru, 

- liczbę godzin zajęć z wychowania fizycznego, 

- liczba godzin dodatkowych/ ogólnouczelnianych,  

  - liczbę ECTS dla zajęć i grup zajęć, wyodrębnioną liczbę ECTS dla grup o charakterze 

praktycznym, 

- liczbę ECTS dla zajęć z języka angielskiego 

- liczbę ECTS dla zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,  

- liczbę ECTS dla poszczególnych semestrów, dla poszczególnych roczników i sumarycznie 

dla całego cyklu kształcenia,  
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- liczbę ECTS  dla zajęć w ramach nauk społecznych i humanistycznych, 

- liczbę ECTS dla zajęć do wyboru.  

- liczbę ECTS dla seminarium dyplomowego,  

- liczbę ECTS dla egzaminu dyplomowego. 

- liczba ECTS za zajęcia dodatkowe/ ogólnouczelniane. 

Również plan zajęć do realizacji przez studenta uwzględnia równomierne obciążenie pracę.  

Plan studiów umożliwia studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  

Analiza równomiernego 

obciążenia studentów w 

poszczególnych latach i 

semestrach 

Studenci obciążeni pracą równomiernie, z uwzględnieniem poszczególnych semestrów (nie 

mniej niż 30 ECTS na semestr) i poszczególnych lat studiów (nie mniej niż 60 ECTS na rok), 

uwzględniając nakład pracy studentów niezbędny do osiągnięcia przez nich efektów uczenia 

się  przypisanych do grup zajęć i poszczególnych przedmiotów. 

  

Analiza sekwencyjności 

przedmiotów 
Sekwencja przedmiotów właściwa. Należy podkreślić, że w programie studiów uwzględniono 

sekwencyjność grup zajęć, zajęć (przedmiotów), form zajęć i treści kształcenia. Taka 

struktura sekwencyjności zapewnia studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  

METODY KSZTAŁCENIA  

Wskazane w programie 

metody kształcenia 
W programie studiów wskazano formy zajęć: wykłady, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia, 

PZ. Natomiast jako metody:  metody podające np. wykład informacyjny; metody problemowe, 

metody aktywizujące np. wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, studiowanie 

literatury, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów; metody eksponujące np. film, metody 

programowane z użyciem komputera; metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia, ćwiczenia 

laboratoryjne, instruktaż (wstępny, bieżący, końcowy), metoda indywidualnych przypadków, 

praca w grupie, metody stosowane w sytuacji wykonywania świadczeń zdrowotnych w 
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naturalnym środowisku, pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela lub opiekuna praktyki 

zawodowej. W doborze metod uczenia się są uwzględniane najnowsze osiągnięcia dydaktyki 

akademickiej, a w nauczaniu i uczeniu się odpowiednio dobrane środki i narzędzia 

dydaktyczne wspomagające osiąganie efektów uczenia się, nowoczesne multimedialne 

narzędzia dydaktyczne zapewniające stały kontakt między nauczycielem a studentami i 

możliwość weryfikacji efektów uczenia się.  

Analiza czy metody 

kształcenia są 

zorientowane na 

studentów i czy 

motywują ich do 

aktywnego udziału w 

procesie nauczania, 

uczenia się 

Metody kształcenia  zapewniają stymulację  studentów do samodzielności i pełnienia aktywnej 

roli w procesie uczenia się. W większości są to metody problemowe i aktywizujące, dzięki 

którym studenci mogą nabywać kompetencje w zakresie samodzielnego uczenia się. Metody 

kształcenia zostały wskazane w sylabusach/ kartach przedmiotów. Określono także metody 

kształcenia w odniesieniu do pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela. 

Analiza czy w 

programie uwzględnia 

się środki dydaktyczne 

właściwe dla efektów 

uczenia się 

W programie wskazano właściwe  środki dydaktyczne  adekwatnie do określonych efektów 

uczenia się, co umożliwia studentom ich osiągnięcie. 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie studiów 

metody i środki 

dydaktyczne 

umożliwiają osiągnięcie 

efektów uczenia się, w 

tym określone w 

standardzie kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

W programie studiów uwzględnione są metody i środki dydaktyczne umożliwiające 

osiągnięcie określonych efektów uczenia się. 

 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie studiów 

metody i środki 

dydaktyczne 

umożliwiają 

przygotowanie do 

działalności zawodowej 

W programie studiów uwzględnione są metody i środki dydaktyczne  umożliwiające 

przygotowanie do działalności zawodowej na rynku pracy. 

Metody kształcenia na kierunku kosmetologia na poziomie studiów pierwszego stopnia 

zapewniają przygotowanie do działalności zawodowej kosmetologa. W przygotowaniu do 

zawodu kosmetologa wskazano zróżnicowane metody i środki umożliwiające przyswajanie 
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w obszarach 

zawodowego rynku 

pracy właściwych dla 

kierunku 

wiedzy, rozwiązywanie problemów, nabywanie umiejętności oraz działalność praktyczną. 

Przygotowują studentów do pełnienia aktywnej roli zawodowej poprzez np. ćwiczenia w 

ramach symulacji medycznej, realizację zadań w ramach pracy własnej studenta pod 

kierunkiem nauczyciela, pracę z pacjentem w warunkach rzeczywistych w ramach praktyk 

zawodowych. Wskazane metody integrują wiedzę z różnych dziedzin, uczą myślenia 

problemowego i praktycznego rozwiązywania problemów, sprawnego podejmowania decyzji, 

samodzielnego zajmowania stanowiska, krytycznego myślenia zawodowego. Uwzględnione w 

programie studiów metody uczą wartościowania i prawidłowej oceny. Pozwalają także na 

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb studentów i umożliwiają osiągnięcie zakładanych 

efektów uczenia się zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na 

rynku pracy. 

 

Analiza czy 

uwzględnione w 

programie metody i 

środki dydaktyczne są 

zgodne ze standardem 

kształcenia (jeśli 

dotyczy) 

Program uwzględnia metody i środki dydaktyczne, które są zgodne ze standardem 

kształcenia. 

Środki dydaktyczne, np., wyposażenie pracowni nauk podstawowych, pracowni 

informatycznych, opisy indywidualnych przypadków, bibliograficzne bazy cyfrowe itd.. 

umożliwiają spełnienie wymogów standardu kształcenia dla osiągnięcia przez studentów 

efektów uczenia się.  

Analiza metod i 

środków dydaktycznych 

uwzględnionych w 

programie w zakresie 

możliwości opanowania 

języka obcego na 

właściwym poziomie 

ESOKJ 

Wskazane w programie metody kształcenia związane z nabywaniem umiejętności 

posługiwania się językiem obcym (ćwiczenia uwzględniające słownictwo zawodowe: słowne 

(opis, praca z książką/w parach/grupach, konwersacja; oglądowe (pokaz, wykorzystanie 

materiałów audiowizualnych), praktyczne (działalność własna)), umożliwiają uzyskanie 

kompetencji w zakresie opanowania języka obcego na poziomie B2.    

Analiza zakresu 

zastosowania metod i 

technik kształcenia na 

odległość w metodyce 

kształcenia 

W ramach kształcenia na odległość uwzględniono  platformy  MS Teams; Moodle, a do 

obsługi studenta Wirtualną Uczelnię (BAZUS). Narzędzia te umożliwiają realizację zajęć z 

wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość. 
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uwzględnionej w 

programie studiów 
 

Analiza wewnętrznej 

spójności 

poszczególnych 

elementów programu 

Stwierdza się wewnętrzną spójność programu studiów: w zakresie struktury, liczby godzin, 

liczby ECTS, efektów uczenia się, treści kształcenia,  sekwencyjności, metod i technik 

nauczania i uczenia się, obciążenia pracą studenta (w cyklu kształcenia, poszczególnych 

latach i semestrach).  

PRAKTYKI  ZAWODOWE 

Analiza wskaźników 

programu praktyk 

zawodowych ( liczba 

godzin liczba ECTS ) 

Praktyki zawodowe: liczba godzin, punktów ECTS, przypisanie do poszczególnych grup zajęć 

(modułów) i poszczególnych zajęć (przedmiotów) uwzględnione w programie studiów, planie/ 

harmonogramie studiów, sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach których wśród form 

realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.  

Analiza efektów uczenia 

się przypisanych do 

praktyk zawodowych  

Efekty uczenia się przypisano do realizacji  w trakcje zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych powiązano z poszczególnymi grupami zajęć (modułami) uwzględniono w 

programie studiów oraz w  sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach których wśród form 

realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także w Dzienniczku 

praktycznych umiejętności zawodowych.  

Analiza treści 

programowych 

przypisanych do 

praktyk zawodowych 

Treści programowe właściwie przypisano do  PZ  co umożliwia osiągnięcie efektów uczenia 

się przypisanych do  PZ.  

Treści programowe przypisane do PZ są w ramach  poszczególnych grupa  zajęć (modułów) 

oraz zajęć (przedmiotów) uwzględniono w  sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach 

których wśród form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a 

także w Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.  

Analiza metod 

weryfikacji i oceny 

osiągania przez 

studentów efektów 

Metody weryfikacji i oceny osiągania przez studentów efektów uczenia się w trakcie zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych są obiektywne, sprecyzowane w programie studiów, 

harmonogramie/ planie studiów, w sylabusach/ kartach przedmiotów w ramach których wśród 
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uczenia się w trakcie 

praktyk zawodowych  
form realizacji zajęć uwzględniono zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także w 

Dzienniczku praktycznych umiejętności zawodowych.   

✓ zaliczenie czynności bieżących,  

✓ obecność na zajęciach i aktywny udział, 

✓ zaliczanie umiejętności praktycznych/efektów uczenia się z ich potwierdzeniem w 

"Dzienniku praktycznych umiejętności zawodowych 

Warunki 

realizacji 

programu  

Adekwatność 

programu 

względem 

zasobów 

kadrowych i 

materialnych 

Wydziału,  

Zgodność z 

możliwościami i 

potrzebami 

studentów.  

 

 Warunki organizacyjne- plan zajęć na terenie Uczelni i w podmiotach kształcenia 

praktycznego, właściwa liczebność grup studenckich, sekwencyjność  grup zajęć (modułów), 

zajęć (przedmiotów), form tych zajęć oraz treści kształcenia są właściwe i umożliwiają 

studentom osiągnięcie efektów uczenia się.  Realizacja programu studiów zgodnie z 

Regulaminem studiów, realizacja kształcenia praktycznego zgodnie z Regulaminem zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych, przeprowadzanie egzaminu dyplomowego (część 

teoretyczna, część praktyczna, obrona pracy dyplomowej) zgodnie z Regulaminem studiów i 

Regulaminem egzaminu dyplomowego, realizacja programu studiów w oparciu o właściwie 

przygotowane sylabusy/ karty przedmiotów zapewnia sprawny przebieg procesu kształcenia. 

Wdrożone procedury antymobingowa i antydyskryminacyjna oraz zasady postępowania w 

przypadku niewłaściwego zachowania studenta zapobiegają patologicznym zjawiskom 

społecznym oraz ułatwiają postępowanie w przypadku ich wystąpienia.  

Program adekwatny do infrastruktury, zasobów rzeczowych i kadrowych Wydziału Nauk o 

Zdrowiu. Nowoczesne sale dydaktyczne, nowoczesne centrum symulacji, kompleksowo 

wyposażone pracownie nauk podstawowych.  Słabą stroną bazy dydaktycznej jest często 

uszkadzający się sprzęt projekcyjny w salach dydaktycznych,  wyeksploatowane komputery w 

Sali komputerowej oraz brak klimatyzatorów w części pracowni dydaktycznych, brak szafek 

w szatniach. W odniesieniu do kadry- zachowany jest wskaźnik dostępności 1;13 oraz 

wskaźnik 50% realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli, dla których Uczelnia jest 

podstawowym miejscem pracy. Kadra o wysokich kwalifikacjach zawodowych z 

wykształceniem kierunkowym zgodnym z nauczanymi przedmiotami, doświadczenie 

zawodowe zgodne z nauczanymi przedmiotami i/ lub dorobek naukowy. Zasadna jest 

stopniowa, zgodna z wewnętrzną procedurą, zamiana zatrudnienia instruktorów i ich awans na 

stanowisko asystenta.  
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Program jest dostosowany do możliwości studentów. Kryteria rekrutacyjne umożliwiają 

przyjęcie na studia kandydatów o kwalifikacjach wejściowych umożliwiających osiągnięcie 

efektów uczenia się w toku studiów.  Program dostosowany jest do możliwości 

psychofizycznych studentów oraz dostosowany do ich potrzeb. Program jest dostępny do 

realizacji przez studentów z niektórymi rodzajami niepełnosprawności. Ze względu na 

specyfikę kierunku nie studiują na nim osoby z niepełnosprawnością  psychiczną lub 

psychoruchową. W przypadku czasowego ograniczenia sprawności fizycznej możliwa jest 

realizacja programu dzięki dostosowaniu infrastruktury Wydziału Nauk o Zdrowiu dla potrzeb 

osób z niepełnosprawnością (windy, podjazdy, nauczanie hybrydowe, indywidualna 

organizacja studiów, wyposażenie do wyroby medyczne- np. stetoskop ze wzmocnionym 

odbiorem dźwięków dla studentów z niedosłuchem,  

Krótkie 

omówienie 

sugestii zmian 

programowych 

zgłaszanych 

przez 

pracowników, 

studentów i 

pracodawców (z 

komentarzem 

dotyczącym 

wprowadzania 

lub nie). 

 Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

1. Poszerzenie kompetencji i umiejętności studentów o techniki z zakresu kosmetologii 

estetycznej. 

2. Zwiększenie częstotliwości wykonywania przez studentów ćwiczeń w parach i grupach (tzw. 

burza mózgów) podczas realizacji ćwiczeń.  

3. Wykorzystanie technik symulacji sytuacji gabinetowej i dobór procedury terapeutycznej dla 

konkretnego przypadku klienta podczas ćwiczeń  

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

1. Wprowadzenie nowego przedmiotu „Kosmetologia estetyczna” 

2. Przeniesienie przedmiotu „ Zakażenie w gabinecie kosmetycznym” z II/ III roku  na I /II rok 

studiów                                 

3. Przeniesienie przedmiotu „Zdrowie publiczne” z II/ III roku na I /II rok studiów                                 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

1. Brak kontynuacji przedmiotów do wyboru: zaawansowane techniki makijażu 

profesjonalnego lub makijaż jako wizerunek człowieka.  
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2. Zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych dotyczących zagadnień szeroko pojętego wizażu 

oraz makijażu. 

3. Przedmiot „Badania naukowe w kosmetologii” przenieść na IV semestr 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

1. Zmniejszenie liczby godzin zajęć praktycznych odbywających się na terenie Szpitala w 

Oddziale Dermatologii – ze względu na powtarzalny profil pacjenta. 

2. Przeniesienie przedmiotów „Komunikacja interpersonalna” z II/ III roku  na I /II rok studiów                          

 

 

Analiza programu 

studiów z punktu 

widzenia rynku 

pracy.  

 

 Program stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Program i propozycje jego aktualizacji 

zostały wypracowane wspólnie z interesariuszami zewnętrznymi i uwzględniają ich sugestie. 

Zgodnie z wynikami badania rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje 

absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, w tym m. in. kierunku kosmetologia 

studia pierwszego stopnia (badania „Zapotrzebowanie na nowe kompetencje absolwentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”).   

Przeszkody w 

optymalnej 

realizacji 

programu 

studiów. 

 Pandemia Covid-2, jej skutki zdrowotne, organizacyjne, w systemie świadczeń zdrowotnych 

itd.  

Problemy organizacyjne podmiotów leczniczych w związku z pandemią Covid-2 

Brak klimatyzatorów w części sal dydaktycznych 

Często niedziałający lub słabo działający sprzęt projekcyjny w salach dydaktycznych. 

Słabe strony e- Dziekanatu (system BAZUS) 
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Szczególnie 

cenne inicjatywy 

i innowacje 

dydaktyczne – 

podjęte i 

planowane. 

 2. Przeprowadzenie badania rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na kompetencje 

absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, w tym m. in. kierunku 

kosmetologia studia pierwszego stopnia (badania „Zapotrzebowanie na nowe kompetencje 

absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”).   
3. Zastosowanie nowatorskich technologii w realizacji zajęć z nauk podstawowych, np. 

anatomii, mikrobiologii i parazytologii, biochemii i biofizyki. 

4. Różnorodne formy zajęć aktywizujące studentów. Nie tylko wykłady,  praktyki zawodowe, 

a także, seminaria, ćwiczenia, co jest szczególnie ważne dla kształtowania umiejętności 

praktycznych. 

5. Sekwencyjność nie tylko zajęć (przedmiotów) ale również form tych zajęć (wykłady - 

seminaria- ćwiczenia -  PZ) i sekwencyjności treści kształcenia między przedmiotami. 

6. Współpraca dydaktyczna z zagraniczną Uczelnią partnerską. 

7. Rozwój wsparcia dydaktycznego nauczycieli. 

8. Kontynuacja inicjatyw dla doskonalenia warunków WNoZ jako środowiska przyjaznego dla 

studentów, nauczycieli i pracowników.  

9. Przewodnik dla studentów 

10. Materiały dydaktyczne 

11. Podejmowanie wspólnych inicjatyw z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

12. Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w organizację i realizację procesu kształcenia 
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 V.4.2.  ANALIZA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH 

V.4.2.a. Analiza ogólna  

 

MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Kosmetologia  Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

FORMA  Studia stacjonarne  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 

ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Przewodnicząca – 

dr Joanna Artkop 

Zastępca Przewodniczącej –  

dr Aleksandra Szabert 

 

 

mgr Katarzyna Błoch 

mgr Eliza Kolczyńska 

mgr Katarzyna Rzadkowolska 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Aleksandra Kłobukowska 

Kosmetologia I⁰ II rok 

Agnieszka Moderacka 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Monika Dobaczewska 
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Absolwent/ interesariusz zewnętrzny 

Rurka Marta 

data dokonania przeglądu programu: 24.04.2021 

lp. KRYTERIA STAN AKTUALNY PROPOZYCJA ZMIAN 

1 Zgodność efektów uczenia się z koncepcją 

kształcenia  

Zakładane efekty uczenia się na studiach pierwszego zostały określone dla całego 

kierunku studiów i przyporządkowane do dyscypliny Nauki o Zdrowiu  - jako 

dyscypliny wiodącej (81%) oraz dyscypliny Nauki medyczne (19%). 

Efekty uczenia się są zgodne ze z koncepcją kształcenia oraz standardem kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu kosmetologa. 

Są zgodne również ze strategią Wydziału. 

Koncepcje i cele kształcenia zakładają  realizację programu studiów na kierunku 

Kosmetologia  - studia Iº, uwzględniających dążenie do uzyskania przez absolwenta 

wysokich kompetencji zawodowych i społecznych, które nabywa   nowe lub 

doskonali dotychczasowe umiejętności w ramach ciągłego rozwoju osobowego  

zawodowego. 

- uchwała Senatu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku nr 79,  z dnia 

10.09.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

Brak  

2 Zgodność efektów uczenia się z celami 

kształcenia  

Efekty uczenia się są zgodne z celami kształcenia określonymi w programie 

studiów,a w szczególności z sylwetką absolwenta studiów Iº na kierunku 

kosmetologia. 

Brak  

3 Zgodność efektów uczenia się z profilem 

studiów 

Efekty uczenia się są zgodne z praktycznym profilem studiów i stwarzają 

absolwentowi możliwość rozwoju optymalnej kariery zawodowej, poprzez 

wyposażenie go w wiedzę, umiejętności, postawy prospołeczne i obywatelskie 

zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz wyzwaniami globalizacji. 

Brak 
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4 Zgodność efektów uczenia się z 

obowiązującym standardem kształcenia 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  Brak  

5 Zgodność efektów uczenia się z poziomem 

Polskiej Ramy Kwalifikacji  

Efekty uczenia się dla studiów Iº są zgodne z 6 poziomem Polskiej Ramy  

Kwalifikacji. 

 

Brak  

6 Ocena specyfiki i zgodności efektów 

uczenia się z aktualnym poziomem wiedzy, 

praktyki w obszarach działalności 

zawodowej oraz zawodowego rynku pracy 

właściwych dla kierunku studiów 

Efekty uczenia się są zgodne z aktualnym poziomem wiedzy, praktyki w obszarach  

działalności zawodowej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku 

 Kosmetologia studia Iº . Efekty uczenia się uwzględniają w szczególności 

umiejętności praktyczne, kompetencje społeczne niezbędne w działalności 

zawodowej właściwej dla kosmetologa. 

 

 Brak 

7 Ocena struktury efektów uczenia się w 

zakresach: wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne 

 

 

 

Efekty uczenia się dla studiów Iº sklasyfikowano w 3 grupy w zakresie:  

- wiedzy 

- umiejętności 

- kompetencji społecznych  

Obejmują wszystkie efekty ogólne i szczegółowe wynikające z programu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu kosmetologa. 

Efekty uczenia się pogrupowano zgodnie z w.w. standardem w 4 główne moduły – I - 

IV 

I. Przedmioty ogólne 

II. Przedmioty podstawowe 

III. Przedmioty kierunkowe 

IV. Przedmioty do wyboru 

 

Brak 
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8 Ocena uwzględnienia efektów 

komunikowania się w języku obcym i 

poziomu tej umiejętności według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

Wykaz efektów uczenia się określonych dla studiów Iº w zakresie: 

- umiejętności 

- kompetencji społecznych 

obejmuje efekty komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2 wg  

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

 

 

Brak 

9 Ocena możliwości osiągnięcia efektów 

uczenia się  

Efekty uczenia się określone dla studiów Iº w ramach: 

- wiedzy  

- umiejętności 

- kompetencji społecznych 

są możliwe do osiągnięcia. Adekwatne do poziomu studiów. 

Brak 

10 Ocena stopnia zrozumiałości efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się określane dla studiów Iº są zrozumiałe dla studentów, nauczycieli, 

nauczycieli zajęć praktycznych, opiekunów praktyk zawodowych, interesariuszy 

zewnętrznych – co potwierdzono na spotkaniach tematycznych z interesariuszami 

zewnętrznymi i interesariuszami wewnętrznymi. 

Brak 

11 Ocena możliwości weryfikacji efektów 

uczenia się 

Efekty uczenia się są możliwe do weryfikacji.  Treści efektów uczenia się w zakresie: 

- wiedzy  

- umiejętności 

- kompetencji społecznych  

były podstawą do wyboru sposobów (form, metod i technik) weryfikacji tych 

efektów.   

Weryfikacja efektów odbywa się na wszystkich etapach procesu realizacji 

kształcenia.  

Weryfikacja efektów uczenia się w ramach wszystkich zajęć odbywa się w oparciu o 

metody i formy wynikające ze standardu kształcenia, tj.  

Brak 
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1.  Weryfikacja  osiągniętych  efektów  uczenia  się  odbywa się z  zastosowaniem 

zróżnicowanych  form  sprawdzania,  adekwatnych  do  kategorii  wiedzy,  umiejętności 

i kompetencji społecznych, których dotyczą te efekty.  

2.  Osiągnięte efekty uczenia się w zakresie wiedzy są weryfikowane za pomocą 

egzaminów pisemnych lub ustnych.   

3.  Jako  formy  egzaminów  pisemnych  można  stosować  eseje,  raporty,  krótkie 

ustrukturyzowane pytania, testy wielokrotnego wyboru (Multiple  Choice  Questions, 

MCQ), testy wielokrotnej odpowiedzi (Multiple  Response  Questions, MRQ), testy 

wyboru Tak/Nie lub dopasowania odpowiedzi.  

4.  Egzaminy  są  standaryzowane  i  są  ukierunkowane  na  sprawdzenie wiedzy  na 

poziomie  wyższym  niż  sama  znajomość  zagadnień  (poziom  zrozumienia zagadnień, 

umiejętność analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów).  

5.  Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności obejmują 

bezpośrednią  obserwację  studenta  demonstrującego  umiejętność  w  czasie  

obiektywnego standaryzowanego  egzaminu  praktycznego, który może stanowić formę 

egzaminu dyplomowego.  

  

 

Sprawozdania z analizy osiąganych efektów uczenia się w roku ak. 2020/2021 
MAZOWIECKA UCZELNIA PUBLICZNA W PŁOCKU 

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU 

KIERUNEK STUDIÓW: Kosmetologia  Poziom studiów studia I stopnia 

PROFIL  Praktyczny  

FORMA  Studia stacjonarne  

SPECJALNOŚĆ: Nie dotyczy 
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ROK AKADEMICKI: 2020/2021 

NAZWISKA OSÓB DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

Przewodnicząca –dr Joanna Artkop 

Zastępca Przewodniczącej – dr Aleksandra Szabert 

 

 

mgr Katarzyna Błoch 

mgr Eliza Kolczyńska 

mgr Katarzyna Rzadkowolska 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Aleksandra Kłobukowska 

Kosmetologia I⁰ II rok 

Agnieszka Moderacka 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Monika Dobaczewska 

 

 

 

Absolwent/ interesariusz zewnętrzny 

Rurka Marta 

data dokonania przeglądu programu: 21.04.2021 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

złożonych sprawozdań) 

64 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Weryfikacja efektów uczenia się w ramach wszystkich zajęć odbywa się w oparciu o 

metody i formy wynikające z programu kształcenia, tj.  

1. Weryfikacja  osiągniętych  efektów  uczenia  się  odbywa się z  zastosowaniem 

zróżnicowanych  form  sprawdzania,  adekwatnych  do  kategorii  wiedzy,  umiejętności i 

kompetencji społecznych, których dotyczą te efekty.  

2.  Osiągnięte efekty uczenia się w zakresie wiedzy są weryfikowane za pomocą 

egzaminów pisemnych lub ustnych.   

3.  Jako  formy  egzaminów  pisemnych  stosowano  eseje,  raporty,  krótkie 

ustrukturyzowane pytania, testy wielokrotnego wyboru (Multiple  Choice  Questions, 

MCQ), testy wielokrotnej odpowiedzi (Multiple  Response  Questions, MRQ), testy 

wyboru Tak/Nie lub dopasowania odpowiedzi.  
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4.  Egzaminy  są  standaryzowane  i  są  ukierunkowane  na  sprawdzenie wiedzy  na 

poziomie  wyższym  niż  sama  znajomość  zagadnień  (poziom  zrozumienia zagadnień, 

umiejętność analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów).  

5.  Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w kategorii umiejętności obejmują 

bezpośrednią  obserwację  studenta  demonstrującego  umiejętność  w  czasie  

obiektywnego standaryzowane egzaminu praktycznego 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do egzaminów/zaliczeń końcowych  98,45% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń końcowych (studia dzienne) bdb – 64 % 

db – 27,4% 

dst – 7,25% 

ndst -1,35% 

 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń końcowych (studia zaoczne) Nie dotyczy 

 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń końcowych 4,59 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów:  

1. Poszerzenie kompetencji i umiejętności studentów o techniki z zakresu kosmetologii estetycznej. 

2. Zwiększenie częstotliwości wykonywania przez studentów ćwiczeń w parach i grupach (tzw. burza mózgów) podczas realizacji ćwiczeń.  

3. Wykorzystanie technik symulacji sytuacji gabinetowej i dobór procedury terapeutycznej dla konkretnego przypadku klienta podczas ćwiczeń  

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

1. Wprowadzenie nowego przedmiotu „Kosmetologia estetyczna” 

2. Przeniesienie przedmiotu „ Zakażenie w gabinecie kosmetycznym” z II/ III roku  na I /II rok studiów                                 

3. Przeniesienie przedmiotu „Zdrowie publiczne” z II/ III roku na I /II rok studiów                                 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

1. Brak kontynuacji przedmiotów do wyboru: zaawansowane techniki makijażu profesjonalnego lub makijaż jako wizerunek człowieka.  

2. Zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych dotyczących zagadnień szeroko pojętego wizażu oraz makijażu. 

3. Przedmiot „Badania naukowe w kosmetologii” przenieść na IV semestr 
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Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

1. Zmniejszenie liczby godzin zajęć praktycznych odbywających się na terenie Szpitala w Oddziale Dermatologii – ze względu na powtarzalny profil pacjenta. 

2. Przeniesienie przedmiotów „Komunikacja interpersonalna” z II/ III roku  na I /II rok studiów                                 

 

Ocena prac egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych ( w tym również prac przygotowanych w ramach pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela) na 

podstawie wyników prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 TAK NIE UWAGI 

Czy zastosowane formuły zaliczenia/egzaminu pozwalają na zweryfikowanie 

wszystkich określonych w kartach przedmiotu efektów uczenia się? 

X   

Czy kryteria oceny są określone w sposób jednoznaczny i precyzyjny? X   

Czy sposoby formułowania pytań/zadań egzaminacyjnych/zaliczeniowych są 

precyzyjne i zrozumiałe? 

X   

Czy wystawionym ocenom towarzyszą ewentualne uwagi, wskazówki i komentarze ze 

strony wykładowców? 

 X Nauczyciele nie zapisują uwag i 

wskazówek dla studentów 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Zobligować nauczycieli prowadzących do zanotowania uwag, wskazówek i/lub komentarzy na pracach egzaminacyjnych i zaliczeniowych.  

Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

 

 

TAK NIE UWAGI 

Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z kierunkiem i specjalnością studiów? 

 

X   

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób wyczerpujący i czytelny oddaje ich wartość 

merytoryczną? 

 

X   
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Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

  

X   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Pojedyncze prace zawierały niezgodności z wytycznymi prac dyplomowych w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku np.: brak numeracji w rozdziale 

„wnioski”.  

2. Źle dobrana literatura obcojęzyczna. 

3. Niezachowanie wymaganego stylu dla wszystkich cytowań i bibliografii. 

4. Błędy interpunkcyjne: brak kropek po rozdziałach. 

5. Zwrócić szczególną uwagę na sposób wyliczania (punktowania): zdania/równoważniki zdań/pojedyncze wyrazy: powinny: 

• rozpoczynać się małymi literami,  

• po poszczególnych wyliczeniach powinny znaleźć się przecinki, 

• przy ostatnim punktowaniu, na końcu powinna znajdować się kropka.  

6. Skrócić długość wstępu do maksymalnie 1 strony w każdej pracy dyplomowej. 

7. Zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej struktury streszczenia zgodnej z wytycznymi. 

8. We wstępie wyraźnie określić cel pracy. 

9. Jednoznaczne określenie problemów badawczych. 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres  

Czy struktura karty przedmiotu uwzględnia wszystkie informacje dotyczące programu 

przedmiotu? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją kształcenia na danym kierunku i 

poziomie studiów? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z celami kształcenia? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z profilem studiów? TAK 

Czy efekty uczenia się są zgodne z obowiązującym standardem kształcenia (jeśli 

dotyczy)? 

NIE DOTYCZY 
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Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym poziomem Polskiej Ramy 

Kwalifikacji? 

TAK  

Czy efekty uczenia się są zgodne z aktualnym poziomem wiedzy, praktyki w 

obszarach działalności zawodowej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla 

kierunku studiów? 

TAK 

Czy struktury efektów uczenia się w zakresach: wiedza, umiejętności, kompetencje 

społeczne jest właściwa? 

TAK 

Czy efekty uczenie się są możliwe do osiągnięcia przez studenta po zrealizowaniu 

przedmiotu? 

TAK 

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe? TAK 

Czy efekty uczenia się są mierzalne? TAK 

Czy efekty uczenia się są możliwe do weryfikacji? TAK 

Czy sposoby weryfikowania efektów uczenia się zostały określone w sposób 

właściwy, tj. w adekwatny do zakładanych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy określono formy wystawiania oceny formującej (zaliczeń cząstkowych) i oceny 

podsumowującej (zaliczenia końcowego/egzaminu)? 

TAK 

Czy określono kryteria oceny poziomu osiągnięcia efektów uczenia się? 

 

TAK 

Czy podano literaturę podstawową i uzupełniającą do przedmiotu, która dostępna jest 

w bibliotece Uczelni lub w bazach wirtualnych? 

TAK 

Czy wskazana literatura jest aktualna i zgodna treściowo z programem przedmiot? TAK, należy wskazać nowsze publikacje ograniczając ilość starszej literatury 

Czy liczba pozycji literatury jest możliwa do zapoznania się z ich treścią przez 

studentów? 

TAK, jednak należy ograniczyć ilość literatury obowiązkowej na korzyść 

literatury uzupełniającej 

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

TAK 
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Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie przypisanych do nich efektów uczenia się? TAK 

Czy liczba godzin wskazana dla przedmiotu i poszczególnych form zajęć umożliwia 

studentom osiągnięcie określonych efektów uczenia się? 

TAK 

Czy treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie przypisanych efektów uczenia się? TAK 

Czy treści kształcenia zostały wskazane odrębnie dla każdej formy zajęć? TAK, jednak zostały one określone w tabeli z efektami uczenia się, należy 

zamieścić oddzielnie wykaz tylko treści programowych z podziałem na formy 

zajęć na końcu kart przedmiotów. 

Czy treści kształcenia są zgodne z aktualnym poziomem wiedzy, praktyki w 

obszarach działalności zawodowej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla 

kierunku studiów? 

TAK 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. W kartach przedmiotów należy zamieścić kryteria oceny odpowiedzi ustnych, kryteria oceny prac z samokształcenia, kryteria oceny testu. 

2. Należy zmniejszyć liczbę pozycji literatury obowiązkowej. 

3. Należy zaktualizować pozycje bibliograficzne. 

4. Należy zamieścić wykaz treści programowych z podziałem na formy zajęć na końcu karty przedmiotu. 

 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów) 

Przewodnicząca –dr Joanna Artkop 

Zastępca Przewodniczącej –dr Aleksandra Szabert 

 

 

mgr Katarzyna Błoch 

mgr Eliza Kolczyńska 

mgr Katarzyna Rzadkowolska 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Aleksandra Kłobukowska 

Kosmetologia I⁰ II rok 
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Agnieszka Moderacka 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Monika Dobaczewska 

 

 

 

Absolwent/ interesariusz zewnętrzny 

Rurka Marta 

 

 

V.4.2.b. Analiza szczegółowa 

 

Semestr zimowy 

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadzono zgodnie z Instrukcją nr 7 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Weryfikacja efektów kształcenia na kierunku Kosmetologia została przeprowadzona w semestrze zimowym roku akademickiego 

2020/2021. Analizą objęto 35 przedmiotów  realizowanych na studiach  stacjonarnych tj.: anatomię z histologią, biochemię, biofizykę, biologię 

medyczną, chemię ogólną, etykę, historię kosmetologii, ochronę własności intelektualnej, przedsiębiorczość i kulturę pracy, psychologię, 

technologię informacyjną, wprowadzenie do pracowni kosmetologicznej, wychowanie fizyczne, badania naukowe w kosmetologii, dermatologię, 

immunologię, język angielski (II i III rok), modelowanie sylwetki, parazytologię, podstawy receptury kosmetycznej, alergologię w kosmetologii, 

estetykę, komunikację interpersonalną, kosmetologię upiększającą, medyczny makijaż korygujący, pierwszy krok na rynku pracy, podologię, SPA, 

wellness i odnowę biologiczną, trychologię, wybrane aspekty medycyny estetycznej, zakażenia w gabinecie kosmetycznym oraz kosmetologię 

pielęgnacyjną (I, II, III rok).  
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Efekty uczenia się w semestrze zimowym weryfikowano kolokwium pisemnym lub egzaminem pisemnym. W ocenie nauczycieli 

prowadzących zajęcia założone efekty osiągnięto w zdecydowanej większości.  

Struktura  ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń końcowych na studiach stacjonarnych kierunku Kosmetologia kształtowała się następująco: 

bdb – 58,6% 

db – 31,1% 

dst – 8,1% 

ndst -2,2% 

Podsumowując, średnia ocena analizowanych wyżej przedmiotów ukształtowała się na poziomie 4,52. 

Na kierunku Kosmetologia zagadnienia egzaminacyjne i zaliczeniowe były zgodne  założonymi efetami uczenia się oraz ocena była adekwatna do poziomu 

reprezentowanego przez studenta/studentkę.  

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021 na kierunku Kosmetologia – studia stacjonarne I rok. 

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. ocen I termin II termin razem śr. ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

Biologia medyczna 52 96 0 0 52 96 4,05 2 4 0 0 2 4 2,0 

Biochemia 52 96 0 0 52 96 4,45 2 4 0 0 2 4 2,0 

 

 

Anatomia z 

histologią 

52 96 0 0 52 96 4,89 2 4 0 0 2 4 2,0 

                 ZALICZENIE 

Psychologia 52 96 0 0 52 96 4,20 2 4 0 0 2 4 2,0 

Etyka 52 96 0 0 52 96 4,37 2 4 0 0 2 4 2,0 
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Ochrona własności 

intelektualnych 

52 96 0 0 52 96 4,89 2 4 0 0 2 4 2,0 

Chemia ogólna 52 96 0 0 52 96 3,62 2 4 0 0 2 4 2,0 

Biofizyka 52 96 0 0 52 96 4,83 2 4 0 0 2 4 2,0 

 

 

Historia 

kosmetologii 

52 96 0 0 52 96 4,83 2 4 0 0 2 4 2,0 

 

 

Wprowadzenie do 

pracowni 

kosmetologicznej 

52 96 0 0 52 96 3,93 2 4 0 0 2 4 2,0 

Kosmetologia 

pięlęgnacyjna 

52 96 0 0 52 96 4,19 2 4 0 0 2 4 2,0 

               

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Przygotowanie 

biblioteczne 

52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 

52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Technologia 

informacyjna 

52 96 0 0 52 96 4,60 2 4 0 0 2 4 2,0 

Wychowanie 

fizyczne 

52 100 0 0 52 100 4,93 0 0 0 0 0 0 0 

 54 100 0 0 52 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021  

na kierunku Kosmetologia- studia stacjonarne II rok (nabór 2019/2020) 
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p
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. Ocen I termin II termin razem śr. Ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

Immunologia 52 96 0 0 52 96 4,90 2 4 0 0 2 4 2,0 

Dermatologia 52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

                 ZALICZENIE 

Badania naukowe 

w kosmetologii 

51 94 0 0 51 94 4,25 3 6 0 0 3 6 2,0 

Parazytologia 52 96 0 0 52 96 4,14 2 4 0 0 2 4 2,0 

 

 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

52 96 0 0 52 96 4,19 2 4 0 0 2 4 2,0 

Podstawy receptury 

kosmetycznej 

52 96 0 0 52 96 4,77 2 4 0 0 2 4 2,0 

Modelowanie 

sylwetki 

52 96 0 0 52 96 4,31 2 4 0 0 2 4 2,0 

Język obcy 52 96 0 0 52 96 4,52 2 4 0 0 2 4 2,0 

 

 

Praktyka w szpitalu 

(Dermatologia i 

niefarmakologiczne 

metody …) 

54 100 0 0 54 100 4,89 0 0 0 0 0 0 0 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021  

na kierunku Kosmetologia- studia stacjonarne III rok (nabór2018/2019) 

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. Ocen I termin II termin razem śr. Ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 
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Kosmetologia 

upiększająca 

53 100 0 0 53 100 4,97 0 0 0 0 0 0 0 

 

Język obcy 53 100 0 0 53 100 4,88 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

                 ZALICZENIE 

Estetyka 53 100 0 0 53 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Seminarium lic. 53 100 0 0 53 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

53 100 0 0 53 100 4,39 0 0 0 0 0 0 0 

Trychologia 53 100 0 0 53 100 4,10 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

SPA, Wellness i 

odnowa bilogiczna 

53 100 0 0 53 100 4,05 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Zakażenia w 

gabinecie 

kosmetologicznycm 

53 100 0 0 53 100 4,99 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Wybrane aspekty 

medycyny 

estetycznej 

53 100 0 0 53 100 4,44 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Alergologia w 

kosmetologii 

53 100 0 0 53 100 4,86 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Podologia 53 100 0 0 53 100 4,56 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Komunikacja 

interpersonalna 

53 100 0 0 53 100 4,98 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Medyczny makijaż 

korygujący 

53 100 0 0 53 100 4,96 0 0 0 0 0 0 0 

Pierwszy krok na 

rynku pracy 

53 100 0 0 53 100 4,74 0 0 0 0 0 0 0 
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Analiza testów, zaliczeń i prac pisemnych  
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Kosmeto-logia 

studia 

stacjonarne 

 

Biologia medyczna 

Biochemia 

Anatomia z histologią 

Immunologia 

Dermatologia 

 

Kosmetologia upiększająca 

Język obcyPsychologia 

Etyka 

Ochrona własności intelektualnych 

Chemia ogólna 

Biofizyka 

Historia kosmetologii 

Wprowadzenie do pracowni 

kosmetologicznej 

Kosmetologia pięlęgnacyjna 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przygotowanie biblioteczne 

Przedsiębiorczość i kultura pracy 

Technologia informacyjna 

Wychowanie fizyczne 

 

 

Badania naukowe w kosmetologii 

Parazytologia 

Kosmetologia pielęgnacyjna 

Podstawy receptury kosmetycznej 

Modelowanie sylwetki 

Język obcy 

100% 100% 
4,60 

tak brak 

1. Brak kompletnej 

dokumentacji stanowiącej 

zeszyt przedmiotu. 

Brak list obecności do 

kompletu dokumentacji 

przedmiotu. 

2. Brak autoryzowanie 

korekty punktów i ocen 

oraz każdej innej zmiany 

w dokumentacji 

przedmiotu. 

3. W przypadku zaliczeń 

na platformie Moodle brak 

zbiorczej analizy ocen i 

osiągniętych efektów 

kształcenia i pełna 

identyfikacja 

dokumentów. 

4. Niekompletne 

wypełnianie dokumentacji 

przedmiotu m.in. 

zapoznanie studenta z 

uzyskaną oceną i 

osiągniętymi efektami 

kształcenia w ramach  

SAM – co powinien 

1. Załączanie list obecności do 

kompletu dokumentacji 

przedmiotu. 

2. Autoryzowanie korekty 

punktów i ocen oraz każdej innej 

zmiany w dokumentacji 

przedmiotu. 

3. W przypadku zaliczeń na 

platformie Moodle dokonanie 

również zbiorczej analizy ocen i 

osiągniętych efektów kształcenia 

i pełna identyfikacja 

dokumentów. 

4. Kompletne wypełnianie 

dokumentacji m.in. zapoznanie 

studenta z uzyskaną oceną i 

osiągniętymi efektami 

kształcenia w ramach  SAM – co 

powinien potwierdzić 

własnoręcznym podpisem na  

6.Dokładne i kompletne 

prowadzenie dokumentacji 

kształcenia m.in. dokonywanie 

wpisu oceny i podpisu przez 

nauczyciela , co jest niezbędne do 
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Praktyka w szpitalu (Dermatologia 

i niefarmakologiczne metody …) 

 

Estetyka 

Seminarium lic. 

Kosmetologia pielęgnacyjna 

Trychologia 

SPA, Wellness i odnowa bilogiczna 

Zakażenia w gabinecie 

kosmetologicznycm 

Wybrane aspekty medycyny 

estetycznej 

Alergologia w kosmetologii 

Podologia 

Komunikacja interpersonalna 

Medyczny makijaż korygujący 

Pierwszy krok na rynku pracy  

potwierdzić 

własnoręcznym podpisem 

na pracach z zakresu SAM 

właściwej weryfikacji efektów 

kształcenia. 

7. Rozliczenie kompletu 

dokumentów wraz z kompletem 

testów i prac z SAM oraz z pełną 

identyfikacją prac  

 

Analiza pracy własnej studenta pod kierunkiem nauczyciela/ zajęć bez udziału nauczyciela (Samoształcenie)  
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Kosme-tologia 

studia 

stacjona-rne 

35 

Biologia medyczna 

Biochemia 

Anatomia z histologią 

Immunologia 

Dermatologia 

Kosmetologia 

upiększająca 

Język obcyPsychologia 

Etyka 

Ochrona własności 

intelektualnych 

100% 100% zaliczony tak brak 

Znacznie mniejszy w 

porównaniu do 

ubiegłego roku 

akademickiego odsetek 

niekompletnych 

teczekj tj 

Pojedyncze braki  list 

obecności 

m.in. zapoznanie 

studenta z uzyskaną 

oceną i osiągniętymi 

.Kompletne wypełnianie 

dokumentacji przedmiotu 

m.in. zapoznanie studenta z 

uzyskaną oceną i 

osiągniętymi efektami 

kształcenia w ramach  SAM 

– co powinien potwierdzić 

własnoręcznym podpisem na 

pracach z zakresu SAM.  
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Chemia ogólna 

Biofizyka 

Historia kosmetologii 

Wprowadzenie do 

pracowni 

kosmetologicznej 

Kosmetologia 

pięlęgnacyjna 

 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Przygotowanie 

biblioteczne 

Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 

Technologia 

informacyjna 

Wychowanie fizyczne 

 

 

Badania naukowe w 

kosmetologii 

Parazytologia 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

Podstawy receptury 

kosmetycznej 

Modelowanie sylwetki 

Język obcy 

Praktyka w szpitalu 

(Dermatologia i 

niefarmakologiczne 

metody …) 

 

Estetyka 

Seminarium lic. 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

Trychologia 

SPA, Wellness i odnowa 

bilogiczna 

Zakażenia w gabinecie 

kosmetologicznycm 

efektami kształcenia w 

ramach  SAM – co 

powinien potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na pracach z 

zakresu SAM 



511 
 

Wybrane aspekty 

medycyny estetycznej 

Alergologia w 

kosmetologii 

Podologia 

Komunikacja 

interpersonalna 

Medyczny makijaż 

korygujący 

Pierwszy krok na rynku 

pracy  

 

 

Semestr letni 

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadzono zgodnie z Instrukcją nr 7 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Weryfikacja efektów uczenia się na kierunku Kosmetologia została przeprowadzona w semestrze 

letnim roku akademickiego 2020/2021.  

Analizą objęto 29 przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych, tj.: doraźną pomoc przedmedyczną, GLP i GMP w kosmetologii, 

podstawy receptury kosmetycznej, farmakologię, język angielski (I, II rok), kosmetologię upiększającą, dietetykę, higienę, genetykę, chemię 

kosmetyczną, patofizjologię, dermatologię, mikrobiologię, anatomię z histologią, fizjologię, wychowanie fizyczne, niefarmakologiczne metody 

leczenia w dermatologii i kosmetologii, organizację i zarządzanie gabinetem kosmetycznym, aromaterapię, patologie odżywiania z elementami 

popularnych diet, podstawy fizjoterapii i masażu, techniki masażu w kosmetologii, wizaż i stylizację, zaawansowane techniki makijażu 

profesjonalnego, zdrowie publiczne, kosmetologię pielęgnacyjną (I,II,III rok). 

Efekty uczenia się weryfikowano kolokwium pisemnym lub egzaminem pisemnym. W ocenie nauczycieli prowadzących zajęcia założone 

efekty osiągnięto w 100%. 

Struktura  ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń końcowych na studiach stacjonarnych kierunku Kosmetologia kształtowała się następująco: 

bdb –  69,4 %  
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db  –   23,7 % 

dst –   6,4 % 

ndst – 0,5% 

Podsumowując, średnia ocena analizowanych wyżej przedmiotów ukształtowała się na poziomie 4,66 

 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2020/2021  

na kierunku Kosmetologia- studia stacjonarne I rok  

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. ocen I termin II termin razem śr. ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

Biologia medyczna 52 96 0 0 52 96 4,05 2 4 0 0 2 4 2,0 

Biochemia 52 96 0 0 52 96 4,45 2 4 0 0 2 4 2,0 

 

 

Anatomia z 

histologią 

52 96 0 0 52 96 4,89 2 4 0 0 2 4 2,0 

                 ZALICZENIE 

Psychologia 52 96 0 0 52 96 4,20 2 4 0 0 2 4 2,0 

Etyka 52 96 0 0 52 96 4,37 2 4 0 0 2 4 2,0 

Ochrona własności 

intelektualnych 

52 96 0 0 52 96 4,89 2 4 0 0 2 4 2,0 

Chemia ogólna 52 96 0 0 52 96 3,62 2 4 0 0 2 4 2,0 

Biofizyka 52 96 0 0 52 96 4,83 2 4 0 0 2 4 2,0 

 

 

Historia 

kosmetologii 

52 96 0 0 52 96 4,83 2 4 0 0 2 4 2,0 
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Wprowadzenie do 

pracowni 

kosmetologicznej 

52 96 0 0 52 96 3,93 2 4 0 0 2 4 2,0 

Kosmetologia 

pięlęgnacyjna 

52 96 0 0 52 96 4,19 2 4 0 0 2 4 2,0 

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Przygotowanie 

biblioteczne 

52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 

52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Technologia 

informacyjna 

52 96 0 0 52 96 4,60 2 4 0 0 2 4 2,0 

Wychowanie 

fizyczne 

52 100 0 0 52 100 4,93 0 0 0 0 0 0 0 

 54 100 0 0 52 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021  

na kierunku Kosmetologia - studia stacjonarne I rok  

 

P
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. ocen I termin II termin razem śr. ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

Anatomia z 

histologią 

52 96 0 0 52 96 4,89 2 4 0 0 2 4 2,0 

Fizjologia 52 100 0 0 52 100 5,00 0 0 0 0 0 0 0 

Patofizjologia 52 100 0 0 52 100 4,93 0 0 0 0 0 0 0 

Genetyka 52 100 0 0 52 100 4,63 0 0 0 0 0 0 0 

Mikrobiologia 52 100 0 0 52 100 4,94 0 0 0 0 0 0 0 
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Chemia 

kosmetyczna 

52 100 0 0 52 100 4,97 0 0 0 0 0 0 0 

                 ZALICZENIE 

Higiena 52 100 0 0 52 100 4,92 0 0 0 0 0 0 0 

Kosmetologia 

pięlęgnacyjna 

52 96 0 0 52 96 4,19 2 4 0 0 2 4 2,0 

Dermatologia 52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy 

52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Przygotowanie 

biblioteczne 

52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 

52 96 0 0 52 96 4,84 2 4 0 0 2 4 2,0 

Język obcy 52 100 0 0 52 100 5,00 0 0 0 0 0 0 0 

Technologia 

informacyjna 

52 96 0 0 52 96 4,60 2 4 0 0 2 4 2,0 

Wychowanie 

fizyczne 

52 100 0 0 52 100 4,93 0 0 0 0 0 0 0 

Praktyki 

zawodowe w 

gabinecie 

52 100 0 0 52 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021  

na kierunku Kosmetologia- studia stacjonarne II rok (nabór 2019/2020) 

p
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. Ocen I termin II termin razem śr. Ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

Farmakologia 50 98 0 0 50 98 4,22 1 2 0 0 1 2 2,0 
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Podstawy 

receptury 

kosmetycznej 

51 96 0 0 52 96 4,64 2 4 0 0 2 4 2,0 

                 ZALICZENIE 

Doraźna pomoc 

przedmedyczna 

50 98 0 0 50 98 4,16 1 2 0 0 1 2 2,0 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

50 98 0 0 50 98 4,27 1 2 0 0 1 2 2,0 

Kosmetologia 

upiększająca 

50 98 0 0 50 98 4,26 1 2 0 0 1 2 2,0 

Dietetyka 50 98 0 0 50 98 3,78 1 2 0 0 1 2 2,0 

Trychologia 53 100 0 0 53 100 4,10 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Język obcy 52 96 0 0 52 96 4,52 2 4 0 0 2 4 2,0 

 

 

Praktyka 

zawodowa w 

gabinecie 

51 100 0 0 51 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Wyniki ocen z egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2020/2021  

na kierunku Kosmetologia- studia stacjonarne III rok (nabór2018/2019) 

p
rz

ed
m

io
t 

osoby, które 

zaliczyły nie zaliczyły 

I termin II termin razem śr. Ocen I termin II termin razem śr. Ocen 

N % N % N %  N % N % N %  

                                                       EGZAMIN 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

53 100 0 0 53 100 4,50 0 0 0 0 0 0 0 

Podstawy 

fizjoterapii masażu 

53 100 0 0 54 100 4,49 0 0 0 0 0 0 0 

Zdrowie publiczne 53 100 0 0 54 100 5,00 0 0 0 0 0 0 0 

               

                 ZALICZENIE 

Seminarium lic. 53 100 0 0 54 100 5,00 0 0 0 0 0 0 0 
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Aromaterapia 53 100 0 0 54 100 4,25 0 0 0 0 0 0 0 

Wizaż i stylizacja 53 100 0 0 54 100 3,94 0 0 0 0 0 0 0 

Niefarmakologiczne 

metody leczenia w 

kosmetologii i 

dermatologii 

53 100 0 0 54 100 4,99 0 0 0 0 0 0 0 

Zaawansowane 

techniki makijażu 

profesjonalnalnego 

53 100 0 0 54 100 4,95 0 0 0 0 0 0 0 

Organizacja i 

zarządzanie 

gabinetem 

kosmetycznym 

53 100 0 0 54 100 4,98 0 0 0 0 0 0 0 

Patogie Odżywiania 

z elementami 

popularnych diet 

53 100 0 0 54 100 4,91 0 0 0 0 0 0 0 

Techniki masażu w 

kosmetologii 

53 100 0 0 54 100 4,99 0 0 0 0 0 0 0 

Praktyka zawodowa 

( inna np. szpital 

przedmiot 

dermatologii i 

niefarmakologiczne 

metody) 

53 100 0 0 53 100 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Analiza testów, zaliczeń i prac pisemnych  



517 
 

K
ie

ru
n

ek
 

L
-b

a 
p

rz
ed

m
io

tó
w

 

N
az

w
a 

p
rz

ed
m

io
tó

w
 

  
 C

zy
 

za
g

ad
n
ie

n
ia

 
eg

za
m

in
ac

y
jn

e/
 

za
li

cz
en

io
w

e 
są

 
zg

o
d

n
e 

z 
 

za
k
ła

d
an

y
m

i 

ef
ek

ta
m

i 
u

cz
en

ia
 s

ię
? 

  
 C

zy
 

k
ry

te
ri

a 
o

ce
n

y
 

są
 

ad
ek

w
at

n
e 

 
d
o
 

za
k
ła

d
an

y
ch

 e
fe

k
tó

w
 u

cz
en

ia
 s

ię
? 

Ja
k
i 
je

st
 p

o
zi

o
m

 o
si

ąg
n

ię
ty

ch
 p

rz
ez

  s
tu

d
en

ta
/ 

st
u
d

en
tk

ę 
ef

ek
tó

w
 u

cz
en

ia
 s

ię
? 

C
zy

 
o

ce
n
a 

je
st

 
ad

ek
w

at
n
a 

d
o
 

p
o

zi
o

m
u
 

p
re

ze
n
to

w
an

eg
o

 p
rz

ez
 s

tu
d
en

ta
/ 

st
u
d

en
tk

ę?
 

C
zy

 
w

y
st

aw
io

n
ej

 
o
ce

n
ie

 
to

w
ar

zy
sz

ą 

ew
en

tu
al

n
e 

u
w

ag
i,

 w
sk

az
ó

w
k
i 

i 
k
o

m
en

ta
rz

e 

ze
 s

tr
o
n

y
 w

y
k

ła
d

o
w

cy
? 

In
n
e 

u
w

ag
i 

Z
al

ec
en

ia
 d

o
ty

cz
ąc

e 
p

o
p

ra
w

y
 j

ak
o

śc
i 

Kosmeto-logia 

studia 

stacjonarne 

29 

Anatomia z histologią 

Fizjologia 

Patofizjologia 

Genetyka 

Mikrobiologia 

Chemia kosmetyczna 

Farmakologia 

Podstawy receptury 

kosmetycznej 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

Podstawy fizjoterapii 

masażu 

Zdrowie publiczne 

 

Higiena 

Kosmetologia 

pięlęgnacyjna 

Dermatologia 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Przygotowanie 

biblioteczne 

Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 

Język obcy 

Technologia informacyjna 

Wychowanie fizyczne 

100% 100% 
4,68 

 

tak brak 

1. Brak kompletnej 

dokumentacji 

stanowiącej zeszyt 

przedmiotu. 

Brak list obecności do 

kompletu 

dokumentacji 

przedmiotu. 

2. Brak autoryzowanie 

korekty punktów i ocen 

oraz każdej innej 

zmiany w 

dokumentacji 

przedmiotu. 

3. W przypadku 

zaliczeń na platformie 

Moodle brak zbiorczej 

analizy ocen i 

osiągniętych efektów 

kształcenia i pełna 

identyfikacja 

dokumentów. 

4. Niekompletne 

wypełnianie 

dokumentacji 

przedmiotu m.in. 

zapoznanie studenta z 

uzyskaną oceną i 

1. Załączanie list obecności 

do kompletu dokumentacji 

przedmiotu. 

2. Autoryzowanie korekty 

punktów i ocen oraz każdej 

innej zmiany w 

dokumentacji przedmiotu. 

3. W przypadku zaliczeń na 

platformie Moodle 

dokonanie również zbiorczej 

analizy ocen i osiągniętych 

efektów kształcenia i pełna 

identyfikacja dokumentów. 

4. Kompletne wypełnianie 

dokumentacji m.in. 

zapoznanie studenta z 

uzyskaną oceną i 

osiągniętymi efektami 

kształcenia w ramach  SAM 

– co powinien potwierdzić 

własnoręcznym podpisem na  

6.Dokładne i kompletne 

prowadzenie dokumentacji 

kształcenia m.in. 

dokonywanie wpisu oceny i 

podpisu przez nauczyciela , 

co jest niezbędne do 
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Praktyki zawodowe w 

gabinecie 

Doraźna pomoc 

przedmedyczna 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

Kosmetologia 

upiększająca 

Dietetyka 

Trychologia 

Język obcy 

Praktyka zawodowa w 

gabinecie 

Seminarium lic. 

Aromaterapia 

Wizaż i stylizacja 

Niefarmakologiczne 

metody leczenia w 

kosmetologii i 

dermatologii 

Zaawansowane techniki 

makijażu 

profesjonalnalnego 

Organizacja i zarządzanie 

gabinetem kosmetycznym 

Patogie Odżywiania z 

elementami popularnych 

diet 

Techniki masażu w 

kosmetologii 

Praktyka zawodowa ( inna 

np. szpital przedmiot 

dermatologii i 

niefarmakologiczne 

metody) 

osiągniętymi efektami 

kształcenia w ramach  

SAM – co powinien 

potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na pracach z 

zakresu SAM 

właściwej weryfikacji 

efektów kształcenia. 

7. Rozliczenie kompletu 

dokumentów wraz z 

kompletem testów i prac z 

SAM oraz z pełną 

identyfikacją prac  
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Analiza zajęć bez udziału nauczyciela (samokształcenia) 
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Kosme-tologia 

studia 

stacjona-rne 

29 

Anatomia z histologią 

Fizjologia 

Patofizjologia 

Genetyka 

Mikrobiologia 

Chemia kosmetyczna 

Farmakologia 

Podstawy receptury 

kosmetycznej 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

Podstawy fizjoterapii 

masażu 

 

Higiena 

Kosmetologia 

pięlęgnacyjna 

Zdrowie publiczne 

Dermatologia 

Bezpieczeństwo i higiena 

pracy 

Przygotowanie 

biblioteczne 

Przedsiębiorczość i 

kultura pracy 

Język obcy 

100% 100% zaliczony tak brak 

Znacznie mniejszy w 

porównaniu do 

ubiegłego roku 

akademickiego odsetek 

niekompletnych 

teczekj tj 

Pojedyncze braki  list 

obecności 

m.in. zapoznanie 

studenta z uzyskaną 

oceną i osiągniętymi 

efektami kształcenia w 

ramach  SAM – co 

powinien potwierdzić 

własnoręcznym 

podpisem na pracach z 

zakresu SAM 

.Kompletne wypełnianie 

dokumentacji przedmiotu 

m.in. zapoznanie studenta z 

uzyskaną oceną i 

osiągniętymi efektami 

kształcenia w ramach  SAM 

– co powinien potwierdzić 

własnoręcznym podpisem na 

pracach z zakresu SAM.  
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Technologia 

informacyjna 

Wychowanie fizyczne 

Praktyki zawodowe w 

gabinecie 

Doraźna pomoc 

przedmedyczna 

Kosmetologia 

pielęgnacyjna 

Kosmetologia 

upiększająca 

Dietetyka 

Trychologia 

Język obcy 

Praktyka zawodowa w 

gabinecie 

Seminarium lic. 

Aromaterapia 

Wizaż i stylizacja 

Niefarmakologiczne 

metody leczenia w 

kosmetologii i 

dermatologii 

Zaawansowane techniki 

makijażu 

profesjonalnalnego 

Organizacja i zarządzanie 

gabinetem 

kosmetycznym 

Patogie Odżywiania z 

elementami popularnych 

diet 

Techniki masażu w 

kosmetologii 

Praktyka zawodowa ( 

inna np. szpital przedmiot 

dermatologii i 

niefarmakologiczne 

metody) 
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V.4.3 ANALIZA PROCESU I KRYTERIÓW REKRUTACJI NA KIERUNKACH STUDIÓW ORAZ PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 

DOSKONALĄCYCH 

Na stronie Uczelni, w zakładce Dla kandydatów, podzakładce Rekrutacja dostępna jest procedura rekrutacji krok po kroku (Etap 1. Sprawdzenie 

oferty dydaktycznej oraz wybór kierunku studiów; Etap 2. Rejestracja na stronie Internetowa Rejestracja Kandydatów oraz  skierowanie na badania 

lekarskie, zamieszczenie   fotografii w wersji cyfrowej, wydrukowanie  formularza; Etap 3. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej; Etap 4.Złożenie 

dokumentów w siedzibie Uczelni; Etap 5. Informacje dotyczące statusu na kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego do uzyskania za 

pomocą indywidualnego konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK.). Procedura jest czytelna i  zrozumiała w ocenie kandydatów 

przyjętych na studia.  

Przyjęcie na I rok studiów następuje na podstawie  postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczym elementem (po stwierdzeniu złożenia 

kompletnych wymaganych dokumentów, w tym m. in. zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do  studiowania)  jest: wynik egzaminu 

maturalnego/ wynik egzaminu dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej. W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się punkty za oceny 

uzyskane na świadectwie dojrzałości wg ustalonego przelicznika.  O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów. 

Dla zwiększenia prawdopodobieństwa doboru kandydatów posiadających wstępną wiedzę i umiejętności na poziomie niezbędnym do osiągnięcia 

efektów uczenia się zaproponowano zmianę  wskaźników do wyliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym: Wskaźnik 0,5 za przedmioty: 

biologia, chemia, fizyka.  geografia, WOS, historia, matematyka; Wskaźnik 0,3 za język polski; Wskaźnik 0,2 za język obcy na  Wskaźnik 0,5 za 

przedmioty: biologia, chemia, fizyka, Wskaźnik 0,3 za geografia, WOS, historia, matematyka; Wskaźnik 0,1 za język polski, język obcy.  

Propozycja ta została uwzględniona w uchwale rekrutacyjnej  począwszy od roku ak.2021/2022 

Jednoznacznie zostały również sprecyzowane kryteria przyjąć laureatów olimpiad przedmiotowych, cudzoziemców i osób z maturą 

międzynarodową, absolwentów studiów na uczelniach zagranicznych. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (IB) traktowani 

są, jak osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie egzaminu maturalnego.  Obowiązują takie same kryteria jak dla kandydatów 

https://irk.mazowiecka.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html?rekrutacja=1
https://mazowiecka.edu.pl/dzial-spraw-studenckich-i-dydaktyki/dla-kandydatow-2/rekrutacja/skierowania-na-badanie-lekarskie/
https://mazowiecka.edu.pl/dzial-spraw-studenckich-i-dydaktyki/dla-kandydatow-2/rekrutacja/skierowania-na-badanie-lekarskie/
https://mazowiecka.edu.pl/dzial-spraw-studenckich-i-dydaktyki/dla-kandydatow-2/rekrutacja/wymogi-dotyczace-fotografii/
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z egzaminem maturalnym. Poziom SL traktowany jest jako poziom podstawowy (PP), a poziom HL traktowany jako poziom rozszerzony (PR). W 

przypadku matury międzynarodowej stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu analogiczne jak w przypadku kandydatów z egzaminem 

maturalnym. 

Określono również zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego - Uchwała Senatu Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. 

 

Dzięki zamieszczonym w postępowaniu rekrutacyjnym formularzom „Informacja o kompetencjach cyfrowych kandydatów oraz ich zasobach 

sprzętowych do uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”; „Deklaracja wyboru przedmiotów 

fakultatywnych”; ”Deklaracja wyboru stopnia zaawansowania grupy do nauki języka angielskiego” uzyskano  konieczne informacje o 

kompetencjach cyfrowych kandydatów i ich ewentualnych potrzebach w zakresie wsparcie ze strony Uczelni (przeszkolenia, instrukcji, 

zapewnienia laptopa lub  zapewnienia dostępu do komputera na terenie Uczelni) niezbędnych do uczestniczenia w kształceniu z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;  zorganizowania grup studenckich wg wybranych  przedmiotów fakultatywnych 

i/ lub stopnia zaawansowania grupy językowej.  

Od roku 2021/2022 zaproponowano również zajęcia wyrównawcze w ramach zapytania przez MEiN. 

 

V.4.4. Ocena udziału otoczenia społeczno-gospodarczego w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów 

Dotychczasową współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym należy uznać za efektywną. Należy również podkreślić silną identyfikację 

interesariuszy zewnętrznych z  Wydziałem Nauk o Zdrowiu i ich poczuciem współodpowiedzialności za jakość kształcenia na kierunku 

kosmetologia. 
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Zasadna jest dalsza ewaluacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i poszarzanie jej zakresu.  

Od początku swojej działalności Wydział Nauk o Zdrowiu ściśle współpracuje z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym. 

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego  jako podmioty doradczo-opiniodawcze byli zrzeszeni w Radzie Interesariuszy WNoZ oraz 

uczestniczyli w pracach Rady Programowo- Dydaktycznej, a także w komisjach i zespołach projakościowych. Interesariusze wewnętrzni i 

zewnętrzni aktywnie uczestniczyli w pracach  Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKds.JK). W strukturze WKds.JK działały sekcje 

zajmujące się monitorowaniem i doskonaleniem jakości kształcenia na poszczególnych kierunku, tj.  Sekcja Kosmetologia; W każdej z ww. Sekcji 

działały zespoły: Zespół ds. Programów Studiów, Zespół Analizy Efektów Uczenia się. Oprócz tego na Wydziale Nauk o Zdrowiu działa Rada 

Interesariuszy. Rada Interesariuszy - zrzeszała przedstawicieli pracodawców, głównie kierowników podmiotów leczniczych, dyrektorów: 

Powiatowego i Miejskiego Urzędu Pracy, przedstawicieli podmiotów opieki społecznej oraz kierowniczą kadrę kosmetologiczną (właścicieli lub 

kierowników gabinetów kosmetologicznych, ośrodków spa, odnowy biologicznej), absolwentów WNoZ oraz przedstawicieli nauczycieli i 

przedstawicieli studentów. Pracodawcy uczestniczyli w przeglądzie i doskonaleniu programów studiów, bazy dydaktycznej i jej wyposażenia, 

zasobów bibliotecznych, współpracy międzynarodowej, współpracy z otoczeniem  w zakresie realizacji kształcenia praktycznego, a także 

efektywności tej współpracy.  

Spotkania ww. Komisji i Zespołów, spotkania z interesariuszami odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odbyły się w sumie 64 

spotkania. 

Interesariusze zewnętrzni wyrazili również swoje oczekiwania i sugestie w ramach Badania potrzeb lokalnego rynku pracy subregionu płockiego 

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18, 

współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego PO WER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Celem badania 

było zdiagnozowanie zapotrzebowania na nowe kompetencje absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, na lokalnym rynku pracy. 

Badanie potrzeb lokalnego rynku pracy przeprowadzone zostało wśród pięciu grup respondentów: dorosłych mieszkańców subregionu płockiego; 
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kadry zarządzającej przedsiębiorstw subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji publicznych subregionu płockiego; kadry zarządzającej 

instytucji służby zdrowia subregionu płockiego; kadry zarządzającej instytucji edukacyjnych subregionu płockiego. 

Celem projektu badawczego było uzyskanie informacji z rynku pracy niezbędnych do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb 

otoczenia a także uzyskanie informacji dotyczących kompetencji pracowników (w tym absolwentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku) 

zatrudnianych przez pracodawców. Ocenie respondentów podlegały między innymi takie kompetencje, umiejętności i kwalifikacje jak: 

kompetencje osobiste, umiejętności interpersonalne, zdolności intelektualne, umiejętności praktyczne, kompetencje zawodowe. 

Poza oceną kompetencji posiadanych przez pracowników będących absolwentami Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku pracodawcy oraz 

badane podmioty (instytucje publiczne, instytucje ochrony zdrowia, podmioty kosmetyczne / kosmetologiczne, instytucje edukacyjne i opiekuńcze) 

dokonali także oceny stopnia, w jakim poszczególne kompetencje są potrzebne w wykonywanej pracy (poziom oczekiwań wobec poszczególnych 

kompetencji), co pozwoliło określić ewentualną lukę pomiędzy kompetencjami oczekiwanymi 

 a posiadanymi przez absolwentów. Możliwe również stało się stworzenie rankingu kompetencji najbardziej poszukiwanych przez pracodawców 

oraz kompetencji posiadanych przez zatrudnionych absolwentów, które są najlepiej i najsłabiej oceniane 

V.4.4.a. Analiza wpływu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rozwój kierunku. Przegląd współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczego i propozycje działań doskonalących  

 

Wnioski z weryfikacji procedur dot.  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: 

1. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami w analizowanym okresie miała charakter stały i przybiera 

różne formy np. dotyczące organizacji praktyk, udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w prowadzeniu zajęć lub 

weryfikacji procedur dotyczących efektów uczenia się. Otoczenie społeczno-gospodarcze miało swój udział w konstruowaniu, realizacji i 

doskonaleniu programu studiów. 
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2. Okresowe przeglądy współpracy z otoczeniem, w tym z pracodawcami, w odniesieniu do procedur, obejmowały ocenę poprawności doboru 

instytucji współpracujących, skuteczności metod współpracy, wpływu rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji, 

osiąganie przez studentów efektów uczenia się. 

3. Badano i analizowano potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym dynamicznie zmieniające się potrzeby zawodowego rynku 

pracy w kraju i w regionie wymagające przygotowania absolwentów kierunków kosmetologia o wysokich kompetencjach zawodowych, 

posiadających umiejętności elastycznego reagowania na potrzeby pracodawców w zakresie realizacji świadczeń zawodowych. 

 

V.4.5. Analiza działalności na rzecz środowiska lokalnego i propozycje działań  doskonalących  

Ze względu na pandemię SARS-Cov-2 mobilność studentów była ograniczona. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

studenci WNZ uczestniczyli w akcjach prospołecznych: WOŚP; zbiórka ubrań dla pacjentów bezdomnych hospitalizowanych w Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym w Płocku; zbiórka mikołajkowa (w ramach współpracy z RUSS) dla biednych rodzin Płocka i okolic; akcji „paczka dla 

zwierzaka”; zbiórce korków plastikowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla płockich mieszkańców z niepełnosprawnością (w ramach 

współpracy z płockim wolontariatem Urzędu Miasta Płocka), realizacja warsztatów z pierwszej pomocy w szkołach podstawowych na terenie 

Miasta Płocka.  Pandemia SARS COV-2 utrudniła szerszą działalność nauczycieli i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na rzecz mieszkańców 

regionu płockiego.  

 

V.4.6. Analiza umiędzynarodowienia procesu kształcenia i propozycje działań doskonalących 

Rodzaj, zakres i zasięg umiędzynarodowienia procesu kształcenia były zgodne z koncepcją i celami kształcenia. W roku akademickim 2020/2021na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu realizowano zajęcia z języka obcego (języka angielskiego) na poziomie B2 (studia pierwszego stopnia),  
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Dla zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia studiów zaplanowano od roku ak. 2021/2022 zapewnienie studentom części scenariuszy i 

materiałów dydaktycznych w języku angielskim, Kosmetologia I o (wprowadzenie do pracowni kosmetologicznej, kosmetologia pielęgnacyjna, 

trychologia, podstawy fizjoterapii i masażu). Treści kształcenia w ramach języka obcego sprofilowano bardziej zawodowo.   

W roku akademickim 2020/2021 podpisano łącznie cztery nowe porozumienia bilateralne w ramach programu Erasmus+ z uczelniami 

zagranicznymi z krajów programu.  Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 wprowadzono Zarządzenie Rektora Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku i ograniczono wyjazdy służbowe pracowników, wyjazdy studentów oraz przyjmowanie gości  

w ramach współpracy międzynarodowej. Odbyły się dwie aktywności STA (nauczycieli WNZ)  z wykorzystaniem synchronicznych metod i 

technik kształcenia na odległość oraz cztery przyjazdy studentów na praktykę, w tym jedna mobilność wirtualna). 

  

V.4.7. Ocena wsparcia i rozwoju wsparcia studentów kierunku w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym, zawodowym i wejściu na  

           rynek pracy. Propozycje działań doskonalących  

 

Wsparcie z Uczelni 

2020/2021 

 

 

Rodzaj wsparcia / 

nazwa projektu 

 

 

                    Krótka charakterystyka 

Liczba studentów 

Razem z WNoZ Kosmetologia 

 

 

Nagroda rektora – 

stypendium 

Rektora 

 

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 

października 2020r. 

Stypendium Rektora na dany rok akademicki może otrzymać student posiadający: 

- wyróżniające wyniki w nauce    

- wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym 

- osiągnięcia naukowe i artystyczne 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

15 
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Wsparcie dla 

studentów ze 

szczególnymi 

problemami 

społecznymi 

(zapomoga) 

 

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 

października 2020r. 

zapomoga może być przyznana studentowi, który:    

- znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej tj. ciężkiej i przewlekłej choroby studenta     

- nieszczęśliwego wypadku studenta lub członka rodziny 

- śmierci lub ciężkiej choroby członka rodziny studenta 

- utraty stałego i głównego źródła dochodu przez studenta, jego małżonka lub jego rodzica,  

- szkód spowodowanych przez pożar, zalanie,  kradzież  itp. 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Stypendia socjalne 

Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 

października 2020r. 

Stypendium przyznawane jest dla studenta znajdującego się trudnej sytuacji materialnej 

 

91 

 

32 

 

Stypendia socjalne 

w zwiększonej 

wysokości  

Z Zarządzenia Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 

2020r. 

Przyznawane stypendia są w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj:        

- u członka rodziny studenta wystąpiła ciężka i przewlekła choroba  

- student jest sierotą i nie ukończył 25 roku życia 

- student pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów regularnie i aktualnie korzystających ze 

wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub sam z nich korzysta 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Stypendia dla 

niepełnosprawnych 

Z Zarządzenia Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej Nr 56/2020 z dnia 15 października 

2020r. 

dla studenta posiadającego:           

- orzeczenie o niepełnosprawności,  

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

- inne równoważne orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

- Informacje o możliwości uzyskania wsparcia jest drogą mailową do studentów, którym 

przyznane zostało stypendium dla osób niepełnosprawnych 

- Informacje publikowane są na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Wsparcie studentów z 

niepełnosprawnościami” 

- Dwa razy w roku pojawia się informacja na uczelnianym funpage na Facebook-u 

- Rozpoznawanie potrzeb studentów  

- Wsparcie studentów polegało między innymi na wypożyczeniu laptopa lub stetoskopu 

elektronicznego. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 
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Zajęcia 

wyrównawcze  - 

zaplanowano. 

Liczba 

rzeczywiście 

uczestniczących 

będzie uzależniona 

od zainteresowania 

studentów 

pierwszego  

Przedmiot Liczba studentów Liczba grup 
(liczebność grupy 

to 25 osób) 

Matematyka 100 4 

Biologia 100 4 

Chemia  100 4 

Język angielski  100 4 
 

Liczba osób zainteresowanych 

poszczególnymi przedmiotami 

zostanie ustalona na początku 

roku akademickiego 2021/2022  

Wsparcie 

merytoryczne 

nauczycieli  

- Spotkania organizacyjne  W czasie dnia adaptacyjnego zaprezentowano wszystkie sale w 

których, odbywają się zajęcia dydaktyczne i egzaminy.  

- Spotkania z opiekunem roku, Koordynator ERASMUS + , przedstawicielem Działu Spraw 

Studenckich i Dydaktyki, Prorektorem ds.. Studenckich i Dydaktyki,  przedstawicielem Biblioteki, 

kierownikiem Dziekanatu, przedstawicielem Rady Uczelnianej Samorządu Studentów,  

- Spotkania z Koordynatorem Praktyk Zawodowych, 

- Spotkanie z przedstawicielem ubezpieczeniowym,   

- Dyżury i konsultacje nauczycieli prowadzących zajęcia, 

- Dyżury i konsultacje Dziekan,  

- Udostępnianie materiałów z zajęć przez nauczycieli,  

- Banki pytań lub zagadnień do zaliczenia poszczególnych przedmiotów lub egzaminu 

dyplomowego, 

- Forma hybrydowa zajęć dla studentów w izolacji i na kwarantannie,  

- Cykliczne spotkania z Dziekan, Opiekunem roku, przewodniczącą wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia, przewodniczącą Sekcji Kosmetologiatej Komisji, Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się Sekcja Kosmetologia 

- Możliwość wyboru opiekuna/ promotora pracy dyplomowej/ licencjackiej  

36  spotkań z 

udziałem 

studentów 

66 (I R) 

+59 (II R) +78 

(III R) = 203 
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Wsparcie w zw. a 

pandemią COVID 

- udostępnione procedur dotyczących zachowania w czasie zajęć, zaliczeń, egzaminów i 

egzaminu dyplomowego  na terenie Uczelni, w pracowniach MCSM oraz na  PZ w podmiotach 

kosmetologicznych i leczniczych,  

- Egzamin Dyplomowy zrealizowany  na terenie Uczelni, część praktyczna OSCE, 

-  w czasie egzaminu praktycznego zrezygnowano z typowego debriefingu ze względu na 

sytuację epidemiologiczną. Wszystkie komisje egzaminacyjne spotkały się po zakończonym 

egzaminie praktycznym, na którym omówiły przebieg egzaminu praktycznego. Wszyscy zdający 

studenci jednoczasowo otrzymali informację o uzyskanym wyniku z egzaminu za pośrednictwem 

Wirtualnej Uczelni, co zapobiegło skupianiu się studentów na terenie Uczelni.   

- zapewnienie rękawiczek, maseczek chirurgicznych i środków dezynfekcyjnych na terenie 

Uczelni  i w pracowniach, 

- poznanie i stosowanie procedur zmniejszających ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-

CoV-2, 

-  wywiad epidemiologiczny i pomiar temperatury przed wejściem do budynku WNoZ, 

- wywiad w kierunku objawów sugierujących infekcję  SARS-CoV-2, 

- bieżący kontakt z Dziekan WNoZ, opiekunem roku i Koordynatorem   PZ, 

- szkolenia wprowadzające przed rozpoczęciem   PZ w podmiotach leczniczych, 

- wykonywanie testów antygenowych na terenie Uczelni oraz w NZOZ Płocki ZOZ, 

- zorganizowanie izolatki dla osób  z dodatnim wywiadem, podwyższoną temperaturą ciała do 

czasu pobrania i odczytania wyniku testu covidowego, 

- udostępnianie linków do webinariów o tematyce covidowej, 

- wsparcie psychologiczne (opisane niżej), 

-  zapewnienie sali i sprzętu komputerowego z kamerą i mikrofonem do udziału w zajęciach on-

line dla zainteresowanych studentów, 

- zakupienie i stosowanie ozonatorów, 

- przestrzegano zasad dystansu 1,5-2m, 

- część zajęć praktycznych i praktyk zawodowych  (zgodnie z rozporządzeniem MEiN) ne więcej 

niż 20% było realizowanych z wykorzystaniem , 

- możliwość bieżącego zgłaszania problemów i otrzymania  wsparcia  

 

Działania ciągłe 

X Ogólnopolska 

Studencka 

Konferencja 

Naukowa – Płock 

Wydział Nauk o 

Zdrowiu  

X Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa. Edycja, zatytułowana Badania naukowe 

studentów w trosce o teraźniejszość i przeszłość.  

Udział studentów w Komitecie Organizacyjnym oraz Prowadzenie poszczególnych sesji. 

91 10 
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Udział w 

konferencjach 

Zewnętrznych  

Pomoc studentom ze strony nauczycieli w przeprowadzeniu badań, przygotowaniu prezentacji i 

artykułów oraz dofinansowanie udziału w konferencji w Krośnie.  

 

50 27 

Wsparcie 

działalności 

studenckich Kół 

Naukowych  

- wsparcie finansowe   

- wsparcie organizacyjne i merytoryczne  

- udział studentów w badaniach i projektach prowadzonych przez nauczycieli 

 1 SKN 

Cosmeo 

Wsparcie 

psychologiczne 

- Porady psychologa, zarówno dotyczącego problemów zw. z pandemią COVID-19, jak i  in. 

problemów  psychologicznych studentów, np.  problemów dot. własnego rozwoju, radzenia sobie 

na studiach itd.  

- Dodatkowo zapewniono porady psychologiczne  dla studentów z niepełnosprawnościami. 

Porady były udzielane przez psychologa  zewnętrznego (studenci z niepełnosprawnościami) oraz 

psychologa uczelnianego, ale nie prowadzącego zajęć na kierunku, na którym studiuje student 

korzystający z porady.  

Uczelnia nie identyfikuje 

studentów personalnie, 

wydziałowo i kierunkowo.  

Zwiększenie 

dostępności  do 

infrastruktury  

- Przed- i popołudniowe godziny otwarcia biblioteki i czytelni, 

- Możliwość zamawiania książek on-line  

- Dostęp do baz  cyfrowych podręczników i czasopism  

- Wydłużenie pracy Dziekanatu 1 dzień w tyg. do 18.00 

- Dziekanat dostępny również w wybrane soboty 

 

Działalność bieżąca. 

 

Studenci najczęściej korzystali z 

sal MCSM poza zajęciami 

Doposażenie 

infrastruktury 

zgodnie z sugestią 

studentów 

Wg zapotrzebowania z kierunku kosmetologia   

Finansowanie 

procedury 

poekspozycyjnej 

Każde postępowanie poekspozycyjne jest finansowane  przez Uczelnię, w ramach umowy z 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym.  

  

Indywidualna 

organizacja 

studiów- IOS 

 

Zgodne z Regulaminem studiów- nikt nie korzystał z kierunku kosmetologia   
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W ramach działań doskonalących  wsparcie studentów,  w trakcie spotkań z Dziekan WNoZ, studentów, komisji i zespołów WSZJK, opiekunów 

poszczególnych roczników   zaproponowano  zgłoszenie do Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier  zorganizowania kursów i warsztatów 

dla studentów, m.in. kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia III rok: Autoprezentacja (warsztaty), Jak napisać C.V. i list motywacyjny 

(warsztaty), Skuteczne metody poszukiwania pracy, Samozatrudnienie- szanse i zagrożenia.  

Indywidualny tok 

studiów  
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V. 4.8. Ocena dostępu do informacji o kierunku studiów.  Przegląd dostępu do informacji 

o programie studiów 

Analogicznie jak w punkcie V.1.8 z tą różnicą, że w Zakładce dedykowanej dla kierunku 

kosmetologia studia pierwszego stopnia stacjonarne dostępne są informacje zamieszczone w pod 

zakładkach: Plan zajęć, Plan studiów, Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, Efekty uczenia 

się, Egzamin dyplomowy, Program studiów.  

 

V4.8.b.Propozycje działań doskonalących 

a. Brak propozycji 

 

V.4.9.Ocena praktyk zawodowych 

 

Praktyki zawodowe realizowano odpowiednio w podmiotach leczniczych, gabinetach 

kosmetologicznych, ośrodkach spa i odnowy biologicznej.  Rodzaj podmiotu kształcenia 

praktycznego oraz profil realizowanych świadczeń był zgodny z zakresem realizowanego 

kształcenia praktycznego studentów, efektami uczenia się określonymi dla tych miejsc 

kształcenia oraz programami zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. ‘Realizacja kształcenia 

praktycznego w podmiotach zewnętrznych obarczona była wieloma trudnościami ze względu na 

pandemię SARS-CoV-2, profil pacjentów zakażony, przekształcania oddziałów/ szpitali w 

covidowe, zakażenia pracowników podmiotów, zawieszanie działalności profilowej oddziałów 

itd. Należy podkreślić zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w kształcenie praktyczne 

studentów i wspólne poszukiwanie rozwiązań w czasie pandemii dla realizacji ZP i PZ zgodnie 

z programem studiów. Tylko w nieznacznym zakresie dokonano przesunięć w harmonogramie 

studiów ze względu na pandemię.  

 

V.4.9.a. Analiza zrealizowanych praktyk zawodowych 

W roku akademickim 2020/2021 realizowano w oparciu o 39 umów z podmiotami 

kosmetycznymi i szpitalem. Dobór podmiotów i opiekunów odbywał się w oparciu o ustalone 

https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-zajec/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/plan-studiow/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/zajecia-praktyczne-i-praktyki-zawodowe/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/efekty-uczenia-sie/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/efekty-uczenia-sie/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/egzamin-dyplomowy/
https://mazowiecka.edu.pl/dla-studentow/wydzial-nauk-o-zdrowiu/kierunek-pielengniarstwo-i-stopnia-stacjonarne/program-studiow/
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kryteria. PZ realizowano zgodnie z ich Regulaminem oraz ustalonym harmonogramem i 

programem.  

Na kierunku Kosmetologia Praktyka Zawodowa (PZ) była realizowana w wymiarze: dla I roku 

200 godzin,  dla II roku  280 godzin  w sumie 26600 osobogodzin, a w szczególności  na I Roku 

– 11200 oraz  na II Roku – 15400 oddziały szpitalne, zgodnie z przyjętym programem kształcenia 

i ustalonymi efektami uczenia się. Studenci odbywali  kształcenie praktyczne w zakładach/ 

gabinetach    kosmetologicznych i kosmetycznych i oddziale dermatologicznym na podstawie 

wcześniej  zawartych umów przez WNoZ  z tymi  gabinetami oraz wg  ustalonych 

harmonogramów. 

Nabywane umiejętności i osiągnięte przez studentów efekty uczenia się opiekunowie 

potwierdzali w   Dzienniku praktycznych umiejętności zawodowych 

W roku akademickim 2020/2021 realizowano w oparciu o 39 umów z podmiotami 

kosmetycznymi i szpitalem. Dobór podmiotów i opiekunów odbywał się w oparciu o ustalone 

kryteria. PZ realizowano zgodnie z ich Regulaminem oraz ustalonym harmonogramem i 

programem.  

 

V.4.9.b. Propozycje działań doskonalących 

Terminowe dostarczania dokumentacji dotyczącej praktyk odbywających się  na terenie szpitala 

przez opiekuna praktyk w oddziale dermatologii 

 

V.4.10.Ocena dyplomowania   

Proces dyplomowania i jego przebieg określa Regulamin egzaminu dyplomowego na kierunku 

Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia stacjonarne. Obejmuje cały proces powstawania pracy 

dyplomowej, począwszy od określenia celu egzaminu, aż po szczegółową procedurę każdego 

etapu egzaminu dyplomowego. Kluczowym kryterium w doborze tematyki prac dyplomowych 

jest jej ścisły związek z realizowanym kierunkiem studiów i obszarem działalności naukowej 

promotora.  

Egzamin dyplomowy, składający się z części teoretycznej, praktycznej oraz obrony pracy 

dyplomowej obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych w całym 

okresie studiów. Przebieg i efekty egzaminu dyplomowego podlegają analizie Komisji ds. 

Jakości Kształcenia.  
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Natomiast prace dyplomowe są oceniane przez Sekcję Kosmetologia w skład których wchodzi 

Zespół ds. Analizy Efektów Uczenia się, zgodnie z Załącznikiem 4 do Instrukcji Nr 7 WSZJK. 

Prace te są również analizowane pod kątem zgodności z wytycznymi Przewodnika do 

opracowania pracy licencjackiej oraz posiadają opisową ocenę opiekuna i promotora, których 

powołuje Rada WNoZ. 

Oryginalność prac dyplomowych sprawdzana jest systematycznie w oparciu o cały cyklu 

kształcenia. Konsultacje indywidualne ze studentami, systematyczna praca z każdym studentem, 

sukcesywne poprawianie fragmentów prac w istotny sposób ograniczają ryzyko popełnienia 

plagiatu. Na WNoZ wdrożono Jednolity Systemu Antyplagiatowy.  

Egzamin Dyplomowy – część teoretyczna odbyła się w dniu 14 lipca 2020 roku, po zakończeniu 

części teoretycznej nastąpiło losowanie sal do egzaminu – części praktycznej. Studentki miały 

możliwość wylosować jedną z trzech pracowni kosmetologicznych. Część praktyczna Egzaminu 

Dyplomowego odbyła się 20 lipca 2020 roku w salach Wydziału Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku przy ul. Pl. Dąbrowskiego 2. (B3, B111,A118).  Wszystkie 

dopuszczone studentki, przystąpiły i zdały egzaminy (teoretyczny i praktyczny). Obrony plac 

dyplomowych odbyły się w dniach 21 – 22 lipca 2020 roku. Pytania dotyczyły zakresu 

tematycznego pracy, głównie z obszaru uwarunkowań klinicznych i /lub epidemiologicznych 

opisanego zagadnienia, zadań kosmetologa i kompetencji w tym obszarze, podstaw 

metodycznych pracy oraz praktycznych implikacji pracy.  

Załącznik nr 3 do Regulaminu egzaminu dyplomowego  

na kierunku Kosmetologia studia pierwszego stopnia – stacjonarne  

 

Protokół zbiorczy Komisji Egzaminacyjnej z przebiegu egzaminu dyplomowego  

 

Do egzaminu 

A. Dopuszczono: 

a. Część praktyczna – 53 studentów 

b. Część teoretyczna – 53 studentów 

B. Przystąpiło: 

a. Część praktyczna – 53 studentów 

b. Część teoretyczna – 53 studentów 

C. Zdało: 

a. Część praktyczna – 53 studentów 

b. Część teoretyczna – 53 studentów 

D. Nie zdało: 

a. Część praktyczna – 0 studentów 

b. Część teoretyczna – 0 studentów 

 

Średnia ocen z egzaminu: 

a. Ogółem: 4,87 
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b. Części teoretycznej 4,87 

c. Części praktycznej 4,77 

 

Oceny uzyskane na egzaminie dyplomowym 

 

Ocena Egzamin 

Ogólna Część praktyczna Część teoretyczna 

Bardzo dobry 82 39 43 

Dobry plus 14 7 7 

Dobry  7 5 2 

Dostateczny plus 2 1 1 

Dostateczny  1 1 0 

Niedostateczny  0 0 0 

 

Uwagi komisji dotyczące egzaminu: 

Brak 

 

Data 05.07.2021 r 

Podpisy Komisji 

Sikorska Iwańska Aleksandra 

Moderacka Sandra 

Artkop Joanna 

Błoch Katarzyna 

Godlewska Renata 

Kolczyńska Eliza 

 

Uczelnia  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

Wydział  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek Kosmetologia 

Poziom studiów Studia  pierwszego stopnia 

Forma studiów Studia stacjonarne  

Warunki dopuszczenia do 

egzaminu dyplomowego – 

część teoretyczna 

– uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk 

zawodowych przewidzianych w planie studiów oraz wymaganej 

liczby punktów ECTS, 

– zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów, 

– uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej. 

– złożenie wszystkich wymaganych dokumentów 

Rok akademicki  2020/2021  

Forma egzaminu EGZAMIN DYPLOMOWY-  część teoretyczna- TEST 

Data i godziny egzaminu 

od…do….. 

14.07.2020 

Od godz 9.00  

Miejsce zaliczenia Wydział Nauk o Zdrowiu, Płock Pl. Dąbrowskiego 2,  

Sala A121 

Sala B107 

Sala A10  

Efekty uczenia się 

weryfikowane egzaminem – 

część teoretyczna 

wiedzy:  

z całego toku studiów 

  

Skład komisji egzaminacyjnej  Dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – profesor Uczelni -Przewodnicząca 

Dr. n chem. Andrzej Warszawski 

Mgr Aleksanda Sikorska-Iwańska 

Dr n. o zdr. Joanna Artkop 

Mgr Anna Szymańska 
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Dr. n. o kult. Fiz. Aleksandra Szabert 

Mgr Sandra Moderacka 

Mgr Renata Godlewska 

Data analizy 24.09.2021. 

Imiona i nazwiska osób 

przeprowadzających analizę – 

członków Zespołu ds. Analizy 

Efektów Uczenia się na 

kierunku Kosmetologia 

 

Przewodnicząca – 

dr Joanna Artkop 

Zastępca Przewodniczącej –  

dr Aleksandra Szabert 

 

 

mgr Katarzyna Błoch 

mgr Eliza Kolczyńska 

mgr Katarzyna Rzadkowolska 

 

 

 

 

Absolwent/ interesariusz zewnętrzny 

Rurka Marta 

Imiona i nazwiska studentów  

Zespołu ds. Analizy Efektów 

Uczenia się na kierunku 

Kosmetologia 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Aleksandra Kłobukowska 

Kosmetologia I⁰ II rok 

Agnieszka Moderacka 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Monika Dobaczewska 

 

 

Liczba studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu 

53 

Liczba studentów, którzy nie 

przystąpili do egzaminu 

0 

Liczba i odsetek ocen bardzo dobrych N- 42                    %- 79,2% 

Liczba i odsetek ocen dobrych plus N- 7                      %- 13,2% 

Liczba i odsetek ocen dobrych N-  2                        %- 3,8% 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych plus N- 1                          %- 1,9% 

Liczba i odsetek ocen dostatecznych N- 0                            %- 0 

Liczba i odsetek ocen niedostatecznych N- 0                           %- 0 

Średnia ocen 4,87 

Liczba i 

odsetek 

odpowiedzi 

błędnych 

wg 

numerów 

pytań 

 

7. zastosowana Czy formuła egzaminu dyplomowego części  teoretycznej- TEST  pozwala na 

zweryfikowanie określonych dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo  efektów 

uczenia się  w zakresie wiedzy  

Tak – według załączonego wzoru testu 

8. Czy kryteria oceny są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się weryfikowanych przez ten test? 

 



537 
 

Tak – szablon testu i karta odpowiedzi zawierają kryteria oceny dla poszczególnych ocen oraz określają próg 

zaliczeniowy – procentowy i punktowy (kryteria w załączonym formularzu testu i załączonym formularzu karty 

odpowiedzi) 

Test pozwolił na sprawdzenie opanowania wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności zawodowej w 

obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku Kosmetologia – studia I stopnia. Zakres 

tematyczny pytań testowych jest zgodny z obszarem i dziedziną nauki, do których kierunek studiów został 

przyporządkowany Test pozwala ocenić na ile student jest przygotowany w zakresie teoretycznym do realizacji 

działań w zawodzie Kosmetologa.  

9.  Czy kryteria oceny dla testu są określone w sposób precyzyjny i jednoznaczny? 

 

Tak – określają poszczególne ramy ocen i ramy punktowe, co gwarantuje obiektywność oceny 

      4.  Czy sposób formułowania pytań/ jest precyzyjny i zrozumiały? 

 

Tak – treść pytań nie posiada cech dwuznaczności, pytania w teście nie sugerują odpowiedzi względem siebie 

20. Czy wystawionej ocenie towarzyszą ewentualne uwagi, wskazówki i komentarze Komisji 

egzaminacyjnej 

 

Tak. Uwagi dotyczyły pytań, na które student udzielił błędnych odpowiedzi 

21. Inne uwagi 

 

Brak 

22. Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania osiągniętych 

efektów uczenia się  

 

W formach i treści zaliczania poszczególnych zajęć w toku studiów należy uwzględnić weryfikację treści 

kształcenia, których dotyczyły pytania egzaminacyjne z błędnymi odpowiedziami studentów. Numery 

pytań z błędnymi odpowiedziami wymieniono powyżej – w załączeniu formularz testu z kluczem (wersja 

dla nauczyciela) 

Zasadnym jest utworzenie banku pytań na egzamin dyplomowy weryfikujących wiedzę z całego toku 

studiów zgodnie z efektami uczenia się określonymi dla cyklu kształcenia i poszczególnych przedmiotów 

23. Propozycje zmian w programie studiów 

 

Program studiów nie wymaga korekty, natomiast w realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów należy 

zwrócić szczególną uwagę studentów na treści kształcenia, których dotyczyły pytania egzaminacyjne z 

błędnymi odpowiedziami studentów.. 

24. Propozycje zmian doskonalących część teoretyczną egzaminu dyplomowego  

Natomiast w przypadku dostrzeżonych nieprawidłowości – zalecenia dotyczące poprawy jakości 

kształcenia. 

 

Zasadnym jest utrzymanie dotychczasowej formy i struktury testu dyplomowego w ramach części teoretycznej 

egzaminu dyplomowego 
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Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Analizy Efektów Uczenia się  
 UWAGI 

Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z 

kierunkiem i specjalnością studiów? 

Tak tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów i 

specjalnością 

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób wyczerpujący 

i czytelny oddaje ich wartość merytoryczną? 

Tak wszystkie oceniane recenzje były sformułowane 

w sposób wyczerpujący, czytelny oddając wartość 

merytoryczną 

 

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla stopień 

spełnienia wymogów formalnych stawianych dla prac 

dyplomowych? 

Tak ocena pracy dyplomowej odzwierciedla stopień 

spełnienia wymogów formalnych stawianych dla prac 

dyplomowych i sięga od oceny dostatecznej do oceny 

bardzo dobrej 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości prac dyplomowych: 

Zwrócenie uwagi w przygotowaniu prac dyplomowych w kolejnych latach na stronę estetyczną, edytorską i formalną 

poprzez uszczegółowienie wytycznych dla studentów w tym zakresie  

Zwrócenie szczególnej uwagi w toku kształcenia na : 

- załączenie do pracy raporu Z BADANIA antyplagiatowego 

- zastosowanie skal do oceny objawów i wydolności pacjentów 

- zwrócenie uwagi na poprawność formułowania wniosków 

- zwrócenie uwagi na estetykę pracy 

- przestrzegać wymogów formalnych pracy w oparciu o regulamin pisania pracy dyplomowej w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku:,  

Osoby przygotowujące raport: 

Przewodnicząca – 

dr Joanna Artkop 

Zastępca Przewodniczącej –  

dr Aleksandra Szabert 

 

 

mgr Katarzyna Błoch 

mgr Eliza Kolczyńska 

mgr Katarzyna Rzadkowolska 

 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Aleksandra Kłobukowska 

Kosmetologia I⁰ II rok 

Agnieszka Moderacka 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Monika Dobaczewska 

 

 

 

Absolwent/ interesariusz zewnętrzny 

Rurka Marta 

 

 

 

V.4.10.a Propozycje działań doskonalących 
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Należy dokonać dokładnej analizy pytań testowych egzaminu dyplomowego część teoretyczna, 

aby podać liczbę i odsetek odpowiedzi błędnych według numerów pytań.   

 

V.4.11. Ocena liczby, kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji kadry prowadzącej 

kształcenie. Propozycje działań doskonalących 

Liczba, kompetencje, doświadczenie i  kwalifikacji kadry prowadzącej kształcenie na kierunku 

kosmetologia zgodne z wymaganiami oraz pozwalające na osiągnięcie efektów uczenia się.  

Kosmetologia studia pierwszego stopnia, studia o profilu praktycznym na WNoZ to studia o 

profilu praktycznym. Wszyscy nauczycieli byli zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych tj. 

profesor, profesor uczelni, adiunkt, asystent, instruktor, lektor oraz na podstawie umowy zlecenie 

profesor, profesor uczelni, adiunkt, asystent, instruktor, lektor. Działalność naukowa nauczycieli 

akademickich i studentów stanowiła dodatkowy aspekt projakościowy. Wszystkie publikacje w 

formie artykułów naukowych i rozdziałów w monografii oraz monografii były tematycznie 

zgodne z efektami uczenia się i treściami kształcenia w ramach zajęć realizowanych 

odpowiednio przez poszczególnych nauczycieli. Działalność naukowa studentów również była 

powiązana z efektami uczenia się i właściwym programem studiów. Studenci realizowali 

projekty badawcze w ramach SKN oraz uczestniczyli w badaniach naukowych prowadzonych 

przez nauczycieli. Wyniki badań upowszechniono na konferencjach i w publikacjach 

naukowych.  

 Zatrudnienie nauczycieli akademickich -wskaźnik 50% w odniesieniu do nauczycieli 

zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy 

 

 

  
Rok akademicki 

L.p. Kierunek 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Lączna 

liczba 

godzin 

zajęć 

Liczba 

godzin 

zajęć na 

PMP 

Lączna 

liczba 

godzin 

zajęć 

Liczba 

godzin 

zajęć na 

PMP 

Lączna 

liczba 

godzin 

zajęć 

Liczba 

godzin 

zajęć na 

PMP 

1. Kosmetologia 5083 3600 5083 3705 4858 3793 
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W roku akademickim 2020/2021 zatrudnienie nauczycieli akademickich spełniało kryterium 

realizacji minimum 50% zajęć dydaktycznych z planu studiów przez nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

 

V.4.11.a. Ocena rozwoju i wsparcia kadry dydaktycznej. Propozycje działań 

doskonalących 

Na spotkaniach z nauczycielami akademickimi Dziekan WNoZ wielokrotnie zachęcała 

nauczycieli do podjęcia aktywności w zakresie rozwoju zawodowego (specjalizacje, kursy 

kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe), naukowego (w szczególności 

prowadzenia badań do uzyskania stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora). 

Przypominała również o wsparciu finansowym, metodycznym i organizacyjnym ze strony 

Uczelni dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem zawodowym i naukowym. Przytoczyła 

także dokumenty wewnętrzne regulujące te formy wsparcia. W efekcie ustalono w tym zakresie 

3 nauczycieli z kierunku kosmetologia. 

Udział w konferencjach i sympozjach - 16 nauczycieli z kierunku kosmetologii.  

Wszystkie formy i tematyka doskonalenia naukowego, zawodowego oraz realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość były zgodne z nauczanymi 

zajęciami/przedmiotami i umożliwiały studentom osiągnięcie efektów uczenia się. 

Kontynuowanie praktyki wspierania rozwoju naukowego nauczycieli i innych osób 

zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych jako narzędzia projakościowe oraz możliwości 

rozwoju i awansu naukowego pracowników a także ich awansu stanowiskowego 

Sugeruje się: 

- zwiększenie aktywności nauczycieli w rozwoju naukowym i wnioskowanie o środki na badania 

naukowe- kontynuacja. 

- regularne wydawanie czasopisma naukowego- kontynuacja. 

- uzyskania środków pozauczelnianych. 

Nauczyciele uzyskiwali wsparcie finansowe i organizacyjne w zakresie rozwoju 

merytorycznego, dydaktycznego i naukowego 
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Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i badania naukowe realizowane przez pracowników naukowo-

dydaktycznych zatrudnionych na wydziale 

Zauważone trudności i nieprawidłowości Sugestie dotyczące poprawy jakości 

kształcenia w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

a. Projekty badawcze 

b. Uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych przez 

pracowników. 

Ze względu na profil praktyczny studiów wszyscy nauczyciele 

byli zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych. Działalność 

naukowa nauczycieli akademickich i studentów stanowiła 

dodatkowy aspekt projakościowy. Wszystkie publikacje w 

formie artykułów naukowych i rozdziałów w monografii oraz 

monografii były tematycznie zgodne z efektami uczenia się i 

treściami kształcenia w ramach zajęć realizowanych 

odpowiednio przez poszczególnych nauczycieli. Działalność 

naukowa studentów również była powiązana z efektami uczenia 

się i właściwym programem studiów. Studenci realizowali 

projekty badawcze w ramach SKN oraz uczestniczyli w 

badaniach naukowych prowadzonych przez nauczycieli. 

Wyniki badań upowszechniono na konferencjach i w 

publikacjach naukowych.  

Artykuły w czasopismach naukowych- 19 artykułów w 

czasopismach naukowych/ 755 pkt. MNiSzW/ 22,354 IF, 

rozdziały w monografiach- 6/ 120 pkt. MNiSzW; monografii- 

1/ 80 pkt./; podręczniki. 

Udział w konferencjach zagranicznych- 8 aktywności 

nauczycieli, udział w konferencjach międzynarodowych w 

Polsce i krajowych – 15 aktywności nauczycieli. 

Środki pozauczelniane pozyskane na projekty badawcze – 1 

oraz 1 w trakcie. 

Udział w projektach międzynarodowych – 1(w ramach grantów 

finansowanych ze środków zagranicznych), promotorstwo prac 

doktorskich – 1(doktorant zagraniczny). 

Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych- 9 

aktywności (6 nauczycieli) 

Aktywne członkostwo w towarzystwach naukowych- 9 

aktywności (8 nauczycieli) 

Zwiększenie aktywności nauczycieli 

w rozwoju naukowym i 

wnioskowanie o środki na badania 

naukowe- kontynuacja. 

Regularne wydawanie czasopisma 

naukowego- kontynuacja. 

Uzyskania środków 

pozauczelnianych. 

Kontynuowanie praktyki wspierania 

rozwoju naukowego nauczycieli i 

innych osób zatrudnionych na 

stanowiskach dydaktycznych jako 

narzędzia projakościowe oraz 

możliwości rozwoju i awansu 

naukowego pracowników a także ich 

awansu stanowiskowego.  
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Recenzje monografii, podręczników poza Uczelnią, artykułów 

naukowych- 6 aktywności. 

W roku akademickim 2020/2021 jeden nauczyciel uzyskał tytuł 

naukowy profesora postanowieniem Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydział Nauk o Zdrowiu wydaje międzynarodowy kwartalnik 

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej- w wersji 

elektronicznej i papierowej. Kwartalnik znajduje się na liście 

czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego- 20 pkt. MNiSzW 

Nauczyciele posiadający minimum stopień doktora 

habilitowanego byli recenzentami prac doktorskich i dorobku 

habilitacyjnego. Recenzje prac doktorskich – 6. 

Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje (zgodnie z 

realizowanymi zajęciami dydaktycznymi) – 3 aktywności  

Studia magisterskie (jako kolejny kierunek) na kierunku 

zgodnym z kierunkiem studiów w ramach realizowanych zajęć 

dydaktycznych – 1 aktywność 

 

 

V,4.12. Ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji 

programu studiów. Analiza doskonalenia infrastruktury. Propozycje działań 

doskonalących 

Dokonano przeglądu infrastruktury i jej wyposażenia w zakresie umożliwienia realizacji zajęć 

dydaktycznych na terenie Uczelni oraz z wykorzystaniem metod technik kształcenia na 

odległość. Przeglądy zostały przeprowadzone z udziałem nauczycieli, studentów,  interesariuszy 

zewnętrznych oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w tym również 

informatyków. Stwierdzono, np. słaby stan techniczny sprzętu projekcyjnego w budynku 

Wydziału Nauk o Zdrowiu, przy Pl. Dąbrowskiego 2. Procedurę doposażenia podjęli 

informatycy Uczelni. Ze względu na pandemię i przedłużające się procedury przetargowe oraz 

rosnące ceny sprzętu IT realizacja procedur doposażenia przesunęła się w czasie na rok ak. 

2021/2022.  
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Pozostałe doposażanie w sprzęt i materiały zużywalne realizowano wg zapotrzebowania 

zgłaszanego przez nauczycieli, studentów, koordynatorów pracowni oraz na podstawie wyników 

ich inwentaryzacji wewnętrznej.  

Strona infrastruktury WNoZ - wymagająca pierwszoplanowegpo udoskonalenia to  sprzęt IT, 

sprzęt projekcyjny, sieć internetowa oraz wsparcie sprzętowe i cyfrowe studentów.  

Dokonano także przeglądu podmiotów kształcenia praktycznego i częściowego przeglądu 

zasobów bibliotecznych. 

Działania bieżące, ciągłe w zakresie napraw uszkodzonego i zakup nowego sprzętu 

komputerowego. 

Zakupienie stałych zestawów komputerowych do sal dydaktycznych. Sukcesywna wymiana 

rzutników na telewizory projekcyjne, ew. uruchomienie dodatkowej Sali komputerowej. 

Zaleca się bieżące monitorowanie stanu zużycia sprzętu i materiałów. Przygotowywanie opisu 

przedmiotu zamówienia. Bieżące doposażenie zgodnie z przyjętą procedurą, Zapewnienie 

zasobów zapasowych gwarantujące sprawną realizację zajęć również w przypadku 

przedłużających się postepowań przetargowych. 

Dwukrotnie w ciągu roku akademickiego czerwiec, wrzesień 2021 dokonano przeglądu stanu 

technicznego sprzętu prezentacyjnego (komputerów laptopów i rzutników) wskazując sale i 

sprzęt do naprawy i wymiany. Te działania naprawcze uwzględniono również w planie 

rzeczowo-finansowym na rok 2021. W planie tym uwzględniono również mobilny sprzęt 

nagłaśniający ułatwiający realizację zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych. Fizycznie 

uruchomiono przetarg na zakup 24 zestawów komputerowych (końca września 2021 ) do 

nowoutworzonej pracowni informatycznej B105 oraz 3 telewizory projekcyjne do wymiany za 

niesprawny sprzęt projekcyjny w sali dydaktycznej A9 oraz 1 telewizor projekcyjny do Sali 

nrA10 oraz uruchomiono przetarg na zakup 22 telewizorów do wymiany za rzutniki projekcyjne 

w pozostałych salach dydaktycznych. 

Dalsze doposażanie w sprzęt komputerowy sali komputerowej i sprzęt projekcyjny do sal 

dydaktycznych należy uwzględnić w planie rzeczowo-finansowym na lata następne. 

Zorganizowano salę dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (A101) wyposażono w zestaw komputerowy z systemem audio-wideo 

z lampą z sali tej korzystali nauczycieli, którzy nie mieli możliwości realizacji zajęć zdalnych z 
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własnego miejsca pobytu. Proponuje się wygłuszenie drzwi pomieszczenia i zamontowanie 

ciemnych rolet dla poprawy komfortu prowadzenia zajęć. Z pomieszczenia tego mogli korzystać 

również indywidualni studenci, którzy nie posiadali warunków cyfrowych w środowisku 

domowym do udziału w zajęciach on-line. Dla tych studentów wyodrębniono dodatkową sale 

dydaktyczną z wyposażeniem do udziału w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Zainteresowanie tą formą wsparcia zgłosiło i skorzystało dwóch 

studentów oraz dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia dla studentów i nauczycieli Tureckich 

w ramach Erasmus+ .  

Na comiesięcznych spotkaniach z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu, komisjami 

projakościowymi sekcji pielęgniarstwo, sekcji kosmetologia i sekcji położnictwo, z zespołem ds. 

programów studiów i zespołem ds. analizy efektów uczenia się, opiekunami roku oraz 

opiekunami PZ studenci i nauczyciele byli pytani czy mają trudności w odbywaniu lub realizacji 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Baza dydaktyczna nowoczesna, kompleksowo wyposażona umożliwia osiągnięcie efektów 

uczenia się. Spełnia kryteria ww. cytowanych rozporządzeń, standardów kształcenia. Ze względu 

na specyfikę kształtowanych umiejętności zawodowych wymaga ciągłego doposażania. Na 

doposażenie bazy dydaktycznej przeznaczono: od października 2020 do września 2021 

wydzielone środki dla kierunku kosmetologia. 

Dokonano przeglądu bazy dydaktycznej zgodnie z wydziałową procedurą. W ocenie 

uczestniczyli nauczyciele, studenci z poszczególnych kierunków studiów, koordynatorzy 

zespołowi pracowni, przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych i przedstawiciele 

absolwentów.  

Zakupy są ewidencjonowane zgodnie z procedurami obowiązującymi na Uczelni i na Wydziale.  

Zapotrzebowanie do w/w. zostało sporządzone na podstawie wnikliwej analizy posiadanego 

sprzętu i materiałów. 

Dokupiono jeden ozonator do sal dydaktycznych i jeden ozonator do dezynfekcji dokumentacji 

medycznej.  Zamontowano pojemniki na środki dezynfekcyjne w ciągach komunikacyjnych, 

żeby zwiększyć i ułatwić dostęp i możliwość korzystania z nich przez studentów i nauczycieli 

oraz pracowników nie będących nauczycielami.  

W sali A10 zorganizowano izolatkę na wzór pielęgniarskiego gabinetu zabiegowego z leżanką 

oraz z wyposażeniem gwarantującym bezpieczeństwo epidemiologiczne. Izolatka z Sali A10 
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została przeniesiona do pokoju 203, który w swojej strukturze zawiera węzeł sanitarny, aneks 

socjalny i odrębne wejście oraz salę właściwą z leżanką zabiegową, co zapewnia możliwość 

izolowania osoby podejrzanej o zakażenie SARS CoV -2 lub w czasie wykonywania testu 

antygenowego i oczekiwania na jego wynik.  

Zgodnie z zapotrzebowaniem przygotowanym w oparciu o analizę metrażu sal dydaktycznych i 

koniecznego czasu do dezynfekcji powietrza w tych sala dokupiono jeden kolejny ozonator. 

Zamontowano klimatyzator w Sali B111 (kierunek kosmetologia) oraz zamontowano 

klimatyzatory i zacieniające rolety w nowotworzonych salach MCSM (kierunek kosmetologia), 

oraz rolety zacieniające w Sali mikrobiologiczno- genetycznej ( pielęgniarstwo I stopień 

kosmetologia I stopień i położnictwo I stopień )  Natomiast zakup i montaż klimatyzatorów oraz 

brakujących rolet do niektórych pracowni ze względu na przedłużające się postepowania 

przetargowe, wielokrotny wzrost cen oraz zabytkowy charakter budynku  przesunięto na kolejny 

rok akademicki według zapotrzebowania. 

Uzyskano dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 

wysokości 400tys zł na zakup wirtualnego stołu anatomicznego. Została wdrożona procedura 

przetargowa na zakup tego stołu z poszerzonym oprogramowaniem i dodatkowym 

wyposażeniem w moduły umożliwiające nie tylko nauczanie na terenie Uczelni, ale także 

nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (stół anatomiczny 

obejmuje: wirtualny stół anatomiczny, dwa telewizory projekcyjne ze zrzutem ze stołu 

anatomicznego, moduły dydaktyczne do nauczania zdalnego oraz moduły do wprowadzania 

wyników pacjentów CT i NMR, moduł fizjologiczny, moduł sekcyjny. 

Zajęcia w MCSM i pracowniach specjalistycznych realizowano zgodnie z ustalonym programem 

studiów. Część zajęć praktycznych realizowano z wykorzystaniem metod i technik na odległość, 

zgodnie z wytycznymi MEiN. 

Realizacja zajęć w pracowniach ogólnowydziałowych: anatomicznej, fizjologicznej, chemicznej, 

biochemicznej, pracownia mikrobiologiczno-genetyczna z rozszerzonym wyposażeniem do 

nauki anatomii mikroskopowej, zwiększyła prawdopodobieństwo osiągania przez studentów 

efektów uczenia się w zakresie anatomii, genetyki, mikrobiologii i parazytologii. 

Zajęcia realizowano według procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, dokupiono 1 

ozonator, zabezpieczono w dodatkowe maseczki chirurgiczne, na korytarzach i holach 

zamontowane dozowniki na płyn dezynfekcyjny, zamontowano 1 klimatyzator do pracowni A 
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111, natomiast klimatyzator do pozostałych pracowni specjalistycznych uwzględniono w planie 

rzeczowo-finansowym na rok 2021/2022. 

Przygotowano wzory paszportów do sprzętu medycznego i kosmetologicznego, utworzono 

komisję ds. BHP i bezpieczeństwa mikrobiologicznego, która dokonała bieżącego przeglądu 

bazy dydaktycznej, nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie. W skład Komisji BHP 

wchodzące min. opiekunowie poszczególnych sal dydaktycznych (wyznaczeni nauczyciele) oraz 

pielęgniarka epidemiologiczna, pielęgniarka oddziału zakaźnego, przedstawiciel stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz pracownik BHP Uczelni, przedstawiciel studentów. 

 

V.4.13.Analiza hospitacji zajęć dydaktycznych 

Hospitacje zajęć dydaktycznych zrealizowano zgodnie z przyjętym planem i Instrukcją nr 4 do 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku. 

Celem hospitacji zajęć dydaktycznych było dążenie do systematycznej poprawy ich jakości. 

Ocena i zalecenia na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych są przydatne do motywowania 

pracowników dydaktyczno-naukowych, do dbałości o wyższą jakość zajęć, merytoryczną 

poprawność realizowanych tematów i doskonalenie metod dydaktycznych. 

Podczas hospitacji zajęć dydaktycznych zwrócono uwagę na dokonanie oceny następujących 

elementów: 

• zgodność treści i tematu zajęć z programem przedmiotu określonym w sylabusie; 

• zgodność realizowanych na zajęciach efektów uczenia się z efektami uczenia się  

założonymi w sylabusie; 

• trafność doboru metod nauczania do założonych efektów uczenia się; 

• przebieg i organizacja zajęć; 

• sposób oceniania i sprawdzania osiągnięć studentów; 

• trafność doboru środków dydaktycznych do założonych efektów uczenia się; 

• stopień realizacji założonego celu zajęć; 

• umiejętność aktywizowania studentów; 

• wykazanie związku z praktyką; 

• dostosowanie tempa zajęć do potrzeb i możliwości studentów. 
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Ogólna ocena zajęć powinna zawierać zalecenia dla osoby hospitowanej, które w przyszłości 

służyłyby poprawie jakości kształcenia lub stwierdzenie, że sposób przeprowadzenia zajęć nie 

wymaga poprawy w żadnym aspekcie. 

 

V.4.13.a.Analiza wyników  hospitacji  

W semestrze zimowym 2020/2021 przeprowadzono 14 hospitacji. 

Oceniani nauczyciele uzyskali ocenę wyróżniającą - 14 wykładowców: 

30 pkt. – 2 wykładowców 

29 pkt. – 1 wykładowców 

28 pkt. – 8 wykładowców 

27 pkt. – 3 wykładowców 

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 28,14 co stanowiło podstawę do wystawienia 

średniej oceny wyróżniającej. 

 

W semestrze letnim przeprowadzono 4 hospitacje.  

Oceniani nauczyciele uzyskali ocenę wyróżniającą - 4 wykładowców: 

30 pkt. – 1 wykładowca 

29 pkt. – 2 wykładowców 

28 pkt. – 1 wykładowca 

Średnia liczba uzyskanych punktów wyniosła 29 co stanowiło podstawę do wystawienia średniej 

oceny wyróżniającej. 

 

V.4.13.b. Propozycje działań doskonalących 

Przygotowywanie planu hospitacji zajęć dydaktycznych na początku semestru, tj. w październiku 

i marcu.  

Zaleca się po zakończeniu hospitacji zajęć dydaktycznych zarówno w semestrze zimowym jak i 

letnim w arkuszu hospitacyjny oceniać nauczyciela zgodnie ze stanem faktycznym zastanym 

podczas hospitacji zajęć. Podczas oceniania uwzględnić należy ogólne uwagi o prowadzącym 

zajęcia, przedstawić obserwacji spostrzeżone podczas hospitacji zajęć oraz wyciągać wnioski i 

dokonywać ich analizy 
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Uwagi i zalecenia w arkuszach hospitacyjnych dotyczyły: zajęcia uwzględnione w planie 

hospitacji na roku akademicki 2020/2021 realizowane były zgodnie z zasadami dydaktyki, kartą 

przedmiotu oraz aktualną wiedzą medyczną.  Realizowane treści i tematy zajęć były zgodne z 

programu przedmiotów określonymi w katcie przedmiotów. Realizowane na zajęciach efekty 

uczenia się były zgodne z efektami uczenia się założonymi w karcie przedmiotu. Trafnie dobrano 

metody dydaktyczne do założonych efektów uczenia się. W pełni osiągano założone cele zajęć. 

Osoby prowadzące zajęcia umiejętnie aktywizowali studentów w czasie zajęć odnosili 

przekazywane treści i /lub nauczane umiejętności do praktyki zawodowej pielęgniarki. Tempo 

zajęć było dostosowane do potrzeb i możliwości studentów. Nauczyciele prowadzący zajęcia 

byli przygotowani do zajęć, z wykorzystaniem metod i środków dydaktycznych, studenci 

skutecznie aktywizowani do czynnego uczestnictwa w zajęciach.  

Propozycje doskonalenia zajęć: 

1. Doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzet multimedialny np. telewizory ze względu 

na to że w zwykłych salach dydaktycznych sprzet multimedialny ulegał uszkodzeniu lub 

transmisja obrazu była niewyraźna przez co prowadzenie zajęć dydaktycznych bywało 

utrudnione.  

2. Zapewnienie środka do dezynfekcji rąk na każdym stoliku zabiegowym/ wózku 

zabiegowym /stację roboczą (w scenariuszach niskiej wierności) co zapewni lepszą 

organizację przebiegu scenariusza bez konieczności przemieszczania się do zbiorników 

przyściennych lub zlokalizowanych w innym miejscu.  

3. Większe powiązanie teorii z praktyką oraz częstszy kontakt werbalny w czasie zajęć on-

line . 

4. Zwracanie studentom uwagi dotyczącej estetyki umundurowania w trakcie zajęć o 

charakterze praktycznym.  

5. Zapewnienie wielkości czcionki w prezentacjach power point umożliwiającej studentom 

widoczność 

6. Po przedstawieniu tematu poszczególnych zajęć informowanie studentów jakie efekty 

uczenia się mogą osiągnąć na tych zajęciach 

7. Używanie przez wykładowców mikrofonów na wszystkich zajęciach w aulach 

8. Przestrzeganie nienoszenia biżuterii przez studentów na ZP i PZ. 

W czasie hospitacji stwierdzono trafność doboru metod nauczania do założonych efektów 

uczenia się w związku z pandemią trudności z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod 

nauczania przedmiotu. 
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W przebiegu i organizacji zajęć występowały pojedyncze trudności z wykorzystaniem platformy 

Ms Teams przez studentów oraz nauczycieli w związku z przeciążeniem dostępu do platformy i 

przeciążeniem internetu. 

W pojedynczych przypadkach w trakcie realizacji zajęć on-line oceniania i sprawdzanie 

osiągnięć studentów było częściowo utrudnione na nieposiadanie kamer w sprzęcie komputerach 

domowych pojedynczych studentów, dlatego proponowano im korzystanie z sal na terenie 

uczelni zapewniających studentom pełne i bezpieczne uczestnictwo w zajęciach z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

Trafność doboru środków dydaktycznych do założonych efektów uczenia się w większości 

przypadków z wyboru najczęstszym środkiem dydaktycznym była prezentacja multimedialna 

power point (wykład i ćwiczenia klasyczne) udostępniona na ekranie przez nauczyciela. 

Stopień realizacji założonego celu zajęć założony cel zajęć został zrealizowany. 

Umiejętność aktywizowania studentów sposób realizacji zajęć na odległość utrudnia aktywizacje 

studentów, jednakże w wielu przypadkach treści przekazywane na wykładzie uzupełniane były 

o dyskusję nauczyciela ze studentem. 

Wykazanie związku z praktyką realizacja wykazywała wspominany związek 

Dostosowanie tempa zajęć do potrzeb i możliwości studentów zajęcia odbywały się zgodnie z 

harmonogramem jednak z uwagi na problemy z łączem internetowym tempo zajęć zmniejszało 

się. 

Uwagi ogólne o prowadzącym i zajęciach, obserwacje, wnioski:  

1, zajęcia odbywały się z zaplanowanym wcześniej harmonogramem 

2. treści i tematy zajęć były zgodne z programem przedmiotu określanym w karcie przedmiotu 

3. efekty uczenia były zgodne z założonym w karcie przedmiotu (sylabus) 

oraz nauczycieli związane z przeciążeniem dostępu do platformy i przeciążeniem Internetu. 

 

 

V.4.14. Analiza wyników ankietyzacji studentów 

W WNoZ w roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym na kierunku 

Kosmetologia w trybie studiów stacjonarnych dokonano oceny 26 zajęć dydaktycznych: 

pierwszy krok na rynku pracy, wprowadzenie do pracowni kosmetologicznej, badania naukowe 

w kosmetologii, biochemia, trychologia, dermatologia, wybrane aspekty medycyny estetycznej, 
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psychologia, medyczny makijaż korygujący, kosmetologia upiększająca, immunologia, 

alergologia w kosmetologii, chemia ogólna, biofizyka, modelowanie sylwetki, SPA, wellness i 

odnowa biologiczna, parazytologia, zakażenia w gabinecie kosmetycznym, przedsiębiorczość i 

kultura pracy, ochrona własności intelektualnej, historia kosmetologii, podologia, komunikacja 

interpersonalna, biologia medyczna, estetyka, etyka. 

Podstawą oceny była ankieta wypełniana przez studentów (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia w semestrze zimowym 

Kryteria oceny zajęć dydaktycznych  Średnia 

Możliwość konsultacji z prowadzącym poza zajęciami (dyżury, 

korespondencja elektroniczna) 
4,31 

Organizacja przebiegu zajęć     4,45 

Poziom zaangażowania prowadzącego w wyjaśnianie omawianych 

zagadnień (np. materiały pomocnicze, środki (audio-wizualne, sprzyjanie 

dyskusji) 

4,44 

Sposób przekazywania treści 4,39 

Sprecyzowanie wymagań wobec studentów 4,41 

Stosunek nauczyciela do studentów 4,5 

Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie dotyczące poprawy jakości tych zajęć? - 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Analizując Tabelę 1 można stwierdzić, że w opinii studentów kierunku Kosmetologia 

wszystkie kryteria oceny zajęć uzyskały wysokie noty studentów tj.: najwyżej ocenione zostały 

stosunek nauczyciela do studentów  - 4,5,  organizacja i przebieg zajęć – 4,45, oraz poziom 

zaangażowania prowadzącego w wyjaśnianie omawianych zagadnień – 4,44; ocenę  - 4,41 

uzyskały sprecyzowanie wymagań wobec studentów, -4,39 sposób przekazywania treści. 

Najsłabiej, na notę w wysokości 4,31, studenci ocenili możliwość konsultacji z prowadzącym 

poza zajęciami.  

Zgodnie z informacjami w tabeli 1 została wyliczona średnia ogólna, która ukształtowała 

się na poziomie 4,41. 
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Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego, stopień naukowy/tytuł zawodowy, 

przedmiot, rodzaj zajęć 

Średnia 

Antonowicz Mariola, mgr – Pierwszy krok na rynku pracy (w)  4,63 

Artkop Joanna, dr – Wprowadzenie do pracowni kosmetologicznej (w) 4,86  

Artkop Joanna, dr – Badania naukowe w kosmetologii (w) 4,96 

Artkop Joanna, dr – Trychologia (w) 4,89  

Błoch Katarzyna, mgr – Biochemia (w)  4,28  

Broniarczyk – Dyła Grażyna, prof. dr hab. – Dermatologia (w)  2,59   

Broniarczyk – Dyła Grażyna, prof. dr hab. – Wybrane aspekty medycyny 

estetycznej (w)  

3,5 

Godlewska Renata, mgr – Psychologia (w)  4,68 

Godlewska Renata, mgr – Medyczny makijaż korygujący (w)  4,34   

Kolczyńska Eliza, mgr – Kosmetologia upiększająca (ćw) 4,32  

Kornatowski Tomasz, dr n. med. – Immunologia (w) 4,08  

Kornatowski Tomasz, dr n. med.– Alergologia w kosmetologii (w) 3,81 

Kozakiewicz Mariusz, dr – Chemia ogólna (w) 4,90  

Liberski Paweł Piotr, prof. dr hab. -  Biofizyka (w) 4,68 

Moderacka Sandra, mgr – Modelowanie sylwetki (w)  4,37  

Moderacka Sandra, mgr – SPA, wellnes i odnowa biologiczna (w)  4,73   

Podraska Agnieszka, dr – Parazytologia (w), 4,49  

Rejch Barbara, mgr – Zakażenia w gabinecie kosmetycznym (w)  4,46  

Rzadkowolska Katarzyna, mgr – Przedsiębiorczość i kultura pracy (ćw)  4,73 

Sieczka Anna, mgr – Ochrona własności intelektualnej (w)  4,83 

Sikorska – Iwańska Aleksandra, mgr – Historia kosmetologii (w)  3,99 

Sikorska – Iwańska Aleksandra, mgr - Podologia (w)  4,58  

Szabert Aleksandra, dr – Modelowanie sylwetki (w)  4,34  

Szadujkis – Szadurski Rafał, dr – Dermatologia (ćw) 4,61 

Szymanowski Arkadiusz, mgr -  Komunikacja interpersonalna (w)  4,26 

Szymańska Anna, mgr -  Biologia medyczna (w) 4,81 

Szymańska Anna, mgr -  Estetyka (w) 4,90 

Szymańska Anna, mgr -  Kosmetologia upiększająca (w) 4,91 

Tomaszewska Liliana, dr -  Etyka (w) 3,54 
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W WNoZ w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim na kierunku Kosmetologia 

w trybie studiów stacjonarnych dokonano oceny 29 zajęć dydaktycznych: seminarium 

licencjackie, podstawy receptury kosmetycznej, GLP i GMP w kosmetologii, 

niefarmakologiczne metody leczenia w kosmetologii i dermatologii, farmakologia, 

zaawansowane techniki makijażu profesjonalnego, anatomia z histologią, fizjologia, doraźna 

pomoc przedmedyczna, patofizjologia, techniki masażu w kosmetologii, dietetyka, patologie 

odżywiania z elementami popularnych diet, genetyka, kosmetologia pielęgnacyjna, higiena, 

kosmetologia upiększająca, organizacja i zarządzanie gabinetem kosmetycznym, chemia 

kosmetyczna, zdrowie publiczne. 

Podstawą oceny była ankieta wypełniana przez studentów (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Ocena zajęć dydaktycznych na kierunku Kosmetologia w semestrze letnim 

Kryteria oceny zajęć dydaktycznych  Średnia 

Możliwość konsultacji z prowadzącym poza zajęciami (dyżury, 

korespondencja elektroniczna) 
4,45 

Organizacja przebiegu zajęć     4,57 

Poziom zaangażowania prowadzącego w wyjaśnianie omawianych 

zagadnień (np. materiały pomocnicze, środki (audio-wizualne, sprzyjanie 

dyskusji) 

4,54 

Sposób przekazywania treści 4,47 

Sprecyzowanie wymagań wobec studentów 4,50 

Stosunek nauczyciela do studentów 4,55 

Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie dotyczące poprawy jakości tych zajęć? - 

Źródło: Opracowanie własne WNoZ 

 

Analizując Tabelę 1 można stwierdzić, że w opinii studentów kierunku Kosmetologia 

wszystkie kryteria oceny zajęć uzyskały wysokie noty studentów tj.: najwyżej oceniona została 

organizacja przebiegu zajęć – 4,57; następnie stosunek nauczyciela do studentów  – 4,55 oraz 

poziom zaangażowania prowadzącego w wyjaśnianie omawianych zagadnień – 4,54; podobne 

noty przyznano kategorii sprecyzowanie wymagań wobec studentów – 4,5; na ocenę 4,47 

studenci ocenili sposób przekazywania treści, a na 4,45 możliwość konsultacji z prowadzącym 

poza zajęciami 
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Zgodnie z informacjami w tabeli 1 została wyliczona średnia ogólna, która ukształtowała się na 

poziomie 4,51. 

 

Nazwisko i imię nauczyciela akademickiego, stopień naukowy/tytuł zawodowy, 

przedmiot, rodzaj zajęć 

Średnia 

Artkop Joanna, dr – Seminarium licencjackie (s) 4,93 

Błoch Katarzyna, mgr – Podstawy receptury kosmetycznej (ćw) 4,34 

Błoch Katarzyna, mgr – GLP i GMP w kosmetologii (w/ćw) 4,31 

Broniarczyk-Dyła Grażyna, prof. dr hab. – Niefarmakologiczne metody leczenia w 

kosmetologii i dermatologii (w/ćw) 

3,10 

Caban Grzegorz, mgr – Farmakologia (w/ćw) 4,46 

Godlewska Renata, mgr – Zaawansowane techniki makijażu profesjonalnego 

(w/ćw) 

4,60 

Godlewska Renata, mgr – Seminarium licencjackie (s) 4,67 

Kędziora-Kornatowska Kornelia, prof. dr hab. – Anatomia z histologią (ćw) 4,75 

Kędziora-Kornatowska Kornelia, prof. dr hab. – Fizjologia (w/ćw) 4,68 

Kolczyńska Eliza, mgr – Zaawansowane techniki makijażu profesjonalnego (ćw) 4,13 

Kolczyńska Eliza, mgr – Seminarium licencjackie (s) 4,37 

Kornatowski Maciej, dr – Anatomia z histologią (ćw) 4,58 

Kornatowski Tomasz, dr n. med. – Anatomia z histologią (ćw) 4,34 

Kornatowski Tomasz, dr n. med. -  Fizjologia (ćw) 4,37 

Leszczyńska Elżbieta, mgr – Doraźna pomoc przedmedyczna (w/ćw) 4,73 

Liberski Paweł, Piotr, prof. dr hab. – Patofizjologia (w) 4,83 

Moderacka Sandra, mgr – Techniki masażu w kosmetologii (w), 4,46 

Moderacka Sandra, mgr – Seminarium licencjackie (s) 4,58 

Rzadkowolska Katarzyna, mgr – Dietetyka (w/ćw) 4,83 

Rzadkowolska Katarzyna, mgr – Patologie odżywiania z elementami popularnych 

diet (w/ćw)  

4,81 

Sikorska Beata, prof. dr hab. – Genetyka (w/ćw) 4,61 

Sikorska – Iwańska Aleksandra, mgr – Kosmetologia pielęgnacyjna (ćw) 4,34 

Szabert Aleksandra, dr – Fizjologia (ćw)  4,25 

Szabert Aleksandra, dr – Seminarium licencjackie (s) 4,26 

Szymańska Anna, mgr -  Higiena (w/ćw)  4,92 
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Szymańska Anna, mgr -  Kosmetologia upiększająca (w) 4,90 

Szymańska Anna, mgr -  Organizacja i zarządzanie gabinetem kosmetycznym 

(w/ćw) 

4,91 

Warszawski Andrzej, dr -  Chemia kosmetyczna (w/ćw) 4,20 

Wiśniewska Paulina, mgr -  Zdrowie publiczne (w/ćw) 4,40 

 

Ocena zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Liczba ankiet 2021: 289 

Liczba ankiet 2020: 507 

 

1. W jakiej formie prowadzone były zajęcia?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem 

komunikacji audio/video/prezentacji 

13 263 2,56 % 91 % 

nagranie zajęć audio/video/ do 

odtworzenia w dowolnym czasie 

3 1 0,59 % 0 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych 

w postaci kursu na platformie  

e-learningowej 

397 4 78,31 % 1 % 

udostępnianie materiałów dydaktycznych 

za pomocą poczty elektronicznej 

94 17 18,54 % 6 % 

inne 0 5 - 2 % 

 

2. Poziom zajęć prowadzonych w formie online był Pana /Pani zdaniem: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

wyższy od tradycyjnych zajęć 35 50 6,90 % 17 % 

taki sam lub porównywalny do 

tradycyjnych form zajęć 

289 188 57,00 % 65 % 

niższy od tradycyjnych form zajęć 147 43 28,99 % 15 % 

dużo niższy od tradycyjnych form zajęć 34 9 6,72 % 3 % 

inne 2 0 0,39 % - 

 

 

3. Jak ocenia Pan/Pani zdalny kontakt z 

nauczycielami akademickimi?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

ankietowanych studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 
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 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobry 181 158 35,70 % 55 % 

dobry 217 105 42,80 % 36 % 

dostateczny 88 23 17,35 % 8 % 

niewystarczający 15 3 2,96 % 1 % 

inne 6 0 1,19 % - 

 

 

 

4. Czy występowały utrudnienia przy prowadzeniu zajęć zdalnych? Jeśli tak to jakie?: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

 Problemy techniczne (przerwane połączenia, słaba 

jakość dźwięku) 

 Problemy z Internetem 

Nie występowały utrudnienia - 

Brak trudności Brak trudności 

Zawieszanie się platformy z powodu przeciążenia 

(trudności z załadowaniem plików 

zaliczeniowych) 

- 

Błędnie przypisane kursy (np. 

położnictwo/pielęgniarstwo)  

- 

Po zapisaniu się na kurs nie była widoczna 

obecność 

- 

Problemy z Internetem - 

Prowadzenie zajęć w trakcie dyżurów. Brak 

możliwości pełnego uczestnictwa w zajęciach. 

- 

Wykładowcy nie korzystają z metod 

multimedialnych 

- 

  

*najczęściej powtarzające się odpowiedzi 

**średnia powtarzalność odpowiedzi 

***rzadko pojawiające się odpowiedzi 

 

5. Jaka jest Pana/Pani zdaniem ocena nauczania online na Pana/Pani kierunku?: 

Odpowiedzi Liczba odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

% odpowiedzi ankietowanych 

studentów 

 2020 2021 2020 2021 

bardzo dobra 152 147 29,98 % 51 % 

dobra 234 110 46,15 % 38 % 

dostateczna 109 29 21,50 % 10 % 

niedostateczna 12 4 2,37 % 1 % 

 

6.   Co Pana/Pani zdaniem poprawiłoby jakość kształcenia online na Pana/Pani kierunku?: 

     Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 



556 
 

e-zajęcia „na żywo” z wykorzystaniem 

komunikacji audio/video/prezentacji 

 

Lepszy kontakt z wykładowcami  

Jaśniejsze przekazywanie informacji  

Zaangażowanie wykładowców Zwiększenie zaangażowania wykładowców w 

prowadzenie zajęć (pojedyncza uwaga dot. kierunku 

kosmetologia) 

 Przeszkolenie wykładowców z obsługi platformy 

Teams (pojedyncza uwaga dot. kierunku 

kosmetologia) 

Sprawniej działająca platforma e-learningowa  

  

 Brak wyrozumiałości w nagłych przypadkach np. 

uszkodzony mikrofon, zakłócenia internetowe 

(pojedyncza uwaga) 

Aplikacja do ściągnięcia na telefon  

Więcej notatek edukacyjnych  

Kurs ze znajomości obsługi danego programu do 

nauki on-line (dot. studentów i wykładowców) 

 

Ujednolicenie formy prowadzenia zajęć (materiały 

w jednym miejscu) – nie za każdym razem gdzie 

indziej (moodle, WU, mail prywatny) 

 

Nic nie zastąpi nauczania tradycyjnego  

Lepiej by zajęcia nie odbywały się online  

Nie mam zdania  

Nie wiem  

Brak sugestii  

Nic  

Wysyłanie przez wykładowców nagrań tematów  

 Powrót do zajęć stacjonarnych 

 

7.     Inne uwagi i sugestie: 

Odpowiedzi 2020 Odpowiedzi 2021 

Brak uwag i sugestii  

Obawa podczas egzaminu o dostęp do Internetu  

 Niektórzy wykładowcy mają problem ze 

znajomością platformy Teams.  (pojedyncza uwaga – 

dot. kierunku kosmetologia) 

 Słaba znajomość obsługi komputera przez 

prowadzącego zajęcia (pojedyncza uwaga  dot. 

kierunku kosmetologia) 

Nałożenie się praktyk z terminami egzaminów  

Utrudniony kontakt z wykładowcami   
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V.4.14.a. Propozycje działań doskonalących 

Ankietyzacja studentów w zakresie oceny zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość  - zasadne wg wydziałów i kierunków studiów, a nie tylko 

wydziałów. Ułatwi to wdrożenie działań doskonalących adekwatnie do występujących 

problemów wynikających z tej ankietyzacji  

 

V.3.15. Ocena i analiza okresowej oceny nauczycieli. Propozycje działań doskonalących 

W roku akademickim 2020/2021 nie dokonywano oceny i nie przeprowadzano analizy okresowej 

oceny nauczycieli. Sytuacja pandemii SARS- CoV-2 przyczyniła się do realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik na odległość, powodując tym samych brak możliwości 

realizacji procedur i instrukcji Wszak w Mazowieckiej Uczelni Publicznej.  Okresowa ocena 

nauczycieli zostanie wznowiona zgodnie z regulacjami prawnymi i w oparciu o obowiązującą 

procedurę  w Uczelni. 

V. 4.16. Analiza losów absolwentów . Propozycje działań doskonalących 

Monitoring losów absolwentów kierunku Kosmetologia PWSZ, w 2019 roku opracowywany na 

podstawie raportów ELA (Ekonomiczne Losy absolwentów) http://ela.nauka.gov.pl/ 

Raport ELA Kierunek Kosmetologia 2019 

 

Statystyki dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów kierunku kosmetologia zestawione na tle 

podobnych kierunków. W celu porównania wybieramy kierunki z dziedziny kształcenia, 

zbliżone do analizowanego Kierunku Kosmetologia. 

 Analiza dotyczy pozostałych cech kierunków i absolwentów określanych zgodnie ze 

wskazaniami, tj. formę i poziom studiów, rok uzyskania dyplomu oraz doświadczenie zawodowe 

przed uzyskaniem dyplomu. 

Sytuacja zawodowa absolwentów wybranego kierunku zależy od kondycji lokalnego rynku 

pracy. Z reguły koszty utrzymania w dużych miastach są większe niż w małych 

miejscowościach. Z kolei bezrobocie w dużych miastach jest z reguły mniejsze niż w małych 

miejscowościach. Dlatego porównując kierunki, pod uwagę brane są przede wszystkim 

http://ela.nauka.gov.pl/
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wskaźniki zarobków i bezrobocia. Względne wskaźniki uwzględniają kondycję lokalnego rynku 

pracy i lepiej odzwierciedlają rzeczywistą sytuację zawodową absolwentów. 

Liczba absolwentów kierunku kosmetologia, którzy uzyskali dyplom w 2017 roku 46 osób. 

Czas poszukiwania pracy etatowej przez przeciętnego absolwenta Kierunku Kosmetologia 

wynosi 5,35 miesięcy. 

Czas poszukiwania pracy etatowej przez absolwenta Kierunku W Dziedzinie Nauk Medycznych 

I Nauk O Zdrowiu wynosi 4,3 miesiąca 

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie. 

Mediana to wartość, która dzieli absolwentów na dwie części. Połowa z nich zarabia więcej 

niż wynosi mediana, a połowa uzyskuje zarobki mniejsze niż mediana. 

Wynagrodzenie ogółem brutto absolwenta Kierunku Kosmetologia wynosi 1527,63 zł 

Wynagrodzenie ogółem brutto absolwenta Kierunku W Dziedzinie Nauk Medycznych I Nauk O 

Zdrowiu wynosi 2022, 56 zł 

Względny wskaźnik zarobków 

Wynagrodzenie absolwenta ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku 

do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania. Im większa wartość tym lepiej. 

Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej 

wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, 

że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach 

zamieszkania. 

Absolwent kierunku Kosmetologia 0,3 

Absolwent Kierunku W Dziedzinie Nauk Medycznych I Nauk O  Zdrowiu 0,6 

Procent czasu, w którym przeciętny absolwent był bezrobotny w pierwszym roku po dyplomie 

100 % oznacza 1 rok 

Absolwent Kierunku Kosmetologia 17,75% 

Absolwent Kierunku W Dziedzinie Nauk Medycznych I Nauk O Zdrowiu 3,28 % 
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Względny wskaźnik bezrobocia  

Absolwent kierunku Kosmetologia 1,62 

Absolwent Kierunku w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 0,59 

Bezrobocie absolwentów w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do stopy bezrobocia w ich 

miejscu zamieszkania. Im mniejsza wartość tym lepiej. 

Wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie bezrobocie wśród absolwentów jest niższe niż stopa 

bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. Natomiast wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie 

bezrobocie wśród absolwentów jest wyższe niż stopa bezrobocia w ich miejscu zamieszkania. 

 

 

• Liczba absolwentów kierunku, którzy uzyskali dyplom w 2019 roku – 46 os. 

• Czas poszukiwania pracy etatowej – 3,07 mies. 

• Wynagrodzenie ogółem brutto – 1482,41 zł 

• Względny Wskaźnik Zarobków – 0,3 

• Bezrobocie – 17,75% 

• Względny Wskaźnik Bezrobocia – 1,62 

Dokonano przeglądu wyników analizy systemu ELA.  Wyniki te przedstawiono Radzie 

Programowo-Dydaktycznej oraz komisjom i zespołom projakościowym (Wydziałowa Komisja 

Ds. Jakości Kształcenia, Sekcja ds. Pielęgniarstwa, Sekcja ds. Położnictwa, Sekcja ds. 

Kosmetologii oraz do każdej sekcji Zespół ds. Programów studiów na kierunku Pielęgniarstwo, 

na kierunku Położnictwo, na kierunku Kosmetologia oraz Zespół ds. analizy efektów Uczenia 

się na kierunku Pielęgniarstwo, na kierunku Położnictwo, na kierunku Kosmetologia).  W trakcie 

ewaluacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia   zaproponowano 

uszczegółowienie procedury monitorowania losów absolwentów o dodatkowe narzędzia 

pozwalające na bardziej wnikliwą analizę tych losów, tj. aktywności zawodowej absolwentów. 

Propozycje tych zmian wypracowano na posiedzeniu Komisji ds. Jakości Kształcenie w dniu 

Komisje i Zespoły dokonały również weryfikacji przydatności zawodowej i potrzeb 

kompetencyjnych u absolwentów w ramach przeprowadzonego badania rynku pracy wpisać.  
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V.4.17.Analiza odsiewu studentów. Propozycje działań doskonalących 

Kierunek Kosmetologia- studia I stopnia 

Liczba studentów Przyczyna odsiewu 

4 Niepodjęcie studiów 

5 Skreśleni z powodu braku zaliczenia semestru 

2 Rezygnacje z powodów osobistych 

11 razem 

 

V.4.18.Ocena i analiza jakości kształcenia w pracowniach specjalistycznych. V.4.18.a. 

Propozycje działań doskonalących 

 

Wspólnie z pozostałymi zajęciami 

V. 4.19.Analiza i ocena konsultacji ze studentami. Propozycje działań doskonalących 

W semestrze letnim przeprowadzono 6 spotkań ze studentami kierunku Kosmetologia (w dn. 

22.03.2021, 23.03.2021, 25.03.2021, 20.04.2021, 23.04.2021, 27.04.2021, 7.06.2021). 

W spotkaniach uczestniczyli: 

- Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr hab n. o zdr. Mariola Głowacka – Profesor Uczelni 

- Opiekun III Roku kierunku Kosmetologia –  dr n. o zdr. Joanna Artkop 

- Opiekun II Roku kierunku Kosmetologia – mgr Sandra Moderacka 

- Opiekun I Roku kierunku Kosmetologia – mgr Katarzyna Błoch 

- Referent administracyjny – mgr Marta Mielczarek 

- Wydziałowa Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia – mgr Ewa Jolanta 

Węgrzynowska 

- Kierunkowi przedstawiciele Komisji ds. Jakości Kształcenia – mgr Anna Szymańska, mgr 

Renata Godlewska, mgr Katarzyna Rzadkowolska 

- Studenci  I, II, III roku kierunku Kosmetologia 

Tematyka spotkań dotyczyła: bieżących problemów studentów wynikających z organizacji 

procesu dydaktycznego w tym zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych, 

obciążenia wynikającego z zdaniami z zakresu SAM, wykorzystania platformy Moodle w 

kształceniu studentów, zachowania i umundurowania na zajęciach praktycznych i praktykach 

zawodowych, działań promocyjnych i na rzecz środowiska lokalnego, integracji między 

kierunkowej studentów WNoZ, egzaminów dyplomowych, regulaminów w WNoZ, 
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ubezpieczenia oc, konferencji w WNoZ, studenckich kół naukowych i innych bieżących 

zagadnień wynikających z procesu kształcenia oraz działalności WNoZ. 

1. 22.03.2021r.  18:00-18:50 

poniedziałek 

Sprawy organizacyjne 

dotyczące semestru letniego 

roku akademickiego 

2020/2021 

Podsumowanie semestru 

zimowego roku 

akademickiego 2020/2021 

Studenci I rok 

kosmetologia I° 

 

2. 23.03.2021r 18:00-19.30 

wtorek 

Sprawy organizacyjne 

dotyczące semestru letniego 

roku akademickiego 

2020/2021 

Podsumowanie semestru 

zimowego roku 

akademickiego 2020/2021 

Studenci II rok 

kosmetologia I° 

3.  25.03.2021r 18:00-19:00 

czwartek 

Sprawy organizacyjne 

dotyczące semestru letniego 

roku akademickiego 

2020/2021 

Podsumowanie semestru 

zimowego roku 

akademickiego 2020/2021 

Omówienie realizacji zajęć 

zdalnych za pomocą platformy 

MS Teams 

Omówienie stopnia 

zaawansowania pisania prac 

dyplomowych 

Współpraca z promotorami 

Studenci III rok 

kosmetologia  

I ° 
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4. 20.04.2021r 18.00-19.00 

wtorek 

Spotkanie poprowadziła w 

zastępstwie Pani Dziekan Pani 

Prodziekan dr Ewa 

Barczykowska.  

Podczas spotkania omówiono 

sprawy organizacyjne w  

trakcie trwania roku 

akademickiego 

Omówienie problemów i 

trudności wynikających z 

sposobu realizacji zajęć za 

pomocą MS Teams 

Studenci II rok 

kosmetologia I ° 

5. 23.04.2021r 18.00-19.00 

piątek 

Sprawy organizacyjne w 

trakcie trwania roku 

akademickiego 

Omówienie problemów i 

trudności wynikających z 

sposobu realizacji zajęć za 

pomocą MS Teams 

Studenci I rok 

kosmetologia I ° 

6. 27.04.2021r 17.00-18.00 

wtorek 

Podczas spotkania omówiono 

sprawy organizacyjne w  

trakcie trwania roku 

akademickiego 

Omówienie problemów i 

trudności wynikających z 

sposobu realizacji zajęć za 

pomocą MS Teams 

Omówiono zasady organizacji 

egzaminu dyplomowego w 

części teoretycznej, części 

Studenci III rok 

kosmetologia I ° 
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V.4.20.Analiza samooceny dziekanatu WNoZ. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak w pkt.V.1.20 

V.4.21.Analiza potwierdzenia efektów uczenia się. Propozycje działań doskonalących 

Nie wprowadzono procedyry na kierunku kosmetologia 

V. 4.22. Analiza efektów uczenia się zdobytych w trakcie i na innym kierunku lub w innej 

uczelni, na takim samym kierunku  

Semestr  zimowy 

 Dla kierunku Kosmetologia studia I stopnia – podanie o uznanie oceny złożyły 3 studentki 

(łącznie 9 podań) z czego na podstawie opinii Komisji ds. zaliczenia efektów uczenia się wydano 

9 opinii pozytywnych. 

W semestrze letnim  

Dla kierunku Kosmetologia studia I stopnia – podanie o uznanie oceny złożyły 2 studentki 

(łącznie 4 podania) z czego na podstawie opinii Komisji wydano 1 decyzję pozytywną, 3 opinie 

negatywne. 

 

praktycznej oraz obronę pracy 

dyplomowej. 

7. 07.06.2021r 20.00-21.00 

poniedziałek 

Podczas spotkania omówiono 

sprawy organizacyjne w  

trakcie trwania roku 

akademickiego 

Omówienie problemów i 

trudności w trakcie trwania 

roku akademickiego, terminarz 

egzaminów i zaliczeń 

końcowych. 

Studenci I rok 

kosmetologia I ° 
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V.4.23.Analiza i ocena przeciwdziałania dyskryminacji , działaniom mobbingowymi innym 

zdarzeniom. Propozycje działań doskonalących 

Analogicznie jak w pkt. V.1.23 

V.4.24. Ocena przepływu informacji  

Analogicznie jak w pkt. V.1.24 

V.25. Ocena upublicznienia wyników analizy jakości kształcenia. Propozycje działań 

doskonalących 

Na stronie Uczelni w zakładce o Uczelni w podzakładce Jakość kształcenia zawarte są informacje 

na temat : 

- założenia i struktura Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (plik pdf)  

- sprawozdania z Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w poszczególnych 

latach 

Celem łatwiejszego dostępu sugeruje się rozważyć możliwość zamieszczenia informacji (które 

są zamieszczone na stronie Uczelni i BIP) na stronie WNoZ w zakresie: 

a. Pełnotekstowego Raportu z jakości kształcenia,  

b. Uczelnianych regulacji antymobingowych i antydyskryminacyjnych 

c. Informacji nt. nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, np. instrukcji 

d. Strategii i Misji WNoZ 

e. WSZJK na WNoZ 

https://mazowiecka.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/UPLOAD_Zalozenia-i-struktura-WSZJK_3245.pdf

