
SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU 

ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

 

Wewnętrzy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w Akademii Mazowieckiej 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 2021/2022 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Procedury WSZJK realizowane w roku akademickim 2021/2022 

W roku akademickim 2021/2022 cele Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

realizowane były za pomocą następujących procedur:  

1) Identyfikacji potrzeb i oczekiwań kandydatów na studentów Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

2) Oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i słuchaczy 

Akademii Mazowieckiej w Płocku 

3) Okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Mazowieckiej w Płocku 

4) Przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w 

Akademii Mazowieckiej w Płocku 

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

administracyjne Akademii Mazowieckiej w Płocku 

6) W sprawie przeprowadzania konsultacji ze studentami na temat jakości kształcenia 

w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

7) W sprawie przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się na poszczególnych 

kierunkach studiów w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

8) W sprawie przeglądu oraz doskonalenia programów studiów w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

9) W sprawie przeprowadzania okresowej samooceny jednostek organizacyjnych 

Uczelni 

10) Monitorowania losów zawodowych absolwentów Akademii Mazowieckiej 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 Akademii Mazowieckiej w Płocku 

13) Monitorowania skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia 

14) Przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji celów WSZJK w roku akademickim 2021/2022 

 

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

potwierdzania efektów uczenia się 

 

• Zmieniono przyporządkowanie kierunku studiów pedagogika przedszkolna i 

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

uczenia się dla tego kierunku (Uchwałą nr 57 Senatu z dnia 26 października 2021 

roku).  

• Zmieniono przyporządkowanie kierunku studiów drugiego stopnia pedagogika do 

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

kierunku (Uchwała nr 58 Senatu 26 października 2021r.) 

• Dokonano zmian w przyporządkowaniu kierunku studiów pierwszego stopnia nowe media 

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

tego kierunku (Uchwała nr 22/2022 Senatu z dnia 21 czerwca 2022) 

• Dokonano zmian w przyporządkowaniu kierunku studiów pierwszego stopnia filologia do 

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

kierunku (Uchwała nr 23/2022 Senatu z dnia 21 czerwca 2022) 

• Zatwierdzono zmiany w programie  studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na 

kierunku filologia dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2020/2021 

(Uchwała nr 26/2022 Senatu z dnia 30 sierpnia 2022) 

• Zatwierdzono zmiany opisu efektów uczenia się na studiach stacjonarnych drugiego 

stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia  (Uchwała nr 32/2022 Senatu z dnia 

27 września 2022) 

• Zatwierdzono zmiany w programie studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunku filologia (Uchwała nr 33/2022 Senatu z dnia 27 września 2022) 

• Zmieniono przyporządkowanie kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia filologia 

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

tego kierunku (Uchwała nr 34/2022 Senatu z dnia 27 września 2022) 

• W roku akademickim 2021/22 uruchomiono pięcioletnie studia magisterskie na kierunku 

psychologia. 

• 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. Składy zespołów ds. jakości kształcenia 

w roku akademickim 2021/2022: 

 

➢ Administracja studia I stopnia  

1. dr Luiza Wyrębkowska - przewodnicząca 

2. dr Małgorzata Panek 

3. dr Bartłomiej Różycki 

4. Karolina Kołodziejska – przedstawiciel studentów. 

➢ Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia  

1. prof. dr hab. Witold Wojdyło - przewodniczący 

2. dr hab. Ivan Monolatii 

3. dr Arkadiusz Fordoński 

4. dr Bogdan Guziński 

5. dr Małgorzata Panek 

6. dr Marcin Polakowski 

7. dr Bartłomiej Różycki  

8. dr Daniel Urbański 

9. dr Luiza Wyrębkowska 

10. Aleksandra Bujalska – przedstawiciel studentów. 

➢ Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną studia II stopnia  

1. prof. dr hab. Witold Wojdyło - przewodniczący 

2. dr hab. Ivan Monolatii 

3. dr Arkadiusz Fordoński 

4. dr Bogdan Guziński 

5. dr Małgorzata Panek 

6. dr Marcin Polakowski 

7. dr Bartłomiej Różycki  

8. dr Daniel Urbański 

9. dr Luiza Wyrębkowska 

10. Anita Kulpińska – przedstawiciel studentów. 

➢ Zarządzanie studia I stopnia  

1. prof. dr hab. Jacek Grzywacz – przewodniczący 

2. dr hab. Zbigniew Klimiuk  

3. dr hab. Izabela Zawiślińska  



4. dr hab. Bogusław Pytlik  

5. dr Andrzej Jagodziński  

6. dr inż. Leszek Pruszkowski – z-ca przewodniczącego 

7. dr inż. Sławomir Kowalski  

8. dr Zofia Aleksandra Tomaszewska  

9. dr Mariola Szewczyk – Jarocka  

10. dr Anna Nowacka  

11. mgr Sylwia Lipińska  

12. Gujgo Katarzyna – przedstawiciel studentów  

➢ Ekonomia studia I stopnia 

1. prof. dr hab. Janina Sawicka – przewodnicząca 

2. dr hab. Zbigniew Klimiuk - członek 

3. dr hab. Izabela Zawiślińska - członek 

4. dr hab. Bogusław Pytlik - członek 

5. dr Andrzej Jagodziński - członek 

6. dr inż. Leszek Pruszkowski - członek 

7. dr inż. Sławomir Kowalski - członek 

8. dr Zofia Aleksandra Tomaszewska - członek 

9. dr Mariola Szewczyk – Jarocka - członek 

10. dr Anna Nowacka - członek 

11. mgr Sylwia Lipińska - członek 

12. Elżbieta Kacprzak – przedstawiciel studentów – członek 

➢ Ekonomia studia II stopnia 

1. prof. dr hab. Jacek Grzywacz – przewodniczący 

2. dr hab. Zbigniew Klimiuk - członek 

3. dr hab. Izabela Zawiślińska - członek 

4. dr hab. Bogusław Pytlik - członek 

5. dr Andrzej Jagodziński - członek 

6. dr inż. Leszek Pruszkowski - członek 

7. dr inż. Sławomir Kowalski - członek 

8. dr Zofia Aleksandra Tomaszewska - członek 

9. dr Mariola Szewczyk – Jarocka - członek 

10. dr Anna Nowacka - członek 

11. mgr inż. Piotr Uździcki - członek 

            12. Elżbieta Kacprzak – przedstawiciel studentów - członek 



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

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

2. dr Ewa Chojnacka – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

3. dr Izabela Lis-Lemańska – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

4. dr Anna Suwalska-Kołecka – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

5. dr Jakub Ligor – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

6. mgr Beata Korzeniak-Sirojć – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

7. mgr Olga Puzia-Sobieska – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

8. mgr Witold Chojnacki – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

9. Julia Szwech – przedstawiciel studentów 

10. Wojciech Pietrzak – 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  

14. Urszula Wojtalewicz – kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, 

doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Filia w Płocku., 

przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

 

❖ Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: 

1. dr Dorota Dądzik - 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 Maria Szymańska - 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 

15. Magdalena Majewska – przedstawiciel studentów 

11. Kinga Chmielewska- – przedstawiciel studentów 

12. mgr Jarosław Kalaszczyński – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18  



w Płocku, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

13. mgr Małgorzata Wiśniewska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3  

w Płocku, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

14. mgr Teresa Fijałkowska- Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Płocku 

15. mgr Janusz Banasiak- Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 

w Płocku. 

 

❖ Kierunek praca socjalna, studia I stopnia: 

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. Joanna Bohdan – przedstawiciel studentów  

7.  mgr Małgorzata Lewandowska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 

8.  mgr Stanisław Kwiatkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

9.  mgr Mirosław Chyba- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

10.  mgr Iwona Szkopek- kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

11.  mgr Aniela Kopaczewska – Sekretarz Gminy Bulkowo, terapeuta TSR/socjoterapeuta w 

Ośrodku Terapii i Profilaktyki JEST CZAS, prowadzone przez Stowarzyszenie KAI 

KAIROS, ul. Rembielińskiego 6a Płock. 

❖ Kierunek Informatyka, studia I stopnia: 

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

2. dr Wojciech Bieniecki – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

3. dr Artur Lipnicki – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

4. mgr Robert Kapturski – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

5. mgr Katarzyna Racka – przedstawiciel nauczycieli akademickich 

6. Wiktor Skierski – przedstawiciel studentów 

7. Radosław Drozdowski – UserX INFORMATYKA, przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego 

8. Wojciech Nowysz – Płocki Portal Internetowy Plocman, przedstawiciel otoczenia 

społeczno-gospodarczego 

9. Krzysztof Sulkowski – SoftHard, przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

 

 



 

❖ Kierunek Nowe Media, studia I stopnia: 

1. dr Anna Araucz - Przedstawiciel kierunku ds. jakości kształcenia 

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

3. dr Agnieszka Grażul-Luft– przedstawiciel nauczycieli akademickich 

4. dr Andrzej Dorobek– przedstawiciel nauczycieli akademickich 

5. Mateusz Lewandowski – przedstawiciel studentów  

6. Natalia Szewczyk – przedstawiciel studentów 

7. Arkadiusz Adamkowski (Gazeta Wyborcza) - przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego 

8. Renata Kowalska (infoPłockTV) - przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

9. Michał Malinowski (Medical Tribune Polska) - przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego 

10. Radosław Malinowski (POKiS) - przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

11. Maciej Wiącek (Radio Płock FM) - przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

 

❖ Kierunek kosmetologia: 

Przewodnicząca – mgr Anna Szymańska 

Zastępca Przewodniczącej – mgr Renata Godlewska 

mgr Katarzyna Rzadkowolska 

mgr Eliza Kolczyńska 

Kosmetologia I⁰ I rok 

Oliwia Marcinkowska  

Kosmetologia I⁰ II rok 

Joanna Maliszewska 

Kosmetologia I⁰ III rok 

Katarzyna Krystek 

Absolwent - Małgorzata Maciaszek 

Anna Kurta Wąsowska - interesariusz zewnętrzny 

 

❖ Kierunek pielęgniarstwo: 

Przewodnicząca – mgr Wioletta Janecka 

Zastępca Przewodniczącej - mgr Renata Wiśniewska 

mgr Monika Tomasiewicz 



mgr Agnieszka Dynowska 

mgr Anna Gałaj – Woźniak 

Pielęgniarstwo I⁰ I rok 

Wiktoria Ratkowska 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Patrycja Łoniewska 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Miriam Sara Kostrzewa 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Miłosz Gitner 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Łukasz Garlej 

Absolwent – Dawid Pilewski 

mgr Danuta Wojciechowska – interesariusz zewnętrzny 

 

❖ Kierunek położnictwo: 

Przewodnicząca – mgr Kinga Piórkowska 

Zastępca Przewodniczącej – mgr Wioletta Durzyńska 

mgr Agnieszka Dynowska 

mgr Małgorzata Wróbel 

Położnictwo I⁰ I rok 

Anna Antczak 

Położnictwo I⁰ II rok 

Julia Krawiec 

Położnictwo I⁰ III rok 

Emilia Zalewska 

Absolwent – Agata Forman 

mgr Danuta Wojciechowska – interesariusz zewnętrzny 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

osiąganych efektów uczenia się oraz przeglądów i modyfikacji programów studiów.   

 

INFORMATYKA 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

złożonych sprawozdań) 

27 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  PROJEKTY, SPRAWOZDANIA, KOLOKWIA, 

TESTY, EGZAMINY, PRAKTYKA 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  
96% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 14% 

db – 30% 

dst – 49% 

ndst -7% 

 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

3,65 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

Brak 

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

✓ „Ambitne i prawdziwe wyzwania do rozwiązania najlepiej rozwijają kompetencje.” 

✓ „Jak najwięcej zajęć praktycznych.” 

 

Ocena prac egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia 

Przeprowadzono analizę następujących przedmiotów (osobno załączniki 6 dla każdej analizy) 

Przedmiot/forma/wykładowca Uwagi 

Elementy probabilistyki i statystyki / Konwersatorium 

/ Robert Kowalczyk 

Brak 

Finanse i Rachunkowość dla Inżynierów / Wykład / 

Mariola Szewczyk Jarocka 

Brak 

Finanse i Rachunkowość dla Inżynierów / 

Konwersatorium / Monika Szymańska 

Ze względu na to, że ten przedmiot obejmuje 

30 godzin ćwiczeń sugestia, aby było 

dodatkowe kolokwium w połowie semestru 

Bazy danych MSSQL / wykład / Wojciech Bieniecki Brak 



Podstawy metod numerycznych / laboratorium / 

Robert Kowalczyk 

Brak 

Programowanie Strukturalne / wykład / Dariusz 

Wardowski 

Ze względu na to, że ten przedmiot obejmuje 

30 godzin wykładu, sugestia, aby było 

dodatkowe kolokwium w połowie semestru 

Wstęp do analizy Danych / konwersatorium / Robert 

Kowalczyk 

Brak 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1.W dalszych semestrach zwrócić uwagę na to, że jeżeli forma przedmiotu ma więcej niż 15 godzin to 

aby zaliczenie rozbić na dwa sprawdziany – w środku i na koniec semestru.  

 

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 X Wyjaśnienie w 

końcowej części 

sprawozdania  

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób 

wyczerpujący i czytelny oddaje ich wartość 

merytoryczną? 

X X Wyjaśnienie w 

końcowej części 

sprawozdania 

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla 

stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

X   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Wybrano pięć losowych prac dyplomowych na kierunku Informatyka i z różnych specjalności. 

Obserwacje: 

1. Często zdarza się, że temat i zawartość pracy dyplomowej nie do końca odpowiada specjalności( tj 

Programowanie i bazy danych, Grafika komputerowa i programowanie gier, Sieci komputerowe i 

Systemy Operacyjne), chociaż odpowiada kierunkowi (Informatyka). Należy zwrócić uwagę osobom 

prowadzącym seminarium, oraz Radzie Programowo-Dydaktycznej, aby praca dyplomowa realizowała 

przede wszystkim specjalnościowe efekty uczenia się. 

2. Recenzje i oceny prac dyplomowych wybranych losowo są bardzo zróżnicowane. Niektóre z nich 

zawierają bardzo lakoniczną analizę merytoryczną.  

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Wraz ze sprawozdaniami tylko nieliczni wykładowcy dostarczyli karty przedmiotów – nie wykonano z 

tego powodu analizy tych kart. Dodatkowo, utrudnia to np. analizę prac zaliczeniowych 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Karty przedmiotów z kierunku Informatyka nie są publikowane na stronie internetowej Uczelni a 

powinny. Należy: 

• zbierać karty przedmiotów od wszystkich prowadzących zaraz na początku semestru, gdy 

zostanie skorygowany zakres materiału; 

• dokonać pełnego przeglądu kart przedmiotów, w tym sprawdzić poprawność danych w sekcji 

„usytuowanie przedmiotu” (nazwa szkoły, nazwa wydziału, adresy e-mail prowadzących) 

• zobligować prowadzących do sprawdzenia aktualności literatury i jej dostępności w bibliotece 

(+ aktualność materiałów on-line) 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów) 



DR ARTUR LIPNICKI 

DR INŻ. WOJCIECH BIENIECKI 

MGR INŻ. ROBERT KAPTURKI 

MGR KATARZYNA RACKA 

 

 

 

INFORMATYKA 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców 

(semestr letni) 

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

złożonych sprawozdań) 

47 (sprawozdań) 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  PROJEKTY, SPRAWOZDANIA, KOLOKWIA, 

TESTY, EGZAMINY 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  
91% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 21% 

db – 33% 

dst – 32% 

ndst – 14% 

 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

3,74 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

Uwaga ze sprawozdania przedmiotu Wstęp do sieci komputerowych: 

„Zajęcia laboratoryjne na profilu praktycznym nie mogą mieć 0 pkt. ECS to jest nieprawidłowe” 

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów:  
Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

Ocena prac egzaminacyjnych i/lub zaliczeniowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia 

Przeprowadzono analizę prac zaliczeniowych z następujących przedmiotów: 

• Komunikacja człowiek – komputer – 2 prace. Weryfikacja pozytywna, propozycja 

wprowadzenia dodatkowej formy weryfikacji w projektach zespołowych tak aby 

zindywidualizować ocenę 

• Wstęp do informatyki – 2 prace. Weryfikacja pozytywna. Propozycja zwiększenia liczby 

godzin z przedmiotu poprzez dodanie laboratorium komputerowego – 30 godzin 

• Programowanie obiektowe w Javie 1 – 1 praca. Weryfikacja pozytywna – brak uwag 

• Logika i teoria mnogości – 1 praca. Weryfikacja pozytywna – brak uwag. 

• Matematyka dyskretna – 1 praca. Weryfikacja pozytywna – brak uwag. 

• Administrowanie platformami e-learningowymi – 1 praca. Weryfikacja pozytywna – brak 

uwag 



Ocena prac dyplomowych na podstawie wyników prac Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

Studenci nie bronili prac dyplomowych w trakcie semestru zimowego 2021/22 lecz po jego zakończeniu. 

Przegląd prac dyplomowych nastąpi po semestrze letnim 2021/22 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

W trakcie semestru zimowego 2021/22 zebrano następujące karty przedmiotu 

Przedmiot UWAGI 

Komunikacja człowiek-komputer Brak 

Wstęp do informatyki Nieaktualne dane dotyczące nazwy wydziału. Propozycja 

aktualizacji literatury 

Drążenie danych Dane nieaktualne, ale nie ma potrzeby aktualizacji, ponieważ 

przedmiot jest wycofany. 

Programowanie baz danych Dane nieaktualne, ale nie ma potrzeby aktualizacji, ponieważ 

przedmiot jest wycofany. 

Administracja platformami e-

learningowymi 

Nieaktualne dane w sekcji ”usytuowanie przedmiotu w programie 

studiów”. Propozycja aktualizacji literatury 

Wstęp do baz danych Nieaktualne dane w sekcji ”usytuowanie przedmiotu w programie 

studiów”. Propozycja aktualizacji literatury. Nieaktualne cele 

przedmiotu i treści. 

Wstęp do grafiki komputerowej Nieaktualne dane w sekcji ”usytuowanie przedmiotu w programie 

studiów”. Propozycja aktualizacji literatury. 

Projekt dyplomowy 2 Brak uwag 

Wstęp do programowania Brak uwag 

Repetytorium z matematyki 

elementarnej 

Prośba o poprawienie formatowania tekstu w karcie przedmiotu 

Algebra liniowa Brak uwag 

Wstęp do sieci komputerowych Brak uwag 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Karty przedmiotów z kierunku Informatyka nie są publikowane na stronie internetowej Uczelni a 

powinny. Należy: 

• zbierać karty przedmiotów od wszystkich prowadzących zaraz na początku semestru, gdy 

zostanie skorygowany zakres materiału; 

• dokonać pełnego przeglądu kart przedmiotów, w tym sprawdzić poprawność danych w sekcji 

„usytuowanie przedmiotu” (nazwa szkoły, nazwa wydziału, adresy e-mail prowadzących). 

• zobligować prowadzących do sprawdzenia aktualności literatury i jej dostępności w bibliotece 

(+ aktualność materiałów on-line) 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów) 

DR ARTUR LIPNICKI 

DR INŻ. WOJCIECH BIENIECKI 

MGR INŻ. ROBERT KAPTURKI 

MGR KATARZYNA RACKA 

 

 

 

 

 

 

 



FILOLOGIA 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

złożonych sprawozdań) 

41 (sprawozdania złożyli: J. Ligor, A. Suwalska-

Kołecka, I. Lis-Lemańska, A. Dorobek, D. Pietrzak, D. 

Kryczałło, O. Puzia, M. Stepulak, B. Korzeniak-Sirojć, 

E. Chojnacka) 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  egzamin pisemny, test pisemny, prezentacja, praca 

pisemna, dyskusje, projekt, wystąpienie ustne 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  

98% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 12% 

db – 41% 

dst – 33% 

ndst -14% 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

3,7 (spadek o 0,27 w porównaniu z semestrem letnim 

roku poprzedniego) 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

1) Propozycja zajęć wyrównawczych na I roku z zakresu praktycznej nauki języka 

angielskiego w związku z nierównym poziomem językowym studentów 

2) Postulaty dotyczące zmniejszenia grup ćwiczeniowych na przedmiotach 

tłumaczeniowych, a także na przedmiotach z grupy PNJA (praktyczna nauka języka 

angielskiego)  

3) Propozycja dotycząca zajęć „Czytanie z leksyką” (1 rok): ze względu na praktyczny 

charakter zajęć oraz konieczność systematycznego przyswajania słownictwa, zajęcia te 

powinny odbywać się w wymiarze 2 h w tygodniu, łączenie ich w bloki 4 h nie jest 

dobrym i skutecznym rozwiązaniem.  

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

1) Propozycja przesunięcia przedmiotu „Tłumaczenia przysięgłe” na wyższe 

semestry (z semestru III) ze względu na słabą znajomość struktur 

gramatycznych przez studentów na tym etapie kształcenia oraz specjalistyczne 

słownictwo 

2) Propozycja zwiększenia wymiaru godzin przedmiotu „Przekład – teksty 

prawnicze i prawne” z 15 do 30 ze względu na duży stopień trudności bardzo 

wyspecjalizowanego języka prawnego i prawniczego, z którym studenci nie 

mieli nigdy wcześniej do czynienia. 

3) Postulat zmniejszenia grup seminaryjnych na kierunku filologia poniżej 10 osób 

i/lub utworzenia przedmiotu proseminarium na roku drugim, gdyż 2 semestry 

wydają się niewystarczające dla wielu studentów kierunku filologia ze względu 

na jego specyfikę do terminowego napisania pracy licencjackiej.  

4) Propozycja zmiany nazwy przedmiotu z „Literatura angielska” na „Literatura 

brytyjska”. Zmiana nazwy jest związana  z rosnącą świadomością ograniczeń 

wynikających z określenia „angielska” w kontekście tożsamościowym i 

kulturowym.  

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

1. „Metody kształcenia są zorientowane na studenta, są dobre, podobnie jak programy, tylko 

podejście do zadań w przypadku niektórych studentów bywa różne”. (opinia p. Natalii 

Przybylskiej, studentki trzeciego roku Filologii na zebraniu w dniu 17.10.22r. 



Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy:  

1. Rozwinąć większą pewność siebie u praktykantów (na III roku) 

2. Pogłębić wiedzę i umiejętności związane z utrzymaniem dyscypliny w klasie (na III roku). 

3. Ujednolicić fonetykę (na II roku). 

4. Wprowadzić  słownictwo z zakresu branży budowlanej i mechaniczno – montażowej. 

5. Dołączanie do praktyk studenckich dokumentów tłumaczonych na wykładach i ćwiczeniach. 

6. Wsparcie w zakresie ewaluacji praktyk i jeszcze skuteczniejszy kontakt. 

7. Położenie większego nacisku na kształcenie w zakresie tłumaczenia ustnego. 

 

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? 

TAKx6/ 

NIEx4 

  

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

UMIESZCZANIE UWAG, KOMENTARZY, WSKAZÓWEK W PRACACH STUDENTÓW 

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  W większości 

przypadków tematyka 

prac dyplomowych jest 

zgodna z wybraną 

ścieżką kształcenia, 

chociaż zdarzają się 

przypadki, w których 

studenci decydują się 

na pisanie prac z 

kulturoznawstwa i 

literaturoznawstwa 

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: 



POŁOŻENIE WIĘKSZEGO NACISKU NA PRAKTYCZNY/WDROŻENIOWY WYMIAR PRAC 

DYPLOMOWYCH 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres TAK/NIE 

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)? 

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? 

NIE ZAWSZE 

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH NAKŁAD 

PRACY STUDENTA JEST ZAWYŻONY I 

TRZEBA W TYM ZAKRESIE WPROWADZIĆ 

ZMIANY 

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? 

W SPRAWOZDANIACH WYKŁADOWCÓW 

WSKAZANO PRZEDMIOTY, W 

ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NALEŻAŁOBY 

ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ GODZIN 

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: 

NANIESIENIE POPRAWEK W ODNIESIENIU DO PUNKTÓW ECTS (NAKŁAD PRACY 

STUDENTA) – WE WSKAZANYCH PRZYPADKACH 

 

DOKONANIE ZMIAN W ZAKRESIE KOORDYNATORÓW PRZEDMIOTÓW 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: Jakub Ligor, Anna Suwalska-Kołecka, Julia Szwech 

(przedstawiciel studentów) 

 

 

PEDAGOGIKA II STOPNIA 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się  (liczba 

złożonych sprawozdań) 

Pedagogika II stopień – 20 

 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Egzaminy, prace zaliczeniowe na ocenę. 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  
100% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 30 % (spadek o 20 % w porównaniu z pierwszym 

semestrem roku poprzedniego) 

db – 50 % (wzrost o 10 % w porównaniu z pierwszym 

semestrem roku poprzedniego) 

dst – 20 % (wzrost o 10 % w porównaniu z pierwszym 

semestrem roku poprzedniego) 

ndst - 0 % (taki sam poziom jak w  pierwszym 

semestrem roku poprzedniego) 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 

Nie dotyczy 



Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

4,3 (spadek o 0,25 w porównaniu z zimowym 

semestrem roku poprzedniego) 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  wykładowców: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  otoczenie społeczno-

gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy: 

 brak  

 

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? 

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  W większości prac tak 

– ocena punktowa lub 

komentarze (korekta 

błędów) 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Bardziej precyzyjne formułowanie kryteriów oceny prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych. 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

dr Maria Szymańska, mgr Urszula Pankowska, Magdalena Majewska (przedstawiciel studentów) 

 

PEDAGOGIKA II STOPNIA 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się  (liczba 

złożonych sprawozdań) 

Pedagogika I stopień – 10 

 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Egzaminy, prace zaliczeniowe na ocenę. 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  
100% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb –50% (spadek o 15 % w porównaniu z pierwszym 

semestrem roku poprzedniego) 

db – 30 % (wzrost o 10 % w porównaniu z pierwszym 

semestrem roku poprzedniego) 

dst – 20 % (wzrost o 5 % w porównaniu z pierwszym 

semestrem roku poprzedniego) 



ndst -0 % 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

4,4 (spadek o 2,22 w porównaniu z pierwszym 

semestrem roku poprzedniego) 

 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

Brak. 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  wykładowców: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  otoczenie społeczno-

gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy: 

Brak 

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? 

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? 

W większości 

przypadków tak 

(głównie w formie 

punktowej lub w formie 

korekty występujących 

błędów) 

  

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. umieszczać komentarze i uwagi w odniesieniu do wystawionych ocen we wszystkich przypadkach 

celem pomocy studentom nad własnym rozwojem 

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? 

W większości TAK - W 3 pracach   - tak 

W 2 pracach – nie 

Czy ocena pracy dyplomowej 

odzwierciedla stopień spełnienia 

wymogów formalnych stawianych dla 

prac dyplomowych? 

W większości 

TAK 

- W 3 pracach – tak 

W 2 pracach – nie 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości:  



1. Poprawić jakość recenzji w kierunku rzetelnej analizy mocnych i słabych stron prac 

magisterskich uzasadniających wystawioną ocenę pracy.  

2. Zwrócić uwagę na objętość i proporcjonalność poszczególnych/części rozdziałów pracy.  

3. Zwrócić uwagę na zawartość i objętość wstępu i zakończenia pracy.   

4. W obszarze metodologii warto  

▪ Wzbogacić problematykę badawczą o problemy zależnościowe oraz stosować zmienne 

i wskaźnikowanie.  

▪ Zwiększyć liczebność grup badawczych  

▪ W opracowaniu materiału badawczego unikać analizy wg narzędzi badawczych lub 

grup badawczych a raczej stosować analizę problemową.  

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

Oceniany zakres TAK NIE UWAGI 

Czy struktura karty przedmiotu 

uwzględnia wszystkie informacje 

dotyczące programu przedmiotu? 

w zasadzie tak, występują 

niepotrzebnie określenia 

„niestacjonarne” lub 

przyporządkowanie treści  i 

godzin formie 

„niestacjonarnej” 

  

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

koncepcją kształcenia na danym 

kierunku i poziomie studiów? 

X   

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

celami kształcenia? 

X   

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

profilem studiów? 

X   

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

obowiązującym standardem kształcenia 

(jeśli dotyczy)? 

X   

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

właściwym poziomem Polskiej Ramy 

Kwalifikacji? 

X   

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

aktualnym poziomem wiedzy, praktyki 

w obszarach działalności zawodowej 

oraz zawodowego rynku pracy 

właściwych dla kierunku studiów? 

X   

Czy struktury  efektów uczenia się w 

zakresach: wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne jest właściwa? 

w zasadzie tak, występują 

błędy w zakresie poziomu 

ogólności efektów 

  



Czy efekty uczenia się są możliwe do 

osiągnięcia przez studenta po 

zrealizowaniu przedmiotu? 

w zasadzie tak, chociaż 

efekty sformułowane zbyt 

ogólnie budzą w tym 

zakresie wątpliwości 

  

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe? w zasadzie tak, chociaż 

efekty sformułowane zbyt 

ogólnie budzą w tym 

zakresie wątpliwości 

  

Czy efekty uczenia się są mierzalne? w zasadzie tak, chociaż 

efekty sformułowane zbyt 

ogólnie budzą w tym 

zakresie wątpliwości 

  

Czy efekty uczenia się są możliwe do 

weryfikacji? 

w zasadzie tak, chociaż 

efekty sformułowane zbyt 

ogólnie budzą w tym 

zakresie wątpliwości 

  

Czy sposoby weryfikowania efektów 

uczenia się zostały określone w sposób 

właściwy, tj. w adekwatny do 

zakładanych efektów uczenia się? 

X   

Czy określono formy wystawiania oceny 

formującej (zaliczeń cząstkowych) i 

oceny podsumowującej (zaliczenia 

końcowego/egzaminu)? 

X   

Czy określono kryteria oceny poziomu 

osiągnięcia efektów uczenia się? 

 

X   

Czy podano literaturę podstawową i 

uzupełniającą do przedmiotu, która 

dostępna jest w bibliotece Uczelni lub w 

bazach wirtualnych? 

tak; katalog literatury jest 

jednak często zbyt obszerny 

(bez podania stron); w  

niektórych kartach dominuje 

literatura z lat 80-90 tych 

  

Czy wskazana literatura jest aktualna i 

zgodna treściowo z programem 

przedmiot? 

X   

Czy liczba pozycji literatury jest 

możliwa do zapoznania się z ich treścią 

przez studentów? 

X   

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

 

X   

Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych do nich efektów uczenia 

się? 

X   

Czy liczba godzin wskazana dla 

przedmiotu i poszczególnych form zajęć 

umożliwia studentom osiągnięcie 

określonych efektów uczenia się? 

X   



Czy treści kształcenia umożliwiają 

osiągnięcie przypisanych efektów 

uczenia się? 

X   

Czy treści kształcenia zostały wskazane 

odrębnie dla każdej formy zajęć? 

X   

Czy treści kształcenia są zgodne z 

aktualnym poziomem wiedzy, praktyki 

w obszarach działalności zawodowej 

oraz zawodowego rynku pracy 

właściwych dla kierunku studiów? 

X   

Czy treści kształcenia są zgodne z 

dyscypliną naukową, do której 

przyporządkowano kierunek i poziom 

studiów? 

X   

Inne uwagi: 

Brak 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

(wypisują osoba/osoby analizujące kartę przedmiotu w razie dostrzeżenia nieprawidłowości) 

• należy  zweryfikować literaturę podstawową pod kątem ograniczenia liczby pozycji, 

wprowadzenia literatury najbardziej aktualnej oraz w przypadku wielu pozycji w literaturze 

podstawowej określić zakres stron 

• w strukturze kart należy uwzględnić od strony formalnej i merytorycznej tylko informacje 

dotyczące studiów stacjonarnych (WNHI nie prowadzi studiów niestacjonarnych)  

• należy uzupełnić dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przygotowanie kart 

 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport (członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów): 

prof. uczelni dr hab. Beata Cieśleńska, prof. uczelni dr hab. Ewa Wiśniewska, dr Agnieszka Głowala, 

Magdalena Majewska (przedstawiciel studentów) 

 

 

PRACA SOCJALNA 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców 

(SEMESTR LETNI) 

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się  (liczba 

złożonych sprawozdań) 

4 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Prace pisemne, referaty, prezentacje 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły 

do egzaminów/zaliczeń końcowych  

100% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 60% 

db plus- 22% 

db – 14% 

dost plus- 4% 

dst – 0% 

ndst - 0% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 

Nie dotycz 



Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

4,69 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  wykładowców: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  otoczenie społeczno-

gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy: 

Brak 

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? 

         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  Nie zawsze, część 

wykładowców 

informacji zwrotnej 

udziela w formie ustnej 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Udzielanie precyzyjniejszych oraz bardziej rozbudowanych informacji zwrotnych towarzyszących 

ocenom punktowym na pracach pisemnych w formach opisowych 

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   

Czy ocena pracy dyplomowej 

odzwierciedla stopień spełnienia 

wymogów formalnych stawianych dla 

prac dyplomowych? 

X   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości:  

Brak 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres TAK 



Czy struktura karty przedmiotu uwzględnia 

wszystkie informacje dotyczące programu 

przedmiotu? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją 

kształcenia na danym kierunku i poziomie 

studiów? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z celami 

kształcenia? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z profilem 

studiów? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

obowiązującym standardem kształcenia (jeśli 

dotyczy)? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym 

poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku studiów? 

X 

Czy struktury efektów uczenia się w zakresach: 

wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

jest właściwa? 

X 

Czy efekty uczenie się są możliwe do 

osiągnięcia przez studenta po zrealizowaniu 

przedmiotu? 

X 

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe? X 

Czy efekty uczenia się są mierzalne? X 

Czy efekty uczenia się są możliwe do 

weryfikacji? 

X 

Czy sposoby weryfikowania efektów uczenia 

się zostały określone w sposób właściwy, tj. w 

adekwatny do zakładanych efektów uczenia 

się? 

X 

Czy określono formy wystawiania oceny 

formującej (zaliczeń cząstkowych) i oceny 

podsumowującej (zaliczenia 

końcowego/egzaminu)? 

X 

Czy określono kryteria oceny poziomu 

osiągnięcia efektów uczenia się? 

X 

Czy podano literaturę podstawową i 

uzupełniającą do przedmiotu, która dostępna 

jest w bibliotece Uczelni lub w bazach 

wirtualnych? 

X 

Czy wskazana literatura jest aktualna i zgodna 

treściowo z programem przedmiot? 

X 

Czy liczba pozycji literatury jest możliwa do 

zapoznania się z ich treścią przez studentów? 

X 

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

X 



Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych do nich efektów uczenia się? 

X 

Czy liczba godzin wskazana dla przedmiotu i 

poszczególnych form zajęć umożliwia 

studentom osiągnięcie określonych efektów 

uczenia się? 

X 

Czy treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych efektów uczenia się? 

X 

Czy treści kształcenia zostały wskazane 

odrębnie dla każdej formy zajęć? 

X 

Czy treści kształcenia są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku studiów? 

X 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Brak 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport (członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów): 

dr Sylwia Kwiatkowska, dr Ewa Bartuś, dr Kamila Zdanowicz-Kucharczyk, Paulina Świtalska 

(przedstawiciel studentów). 

 

 

NOWE MEDIA 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców 

(SEMESTR LETNI) 

 

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

złożonych sprawozdań) 

16 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Analiza prac zaliczeniowych/egzaminacyjnych w 

odniesieniu do osiągniętych efektów uczenia się.  

 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  

100 % 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 52 % 

db – 38 % 

dst – 10% 

ndst -0% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 

Nie dotyczy 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

4,42 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 



Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  otoczenie społeczno-

gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy: 

Brak 

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? 

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  Brak w kilku 

przypadkach 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Konieczność sporządzania list obecności studentów na ćwiczeniach / warsztatach / seminariach 

2. Konieczność precyzowania kryteriów oceny 

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   

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla 

stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

X   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Brak 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres TAK 

Czy struktura karty przedmiotu uwzględnia 

wszystkie informacje dotyczące programu 

przedmiotu? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją 

kształcenia na danym kierunku i poziomie 

studiów? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z celami 

kształcenia? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z profilem 

studiów? 

X 



Czy efekty uczenia się są zgodne z 

obowiązującym standardem kształcenia (jeśli 

dotyczy)? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym 

poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego rynku 

pracy właściwych dla kierunku studiów? 

X 

Czy struktury efektów uczenia się w zakresach: 

wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne jest 

właściwa? 

X 

Czy efekty uczenie się są możliwe do osiągnięcia 

przez studenta po zrealizowaniu przedmiotu? 

X 

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe? X 

Czy efekty uczenia się są mierzalne? X 

Czy efekty uczenia się są możliwe do 

weryfikacji? 

X 

Czy sposoby weryfikowania efektów uczenia się 

zostały określone w sposób właściwy, tj. w 

adekwatny do zakładanych efektów uczenia się? 

X 

Czy określono formy wystawiania oceny 

formującej (zaliczeń cząstkowych) i oceny 

podsumowującej (zaliczenia 

końcowego/egzaminu)? 

X 

Czy określono kryteria oceny poziomu 

osiągnięcia efektów uczenia się? 

X 

Czy podano literaturę podstawową i uzupełniającą 

do przedmiotu, która dostępna jest w bibliotece 

Uczelni lub w bazach wirtualnych? 

X 

Czy wskazana literatura jest aktualna i zgodna 

treściowo z programem przedmiot? 

X 

Czy liczba pozycji literatury jest możliwa do 

zapoznania się z ich treścią przez studentów? 

X 

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

X 

Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych do nich efektów uczenia się? 

X 

Czy liczba godzin wskazana dla przedmiotu i 

poszczególnych form zajęć umożliwia studentom 

osiągnięcie określonych efektów uczenia się? 

X 

Czy treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych efektów uczenia się? 

X 

Czy treści kształcenia zostały wskazane odrębnie 

dla każdej formy zajęć? 

X 

Czy treści kształcenia są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego rynku 

pracy właściwych dla kierunku studiów? 

X 



Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Brak 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport (członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów): 

dr Anna Araucz, dr Agnieszka Grażul-Luft, dr Andrzej Dorobek , Mateusz Lewandowski – 

przedstawiciel studentów, Natalia Szewczyk – przedstawiciel studentów 

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (semestr zimowy) 

 

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  Egzaminy, prace zaliczeniowe na ocenę. 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  
100 % 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 20 % (spadek o 20 % w porównaniu z 

pierwszym semestrem roku poprzedniego) 

db –  26.6 % (spadek o 3,4 % w porównaniu z 

pierwszym semestrem roku poprzedniego) 

dst – 53,4 % (wzrost o 23,4 % w porównaniu z 

pierwszym semestrem roku poprzedniego) 

ndst - 0 % 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

3,9 (spadek o 0,2) w porównaniu z zimowym 

semestrem roku poprzedniego)  

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  wykładowców: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  otoczenie społeczno-

gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy: 

Brak 

 

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? 

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  W większości prac tak 

– ocena punktowa lub 

komentarze (korekta 

błędów) 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Bardziej precyzyjne formułowanie kryteriów oceny prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych. 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

dr Maria Szymańska, mgr Urszula Pankowska, Magdalena Majewska (przedstawiciel studentów) 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (semestr letni) 

 

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  Egzaminy, prace zaliczeniowe na ocenę. 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  
100 % 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 40 % (spadek o 3,5 % w porównaniu z drugim 

semestrem roku poprzedniego) 

db –  26,7 % (spadek o 29,8 % w porównaniu z 

drugim semestrem roku poprzedniego) 

dst – 23,3 % (wzrost o 23,3 % w porównaniu z 

drugim semestrem roku poprzedniego) 

ndst - 0 % 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

4,2 (spadek o 0,4 w porównaniu z drugim semestrem 

roku poprzedniego) 

 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  wykładowców: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez  otoczenie społeczno-

gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy: 

Brak 

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? 

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   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

Brak 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres TAK 

Czy struktura karty przedmiotu uwzględnia 

wszystkie informacje dotyczące programu 

przedmiotu? 

w zasadzie tak, występują niepotrzebnie określenia 

„niestacjonarne” lub przyporządkowanie treści  i 

godzin formie „niestacjonarnej” 

Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją 

kształcenia na danym kierunku i poziomie 

studiów? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z celami 

kształcenia? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z profilem 

studiów? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

obowiązującym standardem kształcenia (jeśli 

dotyczy)? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym 

poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji? 

X 

Czy efekty uczenia się są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego rynku 

pracy właściwych dla kierunku studiów? 

X 

Czy struktury efektów uczenia się w zakresach: 

wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne jest 

właściwa? 

w zasadzie tak, występują błędy w zakresie 

poziomu ogólności efektów 

Czy efekty uczenie się są możliwe do osiągnięcia 

przez studenta po zrealizowaniu przedmiotu? 

w zasadzie tak, chociaż efekty sformułowane zbyt 

ogólnie budzą w tym zakresie wątpliwości 

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe? w zasadzie tak, chociaż efekty sformułowane zbyt 

ogólnie budzą w tym zakresie wątpliwości 

Czy efekty uczenia się są mierzalne? w zasadzie tak, chociaż efekty sformułowane zbyt 

ogólnie budzą w tym zakresie wątpliwości 

Czy efekty uczenia się są możliwe do 

weryfikacji? 

w zasadzie tak, chociaż efekty sformułowane zbyt 

ogólnie budzą w tym zakresie wątpliwości 

Czy sposoby weryfikowania efektów uczenia się 

zostały określone w sposób właściwy, tj. w 

adekwatny do zakładanych efektów uczenia się? 

X 

Czy określono formy wystawiania oceny 

formującej (zaliczeń cząstkowych) i oceny 

podsumowującej (zaliczenia 

końcowego/egzaminu)? 

X 



Czy określono kryteria oceny poziomu 

osiągnięcia efektów uczenia się? 

X 

Czy podano literaturę podstawową i uzupełniającą 

do przedmiotu, która dostępna jest w bibliotece 

Uczelni lub w bazach wirtualnych? 

tak,  rzadko występuje literatura z lat 80-90 tych 

Czy wskazana literatura jest aktualna i zgodna 

treściowo z programem przedmiot? 

X 

Czy liczba pozycji literatury jest możliwa do 

zapoznania się z ich treścią przez studentów? 

X 

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

X 

Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych do nich efektów uczenia się? 

X 

Czy liczba godzin wskazana dla przedmiotu i 

poszczególnych form zajęć umożliwia studentom 

osiągnięcie określonych efektów uczenia się? 

X 

Czy treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych efektów uczenia się? 

X 

Czy treści kształcenia zostały wskazane odrębnie 

dla każdej formy zajęć? 

X 

Czy treści kształcenia są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego rynku 

pracy właściwych dla kierunku studiów? 

X 

Inne uwagi: 

Brak 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

• należy  zweryfikować literaturę podstawo pod kątem  wprowadzenia literatury najbardziej 

aktualnej  

• w strukturze kart należy uwzględnić od strony formalnej i merytorycznej tylko informacje dotyczą 

studiów stacjonarnych (WNHI nie prowadzi studiów niestacjonarnych)  

• należy uzupełnić dane dotyczące osób odpowiedzialnych za przygotowanie kart 

• w niektórych przypadkach należy  uszczegółowić efekty uczenia się w kontekście treści 

przedmiotu 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport (członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów): 

prof. ucz. Dr Bab. Beata Cieśleńska, prof. ucz. Dr hab. Ewa Wiśniewska, dr Agnieszka Głowala, mgr 

Urszula Pankowska, Magdalena Majewska (przedstawiciel studentów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKONOMIA – SEMESTR ZIMOWY 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

złożonych sprawozdań) 

25 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne, kolokwium, test 

referat, prezentacja, obserwacja zachowań 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  

90,1% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 37,5% 

db plus -  12,7% 

db – 24,4% 

dst plus – 11,9% 

dst – 8% 

ndst 5,5% 

 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

4,2 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

BRAK 

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

BRAK 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

BRAK 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

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? 

 

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 

 sporadycznie 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 



Oceniany zakres Semestr zimowy rok akademicki 2021/22 

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)? 

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: 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport:  

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, przedstawiciele studentów) 

1. dr Zofia Aleksandra Tomaszewska 

2. mgr Sylwia Lipińska 

3. Elżbieta Kacprzak – przedstawiciel studentów 

 

EKONOMIA II STOPNIA 

 

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  - Kolokwium 

- test jednokrotnego wyboru 

- projekt 

- zaliczenie ustne 

- zaliczenie w formie pisemnej 

- praca zaliczeniowa 

- egzamin 

- prezentacja 

- referat 

- złożenie części pracy magisterskiej 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  
90,6% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 45,4 % 

db – 26,8 % 

dst – 23,5 % 

ndst – 4,3 % 

 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 
4,13 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  



 

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

1. Propozycja uzupełnienia przedmiotu BIZNESPLAN o treści wykładowe, np. 15w 

 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

 

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? 

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  

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

 

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   

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla 

stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

x   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres TAK 

Czy struktura karty przedmiotu uwzględnia 

wszystkie informacje dotyczące programu 

przedmiotu? 

 



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: 

 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport:  

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, przedstawiciele studentów) 

1. dr Zofia Aleksandra Tomaszewska 

2. mgr Sylwia Lipińska 

3. Elżbieta Kacprzak – przedstawiciel studentów 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

złożonych sprawozdań) 

5 (34) 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Egzamin w formie ustnej, egzamin w formie pisemnej, 

kolokwium pisemne, kolokwium w formie ustnej, 

dyskusja, projekt, prezentacja, ocena postępów w 

przygotowywaniu pracy. 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  

92% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 30% 

db – 45 % 

dst – 12 % 

ndst – 13 % 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 

Nie były realizowane 

 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

4,24 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w 

odniesieniu do poszczególnych przedmiotów:  

1. Brak 

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

1. Pracownik w odniesieniu do przedmiotu podstawy kryminologii i kryminalistyki przedstawił 

następująca uwagę: „Proponuję rozdzielenie przedmiotu na dwa oddzielne obejmujące treści z 

Podstaw kryminologii oraz Kryminalistyki. Współczesna kryminalistyka jest nauką 

kompleksową wykorzystującą osiągnięcia niemalże wszystkich dyscyplin naukowych obejmując 



zarówno technikę jak i taktykę kryminalistyczną. Umieszczenie powyższych treści w ramach 

dwóch przedmiotów pozwoli w pełni zrealizować wskazaną tematykę”.   
Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

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   W części przypadków 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Konieczne jest wyegzekwowanie wszystkich sprawozdań zawierających prace studentów. 

2. Konieczne jest wprowadzenie realnej możliwości wyboru przedmiotów fakultatywnych – 

wprowadzone w ostatnim czasie zmiany do programu powinny na to pozwolić.  

3. Zakup brakujących lektur do biblioteki. 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

 dr Arkadiusz Fordoński 

dr Bogdan Guziński 

dr Bartłomiej Różycki  

dr Daniel Urbański 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów) 

Aleksandra Bujalska 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres Aparat bezpieczeństwa państwa i ochrony 

prawnej (ćwiczenia), Bezpieczeństwo w 

komunikacji społecznej i transporcie 

(ćwiczenia), Etyka funkcjonariuszy służb 

państwowych (ćwiczenia), Mechanizmy 

powstawania, eskalowania i rozwiązywania 

konfliktów (ćwiczenia). 

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)? 

Tak 

Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym 

poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji? 

Wykryto nieliczne niegodności z poziomem 6 

KRK. Zostaną wprowadzone odpowiednie 

zmiany. 

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? 

Stwierdzono nieliczne braki wypunktowane 

poniżej. 

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: 

1.Zakup brakujących lektur do biblioteki. Brak opracowań: 

- B. Czarnecki, W. Siemiński, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Warszawa 2004 

- Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, R. Stefański, Warszawa 2005. 

- S. Filary, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, Poznań 2010. 

2. Dostosowanie efektów do poziomu 6 KRK. 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

dr Arkadiusz Fordoński 

dr Bogdan Guziński 

dr Bartłomiej Różycki  

dr Daniel Urbański 

przedstawiciele studentów: 

Aleksandra Bujalska  

 

 



BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ II STOPNIA 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się  

(liczba złożonych sprawozdań) 

28 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Egzamin w formie ustnej, egzamin w formie 

pisemnej, kolokwium pisemne, kolokwium w formie 

ustnej, dyskusja, projekt, prezentacja, ocena postępów 

w przygotowywaniu pracy. 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  
100% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 38,47% 

db+ – 16,39% 

db – 22,08% 

dst + – 11,39%  

dst – 11,67% 

ndst – 0% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 
Nie były realizowane 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 
4,29 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

1. Dla udoskonalenia metod kształcenia w ramach praktyk wskazane jest nawiązanie współpracy 

z większą liczbą instytucji związanych bezpośrednio z wykonywaniem zadań publicznych lub 

usług komercyjnych związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców:  
Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

BRAK 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez otoczenie społeczno-

gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy: 

BRAK 

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? 

Nie  
Część wykładowców 

deklarowała ustne 



instruowanie 

studentów. 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Konieczne jest wyegzekwowanie wszystkich sprawozdań zawierających prace studentów. 

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? 

 

   

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:  

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)? 

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? 

STWIERDZONO BRAKI 

WYPUNKTOWANE W 

SPRAWOZDANIACH SZCZEGÓŁOWYCH. 

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: 

1. Zakup brakujących lektur do biblioteki. 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, przedstawiciele studentów)  

dr Daniel Urbański 

dr Arkadiusz Fordoński 

dr Bogdan Guziński 

dr Bartłomiej Różycki  

Anita Kulpińska 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACJA I STOPNIA 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

złożonych sprawozdań) 

5 (12) 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się  Kolokwium w formie pisemnej, kolokwium w formie 

ustnej, aktywność, praca domowa, referaty 

indywidualne i zespołowe, quizy 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  

87% 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 17 % 

db – 37 % 

dst – 31 % 

ndst – 16 % 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 

Nie były realizowane 

 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

3,55 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w 

odniesieniu do poszczególnych przedmiotów:  

Brak 

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

Brak 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

Brak 

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   W części przypadków, 

ich brak był natomiast 

uzasadniony 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. Konieczne jest wyegzekwowanie wszystkich sprawozdań zawierających prace studentów. 

2. Konieczne jest wprowadzenie realnej możliwości wyboru przedmiotów fakultatywnych – 

wprowadzone w ostatnim czasie zmiany do programu powinny na to pozwolić.  



Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

dr Bartłomiej Różycki 

dr Małgorzata Panek 

dr Luiza Wyrębkowska 

 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, przedstawiciele studentów) 

Karolina Kołodziejska 

WYNIKI ANALIZY KART PRZEDMIOTÓW 

 UWAGI 

Oceniany zakres Etyka w biznesie, Konstytucyjny system 

organów państwowych, Analiza danych 

ilościowych (wykorzystanie programu Excel i 

innych arkuszy kalkulacyjnych), Statystyka z 

elementami demografii, Socjologia 

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)? 

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: 



- 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, przedstawiciele studentów) 

dr Bartłomiej Różycki 

dr Małgorzata Panek 

dr Luiza Wyrębkowska 

Karolina Kołodziejska 

 

 

ZARZĄDZANIE I STOPNIA 

 

 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 

- Prezentacja 

- kolokwium 

- egzamin 

- test 

- zaliczenie ustne 

- projekt  

- test na platformie Moodle 

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły do 

egzaminów/zaliczeń końcowych  
85,93 % 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – 41,4 % 

db – 35 % 

dst – 19 % 

ndst - 4,4 % 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 

bdb – …..% 

db – ……% 

dst – ……% 

ndst -…..% 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 
4,13 

Propozycje korekty celów, efektów i metod kształcenia zgłoszone przez wykładowców w odniesieniu 

do poszczególnych przedmiotów:  

 

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

 

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? 

 NIE  

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

 

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: 

 

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 

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: 

 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 



(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, przedstawiciele studentów) 

1. dr Luiza Wyrębkowska  

2. dr Małgorzata Panek 

3. dr Bartłomiej Różycki 

4. Karolina Kołodziejska - przedstawiciel studentów 

 

 

PIELĘGNIARSTWO 

 

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  

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  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 

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 

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 

 

 

  



 

• OKRESOWE PRZEGLĄDY PROGRAMÓW STUDIÓW 

 

W roku akademickim 2021/22 na wszystkich kierunkach studiów przeprowadzono okresowe przeglądy 

programów studiów 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 

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: 2021/2022 

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 

Monika Walczak 

Pielęgniarstwo I⁰ II rok 

Martyna Kozak 

Pielęgniarstwo I⁰ III rok 

Daria Skrzyńska 

Pielęgniarstwo II⁰ I rok 

Katarzyna Italiano 

Pielęgniarstwo II⁰ II rok 

Joanna Durmaj 

Absolwent – Michał Lazarowski 

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  

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 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 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 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 się, w 

szczególności tych, które są związane z 

przygotowaniem zawodowym? 

X  



Krótkie omówienie sugestii zmian programowych 

zgłaszanych przez pracowników, studentów i 

pracodawców 

1. Wdrożenie propozycji zaproponowanych w 

wyniku analizy jakości kształcenia za rok 

2020/2021. 

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: 

- 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 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. 

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. 

 

2. Sugestie dotyczące zmian od naboru 

2022/2023. 

 

Uszczegółowienie formy egzaminów lub zaliczeń z 

całości poszczególnych zajęć. Zmiany te sugeruje 

się wprowadzić zgodnie z propozycją studentów w 

czasie spotkań z Dziekan Wydziału. Zaliczenie 

poszczególnych form zajęć zgodnie z sugestia 

nauczycieli i studentów proponuje się pozostawić w 

formule dotychczasowej zając możliwość decyzyjną 



nauczycielowi/osobie prowadzącej zajęcia i 

studentom do wspólnego ustalenia zaliczanej formy 

zajęć. 

 

 

FILOLOGIA 

 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna 

Wydział   WNHI 

Kierunek:        Filologia                        Specjalność: 

Filologia angielska 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Forma studiów: Stacjonarne 

Rok akademicki, od którego obowiązuje oceniany 

program studiów: 

2021 / 2022 

ROK AKADEMICKI: 2022/2023 

NAZWISKA OSÓB DOKONUJĄCYCH 

PRZEGLĄDU PROGRAMU: 

ANETA DŁUTEK, AGNIESZKA KACZMARCZYK, 

Julia Szwech (przedstawiciel studentów) 

DATA DOKONANIA PRZEGLĄDU PROGRAMU: 13.10.2022 

PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 

Czy wykazano związek kierunku studiów ze 

strategią uczelni/wydziału? 

X   

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  Wiodąca dyscyplina naukowa: 

językoznawstwo 

(62%),  

Pozostałe dyscypliny naukowe: 

literaturoznawstwo 

(17%),  

nauki o kulturze i religii (21%)  

 

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  Dot. wytycznych Procesu 

Bolońskiego 

Czy w programie studiów określono formę lub 

formy studiów, liczbę semestrów i liczbę 

punktów ECTS konieczną do ukończenia 

studiów na danym poziomie?  

 X Określono, jednakże dostrzeżono 

nieprawidłowości związane z 

wyliczaniem punktów ECTS. 

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 Student uzyskuje 3 punkty ECTS 

realizując przedmioty takie, jak: 

Przedsiębiorczość i kultura pracy 

(w + ć) – 2 ECTS, Ochrona 

własności intelektualnej (w) – 1.  

W celu uzupełnienia sumy 

punktów ECTS o 2 zasugerowano 

następujące rozwiązania: 

Wykład ogólnowydziałowy 

realizowany obecnie w II 

semestrze mógłby realizować 

treści oraz efekty uczenia się z 

zakresu nauk społecznych, co 

umożliwiłoby studentom 

obecnego roku pierwszego 

wypełnienie ww wymogu; 

wprowadzenie na semestrach 

wyższych studiów stosownego 

przedmiotu; 

wprowadzenie modyfikacji 

programu w tym zakresie dla 

naboru 2023/2024 

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   

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?  

n/d   

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  Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do 

wykonywania zawodu 

nauczyciela  

 

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  Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do 

wykonywania zawodu 

nauczyciela  

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 

x   



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? 

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: 

1. Konieczność wyodrębnienia w programie studiów 

przedmiotów z zakresu nauk społecznych w 

wysokości pięciu punktów ECTS;   

2. Aktualnie pięć punktów ECTS przydzielonych 

jest przedmiotom do wyboru z zakresu nauk 

społecznych 

3. Konieczność ponownego przeliczenia nakładu 

pracy studentów mierzonego liczbą punktów 

ECTS. 

POZOSTAŁE UWAGI WRAZ Z PROPOZYCJĄ ZMIAN: 

Uwagi dotyczące efektu K_U09: posługiwać 

się podstawowymi umiejętnościami 

badawczymi, takimi jak: formułowanie tez i 

analiza problemów badawczych, dobór metod i 

narzędzi badawczych, opracowanie i 

prezentacja wyników w obrębie wybranej 

ścieżki kształcenia  

 

W celu realizacji tego efektu zaleca się: 

Poświęcenie większej ilości czasu na seminarium na 

metodologię badań (ustalanie hipotezy zerowej i 

alternatywnej, zmienne itp. to terminy fachowe, ścisłe 

związane z prowadzeniem badań)  

Zbyt słabo realizowany jest efekt na I stopniu 

K_W5: student zna kompleksową naturę języka 

oraz jego złożoność i historyczną zmienność 

znaczeń 

 

Nie ma gramatyki historycznej. Treści są 

wplecione w przedmioty takie jak: fonetyka, 

Zaleca się 1) wprowadzenie przedmiotu „gramatyka 

historyczna” (15 h) lub 2) zwiększenie ilości godzin ze 

„wstępu do językoznawstwa” 

Na fakultecie z korpusów planowane jest korzystanie z 

korpusów historycznych.  



PNJA, wstęp do językoznawstwa, gramatyka 

opisowa.  

Uwagi dotyczące wpływu studentów na kształt 

programu studiów. 

Przeprowadzić anonimową ankietę/ spotkania ze 

studentami na temat ich oczekiwań i potrzeb.   

 

 

PRACA SOCJALNA 

 

Akademia Mazowiecka w Płocku 

Wydział   Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Kierunek:   Praca Socjalna                         Poziom studiów:  I 

Forma studiów: stacjonarne  

Rok akademicki, od którego obowiązuje oceniany 

program studiów: 

2019/2020 

ROK AKADEMICKI: 2021/2022 

NAZWISKA OSÓB DOKONUJĄCYCH PRZEGLĄDU 

PROGRAMU: 

PROF. ZOFIA KUŹNIEWSKA  

DR KAMILA ZDANOWICZ- KUCHARCZYK 

MGR MAŁGORZATA LEWANDOWSKA 

JOANNA BOHDAN 

DATA DOKONANIA PRZEGLĄDU PROGRAMU: 27.10.2022 

PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 

Czy wykazano związek kierunku studiów ze 

strategią uczelni/wydziału? 

X   

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   

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? 

  Nie dotyczy 

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   



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 

X   



aktualny stan praktyki w obszarach działalności 

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? 

  Nie dotyczy 

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: 

1. brak 

 

NOWE MEDIA 

 

 

PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 

Czy wykazano związek kierunku studiów ze 

strategią uczelni/wydziału? 

X   

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 

X   
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punktów ECTS konieczną do ukończenia 

studiów na danym poziomie?  

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   

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?  

X   

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 

zawodowej/ gospodarczej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku? 

X   

Czy treści programowe w przypadku kierunków 

studiów przygotowujących do wykonywania 

X   



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? 

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: 

Brak 
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PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 

Czy wykazano związek kierunku studiów ze 

strategią uczelni/wydziału? 

X   

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   



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   

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 

X   



w charakterystykach drugiego stopnia 

określonych w przepisach?  

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? 

  Brak danych 

Czy prowadzona jest współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, w tym z 

pracodawcami, w konstruowaniu programu 

studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu? 

  b.d. 

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? 

  b.d. 

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 

X   



akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia i szacowany nakład pracy studentów 

mierzony liczbą punktów ECTS, umożliwiają 

studentom osiągnięcie wszystkich efektów 

uczenia się? 

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: 

1. Sugestie dotyczą aktualizacji programu tak, aby 

uwzględniać najnowsze technologie i trendy (grafika VR, 

druk 3d etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA  

 

 

PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 

Czy wykazano związek kierunku studiów ze 

strategią uczelni/wydziału? 

X   

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 

X   
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programowych zapewniających uzyskanie tych 

efektów? 

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? 

  Nie dotyczy 

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   

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 

  Nie dotyczy 



kompetencji inżynierskich, zawartych w 

charakterystykach drugiego stopnia określonych w 

przepisach?  

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? 

  Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu 

nauczyciela 

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? 

  Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu 

nauczyciela 

Czy harmonogram realizacji programu studiów 

oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba 

X   



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? 

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? 

  Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

z dnia 25 lipca 2019 r. 

w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu 

nauczyciela 

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: 

1. Brak 

 

 

 

 

 



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 Akademii Mazowieckiej w Płocku (Instrukcja nr 7 Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w Płocku). Ze spotkań sporządzone zostały protokoły, które 

zostały poddane analizie/konsultacji, m.in. w ramach rad programowo-dydaktycznych.         

        

FILOLOGIA 

Spotkania odbyły się w dniu 11 października 2022. Opinie studentów dotyczyły: 

1. Oferty programowej, przedmiotów do wyboru i możliwości wyboru specjalizacji 

Studenci nie zgłosili zastrzeżeń odnośnie oferty programowej oraz możliwości wyboru 

specjalizacji, natomiast zasugerowali zwiększenie listy przedmiotów do wyboru 

(ogólnouczelnianych). 

2. Dostępności studiów indywidualnych 

Studenci nie zgłosili zastrzeżeń w tym zakresie. 

3. Przejrzystości programów studiów, planów zajęć, wymagań itp. 

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

stanowi problemu, zdaniem studentów są czytelne i przejrzyste. 

3.2. Studenci zwrócili uwagę, iż tegoroczny plan zajęć jest przejrzysty i czytelny;   Studenci 

trzeciego roku wskazali jako pozytyw brak zaplanowanych zajęć w piątek, co umożliwia 

im poszukiwanie materiałów związanych z pisaniem prac dyplomowych także poza 

Biblioteka Uczelnianą i siecią Internet. 

3.3. Uczestnicy spotkania wyrazili prośbę, aby plan zajęć na każdy nowy semestr był 

publikowany możliwie wcześnie, umożliwiając im lepszą organizację różnych 

obszarów życia osobistego i zawodowego; 

3.4. Studenci zwrócili uwagę na fakt, że zdarzają się sytuacje, kiedy są zbyt późno 

informowani  przez Dziekanat o odwoływaniu zajęć drogą formalną (nie wszyscy 

wykładowcy robią to osobiście). 

4. Nauki języków obcych 

Studenci nie zgłaszają zastrzeżeń odnośnie organizacji i przebiegu nauki języków obcych 

w toku studiów. Natomiast, wszystkie grupy chciałyby, aby oferta języków obcych 

realizowanych w ramach zajęć lektoratu była bogatsza o nowe języki. 

5. Kadry naukowej 



Studenci nie zgłaszają zastrzeżeń i uwag dotyczących sposobów komunikowania się z 

kadrą dydaktyczną. Nie ma także zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia zajęć oraz 

poziomu wiedzy wykładowców i sposobów jej przekazywania. Studenci zwrócili uwagę na 

bardzo dobrą dostępność materiałów niezbędnych do realizacji treści programowych, 

które w znaczącej mierze zapewniają wykładowcy oraz bogate zasoby Biblioteki 

Uczelnianej. 

6. Systemu oceny 

Stawiane studentom wymagania są zrozumiałe i przejrzyste 

7. Oceny warunków lokalowych, bazy komputerowej  

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

potrzeby w tym zakresie, m.in.  stworzenie punktu gastronomicznego. Z 

zadowoleniem odnotowali pojawienie się w roku 2021/2022 automatów 

sprzedających napoje i przekąski, czy też dystrybutorów wody na holach. 

7.2.Część studentów zwróciła uwagę na zbyt małą ilość miejsc parkingowych w 

stosunku do potrzeb zmotoryzowanych studentów. 

7.3.Studenci bardzo pozytywnie ocenili nowe wyposażenie uczelni zwłaszcza w sprzęt 

komputerowy i audiowizualny, co znacząco uatrakcyjnia proces dydaktyczny. 

7.4. Uczestnicy zasugerowali potrzebę umieszczenia w budynku Uczelni 

ogólnodostępnej kserokopiarki oraz udostępnienie sieci wi-fi. 

7.5.Uczestnicy spotkania wskazali na potrzebę zwiększenia ilości miejsc siedzących na 

holach, np. bardzo pozytywnie ocenianych puf i ławek. 

7.6.Część studentów z zadowoleniem odnotowała pojawienie się stojaka na rowery oraz 

paczkomatu. 

8. Liczebności grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć  

Studenci nie zgłosili uwag odnośnie liczebności grup na zajęciach; bardzo pozytywnie 

ocenili dodatkowy podział grup na niektórych zajęciach praktycznych, tak z grupy PNJA, 

jak i przedmiotów specjalizacyjnych. 

9. Trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów kształcenia 

Nie wskazano. 

10. Ocena zajęć dydaktycznych na uczelni: 

Studenci nie zgłosili żadnych zastrzeżeń w odniesieniu do sposobu prowadzenia zajęć 

dydaktycznych na Uczelni. 

11. Ocena dostępu do informacji 

11.1.Informacje o programach studiów: 



 Informacje na ten temat są ogólnodostępne i opublikowanie na stronie internetowej 

Akademii Mazowieckiej (dotychczas Mazowieckiej Uczelni Publicznej) w Płocku  

11.2.Informacje o odwołanych zajęciach: 

Informacje ze strony Dziekanatu na temat odwołanych zajęć pojawiają się zbyt późno 

lub wcale, w niektórych przypadkach o ewentualnych zmianach informują sami 

wykładowcy, co znacznie poprawia przepływ informacji  

11.3.Informacje o ofercie Biura Praktyk Zawodowych i Karier: 

Studenci wskazali na zdarzający się brak pełnej i wiążącej informacji na temat 

wymiaru praktyk (ilości godzin realizowanych bezpośrednio lub w ramach pracy 

własnej) oraz sposobu prowadzenia dokumentacji; 

Różne grupy studentów jako pozytywy wskazały możliwość organizacji                                

i realizacji praktyk studenckich indywidualnie, inni zaś fakt zapewniania praktyk 

przez Uczelnię. 

11.4.Informacje o programie ERASMUS+: 

        Uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili możliwość uczestniczenia                                            

                  w programie ERASMUS +, w tym także możliwość spotkania i wspólnej pracy                                      

                 ze studentami pochodzącymi z różnych krajów studiujących na Uczelni. 

Wnioski:  

Większość studentów pozytywnie ocenia poziom jakości kształcenia na kierunku Filologia, 

zarówno pod względem naukowym, jak i organizacyjnym. Na szczególną uwagę zasługuje 

niezwykle pozytywne przyjęcie faktu przekształcenia Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

w Akademię Mazowiecką. 

Pewne obszary zdaniem studentów wymagają jednak drobnych modyfikacji: 

1. Dalsze poszerzanie oferty przedmiotów do wyboru i języków nauczanych w ramach 

lektoratu języka obcego. 

2. Poprawę przepływu informacji z poszczególnymi organami Uczelni (np. z Dziekanatem czy 

Biurem Praktyk) 

3. Udostępnienie sieci wi-fi na terenie budynku Uczelni. 

 

Na podstawie wniosków wypływających z konsultacji przeprowadzonych  ze studentami kierunku 

filologia oraz spotkań opiekunów 1, 2 i 3 roku ze studentami został opracowany pogram 

naprawczy, uwzględniający sugestie i uwagi studentów. 

 

 



PROPOZYCIE ZMIAN WPROWADZONE ZMIANY 

Zmniejszenie liczby grup na zajęciach 

praktycznych. 

 

 

Na kierunku Filologia, specjalność Filologia 

angielskiego został wprowadzony  

dodatkowy podział grup na zajęciach 

praktycznych, tak z grupy PNJA, jak                                   

i przedmiotów specjalizacyjnych. 

 

Sprecyzowanie informacji na temat zakresu i 

wymiaru praktyk zawodowych oraz sposobu 

prowadzenia dokumentacji wymaganych od 

studentów. 

 

Zwiększono ilość spotkań przedstawicieli 

Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i 

Karier ze studentami kierunku Filologia, 

specjalność Filologia angielska. Została 

podjęta również decyzja o organizowaniu 

spotkań nauczycieli akademickich i 

studentów z przedstawicielami instytucji, w 

których odbywają się praktyki zawodowe, w 

celu doskonalenia jakości kształcenia oraz 

monitorowania                                           i  

rozwiązywania na bieżąco problemów 

związanych z odbywaniem praktyk przez 

poszczególnych studentów. 

Poprawę przepływu informacji z 

poszczególnymi organami Uczelni -. z 

Dziekanatem WNHI)   

 

W celu usprawnienia i zapobieżenia dalszym 

problemom w sprawnym przepływie 

informacji, korespondencji Dziekanatu 

WNHI ze studentami został wdrożony 

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów 

– ESOD. Ponadto, pracownicy Dziekanatu 

zostali przeszkoleni z zakresu korzystania z 

ww. Sytemu, co w konsekwencji umożliwiło 

rozwiązywanie spraw ze studentami bez 

zbędnej zwłoki.  

W porozumieniu z dziekanem Wydziału 

podjęto działania (w tym szkolenia) w 

zakresie podniesienia kwalifikacji 

pracowników dziekanatu ze szczególnym 



uwzględnieniem umiejętności obsługi 

studentów a także znajomości języka obcego.  

 

Poprawa dostępności sieci Wi-Fi na terenie 

budynku Uczelni. 

 

Na terenie Uczelni został zwiększony zasięg 

dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi. Ponadto, 

do końca stycznia 2023 r. zostanie 

zwiększona ilość punktów Wi-Fi tzw. 

Hotspotów. 

Udostępnienie na terenie Uczelni 

ogólnodostępnej kserokopiarki. 

 

Na terenie budynku Uczelni, przy ul. 

Gałczyńskiego 28 została udostępniona dla 

studentów kserokopiarka.  

Zwiększenie ilości miejsc siedzących na 

holach, np. bardzo pozytywnie ocenianych 

puf i ławek. 

 

Zwiększona została ilość ławek, krzeseł, puf 

oraz stolików, z których studenci korzystają 

podczas przerw między zajęciami. 

Wymianę zużytych krzeseł z pulpitami w 

salach wykładowych. 

 

W okresie lipiec - sierpień 2022 r. został 

przeprowadzony wnikliwy przegląd 

wyposażenia w poszczególnych salach 

wykładowych i pracownicach. Popsute i 

zniszczone meble zostały wymienione na 

nowe. 

Wyznaczenie i zorganizowanie parkingu dla 

rowerów. 

Umieszczenie na terenie budynków Uczelni 

automatów z napojami i przekąskami, jak 

również otwarcie punktu restauracyjnego. 

 

Przy budynku Uczelni, na ul. Gałczyńskiego 

28 zorganizowano parking dla rowerów oraz 

ustawiano paczkomatu 

W budynkach Uczelni, umieszczono 

automaty z napojami i przekąskami, jak 

również otworzono punkt restauracyjny w 

budynku przy Pl. Dąbrowskiego 2. 

 

 

 

 

 

 



PRACA SOCJALNA 

          11 kwietnia 2022 roku odbyły się spotkania ze studentami pracy socjalnej z kierownikiem 

kierunku dr Kamilą Zdanowicz- Kucharczyk.  Studenci wypowiadali się następująco na poniższe 

zagadnienia:  

1) Oferta programowa, przedmioty do wyboru, wybór specjalności 

- Oferta specjalności jest dosyć szeroka i ciekawa. Ukazuje wiele aspektów i możliwości, 

jakie daje kierunek.   

- Liczba przedmiotów jest odpowiednio dostosowana do poszczególnych specjalności. 

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

Jedynym minusem jest ograniczenie możliwości wyboru specjalizacji z powodu małej 

ilości studentów, co powoduje, że cała grupa musi zdecydować się jedynie na wybór 

jednej specjalności.    

2) Trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów kształcenia. 

- Studenci nie wskazują na żadne trudności 

3)     Wyniki ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne. 

        - zbyt dużo kwestionariuszy ankiet do wypełniania. Studenci narzekali, 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. 

4)     Dostępność studiów indywidualnych 

- są dostępne i według studentów potrzebne. Wyznaczanie jednak 50 % obecności oraz inne 

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

rozpatrywanie przypadków poszczególnych studentów. 

5)     Organizacja praktyk zawodowych i oferta biura karier 

-  utrudniony dostęp do niektórych miejsc. Studenci czują się niepewnie w momencie, gdy sami 

muszą szukać miejsca praktyk. 

6)     przejrzystość programów studiów, planów zajęć, wymagań, itp. 

-   plan zajęć i program studiów są dla studentów przejrzyste i podane w jasny sposób. Zawsze 

też uzyskują informacje od wykładowców.  

7)      nauka języków obcych 



-   zajęcia są atrakcyjne, na wysokim poziomie 

- mały wybór z oferty językowej, tylko angielski i niemiecki 

8) kadra naukowa 

- wykwalifikowana kadra naukowa, poziom wiedzy wykładowców jest wysoki 

- dobry kontakt z wykładowcami  

- mogą liczyć na pomoc wykładowców w przypadku trudności 

9)   system oceny studentów 

- wykładowcy podają wymagania od razu na pierwszych zajęciach, są jasne i precyzyjne. 

10) ocena warunków lokalowych, baza komputerowa 

- dobre warunki studiowania 

11) liczebność grup studenckich 

- liczebność studentów na pracy socjalnej jest mała i według nich taka liczba jest odpowiednia.  

- jedyny podział jest na praktykach,  dzięki czemu można lepiej zrozumieć  temat i występuje 

możliwość indywidualnego kontaktu z klientem. 

12) dostęp do informacji 

- odwołane zajęcia – gdyby nie indywidualny kontakt z wykładowcami, studenci nie wiedzieli 

by często, że zajęcia są odwołane. Dziekanat nie informuje na czas o odwołanych zajęciach 

- strona internetowa – nieczytelna, nic nie można znaleźć  

PEDAGOGIA ORAZ PEDAGOGIKA  PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA   

 Opinie studentów dotyczyły: 

1. Oferty programowej, przedmiotów do wyboru i możliwości wyboru specjalizacji:  

• zdaniem studentów, ilość możliwych do studiowania specjalności oferowanych                            

w ramach kierunku Pedagogika  jest uboga; 

• oferta specjalności zdaniem studentów powinna być poszerzona o te, które najbardziej 

odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy, np. związane z terapią pedagogiczną; 

• ilość i zakres treściowy przedmiotów do wyboru jest niezadowalający (studenci chcieliby 

mieć wgląd w listę dostępnych przedmiotów do wyboru oraz fakultatywnych i móc 



wybierać z oferty - przedmioty fakultatywne wydają się ciekawe, ale są niestety narzucane 

i wpisane w plan bez konsultacji ze studentami). 

2. Dostępności studiów indywidualnych:  

Jeśli chodzi o możliwość korzystania z IOS studenci są podzieleni: 

• część z nich uważa, że otrzymanie zgody na studiowanie w tym trybie nie jest trudne,                   

a regulamin studiowania jest w tym zakresie czytelny; 

• druga grupa (osób starających się o możliwość studiowania w trybie IOS, głównie osoby 

pracujące) uważa, że zapisy regulaminu nie są jednoznaczne w tym zakresie (dokładnie   

pkt. 6, § 16); 

• studenci zwracają uwagę także na fakt braku informacji o powodzie odmowy przyznania 

IOS. 

3. Przejrzystości programów studiów, planów zajęć, wymagań itp.: 

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

problemu, zdaniem studentów są czytelne i przejrzyste, choć baza programów nie jest 

kompletna i aktualizowana na bieżąco; 

• studenci zwrócili uwagę, iż tegoroczny plan zajęć jest przejrzysty i czytelny; 

• studenci zwrócili się z uprzejmą prośbą, aby plan zajęć na każdy nowy semestr został 

publikowany wcześniej niż dotychczas, co umożliwi "zgrania go" z życiem zawodowym i 

osobistym; 

• studenci jednogłośnie zwracają uwagę na fakt, iż w wielu sytuacjach zbyt późno zostają 

poinformowani  przez dziekanat o odwoływaniu zajęć drogą formalną (nie wszyscy 

wykładowcy robią to osobiście); 

4. Nauki języków obcych: 

• studenci nie zgłaszają zastrzeżeń odnośnie organizacji i przebiegu nauki języków obcych 

w toku studiów, choć część 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,  ciekawe byłyby zajęcia z native speakerem); 

• studenci właściwie wszystkich grup chcieliby, aby oferta języków obcych była bogatsza o 

nowe języki; 

5. Kadry naukowej: 

• studenci nie zgłaszają zastrzeżeń i uwag dotyczących sposobów komunikowania się z kadrą 

dydaktyczną;  

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

ciężko jest ocenić to ogólnikowo;  



• nie ma zastrzeżeń co do poziomu wiedzy wykładowców i sposobów ich przekazywania.  

• jedna grupa wspomniała o konflikcie z konkretnym wykładowcą, jednocześnie studenci nie 

podali nazwiska oraz nie rozwijali tematu sugerując, iż sprawa znana jest Dziekanowi 

WNHI, zaznaczyli jednak, iż sposób traktowania studentów przez wspomnianego 

wykładowcę oraz sposób odnoszenia się do nich jest naganny i stanowi poważny problem, 

także wizerunkowy dla Uczelni. 

6. Systemu oceny:  

• 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.  

7. Oceny warunków lokalowych, bazy komputerowej:  

• w opinii studentów budynek uczelni jest dość komfortowy, choć wskazali na pewne 

potrzeby w tym zakresie, m.in. wskazali brak punktu gastronomicznego (zgodnie studenci 

wszystkich grup) oraz małą ilość miejsc parkingowych w stosunku do potrzeb 

zmotoryzowanych studentów; 

• studenci zauważyli nowe wyposażenie sal w sprzęt komputerowy i audiowizualny, jest to 

bardzo istotne z ich punktu widzenia i przekłada się na jakość prowadzonych zajęć; 

• studenci zwrócili uwagę na rozpadające się krzesła z pulpitami, które właściwie nie pełnią 

swojego zadania. 

8. Liczebności grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć:  

• studenci wskazują na fakt dużych grup ćwiczeniowych i konwersatoryjnych, co w wielu 

przypadkach wpływa na sposób realizacji zajęć przez wykładowców, jest to szczególnie 

uciążliwe w pracowniach zajęć praktycznych. 

9. Trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów kształcenia 

Brak. 

10. Ocena zajęć dydaktycznych na uczelni: 

• studenci są zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć, podkreślają atrakcyjność wielu z 

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

• pojawiły się wśród studentów opinie, iż niektóre z zajęć, które powinny być realizowane w 

formie ćwiczeń przybierają formę wykładów, z czego studenci nie są zadowoleni, ponieważ 

nie zostają wyposażeni w odpowiednie umiejętności, którymi np. muszą wykazać się w 

czasie praktyk. 

11. Ocena dostępu do informacji: 

•  programach studiów: 



informacje na ten temat są ogólnodostępne i opublikowanie na stronie internetowej 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (potrzebna aktualizacja i uzupełnienie); 

• odwołanych zajęciach: 

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; 

• ofercie Biura Praktyk Zawodowych i Karier: 

w tym zakresie większość studentów ma  styczność z biurem praktyk ze względu na 

odbywane praktyki zawodowe i konieczność dostarczania dokumentów. 

• programie ERASMUS+: brak uwag 

 

Wnioski:  

Większość studentów  pozytywnie ocenia poziom studiowania oraz profesjonalizm i zasób wiedzy 

kadry naukowej kierunku Pedagogika. Studenci oczekują jednak niewielkich zmian. Najczęstsze 

postulaty dotyczą: 

1. Poszerzenia oferty specjalności na kierunku Pedagogika. 

2. Zmiany w systemie wyboru przedmiotów "do wyboru". 

3. Szybszego reagowania dziekanatu na zmiany w planie. 

4. Zmniejszenia liczebności grup ćwiczeniowych i konwersatoryjnych. 

 

                                                                             

NOWE MEDIA 

 

Dnia 14 kwietnia 2022 roku o godzinie 14.30 odbyło się spotkanie ze studentami drugiego i 

trzeciego roku kierunku Nowe media. Spotkanie trwało 1 godzinę 30 minut i miało charakter 

dyskusji moderowanej przy pomocy pytań z Instrukcji nr 6 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

ze studentami na temat podnoszenia jakości kształcenia w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku:  

Jak w Pani / Pana ocenie przedstawia się na kierunku Nowe Media: 

1. Oferta programowa, ilość i poziom przedmiotów do wyboru, możliwość wyboru 

specjalizacji 

2. Trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów kształcenia 

3. Wyniki ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne 

4. Dostępność studiów indywidualnych 

5. Organizacja praktyk zawodowych i oferta biur karier zawodowych 



6. Przejrzystość programów studiów, planów zajęć, wymagań itp. 

7. Nauka języków obcych 

8. Kadra naukowa (sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy, kontakt z nauczycielami 

akademickimi w ramach konsultacji) 

9. System oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.) 

10. Ocena warunków lokalowych, baza komputerowa 

11. Liczebność grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć 

12. Dostęp do informacji m. in. o programach studiów, odwołanych zajęciach, ofercie biura 

karier, programie ERASMUS itp. 

  

Sugerowany 

zakres zagadnień 

Odpowiedzi studentów 

Oferta 

programowa, 

ilość i poziom 

przedmiotów do 

wyboru, 

możliwość 

wyboru 

specjalizacji 

W zakresie oferty programowej studenci zgłosili propozycję podziału 

specjalizacji na specjalność skierowaną na dziennikarstwo                                      

z rozbudowaną ofertą warsztatową oraz specjalizację zorientowaną na 

media społecznościowe z akcentem na marketing i grafikę. Powrócono 

także do oferty przedmiotów fakultatywnych, a szczególnie do 

propozycji możliwości wyboru przez studentów zarówno prowadzącego 

zajęcia jak i przedmiotu.  

Trudności przy 

osiąganiu 

poszczególnych 

efektów 

kształcenia 

Odnośnie do trudności przy osiąganiu efektów uczenia się studenci 

zgłosili brak wyjaśnienia kryteriów oceny i samych ocen 

zaliczeniowych w przypadku przedmiotu Etyka mediach prowadzonego 

przez dr L. Tomaszewską.  

  

Wyniki ankiet 

oceniających 

zajęcia 

dydaktyczne 

Studenci nadal odnoszą wrażenie, że wyniki ankiet nie są analizowane, 

a informacje w nich zawarte nie prowadzą do konkretnych działań                        

i rozwiązań. Studenci nie mają wglądu w wyniki ankiet.  

Dostępność 

studiów 

indywidualnych 

Studia indywidualne są dostępne i studenci mają tego świadomość, ale 

nie zgłaszają takiego zapotrzebowania.  

Organizacja 

praktyk 

zawodowych i 

oferta biur karier 

zawodowych 

Komunikacja i współpraca z biurem karier zostały określone jako 

wzorowe, podobnie jak z biurem praktyk zawodowych.  

Przejrzystość 

programów 

studiów, planów 

zajęć, wymagań 

itp. 

Program studiów i plany zajęć są dostępne i przejrzyste. Nie ma w tej 

kwestii żadnych zarzutów.  



Nauka języków 

obcych 

Sposób prowadzenia lektoratów w formie stacjonarnej został przez 

studentów oceniony pozytywnie, w przypadku zajęć dr Kaczmarczyk 

jak i mgr Pankowskiego.  

Kadra naukowa 

(sposób 

prowadzenia 

zajęć, poziom 

wiedzy, kontakt z 

nauczycielami 

akademickimi w 

ramach 

konsultacji) 

Studenci wskazali na wysoki poziom wiedzy wykwalifikowanej                          

i wspierającej kadry naukowej. 

Wyrazili jednakże zastrzeżenia odnośnie do sposobu prowadzenia zajęć 

przez dr A. Dorobka, który, w ich ocenie, nie precyzuje wymagań 

odnośnie do zaliczeń i nie udostępnia kryteriów oraz wyjaśnienia 

przydzielonej studentowi oceny. Studenci krytykują chaotyczny                             

i pozbawiony kontaktu interpersonalnego sposób, w jaki dr Dorobek 

prowadzi zajęcia oraz niewłaściwie protekcjonalny sposób odnoszenia 

się prowadzącego do studentów.  

Zajęcia warsztatowe prowadzone w blokach wielogodzinnych, które  

często bywały odwoływane i nie odpracowywane w przypadku mgr 

Macieja Dmowskiego, zyskały dzięki zmianie prowadzącego na dr 

Artura Lipnickiego. 

Studenci zgłaszają problemy z kontaktem z prowadzącym oraz 

trudności w zrozumieniu przedmiotów prowadzonych przez mgr Erica 

Garlanda ze względu na braki językowe oraz chaotyczny sposób 

prowadzenia zajęć.   

System oceny 

studentów 

(przejrzystość, 

zasady, 

wymagania, itp.) 

Podobnie jak w roku ubiegłym, przedmiotem uwag krytycznych 

studentów był sposób oceniania ich postępów w nauce przez dr 

Andrzeja Dorobka. Uzasadnieniem niskich ocen ze strony 

prowadzącego był rzekomy brak kompetencji, który, w opinii 

studentów, wynika z braku nieudzielanych przez dr Dorobka jasnych 

wskazówek, reguł i wymagań. Nawiązano ponownie do braku 

sprecyzowania wymagań zaliczeniowych u dr Liliany Tomaszewskiej i 

braku wyjaśnienia oceny. 

Ocena warunków 

lokalowych, baza 

komputerowa 

Zgłoszone problem z nagłośnieniem i akustyką w sali 103 gdzie 

odbywają się zajęcia Muzyka w mediach a także brak projektorów w 

większości sal, co uniemożliwia pracę z wykorzystaniem źródeł 

multimedialnych. 

Liczebność grup 

studenckich w 

ćwiczeniowych 

formach zajęć 

Nie zgłoszono zarzutów w tej kategorii.  

Dostęp do 

informacji m. in. 

o programach 

studiów, 

odwołanych 

zajęciach, ofercie 

biura karier, 

programie 

ERASMUS itp. 

Jedyne zarzuty w kwestii braku informacji o odwołanych zajęciach 

dotyczyły mgr Eryka Garlanda, który kilkakrotnie nie przeprowadził 

zajęć bez zawiadomienia lub uprzedzenia Dziekanatu i studentów. 



                                                                                                                    

INFORMATYKA 

   

 Opinie studentów dotyczyły: 

1. Oferty programowej, przedmiotów do wyboru i możliwości wyboru specjalizacji:  

• zdaniem studentów, ilość możliwych do studiowania specjalności oferowanych                            

w ramach kierunku Informatyka  jest wystarczająca; 

• ilość i zakres treściowy przedmiotów do wyboru jest zadowalający jedna studenci 

chcieliby mieć wgląd w listę dostępnych przedmiotów do wyboru oraz fakultatywnych i 

móc wybierać z oferty - przedmioty fakultatywne wydają się ciekawe, ale są niestety 

narzucane i wpisane w plan bez konsultacji ze studentami); 

• studenci wskazali iż aktywne uczestnictwo w życiu uczelni oraz czynny udział                                 

w wydarzeniach nie jest w żaden sposób punktowany co z kolei prowadzi do zniechęcania 

młodzieży w wydarzeniach, takich jak np.: konferencje naukowe. 

2. Dostępności studiów indywidualnych:  

Zdaniem studentów otrzymanie zgody na studiowanie w tym trybie nie jest trudne,  a regulamin 

studiowania jest w tym zakresie czytelny, jednakże studenci zwracają uwagę także na fakt braku 

informacji o powodzie odmowy przyznania IOS. 

3. Przejrzystości programów studiów, planów zajęć, wymagań itp.: 

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

problemu, zdaniem studentów są czytelne i przejrzyste. 

• studenci zwrócili uwagę, iż tegoroczny plan zajęć jest przejrzysty i czytelny; 

• studenci zwrócili się z uprzejmą prośbą, aby plan zajęć na każdy nowy semestr został 

publikowany wcześniej niż dotychczas, co umożliwi "zgrania go" z życiem zawodowym i 

osobistym. 

4. Nauki języków obcych: 

• część studentów 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, ciekawe byłyby zajęcia z native speakerem); 

• studenci właściwie wszystkich grup chcieliby, aby języki obce w większym stopniu 

obejmował język techniczny. 

5. Kadry naukowej: 

• studenci nie zgłaszają zastrzeżeń i uwag dotyczących sposobów komunikowania się                    

z kadrą dydaktyczną;  



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

ciężko jest ocenić to ogólnikowo;  

• nie ma zastrzeżeń co do poziomu wiedzy wykładowców i sposobów ich przekazywania.  

6. Systemu oceny:  

- stawiane studentom wymagania są zrozumiałe i przejrzyste.  

7. Oceny warunków lokalowych, bazy komputerowej:  

• w opinii studentów budynek uczelni jest dość komfortowy, choć wskazali na pewne 

potrzeby w tym zakresie, m.in. wskazali brak punktu gastronomicznego (zgodnie studenci 

wszystkich grup) oraz małą ilość miejsc parkingowych w stosunku do potrzeb 

zmotoryzowanych studentów; 

• studenci wskazali iż w Sali 304 niezbędna jest modernizacja sprzętu komputerowego                

z uwagi na wolne działanie co często utrudnia zajęcia i zniechęca do pracy.   

8. Liczebności grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć  

Studenci wskazują na fakt dużych grup ćwiczeniowych i konwersatoryjnych, co w wielu 

przypadkach wpływa na sposób realizacji zajęć przez wykładowców, jest to szczególnie uciążliwe 

w pracowniach zajęć praktycznych. 

9. Trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów kształcenia 

Brak. 

10. Ocena zajęć dydaktycznych na uczelni 

Studenci są zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć, podkreślają atrakcyjność wielu z nich i 

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

11. Ocena dostępu do informacji: 

•  programach studiów: 

informacje na ten temat są ogólnodostępne i opublikowanie na stronie internetowej 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (potrzebna aktualizacja i uzupełnienie); 

• odwołanych zajęciach: 

informacje ze strony dziekanatu na temat odwołanych zajęć pojawiają we właściwym 

czasie; 

• ofercie Biura Praktyk Zawodowych i Karier: 

w tym zakresie większość studentów ma  styczność z biurem praktyk ze względu na 

odbywane praktyki zawodowe i konieczność dostarczania dokumentów. 

• programie ERASMUS+: brak uwag 

Wnioski:  



Większość studentów  pozytywnie ocenia poziom studiowania oraz profesjonalizm i zasób wiedzy 

kadry naukowej kierunku Informatyka. Studenci oczekują jednak niewielkich zmian. Najczęstsze 

postulaty dotyczą: 

• Zmniejszenia liczebności grup ćwiczeniowych i konwersatoryjnych. 

• Wprowadzenie systemu doceniania studentów biorących czynny udział w życiu uczelni 

 

EKONOMIA 

 

Na początku semestru letniego, w kwietniu 2022 r., zostały przeprowadzone konsultacje 

ze studentami studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku: Ekonomia, I rok, nt. poziomu 

zadowolenia studentów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku z procesu kształcenia. 

Konsultacje odbyły się w postaci ankiet, które przeprowadził starosta grupy. Studenci wyrazili 

swoje opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne. W ankiecie brało udział 14 osób. 

Pieczę nad poprawnością ankietyzacji oraz analizę ankiet przeprowadziła mgr Sylwia 

Lipińska – opiekun I roku na kierunku Ekonomia I stopnia. 

Opinie studentów były następujące: 

 

1. Oferta programowa, ilość i poziom przedmiotów do wyboru, możliwość wyboru 

specjalizacji:  Z oferty programowej większość studentów jest zadowolona i ocenia ją jako 

dobrą, nie budzącą zastrzeżeń, spełniającą oczekiwania. 

2. Czy występują trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów uczenia? (Jeśli tak to, 

jakie?) Studenci odpowiadali różnie. Jednak większość studentów nie posiada trudności przy 

osiąganiu efektów kształcenia. Zdarzały się odpowiedzi, że trudności występują bądź 

występują czasami. 

3. Dostępność studiów indywidualnych: Studenci nie mają problemów z dostępnością do 

studiów indywidualnych.  

4. Organizacja praktyk zawodowych i oferta biura karier zawodowych: Większość 

odpowiadała, że: nie jestem w stanie ocenić, nie mam zdania lub jeszcze nie miałem/am, co 

zapewne wynika z faktu, iż na tym etapie nauczania studenci nie musieli zapoznawać się z 

ofertą Praktyk Zawodowych. 

5. Przejrzystość programów studiów, planów zajęć, wymagań itp.: Przejrzystość programów 

studiów, wymagań, oceny studentów w tej kwestii są w większości bardzo dobre.  

6. Nauka języków obcych: Ogólnie poziom nauki języków obcych oceniony został bardzo 

dobrze, bez żadnych zastrzeżeń.  



7. Kadra naukowa (sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy, kontakt z nauczycielami 

akademickimi w ramach konsultacji): Wszyscy ankietowani studenci ocenili bardzo dobrze 

kadrę naukową, sposób prowadzenia zajęć.  

8. System oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.): 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. 

9. Ocena warunków lokalowych, baza komputerowa: Warunki lokalowe zostały ocenione przez 

wszystkich studentów jako raczej bardzo dobre. Jedna uwaga negatywna: nie działają 

niektóre rzutniki. 

10. Liczebność grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć: Co do liczebności grup 

ćwiczeniowych wszystkie opinie są pozytywne.  

11. Dostęp do informacji (m.in. o programach studiów, odwołanych zajęciach, ofercie biura 

karier, programie ERASMUS itp.): Studenci oceniają dostęp do informacji o programach 

studiów, programie Erasmus jako odpowiedni, przejrzysty, dobry, łatwy dostęp. 

12. Wyniki ankiet dot. oceny zajęć dydaktycznych: Żaden ze studentów nie udzielił 

odpowiedzi w tym punkcie. Ankietowani studenci twierdzili, że nie rozumieją tego 

pytania i nie znają wyników ankiet. 

 

EKONOMIA II STOPNIA 

Na początku semestru letniego, w kwietniu 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje ze 

studentami studiów stacjonarnych II stopnia, nt. poziomu zadowolenia studentów Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku z procesu kształcenia. Konsultacje odbyły się w postaci ankiet. 

Studenci wyrazili swoje opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne. W ankiecie brało udział  13 

osób. 

Analizę ankiet przeprowadziła mgr inż. Renata Skwarna – opiekun II roku na kierunku 

Ekonomia II stopnia. Opinie studentów były następujące: 

  

1. Oferta programowa, ilość i poziom przedmiotów do wyboru, możliwość wyboru 

specjalizacji: Z oferty programowej studenci są zadowoleni i oceniają  ją jako 

satysfakcjonującą. Są jednak uwagi krytyczne. Jeden  problem dotyczy braku możliwości 

wyboru specjalności. Drugi problem dotyczy braku możliwości wyboru dodatkowych zajęć, 

szczególnie praktycznych, i zajęć prowadzonych na komputerach 

2. Czy występują trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów uczenia? (Jeśli tak to, 

jakie?): Wszyscy studenci zgodnie ocenili, że nie mają trudności w osiąganiu efektów 



uczenia. Nadal podkreślają za mało przedmiotów prowadzonych z wykorzystaniem 

komputerów. 

3. Dostępność studiów indywidualnych: Studenci podkreślają, że  nie ma problemów z 

dostępnością do studiów indywidualnych.  

4. Organizacja praktyk zawodowych i oferta biura karier zawodowych: Organizacja praktyk 

zawodowych nie budzi zastrzeżeń. 

5. Przejrzystość programów studiów, planów zajęć, wymagań itp. :Przejrzystość programów 

studiów i wymagań oceniona przez studentów pozytywnie. Uwagi dotyczą planu zajęć, który 

pojawia się zbyt późno na stronie internetowej. Ponadto zbyt późno lub wcale nie pojawia się 

informacja o odwołanych zajęciach. Kolejna uwaga dotyczy osób pracujących, które 

postulują aby zajęcia dla grup popołudniowych zaczynały się od godz. 16.00 

6. Nauka języków obcych: Studenci II roku II stopnia nie mają możliwości nauki języków 

obcych. 

7. Kadra naukowa (sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy, kontakt z nauczycielami 

akademickimi w ramach konsultacji): Ankietowani studenci oceniło bardzo dobrze kadrę 

naukową, sposób prowadzenia zajęć. Bez zastrzeżeń. 

8. System oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.):System oceniania 

przejrzysty, jasny i zrozumiały dla studentów. Informacja przekazywana podczas pierwszych 

zajęć organizacyjnych pokrywa się ze skalą oceniania prac końcowych. 

9. Ocena warunków lokalowych, baza komputerowa: Warunki lokalowe, zostały ocenione 

przez studentów jako dobre. Uwaga dotyczy telewizorów zainstalowanych w niektórych 

pracowniach. Jest problem z odczytywaniem treści wyświetlanych na tych monitorach.  

10. Liczebność grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć. 

Co do liczebności grup ćwiczeniowych opinie są pozytywne.  

13. Dostęp do informacji (m.in. o programach studiów, odwołanych zajęciach, ofercie biura 

karier, programie ERASMUS itp.) Studenci mają kilka uwag, niektóre z nich były 

sygnalizowane wcześniej. Po pierwsze zbyt późna informacja o odwołanych zajęciach. Po 

drugie przekładane są zajęcia bez konsultacji ze studentami. Po trzecie zajęcia odbywają 

się często od rana, natomiast część studentów pracuje i jest to dla nich problem. 

Ostatnia uwaga dotyczy małej liczby ofert miejsc do przeprowadzania praktyk zawodowych. 

14. Inne 

Uwagi studentów są następujące: brak bufetu, brak parkingu oraz brak zwrotu kosztów 

dojazdów dla osób dojeżdżających z daleka. 

 



I ROK, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA 

 

Spotkanie informacyjne opiekuna roku dr. Marcina Polakowskiego ze studentami 

pierwszego roku studiów licencjackich Bezpieczeństwa wewnętrznego zostało zorganizowane 26 

kwietnia 2022 roku o godz. 16:45. Spotkanie miało formę stacjonarną i uczestniczyło w nim 23 

studentów. Spotkanie zakończyło się około godz. 17:30. 

 Spotkanie miało na celu przede wszystkim omówienie kwestii związanych z jakością 

kształcenia i ewentualnymi problemami dotyczącymi zajęć dydaktycznych, w których uczestniczą 

studenci.  Jeżeli chodzi o aspekty szczegółowe poruszane na spotkaniu, ocena studentów wygląda 

następująco: 

1) oferta programowa, liczba i poziom przedmiotów do wyboru, możliwość wyboru 

specjalności – studenci nie zgłosili żadnych zastrzeżeń w ramach tego aspektu 

funkcjonowania uczelni; oferta programowa, jak i przedmioty znajdujące się w planie 

studiów studenci ocenili pozytywnie; 

2) trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów uczenia się – w ramach spotkania nie 

zgłoszono problemów związanych z osiąganiem poszczególnych efektów uczenia się; 

3) wyniki ankiet dotyczące oceny zajęć dydaktycznych – studenci nie mieli wyrobionego 

zdania na temat ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne (z uwagi na fakt ukończenia 

dotąd zaledwie jednego semestru studiów); 

4) dostępność studiów indywidualnych – studenci wyrazili w tym aspekcie swoje wątpliwości 

dotyczące zasadności decyzji o przyznawaniu indywidualnego trybu studiowania; 

wątpliwości studentów wzbudziła rzekoma niejasność kryteriów, przesądzających o jego 

przyznawaniu; 

5) organizacja praktyk zawodowych i oferta biura karier zawodowych – brak zastrzeżeń ze 

strony studentów w tym zakresie, pozytywna ocena opiekuna praktyk jako osoby 

kompetentnej i pomocnej; 

6) przejrzystość programów studiów, planów zajęć, wymagań itp. – studenci wskazali na 

przypadki zbyt częstego zmieniania ustalonych godzin zajęć oraz zbyt późnego 

informowania o zmianach w planie (dotyczących odwołania zajęć, zmiany ich terminu lub 

odrabiania zajęć zaległych) przez wykładowców; niezadowolenie studentów I roku zbudził 

fakt niespodziewanego odrabiania zaległych zajęć przez niektórych wykładowców i zbyt 

późnego informowania o ich terminie („z dnia na dzień”); 

7) nauka języków obcych – brak zastrzeżeń studentów; 

8) nauczyciele akademiccy (sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy, kontakt z 

nauczycielami akademickimi w ramach konsultacji) – studenci bardzo pozytywnie 



wyrazili się na temat kadry prowadzącej zajęcia, zwracając jednocześnie uwagę na pewne 

braki w zakresie wcześniejszego informowania przez wykładowców o odwołaniu dyżuru; 

9) system oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.) – brak uwag 

negatywnych, ocena pozytywna; 

10) ocena warunków lokalowych, baza komputerowa – studenci zasadniczo pozytywnie 

ocenili wymienione aspekty z zastrzeżeniem trzech kwestii: (1) zbyt małej liczby miejsc 

parkingowych wokół uczelni; (2) nie zawsze działającego sprzętu komputerowego w 

niektórych salach – studenci zwrócili uwagę, że wykładowcy nie zawsze otrzymują 

dostateczne wsparcie techniczno-informatyczne w zakresie uruchomienia niedziałającego 

sprzętu komputerowego; (3) nie zawsze dostatecznie dużych sal zajęciowych w stosunku 

do liczebności grupy; 

11) liczebność grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć – brak ocen negatywnych; 

12) dostęp do informacji (m.in. o programach studiów, odwołanych zajęciach, ofercie biura 

karier, programie ERASMUS+ itp.) – wskazano na niedostatki w tym zakresie dotyczące 

m.in. konkretności informacji udzielanych przez dziekanat czy zbyt opieszałe 

informowanie o zmianach w planie zajęć. 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA, SEMESTR LETNI  

Konsultacje ze studentami przeprowadził dr Bartłomiej Różycki, opiekun III roku. W 

konsultacjach ze studentami III roku Bezpieczeństwa wewnętrznego podniesione zostały 

następujące tematy: 

1) oferta programowa, liczba i poziom przedmiotów do wyboru, możliwość wyboru 

specjalności: Brak zastrzeżeń do tego punktu – w stosunku do ubiegłego roku dostrzeżono 

poprawę w kwestii możliwości wyboru przedmiotu i jaśniejszą procedurę z tym związaną. 

Należy zaznaczyć, że wybór przedmiotów związanych z określoną specjalnością jak i 

seminariów dyplomowych już wcześniej został uregulowany. 

2) trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów uczenia się: Brak zastrzeżeń do tego 

punktu. 

3) wyniki ankiet dotyczące oceny zajęć dydaktycznych: Brak zastrzeżeń do tego punktu. 

Doceniono poprawę jeśli chodzi o wygodę wypełniania ankiet, co było wskazywane jako 

problem podczas wcześniejszych konsultacji. 

4) dostępność studiów indywidualnych 

Brak zastrzeżeń do tego punktu. System IOS wydaje się dobrze zorganizowany 

i sprawnie działający już od długiego czasu. 

5) organizacja praktyk zawodowych i oferta biura karier zawodowych 

Już podczas wcześniejszych konsultacji jako problem wskazana była długość 



praktyki (dla tego roku została ona podniesiona do 720 godzin). Wsparcie ze strony 

opiekuna praktyk i biura karier na ogół oceniane były pozytywnie. Pojawiła się 

uwaga o niedotrzymaniu w jednym przypadku umowy odnośnie zaliczenia 

określonej aktywności jako praktyki zawodowej i uwzględnienie zaledwie połowy 

przepracowanych w związku z nią godzin, wydaje się to jednak odosobniony, trudny 

do zweryfikowania incydent. 

6) przejrzystość programów studiów, planów zajęć, wymagań itp. 

Dostrzeżono poprawę zarówno jeśli chodzi o terminy publikacji planów zajęć, jak i 

sposób zapisu przedmiotów, które nie odbywają się regularnie co tydzień. 

7) nauka języków obcych: Brak nowych uwag do tego punktu. 

8) kadra naukowa (sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy, kontakt 

z nauczycielami akademickimi w ramach konsultacji) 

Brak uwag. Większość wcześniej zgłaszanych problemów wiązała się 

z prowadzeniem zajęć w trybie zdalnym, co w bieżącym roku akademickim przestało 

mieć znaczenie. Stosowanie praktycznych i aktywizujących form prowadzenia zajęć 

jest coraz powszechniejsze, acz powinno być dalej promowane. 

9) system oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.) 

Podobnie jak w ubiegłym roku, zasadniczo brak jest uwag co do wymagań 

stawianych przez prowadzących, aczkolwiek studenci zwracali uwagę, że nie zawsze 

byli informowani o szczegółach oceniania (zwłaszcza stosunku skali procentowej 

punktów do ostatecznej oceny). 

10) ocena warunków lokalowych, baza komputerowa 

Brak uwag. Z satysfakcją zwrócono uwagę na pojawienie się w bieżącym roku 

akademickim dobrze funkcjonujących automatów z przekąskami i napojami. 

11) liczebność grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć 

Brak uwag co do liczebności grup w bieżącym roku akademickim. 

12) dostęp do informacji (m.in. o programach studiów, odwołanych zajęciach, ofercie 

biura karier, programie ERASMUS+ itp.) 

Brak nowych uwag. O ile ogólna przejrzystość strony internetowej bywa 

krytykowana, w porównaniu z ubiegłym rokiem poprawie uległa dostępność 

informacji, na co złożyło się też zaktualizowanie wersji dokumentów oraz linków. 

13) inne: 

Pojawiło się kilka zgłoszeń w niezależnych od siebie sprawach, iż komunikowanie 

studentom decyzji odnoszących się do przedłużenia terminu sesji lub zaliczenia 

praktyki, przyznania stypendium albo wyznaczenia różnic programowych było 



zakłócone. Studenci wskazywali, iż nie byli informowani o tym, że określona 

decyzja została już wydana albo że ze względu na braki formalne powinni złożyć 

podanie po raz kolejny. Wspomniany został też przypadek, gdy informacja o 

przyznaniu stypendium pojawiła się w systemie informatycznym, a następnie 

zniknęła. Student ostatecznie nie otrzymał stypendium. 
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Podsumowanie: 

 

Choć nie wszystkie aspekty studiowania funkcjonują idealnie, porównywanie 

wniosków płynących z corocznych konsultacji wskazuje, że kolejne problemy istotne z 

punktu widzenia studentów są stopniowo rozwiązywane – zmiany w programach studiów 

oraz wewnętrznych procedurach wpływają na poprawę warunków studiowania. 

Szczególnie istotne w ostatnim czasie były te związane z urealnieniem możliwości wyboru 

przedmiotów. Najważniejszym wyzwaniem w tym momencie wydaje się poprawa 

komunikacji na linii studenci-dziekanat, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia 

nieporozumień takich, jakie zostały wskazane w punkcie 13. 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ II 

STOPNIA, SEMESTR LETNI  

Spotkanie konsultacyjne dla studentów I roku bezpieczeństwa wewnętrznego z 

administracją publiczną (studia II stopnia) odbyło się w formie stacjonarnej, w poniedziałek, 

11 kwietnia 2022 roku, w sali 403 budynku Wydziału Nauk Społecznych. Spotkanie 

zorganizował opiekun I roku dr Daniel Urbański. 

 Studenci w odpowiedzi na pytania prowadzącego zasadniczo pozytywnie oceniali 

warunki studiowania i jakość kształcenia. Wskazywali na przejrzystość kryteriów zaliczeń 

i zauważali lepszą organizację gdy idzie o stabilność planu zajęć. Podnosili jednak kilka 

problemów. Kluczowy w ich ocenie był związany ze zmianą promotorów bez konsultacji z 

nimi i już w okresie trwania seminarium – po pierwszym roku studiów magisterskich. W ocenie 

studentów nadal nie ma wyboru przedmiotów fakultatywnych. 

 Część osób oceniała, że program studiów jest zbyt obszerny – w ocenie części studentów 

połączenie administracji z bezpieczeństwem jest sztuczne i prowadzi do sytuacji, w której są 

realizowane dwa w małym stopniu związane ze sobą bloki tematyczne. Wskazywano też, że w 

zbyt małym zakresie wykorzystywane są technologie przydatne na potrzeby e-nauczania, 

konkretnie chodziło o udostępnianie materiałów do nauki na platformach internetowych takich 

jak moodle.  
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 Zwrócono uwagę, że na stronie uczelni widnieje nieaktualny regulamin praktyk. Kilka 

osób wskazało też, że nieczytelne jest zamieszczanie w planie informacji „zajęcia odbywają się 

co drugi tydzień” – czytelniejsze byłoby zamieszczanie dat. Podniesiono, że na początku 

semestru zimowego z uwagi na zmianę planu bez odpowiedniego wyprzedzenia, doszło do 

sytuacji, w której studenci przyszli na zajęcia w innej porze niż wykładowca. 

Studenci wskazywali też, że z ich perspektywy przydatną byłaby większa ilość zajęć z 

praktykami. Jako pozytywne przykłady przywołali dra Bogdana Guzińskiego i mgra Piotra 

Dymka. Sygnalizowali chęć udziału w szkoleniu strzeleckim. 

Jeden ze studentów wskazał na potrzebę rozszerzenia oferty praktyk w instytucjach 

publicznych nie zajmujących się bezpieczeństwem. W jego ocenie ilość umów z tymi 

instytucjami jest zbyt mała. 

ADMINISTRACJA I STOPNIA, SEMESTR LETNI  

Spotkanie (konsultacje) zorganizowane przez dr  Luizę Wyrębkowską w dniu 10.05.2021 z 

przedstawicielem studentów II roku kierunku Administracja, starostą roku – Panem 

Damianem Brzezińskim 

Poruszono następujące kwestie: 

1) oferta programowa, liczba i poziom przedmiotów do wyboru, możliwość wyboru 

specjalności – studenci wskazywali, iż są zadowoleni z oferty programowej; 

studenci mają przedmioty fakultatywne, ale chodzą na wszystkie zajęcia tak jakby 

były obowiązkowe, „ciężko mieć więcej fakultetów gdy się ma 360 h praktyk w tym 

semestrze, w poprzednim było 180h było łatwiej, ciężko byłoby wybrać gdy jest się 

tylko 2 dni w tygodniu na uczelni”. 

2) trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów uczenia się – studenci wskazali, 

iż jest ich mało na roku – 19 osób i w związku z tym nie są dzieleni na grupy, ale 

nie mają z tym większego problemu; zwrócili jednak uwagę na organizację praktyk 

- praktyki powinny być bardziej równomiernie podzielone 360h na semestr to zbyt 

dużo, doceniają że zajęcia są stacjonarne, podkreślają, iż jest to lepsze dla 

osiągnięcia efektów kształcenia. 
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3) wyniki ankiet dotyczące oceny zajęć dydaktycznych – generalnie studenci nie 

wypełniali ankiet, „coś tam jest na wirtualnej uczelni ale rzadko kto tam wchodzi”, 

lepiej byłoby gdyby ankiety były przeprowadzane w trakcie zajęć. 

4) dostępność studiów indywidualnych – nikt  ze studentów  o to nie występował ale 

studenci wiedzą, że jest taka możliwość;   jedna osoba aktualnie z tego korzysta. 

5) organizacja praktyk zawodowych i oferta biura karier zawodowych – studenci 

wiedzą że MUP zapewnia taką możliwość, oceniają że efektywność biura praktyk 

mogłaby być lepsza, większość studentów zorganizowała sobie sama praktyki, biuro 

praktyk nie ma dużo ofert, według wiedzy starosty tylko 2 osoby załatwiły sobie 

praktyki przez biuro praktyk. 

6) przejrzystość programów studiów, planów zajęć, wymagań itp. –  studenci wskazali, 

że nie mają uwag – plan jest dobrze ułożony. 

7) nauka języków obcych –  studenci zwrócili uwagę, że mają tylko jedną grupę języka 

angielskiego, ale poziom jest wyrównany, generalnie nie mają uwag w tym zakresie. 

8) kadra naukowa (sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy, kontakt z  

nauczycielami akademickimi w ramach konsultacji)  - studenci nie mają uwag, 

kierunek jest ciekawy,  semestr letni był ciekawszy; kadra jest dobrze przygotowana, 

bardzo podobały im się wykłady w semestrze zimowym dr Polakowskiego. 

9) system oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.) – studenci 

wskazali, że system jest  jasny i przejrzysty. 

10) ocena warunków lokalowych, baza komputerowa – utrudnieniem jest że nie ma 

ogólnej  biblioteki na Gałczyńskiego, że jest tu tylko biblioteka pedagogiczna, na 

Dąbrowskiego studenci  nie mają zajęć więc tam nie bywają, a jak mają wolne 

godziny to chętnie korzystaliby z biblioteki, stąd wniosek o wzbogacenie 

księgozbioru biblioteki o pozycje z zakresu prawa i  administracji. 

11) liczebność grup studenckich w ćwiczeniowych  formach zajęć – studenci mają tylko 

jedną grupę ale nie mają z tym problemu. 

12) dostęp do informacji (m.in. o programach studiów, odwołanych zajęciach, ofercie 

biura karier, programie ERASMUS+ itp.) –  studenci wskazali, że mają zapewniony 

dostęp do informacji, nie mają w tym zakresie uwag 
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ZARZĄDZANIE I STOPNIA, SEMESTR LETNI  

Pieczę nad poprawnością ankietyzacji oraz analizę ankiet przeprowadziła dr Z. 

Aleksandra Tomaszewska – opiekun II  roku na kierunku Zarządzane I stopnia. 

Opinie studentów były następujące: 

 

Oferta programowa, ilość i poziom przedmiotów do wyboru, możliwość wyboru specjalizacji: 

1) Z oferty programowej większość studentów jest zadowolona i ocenia ją jako 

satysfakcjonującą, natomiast wybór specjalizacji jest ograniczony oraz mały 

wachlarz przedmiotów do wyboru. 

2) Czy występują trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów kształcenia? 

3) Zdecydowana większość studentów nie zgłasza problemów, ale znalazł się jeden 

głos krytyki.  

4) Dostępność studiów indywidualnych: 

5) Studenci nie mają problemów z dostępnością do studiów indywidualnych, część z 

mich cieszy się, ze istnieje taka możliwość. Studenci, którzy nie podjęli takiego 

trybu studiowania skarżą się na ulgowe traktowanie osób, które mają przyznaną 

indywidualną organizację studiów. 

6) Organizacja praktyk zawodowych i oferta biura karier zawodowych 

7) Studenci ocenili organizację i ofertę praktyk zawodowych pozytywnie. Stwierdzili, 

że informacje na ten temat są jasne i przejrzyste. Mogą liczyć na pomoc w 

przypadku pojawienia się problemów. 

8) Przejrzystość programów studiów, planów zajęć, wymagań itp.: 

9) Przejrzystość programów studiów, wymagań, oceny studentów w tej kwestii są 

pozytywne. 

10) Nauka języków obcych: 

11) Ogólnie poziom nauki języków obcych oceniony został bardzo dobrze, na wysokim 

poziomie, bez żadnych zastrzeżeń.   

12) Kadra naukowa (sposób prowadzenia zajęć, poziom wiedzy, kontakt z 

nauczycielami akademickimi w ramach konsultacji):  

13) Ankietowani studenci ocenili bardzo dobrze kadrę naukową, sposób prowadzenia 

zajęć. 
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14) System oceny studentów (przejrzystość, zasady, wymagania, itp.): 

15) 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.  

16) Ocena warunków lokalowych, baza komputerowa: 

17) Warunki lokalowe zostały ocenione przez większość studentów jako dobre.  

a. Liczebność grup studenckich w ćwiczeniowych formach zajęć. 

18) Liczebności grup ćwiczeniowych ocenione są pozytywne. 

19) Dostęp do informacji (m.in. o programach studiów, odwołanych zajęciach, ofercie 

biura karier, programie ERASMUS itp.) 

20) Studenci oceniają dostęp do informacji o programach studiów, programie Erasmus 

jako satysfakcjonujący, jasny, przejrzysty. 
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OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

• 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. 

 

B. Filologia (studia I stopnia)      

Ocenie poddano 33 zajęć dydaktycznych      

Średnia ocen 4,3       

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/ 

tytuł zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia   

Suwalska-Kołecka Anna Dr Przekład : teksty kulturowe 30g/ćw 4,96   

Szymańska Maria Dr Podstawy dydaktyki 15g/wyk 4,95   

Grudzień Adam Mgr Psychologia ogólna 15g/ćw 4,89   

Pietrzak Danuta Dr 

Metodyka nauczania języka 

angielskiego 3 30g/ćw 4,88   

Araucz Anna Dr PNJA-Academic writing 30g/ćw 4,85   

Kryczałło Dorota Dr 
Słownictwo angielskiego 

biznesu 
30g/ćw 4,83 

  

Kawka-Wiączek Joanna Mgr Emisja głosu 15g/ćw 4,77   

Kryczałło Dorota Mgr 
PNJA-Konwersacje ze 

słuchaniem 
60g/ćw 4,71 

  

Pietrzak Danuta Dr PNJA-Gramatyka praktyczna 1 90g/ćw 4,7   

Korzeniak-Sirojć Beata Mgr PNJA-Moduł zintegrowany 60g/ćw 4,69   

Garland Eric Mgr 
PNJA-Sprawności 

zintegrowane 1 
30g/ćw 4,63 

  

Lis-Lemańska Izabela Dr Pedagogika wczesnoszkolna 15g/wyk 4,63   

Suwalska-Kołecka Anna Dr PNJA-Sprawności zintegrowane 2 15g/ćw 4,61   

Garland Eric Mgr 
PNJA-Konwersacje ze 

słuchaniem 
60g/ćw 4,59 

  

Suwalska-Kołecka Anna Dr 

Ogólnouczelniany przedmiot do 

wyboru: Contemporary Britain: 

Society, Culture and Politics 30g/wyk 4,5   

Lis-Lemańska Izabela dr PNJA-Sprawności zintegrowane 1 30g/ćw 4,49   
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Puzia-Sobieska Olga mgr Tłumaczenia przysięgłe 30g/ćw 4,37   

Chojnacka Ewa dr PNJA-Fonetyka/intonacja 90g/ćw 4,32   

Średnia ocen        4,3   

Lis-Lemańska Izabela dr Pedagogika ogólna 15g/wyk 4,29   

Puzia-Sobieska Olga mgr  

Metodyka nauczania języka 

angielskiego 1 30g/ćw 4,27   

Dłutek Aneta dr PNJA- Gramatyka praktyczna 2 45g/ćw 4,23   

Araucz Anna dr Historia Anglii i USA 30g/wyk 4,15   

Ligor Jakub dr PNJA-Academic writing 45g/ćw 4,14   

Dłutek Aneta dr PNJA-Czytanie z leksyką 90g/ćw 4,13   

Ligor Jakub dr Literatura amerykańska 60g/ćw 4,12   

Chojnacka Ewa dr 
Gramatyka opisowa języka 

angielskiego 
60g/ćw 4,11 

  

Chojnacki Witold mgr PNJA-Pisanie 1 90g/ćw 4,07   

Korzeniak-Sirojć Beata mgr 
PNJA-Konwersacje ze 

słuchaniem 
60g/ćw 4,06 

  

Chojnacki Witold mgr PNJA-Moduł zintegrowany 60g/wyk 3,93   

Szadkowski Dariusz dr Psychologia ogólna 15g/wyk 3,5   

Dorobek Andrzej dr PNJA- Pisanie 2 60g/ćw 3,35   

Lozovetska Valentyna dr hab. Przedsiębiorczość i kultura pracy 45g/ćw 3,04   

Dorobek Andrzej Dr 
PNJA-Sprawności 

zintegrowane 2 
15g/ćw 2,14 

  

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet poniżej 10     
 

C. Praca socjalna (studia I stopnia)    

Ocenie poddano 

21 zajęć dydaktycznych    

Średnia ocen 4,50     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/ 

tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Bartuś Ewa dr 
Wprowadzenie do metodyki pracy 

kuratora sądowego 
45g/ćw 4,88 

Grudzień Adam mgr 
Profilaktyka marginalizacji i 

degradacji społecznej rodziny 
30g/ćw 4,88 

Lewandowska Małgorzata mgr 
Umiejętności diagnostyczne i 

społeczne pracownika socjalnego 
30g/ćw 4,87 

Kuźniewska Zofia dr hab. Pedagogika społeczna 30g/w 4,8 

Stepulak Marian dr hab. Psychologia społeczna 15g/w 4,79 

Kwiatkowska Sylwia dr Prawo socjalne 30g/w 4,78 

Kwiatkowska Sylwia dr 
Teoria i metodyka pracy socjalnej 

I 
30g/ćw 4,78 
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Lewandowska Małgorzata mgr 
Struktura i organizacja pracy 

socjalnej 
15g/w 4,78 

Stepulak Marian dr hab. Wprowadzenie do psychologii 15g/w 4,75 

Nowosielski Michał dr hab. Socjologia 30g/w 4,74 

Stepulak Marian dr hab. 

Zajęcia ogólnouczelniane: 

Relacyjny wymiar rozwoju 

osobowego w systemie rodzinnym 

30g/w 4,64 

Zdanowicz-Kucharczyk Kamila dr Superwizja w pracy socjalnej 15g/w 4,58 

Szadkowski Dariusz dr 

Komunikacja interpersonalna z 

elementami negocjacji 
15g/w 

4,56 

Średnia ocen        4,5 

Choińska Mariola mgr Pierwsza pomoc przedmedyczna 15g/ćw 4,46 

Sieczka Anna mgr Prawo administracyjne 15g/w 4,42 

Szymanowski Arkadiusz mgr Patologie społeczne 15g/ćw 4,2 

Skibicka-Piechna Alicja mgr Projekt socjalny 60g/ćw 4,12 

Tomaszewska Liliana dr Filozofia 30g/w 4,06 

Mieczykowski Przemysław mgr Ochrona własności intelektualnej 15g/ćw 3,57 

Lozovetska Valentyna dr hab. Przedsiębiorczość i kultura pracy 15g/ćw 3,52 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet poniżej 10   
 

 D. Nowe media (studia I stopnia) 

Ocenie poddano 20 zajęć dydaktycznych   

Średnia ocen 4,36     

Nazwisko i imię 

nauczyciela akademickiego 

stopień 

naukowy/ 

tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Wiącek Maciej mgr Dziennikarstwo sportowe 15g/ćw 4,96 

Araucz Anna dr Gatunki dziennikarskie 30g/ćw 4,94 

Kansy Andrzej dr hab. Seminarium dyplomowe 30g/s 4,94 

Grażul-Luft Agnieszka dr Networking 15g/ćw 4,9 

Grażul-Luft Agnieszka mgr 
Warsztaty kreowania marki i 

wizerunku 
30g/ćw 4,8 

Grażul-Luft Agnieszka dr Kultura języka 30g/ćw 4,75 

Kansy Andrzej dr hab. Wstęp do medioznawstwa 30g/ćw 4,75 

Nowosielski Michał dr hab. Socjologia 30g/w 4,72 

Szempruch Jolanta prof. dr hab. 

Wykład ogólnowydziałowy - 

Funkcjonowanie człowieka w 

warunkach cywilizacyjnych, 

społecznych i edukacyjnych 

30g/w 4,64 

Znyk Jacek mgr 

Przedmiot fakultatywny 4: Język 

reklamy 30g/w 4,61 

Ligor Jakub dr Wstęp do kulturoznawstwa 30g/w 4,59 
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Dymek Sebastian mgr 
Warsztaty z mediów 

społecznościowych 
30g/ćw 4,41 

Szymanowski Arkadiusz mgr Komunikacja interpersonalna 30g/ćw 4,41 

Średnia ocen        4,36 

Tomaszewska Liliana dr Etyka w mediach i reklamie 30g/w 4,11 

Mieczykowski Przemysław mgr Ochrona własności intelektualnej 15g/w 4,08 

Garland Eric mgr 
Język angielski w e-biznesie, 

marketingu i reklamie 
30g/ćw 4,03 

Kowalczyk Robert dr Bazy danych 30g/ćw 3,94 

Szadkowski Dariusz dr Psychologia mediów 30g/w 3,55 

Lozovetska Valentyna dr hab. Przedsiębiorczość i kultura pracy 15g/ćw 3,26 

Dorobek Andrzej dr Dziennikarstwo muzyczne 15g/ćw 2,86 

 

E. Informatyka (studia inżynierskie)   

Ocenie poddano 23 zajęć dydaktycznych   

Średnia ocen 4,52     

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/ 

tytuł zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Lipnicki Artur dr Algebra dla informatyków 30g/w 4,88 

Racka Katarzyna mgr  Wstęp do bazy danych 120g/lab 4,84 

Racka Katarzyna mgr  Wstęp do grafiki komputerowej 120g/lab 4,82 

Lipnicki Artur dr  Podstawy grafiki 2D i 3D 30g/w 4,81 

Kapturska Maria mgr inz. Programowanie komponentowe w C# 60g/lab 4,75 

Kapturski Robert mgr inż. Podstawy elektroniki i elektrotechniki 15g/w 4,74 

Racka Katarzyna mgr  

Wykład ogólnouczelniany: Administracja 

platformami e-learningowymi 30g/w 4,74 

Lipnicki Artur dr  Projektowanie stron www 90g/lab 4,73 

Wardowski Dariusz dr hab. Repetytorium z matematyki 120g/k 4,62 

Kapturski Robert mgr inż. Systemy wbudowane 15g/w 4,6 

Kapturska Maria mgr inż. Programowanie komponentowe w Javie 60g/lab 4,58 

Wojczyk Sebastian dr Inżynieria oprogramowania 30g/w 4,58 

Kapturska Maria mgr inż. Bezpieczeństwo IT 30g/w 4,57 

Bieniecki Wojciech dr inż. Wstęp do informatyki 60g/k 4,55 

Wojczyk Sebastian dr Wstęp do programowania 30g/w 4,55 

Średnia ocen        4,52 

Wardowski Dariusz dr hab. Wstęp do programowania 60g/lab 4,51 

Wardowski Dariusz dr hab. Algebra liniowa 15g/k 4,45 

Wojczyk Sebastian dr Sztuczna inteligencja 60g/ćw 4,4 

Sieczka Anna mgr 

Własność intelektualna i prawo autorskie w 

informatyce 30g/w 4,24 

Kowalczyk Robert dr Logika i teoria mnogości 30g/k 4,21 



115 

 

Kowalczyk Robert dr Matematyka dyskretna 15g/w 4,19 

Bieniecki Wojciech dr inż. Komunikacja człowiek-komputer 30g/w 3,98 

Lozovetska Valentyna dr hab.  Socjologia pracy 15g/w 3,72 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet poniżej 10   
 

F. Pedagogika  

przedszkolna i wczesnoszkolna (SJM)    

Ocenie poddano 27 zajęć 

dydaktycznych    

Średnia ocen 4,30     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/ 

tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Szymańska Maria dr  Pedagogika twórczości i zdolności 20g/ćw 4,93 

Dądzik Dorota dr  Dydaktyka edukacji wczesnoszkolnej 30g/ćw 4,9 

Pankowska Urszula mgr  
Metodyka edukacji matematycznej w 

przedszkolu 
60g/ćw 4,87 

Pankowska Urszula mgr  
Metodyka edukacji społeczno-

przyrodniczej w przedszkolu 
40g/ćw 4,85 

Żelazkowska Mariola  dr 
Metodyka edukacji polonistycznej w 

przedszkolu 
60g/ćw 4,78 

Marszałek Lidia dr hab. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 15g/w 4,77 

Pietrzak Danuta dr 
Dydaktyka specjalna w nauczaniu języka 

obcego 
30g/ćw 4,76 

Wiśniewska Ewa dr hab. Historia myśli pedagogicznej 30g/w 4,72 

Kwiatkowska Sylwia dr 
Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania 
30g/ćw 4,68 

Cieśleńska Beata dr hab. Pedagogika przedszkolna 30g/w 4,64 

Pankowska Urszula mgr  Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej 30g/ćw 4,62 

Znyk Jacek mgr Podstawy techniki 15g/w 4,62 

Kawka-Wiączek Joanna mgr 

Przedmiot fakultatywny: Współczesne 

koncepcje edukacji i wychowania małego 

dziecka 

30g/ćw 4,61 

Cieśleńska Beata dr hab. Dydaktyka edukacji przedszkolnej 15g/w 4,58 

Żelazkowska Mariola  dr Podstawy języka polskiego 30g/ćw 4,58 

Chojnacki Witold mgr 
Podstawy języka obcego. Sprawności 

zintegrowane I 
60g/ćw 4,57 

Głowala Agnieszka dr Pedagogika ogólna 30g/w 4,37 

Średnia ocen        4,3 

Korzeniak-Sirojć Beata mgr 

Podstawy języka obcego. Konwersacje z 

elementami wiedzy o kraju 

anglojęzycznym 

30g/ćw 4,29 
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Kryczałło Dorota mgr 
Podstawy języka obcego. Gramatyka 

praktyczna II 
30g/w 4,08 

Puzia-Sobieska Olga mgr  
Podstawy języka obcego. Fonetyka języka 

angielskiego 
30g/ćw 4,05 

Głowala Agnieszka dr Pedagogika wczesnoszkolna 30g/w 3,98 

Sieczka Anna mgr Podstawy prawa i organizacji oświaty 15g/w 3,95 

Tomaszewska Liliana dr  Logika  20g/ćw 3,81 

Limont Wiesława prof. dr hab. Pedagogika twórczości i zdolności 20g/w 3,54 

Lozovetska Valentyna dr hab. Przedsiębiorczość i kultura pracy 30g/ćw 3,1 

Szempruch Jolanta prof. dr hab.  

Przedmiot ogólnouczelniany: Edukacja i 

nauczyciel wobec wyzwań zmieniającego 

się świata 

30g/w 2,97 

Chojnacka Ewa dr 
Teorie uczenia się opanowania języka 

obcego 
60g/ćw 2,68 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość 

ankiet poniżej 10    
 

A. Pedagogika      

Ocenie poddano 26 zajęć 

dydaktycznych    

Średnia ocen 4,66     

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Szymańska Maria dr 
Wychowanie przez sztuki plastyczne w 

przedszkolu i klasach I-III 
30g/ćw 4,99 

Wiśniewska Ewa dr hab. Pedagogika ogólna 30g/w 4,98 

Marszałek Lidia dr hab. Metody badań społecznych 40g/k 4,97 

Zdanowicz-Kucharczyk 

Kamila 
dr 

Przedmiot fakultatywny: Patologie społeczne 

(przedmiot prowadzony w języku angielskim 

na poziomie B2) 

60g/k 4,95 

Dądzik Dorota dr 
Edukacja polonistyczna w przedszkolu i 

klasach I-III 
30g/ćw 4,94 

Grudzień Adam mgr 
Analiza statystyczna dla pedagogów w ujęciu 

praktycznym 
20g/k 4,93 

Zdanowicz-Kucharczyk 

Kamila 
dr Warsztat pracy pedagoga podwórkowego 30g/ćw 4,93 

Dądzik Dorota dr Dydaktyka edukacji wczesnoszkolnej 15g/w 4,92 

Kawka-Wiączek Joanna mgr 
Przedmiot fakultatywny: Muzyczne 

instrumenty szkolne 
30g/k 4,91 

Wolińska Monika mgr Pedagogika resocjalizacyjna 20g/ćw 4,91 
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Marszałek Lidia dr hab. 
Przedmiot fakultatywny: Mechanizmy wpływu 

społecznego i manipulacji 
30g/k 4,89 

Bartuś Ewa dr 
Przedmiot fakultatywny: Wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka 
30g/k 4,86 

Wolińska Monika mgr Pracownia animatora społecznego 30g/ćw 4,83 

Wolińska Monika mgr 
Readaptacja społeczna i pomoc 

postpenitencjarna 
15g/k 4,83 

Wiśniewska Ewa dr hab. Pedeutologia 20g/ćw 4,76 

Bartuś Ewa dr Kuratela sądowa 30g/w 4,75 

Gapińska Elżbieta mgr  
Przedmiot fakultatywny: Systemy 

resocjalizujące w zakładach karnych 
30g/ćw 4,72 

Znyk Jacek mgr 
Nowe media w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej  
15g/ćw 4,61 

Stawicka Malwina mgr Pedagogika ogólna 15g/k 4,58 

Szymanowski 

Arkadiusz 
mgr  Terapia w resocjalizacji 30g/ćw 4,57 

Żelazkowska Mariola dr Kultura języka 20g/k 4,42 

Skibicka-Piechna Alicja mgr Dydaktyka edukacji przedszkolnej 20g/ćw 4,37 

Tomaszewska Liliana dr Współczesne koncepcje filozofii i etyki 30g/w 4,32 

Limont Wiesława prof. dr hab. Pedagogika twórczości i zdolności 20g/w 4,14 

Szempruch Jolanta  prof. dr hab. Pedagogika ogólna 15g/k 3,8 

Szadkowski Dariusz dr 
Przedmiot fakultatywny: Procesy adaptacji w 

ontogenezie 
30g/k 3,51 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość 

ankiet poniżej 10    

      

      

B. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (SJM) 

Ocenie poddano 27 zajęć dydaktycznych 

Średnia ocen 4,30 
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Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Szymańska Maria dr  Pedagogika twórczości i zdolności 20g/ćw 4,93 

Dądzik Dorota dr  Dydaktyka edukacji wczesnoszkolnej 30g/ćw 4,9 

Pankowska Urszula mgr  
Metodyka edukacji matematycznej w 

przedszkolu 
60g/ćw 4,87 

Pankowska Urszula mgr  
Metodyka edukacji społeczno-

przyrodniczej w przedszkolu 
40g/ćw 4,85 

Żelazkowska 

Mariola  
dr 

Metodyka edukacji polonistycznej w 

przedszkolu 
60g/ćw 4,78 

Marszałek Lidia dr hab. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 15g/w 4,77 

Pietrzak Danuta dr 
Dydaktyka specjalna w nauczaniu języka 

obcego 
30g/ćw 4,76 

Wiśniewska Ewa dr hab. Historia myśli pedagogicznej 30g/w 4,72 

Kwiatkowska 

Sylwia 
dr 

Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania 
30g/ćw 4,68 

Cieśleńska Beata dr hab. Pedagogika przedszkolna 30g/w 4,64 

Pankowska Urszula mgr  
Podstawy edukacji społeczno-

przyrodniczej 
30g/ćw 4,62 

Znyk Jacek mgr Podstawy techniki 15g/w 4,62 

Kawka-Wiączek 

Joanna 
mgr 

Przedmiot fakultatywny: Współczesne 

koncepcje edukacji i wychowania małego 

dziecka 

30g/ćw 4,61 

Cieśleńska Beata dr hab. Dydaktyka edukacji przedszkolnej 15g/w 4,58 

Żelazkowska 

Mariola  
dr Podstawy języka polskiego 30g/ćw 4,58 

Chojnacki Witold mgr 
Podstawy języka obcego. Sprawności 

zintegrowane I 
60g/ćw 4,57 

Głowala Agnieszka dr Pedagogika ogólna 30g/w 4,37 

Średnia ocen        4,3 

Korzeniak-Sirojć 

Beata 
mgr 

Podstawy języka obcego. Konwersacje z 

elementami wiedzy o kraju 

anglojęzycznym 

30g/ćw 4,29 

Kryczałło Dorota mgr 
Podstawy języka obcego. Gramatyka 

praktyczna II 
30g/w 4,08 

Puzia-Sobieska 

Olga 
mgr  

Podstawy języka obcego. Fonetyka języka 

angielskiego 
30g/ćw 4,05 

Głowala Agnieszka dr Pedagogika wczesnoszkolna 30g/w 3,98 

Sieczka Anna mgr Podstawy prawa i organizacji oświaty 15g/w 3,95 

Tomaszewska 

Liliana 
dr  Logika  20g/ćw 3,81 

Limont Wiesława prof. dr hab. Pedagogika twórczości i zdolności 20g/w 3,54 
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Lozovetska 

Valentyna 
dr hab. Przedsiębiorczość i kultura pracy 30g/ćw 3,1 

Szempruch Jolanta prof. dr hab.  

Przedmiot ogólnouczelniany: Edukacja i 

nauczyciel wobec wyzwań zmieniającego 

się świata 

30g/w 2,97 

Chojnacka Ewa dr 
Teorie uczenia się opanowania języka 

obcego 
60g/ćw 2,68 

A. Pedagogika (studia II 

stopnia)     

Ocenie poddano 4 zajęć dydaktycznych    

Średnia ocen 4,56     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Gapińska Elżbieta Mgr 

Metodyka pracy resocjalizacyjnej w 

instytucjach zamkniętych 30g/k 4,85 

Mieczykowski Adam 
dr hab. 

Przedmiot ogólnouczelniany: Kultura 

muzyczna we współczesnym świecie 
30g/w 

4,85 

Mieczykowski Adam dr hab. 
Przedmiot ogólnouczelniany: Kultura 

muzyczna we współczesnym świecie 
4,67 

Średnia ocen        4,56 

Rumianowska Agnieszka Dr 

Przedmiot fakultatywny: Negocjacje i 

mediacje w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych 

30g/k 

4,36 

Michalski Jarosław prof. dr hab. Personalizm jako nurt wychowawczy 10g/ćw 4,08 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet 

poniżej 10    
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D. Nowe media (studia I stopnia)     

Ocenie poddano 13 zajęć dydaktycznych    

Średnia ocen 4,37      

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia  

Seweryniak Henryk prof. dr. hab. 
Seminarium 

dyplomowe 
30g/s 4,97 

 

Malinowski Michał Mgr 

Warsztaty publikacji 

elektronicznej i 

projektowania stron 

www 

30g/ćw 4,92 

 
Malinowski Michał Mgr Podstawy e-biznesu 30g/ćw 4,89  

Mieczykowski Adam dr hab. 

Przedmiot 

fakultatywny 1: 

Muzyka w mediach 

30g/w 4,89 

 

Kansy Andrzej dr hab. 
Seminarium 

dyplomowe 
30g/s 4,72 

 

Seweryniak Henryk prof. dr. hab. 
Przedmiot 

fakultatywny 2: 
30g/ 4,67 

 

C. Praca socjalna (studia I stopnia)    

Ocenie poddano 5 zajęć 

dydaktycznych    

Średnia ocen 4,81     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/ 

tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Baran Marcin mgr inż. 
Wybrane elementy 

samoobrony  
15g/ćw 5 

Stawicka Malwina mgr Wypalenie zawodowe 15g/ ćw 4,94 

Sieczka Anna mgr Prawo rodzinne i opiekuńcze 15g/w 4,89 

Skulski Marcin mgr 
Redagowanie pism 

procesowych i urzędowych 
45g/ćw 4,89 

Średnia ocen        4,81 

Sieczka Anna mgr Prawo karne 15g/w 4,36 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet poniżej 10   
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Nurty kultury XX i 

XXI wieku 

Wiącek Maciej Mgr 
Zarządzanie 

informacją 
30g/ ćw 4,53 

 

Rumianowska Agnieszka Dr 

Komunikacja 

interpersonalna 30g/ćw 4,4  

Średnia ocen        4,37  

Dymek Sebastian Mgr 

Zarządzanie 

wizerunkiem 

instytucji 

30g/ćw 4,22 

 

Lewandowski Arkadiusz Dr 
Polityka, państwo i 

media 
30g/w 3,97 

 

Mieczykowski Przemysław Mgr 
Bezpieczeństwo w 

cyberprzestrzeni 
30g/ ćw 3,82 

 

Mieczykowski Przemysław Mgr 
Prawo prasowe i 

autorskie 
30g/w 3,72 

 

Banasiak Joanna Mgr 

Analiza i interpretacja 

tekstów kultury 30g/ćw 3,17  

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet poniżej 10    
 

E. Informatyka (studia inżynierskie)   

Ocenie poddano 4 zajęć dydaktycznych   

Średnia ocen 4,26     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Wszelak Stanisław dr inż. Systemy operacyjne 30g/w 4,49 

Średnia ocen        4,26 

Śmietański Marek dr hab. Podstawy metod numerycznych 30g/w 4,23 

Kowalczyk Robert Dr Podstawy metod numerycznych 90g/lab 4,22 

Śmietański Marek dr hab. 

Zarządzanie projektem 

informatycznym 30g/w 4,11 
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F. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

(SJM)    

Ocenie poddano 5 zajęć dydaktycznych    

Średnia ocen 4,53     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Płaczkiewicz Beata Dr 

Wybrane 

zagadnienia 

psychologii II 

15g/w 4,7 

Mieczykowski Adam dr hab. 
Podstawy 

muzyki 
15g/w 4,59 

Średnia ocen        4,53 

Sieczka Anna Mgr 

Ochrona 

własności 

intelektualnej 

15g/w 4,52 

Lewandowski Arkadiusz Dr Socjologia 20g/ćw 4,51 

Choińska Mariola Mgr 

Pierwsza 

pomoc 

przedmedyczna 

30g/ćw 4,37 

     
 

B. Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia)     

Ocenie poddano 27 zajęć 

dydaktycznych       

Średnia ocen 4,69         

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Różycki Bartłomiej dr Seminarium dyplomowe 30g/s 5 

Dymek Piotr mgr 
Ochrona osób, mienia, obiektów i 

obszarów 
30/ćw 

4,97 

Guziński Bogdan dr 
Służby specjalne w systemie 

bezpieczeństwa wewnętrznego 
15g/ćw 

4,97 

Dymek Piotr mgr 
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w 

Internecie 
15g/w 

4,95 

Wyrębkowska Luiza dr Podstawy prawa karnego 30g/w 4,9 

Wyrębkowska Luiza dr Podstawy prawa karnego 15g/ćw 4,9 

Polakowski Marcin dr Bezpieczeństwo kulturowe 15g/w 4,87 
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Wojdyło Witold Prof. dr hab Proseminarium 30g/s 4,87 

Różycki Bartłomiej dr System polityczny RP 30g/w 4,85 

Wolińska Monika mgr 
Wybrane zagadnienia patologii 

społecznych 
30/ćw 

4,83 

Nowosielski Michał prof. dr hab. Socjologia 30g/w 4,82 

Lipińska Sylwia mgr Podstawy statystyki 30g/ćw 4,81 

Malinowski Marcin mgr Elementy prawa karnego skarbowego 30/ćw 4,79 

Guziński Bogdan Dr Seminarium dyplomowe 30g/s 4,78 

Guziński Bogdan Dr Zwalczanie przestępczości 15g/ćw 4,74 

Urbański Daniel Dr System polityczny RP 30g/ćw 4,74 

Łopatowska Joanna Mgr 
Wybrane zagadnienia profilaktyki i 

prewencji 
15g/ćw 

4,73 

Słomkowska Dorota Mgr Przestępczość nieletnich 30g/ćw 4,69 

Urbański Daniel Dr Zarządzanie Kryzysowe 30/ćw 4,69 

Średnia ocen        4,69 

Lewandowski Arkadiusz Dr Socjologia 30g/ćw 4,59 

Wasilewski Wojciech Dr 
Obrona terytorialna w systemie 

bezpieczeństwa wewnętrznego 
30g/ćw 

4,57 

Fordoński Arkadiusz Dr Seminarium dyplomowe 30g/s 4,54 

Fordoński Arkadiusz Dr Prawa człowieka 30g/w 4,44 

Monolatii Ivan dr hab. Historia konfliktów społecznych 15g/w 4,37 

Fordoński Arkadiusz Dr Bezpieczeństwo ekonomiczne 30g/w 4,27 

Pytlik Bogusław dr hab. System bezpieczeństwa wewnętrznego 30g/w 4,17 

Monolatii Ivan dr hab. Teoria bezpieczeństwa 30g/w 3,98 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet poniżej 10     
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E. Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną (studia 

II stopnia)   

Ocenie poddano 11 zajęć 

dydaktycznych    

Średnia ocen 4,49     

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Dymek Piotr Mgr 
Zarządzanie ryzykiem w 

cyberprzestrzeni 
30 h/ćw 

4,98 

Lewandowski 

Arkadiusz 
Dr Socjologia bezpieczeństwa 30 h/ćw 

4,97 

Urbański Daniel Dr Zarządzanie projektami 30 h/ćw 4,93 

Guziński Bogdan Dr Przestępczość zorganizowana 30 h/ćw 4,92 

Polakowski Marcin Dr Ekstremizm polityczny 15 h/ćw 4,81 

Jagodziński Andrzej Dr Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 h/w 4,69 

Średnia ocen 4,49       4,49 

Szewczyk-Jarocka 

Mariola 
Dr Zjawisko szarej strefy w gospodarce 15 h/ćw 

4,43 

Tomaszewska Liliana Dr Logika  30 h/ćw 4,26 

Szymanowski 

Arkadiusz 
Mgr Podstawy psychologii sądowe 15 h/ćw 

4,17 

Wyrębkowska Luiza Dr Podstawy prawa pracy 30 h/w 4,11 

Szadkowski Dariusz dr Komunikacja społeczna 30 h/ćw 3,22 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet 

poniżej 10    

B. Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia)     

Ocenie poddano 29 zajęć 

dydaktycznych       

Średnia ocen 4,60         

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Urbański Daniel dr Samorząd terytorialny III RP 30g/ćw 4,97 

Różycki Bartłomiej dr Seminarium dyplomowe 30g/s 4,96 

Różycki Bartłomiej dr 

Systemy polityczne wybranych państw 

świata 30g/ćw 4,93 

Lewandowski Arkadiusz dr Statystyka z elementami demografii 15g/w 4,92 

Pytlik Bogusław dr hab. Nauka o państwie i prawie 30g/w 4,92 

Guziński Bogdan dr 

Podstawy kryminologii i 

kryminalistyki 30g/w 4,88 

Nowacka Anna dr Bezpieczeństwo w bankowości 30g/w 4,86 
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C. Zarządzanie (studia I 

stopnia)     

Ocenie poddano 21 zajęć dydaktycznych    

Średnia ocen 4,37     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Wasilewska Agnieszka Mgr 
Podstawy analizy danych w 

ekonomii 
30g/lab 

4,83 

Pruszkowski Leszek dr inż. Zarządzanie nieruchomościami 30g/w 4,78 

Jagodziński Andrzej Dr Prawo i rynek pracy 30g/w 4,74 

Pruszkowski Leszek dr inż. Przedsiębiorczość i kultura pracy 15g/w 4,86 

Guziński Bogdan dr 
Rozpoznanie i prognozowanie 

zagrożeń 
30g/w 4,85 

Guziński Bogdan dr Seminarium dyplomowe 30g/s 4,82 

Rumianowska Agnieszka dr 

Mechanizmy powstawania, eskalacji i 

rozwiązywania konfliktów 30g/w 4,81 

Monolatii Ivan dr hab. 
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii 

Europejskiej 
15g/w 4,78 

Ogroński Krzysztof dr 

Aparat bezpieczeństwa państwa i 

ochrony prawnej 30g/w 4,78 

Ogroński Krzysztof dr 

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa 

w Internecie 15g/w 4,78 

Kwiatkowska Sylwia dr Bezpieczeństwo społeczne 15g/w 4,77 

Monolatij Ivan dr hab. Międzynarodowe stosunki polityczne 30g/w 4,77 

Polakowski Marcin dr Bezpieczeństwo państwa 30g/w 4,69 

Panek Małgorzata dr Ochrona własności intelektualnej 15g/ćw 4,67 

Fordoński Arkadiusz dr Seminarium dyplomowe 30g/s 4,65 

Średnia ocen        4,6 

Choińska Mariola mgr Podstawy pomocy przedlekarskiej 15g/ćw 4,58 

Skwarna Renata mgr inż. Technologie informacyjne 30g/lab 4,55 

Lipińska Sylwia mgr Podstawy ekonomii 30g/ćw 4,54 

Fordoński Arkadiusz dr Filozofia 30g/w 4,51 

Wyrębkowska Luiza dr Podstawy prawa administracyjnego 30g/w 4,38 

Szymanowski Arkadiusz mgr 

Komunikowanie w sytuacjach 

kryzysowych 30g/k 4,3 

Dymek Piotr mgr 
Ochrona danych osobowych i 

informacji 
15g/ćw 4,24 

Dymek Piotr mgr 
Podstawy pracy funkcjonariuszy 

mundurowych 
30g/ćw 4,2 

Dymek Piotr mgr 
Bezpieczeństwo w komunikacji 

powszechnej i transporcie 
30g/ćw 3,83 

Szadkowski Dariusz dr Wprowadzenie do psychologii 30g/w 2,86 
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Jagodziński Andrzej  dr  Zarządzanie jakością  15g/w 4,73 

Adamowska Anna Mgr Podstawy marketingu 30g/ćw 4,71 

Kucharska Magdalena Dr 
Przetargi i zamówienia 

publiczne 
30g/w 

4,69 

Pruszkowski Leszek dr inż. Analiza ekonomiczna przeds. 30g/w 4,67 

Skwarna Renata mgr inż. 
Bazy danych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 
30g/lab 

4,67 

Frankowski Rafał Mgr 
Komputerowe systemy 

zarządzania 
30g/lab 

4,56 

Śladowski Piotr Mgr 
Analiza ekonomiczna 

przedsiębiorstwa 
30g/ćw 

4,56 

Szewczyk-Jarocka Mariola Dr 
Rachunkowość zarządcza i 

rachunek kosztów 
30g/w 

4,5 

Zawiślińska Izabela prof. dr hab. Podstawy ubezpieczeń 30g/w 4,5 

Średnia ocen        4,37 

Wasilewska Agnieszka Mgr Technologie informacyjne 30g/lab 4,23 

Zawiślińska Izabela prof. dr hab. Podstawy makroekonomii 30g/w 4,19 

Tomaszewska Aleksandra Dr Statystyka opisowa 30g/ćw 4,17 

Panek Małgorzata Dr 
Ochrona własności 

intelektualnej 
30g/w 

4,14 

Tomaszewska Aleksandra Dr Matematyka 30g/ćw 4,14 

Tomaszewska Aleksandra Dr Statystyka opisowa 15g/w 4,05 

Szadkowski Dariusz Dr Psychologia pracy 15g/w 3,89 

Lipińska Sylwia Mgr Podstawy makroekonomii 30g/ćw 3,79 

Kowalski Sławomir dr inż. Podstawy marketingu 15g/w 3,36 
*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet poniżej 10    

 

C. Zarządzanie (studia I stopnia)     

Ocenie poddano 18 zajęć dydaktycznych    

Średnia ocen 4,54     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Jagodziński Andrzej Dr 
Podstawy zarządzania 

organizacjami 
30g/w 4,98 

Jagodziński Andrzej Dr 
Zarządzanie zasobami 

ludzkimi 
15g/w 4,95 

Adamowska Anna mgr Aktywizacja zawodowa 30g/lab 4,91 

Zawiślińska Izabela prof. dr hab. Mikroekonomia 30g/w 4,86 

Szymańska Monika mgr Rachunkowość finansowa 30g/ćw 4,85 

Krakowski Krzysztof mgr 
Prawo i działalność 

gospodarcza 
15g/w 4,8 

Szewczyk-Jarocka Mariola Dr Rachunkowość finansowa 30g/w 4,8 
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Śladowski Piotr mgr 
Zarządzanie własną 

kreatywnością 
15g/ćw 4,78 

Wybult Wybult mgr Etyka w zarządzaniu 30g/w 4,76 

Skwarna Renata mgr inż. 

Zastosowanie arkusza 

kalkulacyjnego i VBA w 

biznesie 

30g/lab 4,75 

Krakowski Krzysztof mgr Administracja w biznesie 30g/w 4,73 

Śladowski Piotr mgr 
Praca w zespole 

korporacyjnym 
30g/w 4,7 

Pruszkowski Leszek dr inż. 
Przedsiębiorczość i kultura 

pracy   
15g/w 4,69 

Pruszkowski Leszek dr inż.  Zarządzanie w logistyce 15g/ćw 4,64 

Średnia ocen        4,54 

Uździcki Piotr mgr inż. 
Podstawy zarządzania 

organizacjami 
30g/ćw 4,03 

Lipińska Sylwia mgr Mikroekonomia 30g/ćw 3,96 

Tomaszewska Aleksandra Dr Matematyka 30g/ćw 3,93 

Szadkowski Dariusz Dr 
Elementy psychologii 

biznesu 
30g/w 2,68 

D. Ekonomia (studia I i II 

stopnia)     

Ocenie poddano  zajęć 

dydaktycznych 41     

Średnia ocen 

4,67      

Nazwisko i 

imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy 

Poziom 

studiów Przedmiot Rodzaj zajęć Średnia 

Szymańska 

Monika 
mgr 

Ekonomia 

II 

Rachunkowość finansowa 

przedsiębiorstw  
30/lab. 

5 

Wasilewska 

Agnieszka 
mgr inż. 

Ekonomia 

II 

Laboratorium informatyczne z 

zakresu finansów i 

rachunkowości przedsiębiorstw 

30/lab. 

5 

Zawiślińska 

Izabela 
dr hab.  

Ekonomia 

I 
Makroekonomia I  30g/w 

4,93 

Jagodziński 

Andrzej 
dr 

Ekonomia 

I 

Zarządzanie strategiczne w 

firmie  
30g/ćw 

4,92 

Kaczmarczyk 

Paweł 
dr 

Ekonomia 

I 
Prognozowanie i symulacje  30g/ćw 

4,87 

Krakowski 

Krzysztof 
mgr 

Ekonomia 

II 
Partnerstwo publiczno-prywatne 30/w 

4,87 

Jagodziński 

Andrzej 
dr 

Ekonomia 

II 

Organizacja instytucji pomocy 

społecznej i rynku pracy 
30/ćw. 

4,85 
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Szewczyk-

Jarocka 

Mariola 

dr 
Ekonomia 

II 

Ubezpieczenia gospodarcze i 

społeczne 
30/ćw. 

4,85 

Śladowski 

Piotr 
mgr 

Ekonomia 

II 

Rachunkowość zarządcza i 

controling 
30/ćw. 

4,83 

Pruszkowski 

Leszek 
dr inż. 

Ekonomia 

II 
Zarządzanie ryzykiem 30/w 

4,79 

Śladowski 

Piotr 
mgr 

Ekonomia 

I 

Zarządzanie własną 

kreatywnością  
30g/k 

4,79 

Adamowska 

Anna 
mgr 

Ekonomia 

I 
Organizacja pracy biurowej  15g/lab 

4,78 

Szymańska 

Monika 
mgr 

Ekonomia 

II 

Rachunkowość małych i 

średnich przedsiębiorstw 
30/ćw. 

4,78 

Krakowski 

Krzysztof 
mgr 

Ekonomia 

II 
Finanse i zamówienia publiczne 30/w 

4,77 

Wasilewska 

Agnieszka 
mgr inż. 

Ekonomia 

I 
Technologie informacyjne  30g/lab 

4,77 

Szewczyk-

Jarocka 

Mariola 

dr 
Ekonomia 

I 
System podatkowy  30g/w 

4,76 

Szymańska 

Monika 
mgr 

Ekonomia 

I 

Rachunkowość grupy 

kapitałowej  
30g/k 

4,75 

Nowacka Anna dr 
Ekonomia 

I 

Finanse publiczne i rynki 

finansowe  
15g/w 

4,74 

Pruszkowski 

Leszek 
dr 

Ekonomia 

I 

Metody wyceny projektów 

gospodarczych 
15g/k 

4,73 

Szewczyk-

Jarocka 

Mariola 

dr 
Ekonomia 

II 

Metodyka pisania prac 

dyplomowych  
15/ćw. 

4,72 

Grzywacz 

Jacek 
prof. dr hab. 

Ekonomia 

I 
System bankowy  15g/w 

4,71 

Pytlik 

Bogusław 
dr hab. 

Ekonomia 

I 
Prawo cywilne  30g/w 

4,71 

Krakowski 

Krzysztof 
mgr 

Ekonomia 

I 
Prawo gospodarcze  15g/w 

4,69 

Skwarna 

Renata 
mgr inż. 

Ekonomia 

I 

Zastosowanie informatyki w 

finansach publicznych  
30g/lab 

4,68 

Grzywacz 

Jacek 
prof. dr. hab. 

Ekonomia 

II 
Finanse przedsiębiorstwa 30/cw 

4,67 

Lipińska 

Sylwia 
mgr 

Ekonomia 

II 

Instrumenty finansowe i relacje 

inwestorskie  
15g/ćw. 

4,67 

Nowacka Anna dr 
Ekonomia 

II 

Instrumenty finansowe i relacje 

inwestorskie  
15g/w 

4,67 

Średnia ocen          4,67 

Panek 

Małgorzata 
dr 

Ekonomia 

I 

Ochrona własności 

intelektualnej  
15g/w 

4,66 
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Klimiuk 

Zbigniew 
dr hab. 

Ekonomia 

II 
Bankowość elektroniczna 30/w 

4,63 

Pytlik 

Bogusław 
 dr. hab. 

Ekonomia 

II 

Bezpieczeństwo i obrona 

narodowa 
30/w 

4,62 

Tomaszewska 

Aleksandra 
dr 

Ekonomia 

II 

Optymalizacja decyzji 

gospodarczych  
15g/w 

4,61 

Nowacka Anna dr 
Ekonomia 

II 
Rynek finansowy  30g/w 

4,59 

Skwarna 

Renata 
mgr inż. 

Ekonomia 

II 

Laboratorium informatyczne z 

zakresu finansów publicznych i 

administracji 

30/lab. 

4,57 

Wybult Witold dr 
Ekonomia 

I 
Zarządzanie kadrami  15g/ćw 

4,46 

Kucharska 

Magdalena 
mgr 

Ekonomia 

I 

Przetargi i zamówienia 

publiczne  
30g/k 

4,45 

Lipińska 

Sylwia 
mgr 

Ekonomia 

II 

Sektor publiczny i jego rola w 

gospodarce 
30g/ćw 

4,41 

Lipińska 

Sylwia 
mgr 

Ekonomia 

I 

Finanse samorządu 

terytorialnego  
30g/ćw 

4,39 

Tomaszewska 

Aleksandra 
dr 

Ekonomia 

I 
Statystyka opisowa  30g/ćw 

4,3 

Kowalski 

Sławomir 
dr inż. 

Ekonomia 

II 
Strategie rozwoju regionalnego 30/ćw. 

4,29 

Kowalski 

Sławomir 
dr inż. 

Ekonomia 

II 

Projekty UE w sektorze 

publicznym 
30/w 

4,26 

Sawicka Janina prof. dr hab. 
Ekonomia 

I 
Zarządzanie projektami UE  30g/ćw 

4,18 
*kolorem czerwonym zaznaczono 

ilość ankiet poniżej 10 

 

      

D. Ekonomia (studia I i II stopnia)     

Ocenie poddano  zajęć dydaktycznych 

34     

Średnia ocen 4,47      

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy 

Poziom 

studiów Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Jagodziński Andrzej Dr Ekonomia I Podstawy zarządzania 30g/w 4,98 

Zawiślińska Izabela dr hab. Ekonomia I Mikroekonomia I  30g/w 4,95 

Jagodziński Andrzej  Dr Ekonomia II 
Teoria organizacji i 

zarządzania 
15g/w 

4,94 

Anna Adamowska Mgr Ekonomia I Aktywizacja zawodowa 30g/lab 4,92 

Jagodziński Andrzej Dr Ekonomia II Komunikacja i negocjacje 15g/w 4,92 

Zawiślińska Izabela dr hab. Ekonomia II Mikroekonomia 30g/w 4,9 
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Kaczmarczyk Paweł Dr Ekonomia I Ekonometria 30g/lab 4,86 

Krakowski Krzysztof Mgr Ekonomia I Prawo administracyjne 30g/w 4,83 

Krakowski Krzysztof  Mgr Ekonomia II 
Finanse i zamówienia 

publiczne 
30g/ćw 

4,81 

Pytlik Bogusław dr hab. Ekonomia I Prawo  30g/w 4,81 

Pytlik Bogusław dr hab. Ekonomia II 

Bezpieczeństwo i obrona 

narodowa 30g/w 4,81 

Szewczyk-Jarocka Mariola Dr Ekonomia II Systemy rachunku kosztów 30g/ćw 4,81 

Szewczyk-Jarocka Mariola Dr Ekonomia I Rachunkowość budżetowa 30g/w 4,77 

Grzywacz Jacek prof. dr hab. Ekonomia I 
Zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa  
30g/ćw 

4,76 

Wasilewska Agnieszka mgr inż. Ekonomia I 

Zastosowanie informatyki w 

finansach i rachunkowości  30g/lab 4,75 

Pruszkowski Leszek dr inż. Ekonomia I 
Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
15g/w 

4,73 

Szymańska Monika Mgr Ekonomia I Rachunkowość 30g/lab 4,73 

Szymańska Monika Mgr Ekonomia II 

Analiza i rewizja sprawozdań 

finansowych 30g/ćw 4,7 

Śladowski Piotr Mgr Ekonomia I Analiza ekonomiczna 30g/ćw 4,68 

Skwarna Renata mgr inż. Ekonomia I 

Zastosowanie informatyki w 

finansach publicznych 30g/lab 4,65 

Fordoński Arkadiusz  Dr Ekonomia II Filozofia biznesu 30g/w 4,61 

Kowalski Sławomir Dr Ekonomia I Strategia rozwoju gminy  30g/ćw 4,59 

Kowalski Sławomir  dr inż. Ekonomia II Biznesplan 30g/k 4,58 

Średnia ocen          4,47 

Tomaszewska Z. Aleksandra Dr Ekonomia I Matematyka 30g/ćw 4,42 

Tomaszewska Z. Aleksandra Dr Ekonomia II Statystyka matematyczna 30g/ćw 4,4 

Sawicka Janina prof. dr hab. Ekonomia I Polityka gospodarcza  30g/w 4,21 

Sawicka Janina prof. dr hab. Ekonomia II Ekonomia międzynarodowa  30g/w 4,19 

Lipińska Sylwia  Mgr Ekonomia II Mikroekonomia 30g/ćw 3,85 

Uździcki Piotr Mgr Ekonomia I 

Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 30g/ćw 3,85 

Lipińska Sylwia Mgr Ekonomia I Mikroekonomia I 30g/ćw 3,83 

Uździcki Piotr mgr inż. Ekonomia II 

Metody wyceny projektów 

gospodarczych 30g/ćw 3,83 

Klimiuk Zbigniew dr hab. Ekonomia I 
Historia myśli 

ekonomicznej  
30g/w 

3,26 

Tomaszewska Lilianna  Dr Ekonomia II Etyka w zarządzaniu 30g/ćw 3,26 

Klimiuk Zbigniew  dr hab. Ekonomia II Historia gospodarcza Polski 30g/w 2,86 
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E. Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną 

(studia II stopnia)   

Ocenie poddano 11 zajęć 

dydaktycznych    

Średnia ocen      

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Dymek Piotr mgr 
Zarządzanie ryzykiem w 

cyberprzestrzeni 
30 h/ćw 

4,98 

Lewandowski 

Arkadiusz 
dr Socjologia bezpieczeństwa 30 h/ćw 

4,97 

Urbański Daniel dr Zarządzanie projektami 30 h/ćw 4,93 

Guziński Bogdan dr Przestępczość zorganizowana 30 h/ćw 4,92 

Polakowski Marcin dr Ekstremizm polityczny 15 h/ćw 4,81 

Jagodziński Andrzej dr Zarządzanie zasobami ludzkimi 30 h/w 4,69 

Średnia ocen 4,49       4,49 

Szewczyk-Jarocka 

Mariola 
dr 

Zjawisko szarej strefy w 

gospodarce 
15 h/ćw 

4,43 

Tomaszewska Liliana dr Logika  30 h/ćw 4,26 

Szymanowski 

Arkadiusz 
mgr Podstawy psychologii sądowe 15 h/ćw 

4,17 

Wyrębkowska Luiza dr Podstawy prawa pracy 30 h/w 4,11 

Szadkowski Dariusz dr Komunikacja społeczna 30 h/ćw 3,22 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość 

ankiet poniżej 10    
 

E. Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną (studia II stopnia)  
Ocenie poddano 16 zajęć dydaktycznych   

Średnia ocen 4,50    

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot Rodzaj zajęć 

Szymańska Maria Dr Antropologia kulturowa 30g/w 

Guziński Bogdan Dr Przestępczość kobiet 15g/w 

Urbański Daniel Dr Polityka migracyjna i azylowa 30g/ćw 

Różycki Bartłomiej Dr Geografia bezpieczeństwa 30g/w 

Ogroński Krzysztof Dr 
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa 

wewnętrznego 
30g/w 

Polakowski Marcin Dr Modele polityki społecznej 30g/w 

Panek Małgorzata Dr Prawo międzynarodowe publiczne 30g/w 

Wojdyło Witold prof. dr hab. Współczesne doktryny polityczno-prawne 30g/ćw 
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Panek Małgorzata Dr Seminarium 30g/w 

Dymek Piotr Mgr Przestępczość nieletnich 15g/ćw 

Karaźniewicz Justyna dr hab. Podstawy procesu karnego 30g/ćw 

Lewandowski Arkadiusz Dr Bezpieczeństwo w doktrynach i programach politycznych 30g/ćw 

Wyrębkowska Luiza  Dr Prawo podatkowe i gospodarcze 30g/w 

Średnia ocen       

Monolatii Ivan prof. dr hab. Seminarium 30/s 

Mikołajaczak Michał Mgr Negocjacje międzynarodowe i podstawy dyplomacji 30g/ćw 

Mikołajczak Michał Mgr Negocjacje międzynarodowe i podstawy dyplomacji 30g/ćw 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet poniżej 

10   
 

A. Administracja (studia 

I stopnia)     

Ocenie poddano 19 zajęć 

dydaktycznych    

Średnia ocen 4,43     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stop

ień 

nau

kow

y/tyt

uł 

zaw

odo

wy Przedmiot Rodzaj zajęć Średnia 

Jagodziński Andrzej dr Podstawy zarządzania 30g/w 5 

Różycki Bartłomiej  dr System polityczny RP 30g/w 4,95 

Adamowska Anna  mgr Organizacja pracy biurowej 30g/ćw 4,91 

Urbański Daniel dr 
Społeczeństwo obywatelskie i 

organizacje społeczne 
15g/w 4,91 

Panek Małgorzata  dr Postępowanie administracyjne 30g/ćw 4,9 

Urbański Daniel dr 
Ustrój samorządu 

terytorialnego w Polsce 
30g/ćw 4,86 

Wasilewska Agnieszka  
mgr 

inż. 

Analiza Danych Ilościowych 

(Wykorzystanie programu 

Excel i innych arkuszy 

kalkulacyjnych) 

30g/ćw 4,8 

Pytlik Bogusław  
dr 

hab. 

Konstytucyjny system organów 

państwa 
30g/ćw 4,78 

Wasilewska Agnieszka  
mgr 

inż. 
Technologie informacyjne 30g/lab 4,76 

Nowosielski Michał  
dr 

hab. 
Socjologia 30g/w 4,72 
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Lipińska Sylwia  mgr Podstawy ekonomii i finansów 30 ćw. 4,69 

Polakowski Marcin  dr 
Współczesne systemy 

polityczne 
30g/ćw 4,62 

Kowalski Sławomir  
dr 

inż. 
Polityka gospodarcza 15g/ćw 4,61 

Średnia ocen        4,43 

Wyrębkowska Luiza  dr Nauka o administracji 30g/ćw 4,38 

Fordoński Arkadiusz  dr Etyka w biznesie 15g/ćw 3,89 

Klimiuk Zbigniew  
dr 

hab. 
Podstawy ekonomii i finansów 30g/w 3,88 

Fordoński Arkadiusz  dr Wstęp do prawoznawstwa 30g/w 3,85 

Lozovetska Valentyna  prof. 
Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
15g/ćw 3,1 

Lozovetska Valentyna  prof. 
Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
15g/ćw 2,68 

A. Pielęgniarstwo (studia I 

i II stopnia)     

Ocenie poddano 118 zajęć 

dydaktycznych     

Średnia ocen 

4,73      

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy 

Poziom 

studiów Przedmiot Rodzaj zajęć Średnia 

Benirowska 

Sylwia 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Podstawy pielęgniarstwa 100g/ćw MCSM 5 

Bienias Renata mgr 
Pielęgniarstwo 

I 
Podstawy pielęgniarstwa 100g/ćwMCSM 5 

Dykowska 

Grażyna 
Dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Badania naukowe w 

pielęgniarstwie - 

seminarium dyplomowe 

40g/sem 5 

Haor Beata* Dr 
Pielęgniarstwo 

II 

Badania naukowe w 

pielęgniarstwie - 

seminarium dyplomowe 

40g/sem 5 

Michalska 

Małgorzata 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Podstawy pielęgniarstwa 100g/ćw MCSM 5 

Bienias Renata mgr 
Pielęgniarstwo 

I 
Pielęgniarstwo pediatryczne 25g/wyk 4,98 

Bienias Renata mgr 
Pielęgniarstwo 

I 
Pielęgniarstwo pediatryczne 30g/ćw 4,98 

Pietrzak 

Mariola 
Dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Nowe kompetencje w 

pielęgniarstwie 
10g/wyk 4,97 
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Pietrzak 

Mariola 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Nowe kompetencje w 

pielęgniarstwie 
80g/wyk 4,97 

Reszelska 

Agnieszka 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Podstawy pielęgniarstwa 200g/ćw MCSM 4,97 

Cichocka 

Renata 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Pielęgniarstwo 

internistyczne 
60g/ćw 4,95 

Rogowska 

Sylwia 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Pielęgniarstwo chirurgiczne 30g/wyk 4,95 

Cichocka 

Renata 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Pielęgniarstwo 

internistyczne 
30g/wyk 4,94 

Kaszewski 

Wojciech 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 
Ortopedia 10g/wyk 4,94 

Rogowska 

Sylwia 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Pielęgniarstwo chirurgiczne 30g/ćw 4,94 

Węgrzynowska 

Ewa 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Poradnictwo w 

pielęgniarstwie 
60g/ćw 4,93 

Węgrzynowska 

Ewa 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Promocja zdrowia i 

świadczenia profilaktyczne 
10g/wyk 4,92 

Wróbel 

Małgorzata 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Farmakologia i 

ordynowanie produktów 

leczniczych 

150g/ćw MCSM 4,92 

Bienias Renata mgr 
Pielęgniarstwo 

I 
Etyka zawodu pielęgniarki  30g/ćw 4,91 

Rzadkowolska 

Katarzyna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Dietetyka 20g/wyk 4,91 

Rzadkowolska 

Katarzyna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Dietetyka 45g/ćw 4,9 

Rzadkowolska 

Katarzyna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
15g/wyk 4,9 

Węgrzynowska 

Ewa 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Poradnictwo w 

pielęgniarstwie 
50g/ćw MCSM 4,9 

Węgrzynowska 

Ewa 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Promocja zdrowia i 

świadczenia profilaktyczne 
50g/ćw MCSM 4,9 

Dynowska 

Agnieszka 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Ból 

50g/ćw MCSM 4,89 

Rzadkowolska 

Katarzyna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
45g/ćw 4,89 

Panek 

Katarzyna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Prawo medyczne 20g/wyk 4,88 

Papierz 

Wielisław 
prof. 

Pielęgniarstwo 

II 

Badania naukowe w 

pielęgniarstwie - 

seminarium dyplomowe 

20g/sem 4,88 

Węgrzynowska 

Ewa 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Poradnictwo w 

pielęgniarstwie 
10g/wyk 4,88 

Węgrzynowska 

Ewa 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Promocja zdrowia i 

świadczenia profilaktyczne 
60g/ćw 4,88 
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Papierz 

Wielisław 
prof. 

Pielęgniarstwo 

I 
Anatomia  65g/ćw 4,87 

Dynowska 

Agnieszka 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Ból 

60g/ćw 4,86 

Grudzień 

Adam 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Psychologia 30g/ćw 4,86 

Panek 

Katarzyna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Prawo medyczne 80g/ćw MCSM 4,86 

Papierz 

Wielisław 
prof. 

Pielęgniarstwo 

I 
Anatomia  30g/wyk 4,86 

Snarska 

Katarzyna 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Zaburzenia 

układu nerwowego 

15g/wyk 4,86 

Snarska 

Katarzyna 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Zaburzenia 

układu nerwowego 

60g/ćw 4,86 

Tomasiewicz 

Monika 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Tlenoterapia 

ciągła i wentylacja 

mechaniczna 

40g/ćw 4,86 

Dedecjus 

Marek 
prof. 

Pielęgniarstwo 

I 
Chirurgia 25g/wyk 4,85 

Dynowska 

Agnieszka 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Ból 

10g/wyk 4,85 

Kaszewski 

Wojciech 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 
Ortopedia 80g/ćw 4,85 

Gałaj - 

Woźniak Anna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Koordynowana opieka 

zdrowotna 
50g/ćw MCSM 4,84 

Benirowska 

Sylwia 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Podstawy pielęgniarstwa 60g/konwersatorium 4,83 

Lewandowski 

Arkadiusz  
dr 

Pielęgniarstwo 

I 
Socjologia 30g/ć 4,83 

Sieczka Sylwia mgr 
Pielęgniarstwo 

I 
Podstawy pielęgniarstwa 300g/ćw MCSM 4,83 

Szadujkis - 

Szadurski 

Rafał 

dr 
Pielęgniarstwo 

II 

Koordynowana opieka 

zdrowotna 
60g/ćw 4,83 

Tomasiewicz 

Monika 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Tlenoterapia 

ciągła i wentylacja 

mechaniczna 

40g/wyk 4,83 
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Węgrzynowska 

Ewa 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Seminarium dyplomowe 30g/sem 4,83 

Płaczkiewicz 

Beata 
dr 

Pielęgniarstwo 

I 
Psychologia 120g/ćw MCSM 4,82 

Sikorska Beata prof. 
Pielęgniarstwo 

I 
Genetyka 60g/ćw 4,82 

Szadujkis - 

Szadurski 

Rafał 

dr 
Pielęgniarstwo 

II 

Koordynowana opieka 

zdrowotna 
20g/wyk 4,82 

Brzezińska 

Agnieszka 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Zaburzenia 

zdrowia psychicznego 

10g/wyk 4,81 

Brzezińska 

Agnieszka 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Zaburzenia 

zdrowia psychicznego 

40g/ćw 4,81 

Dorota Dądzik dr 
Pielęgniarstwo 

I 
Pedagogika 20g/wyk 4,81 

Kaszewski 

Wojciech 
dr 

Pielęgniarstwo 

I 
Fizjologia 200g/ćw 4,81 

Murlikiewicz 

Łukasz 
dr 

Pielęgniarstwo 

I 
Anatomia 255g/ćw 4,81 

Szadujkis - 

Szadurski 

Rafał 

dr 
Pielęgniarstwo 

I 

Podstawowa opieka 

zdrowotna 
15g/wyk 4,81 

Szadujkis -

Szadurski 

Rafał 

dr 
Pielęgniarstwo 

I 
Fizjologia 120g/ćw 4,81 

Cichocka 

Renata 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Seminarium dyplomowe 30g/sem 4,8 

Durzyńska 

Wioletta 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Pielęgniarstwo położniczo 

ginekologiczne 
15g/ćw 4,8 

Kaszewski 

Wojciech 
dr 

Pielęgniarstwo 

I 
Fizjologia 30g/wyk 4,8 

Maciejewska 

Joanna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Etyka zawodu pielęgniarki  40g/ćw MCSM 4,8 

Sienkiewicz 

Zofia 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Badania naukowe w 

pielęgniarstwie - 

seminarium dyplomowe 

40g/sem 4,8 

Sikorska Beata prof. 
Pielęgniarstwo 

I 
Genetyka 10g/wyk 4,8 

Durzyńska 

Wioletta 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Pielęgniarstwo położniczo 

ginekologiczne 
20g/wyk 4,78 

Kornatowski 

Maciej 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 
15g/wyk 4,78 
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przewlekłych: Zaburzenia 

zdrowia psychicznego 

Ziółkowska 

Katarzyna mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Leczenie 

nerkozastępcze 60g/wyk 4,78 

Jankowska 

Anna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Pielęgniarstwo 

epidemiologiczne 
60g/ćw 4,77 

Ziółkowska 

Katarzyna mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Opieka i edukacja 

terapeutyczna w chorobach 

przewlekłych: Leczenie 

nerkozastępcze 50g/ćw 4,77 

Kornatowski 

Maciej 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Badania naukowe w 

pielęgniarstwie - 

seminarium dyplomowe 

40g/sem 4,76 

Bienias Renata mgr 
Pielęgniarstwo 

I 
Seminarium dyplomowe 30g/sem 4,75 

Jankowska 

Anna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Pielęgniarstwo 

epidemiologiczne 
10g/wyk 4,75 

Radwan 

Michał 
prof. 

Pielęgniarstwo 

II 

Nowoczesne techniki 

diagnostyki i leczenie 

niepłodności 

10g/wyk 4,74 

Godlewska 

Renata 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Psychologia 15g/wyk 4,73 

Nowosielski 

Michał 
prof. 

Pielęgniarstwo 

I 
Socjologia 20g/wyk 4,73 

Tomasiewicz 

Monika 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Podstawy ratownictwa 

medycznego 
10g/wyk 4,73 

Średnia ocen          4,73 

Tomasiewicz 

Monika 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Podstawy ratownictwa 

medycznego 
80g/ćw MCSM 4,72 

Sienkiewicz 

Zofia 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 
Informacja naukowa 60g/ćw 4,71 

Głowacka 

Mariola 
prof. 

Pielęgniarstwo 

I 
Podstawy pielęgniarstwa 15g/wyk 4,7 

Radwan 

Michał 
prof. 

Pielęgniarstwo 

II 

Nowoczesne techniki 

diagnostyki i leczenie 

niepłodności 

80g/ćw 4,7 

Haor Beata dr 
Pielęgniarstwo 

I 
Pielęgniarstwo geriatryczne  30g/wyk 4,68 

Pertyński 

Tomasz 
prof. 

Pielęgniarstwo 

II 

Profilaktyka 

okołomenopauzalna 
10g/wyk 4,68 

Pertyński 

Tomasz 
prof. 

Pielęgniarstwo 

II 

Profilaktyka 

okołomenopauzalna 
80g/ćw 4,68 

Wiśniewska 

Paulina 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Zdrowie publiczne 45g/ćw 4,68 
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Głowacka 

Mariola  
prof. 

Pielęgniarstwo 

II 

Badania naukowe w 

pielęgniarstwie - 

seminarium dyplomowe 

20g/sem 4,67 

Sieczka Anna mgr 
Pielęgniarstwo 

I 

Ochrona własności 

intelektualnej 
15g/wyk 4,65 

Snarska 

Katarzyna 
dr 

Pielęgniarstwo 

I 

Pielęgniarstwo 

neurologiczne 
25g/wyk 4,65 

Brzezińska 

Agnieszka 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Pielęgniarstwo 

psychiatryczne 
20g/wyk 4,64 

Dykowska 

Grażyna 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Badania naukowe w 

pielęgniarstwie 
10g/wyk 4,64 

Kornatowski 

Maciej 
dr 

Pielęgniarstwo 

I 
Biochemia i biofizyka 10g/wyk 4,62 

Wiśniewska 

Paulina 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Zdrowie publiczne 25g/wyk 4,62 

Dykowska 

Grażyna 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 

Badania naukowe w 

pielęgniarstwie 
20g/ćw 4,6 

Kornatowski 

Maciej 
dr 

Pielęgniarstwo 

I 
Biochemia i biofizyka 10g/wyk 4,59 

Malinowski 

Witold 
prof. 

Pielęgniarstwo 

I 
Położnictwo i ginekologia 10g/wyk 4,59 

Murlikiewicz 

Łukasz 
dr 

Pielęgniarstwo 

II 
Endoskopia 15g/wyk 4,59 

Dynowska 

Agnieszka 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Opieka paliatywna 30g/wyk 4,56 

Niewiadomski 

Ernest 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Farmakologia i 

ordynowanie produktów 

leczniczych 

20g/wyk 4,54 

Wrońska Irena prof. 
Pielęgniarstwo 

II 

Praktyka pielęgniarska 

oparta na dowodach 

naukowych 

80g/wyk 4,54 

Głowacka 

Mariola 
prof. 

Pielęgniarstwo 

I 
Etyka zawodu pielęgniarki  10g/wyk 4,53 

Wrońska Irena prof. 
Pielęgniarstwo 

I 
Wykład ogólnouczelniany 30g/wyk 4,52 

Gałaj - 

Woźniak Anna 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 

Podstawowa opieka 

zdrowotna 
40g/ćw MCSM 4,51 

Liberski Paweł prof. 
Pielęgniarstwo 

I 
Neurologia 25g/wyk 4,51 

Szabert - 

Kajkowska 

Aleksandra 

mgr 
Pielęgniarstwo 

I 
Podstawy rehabilitacji 20g/wyk 4,51 

Niewiadomski 

Ernest 
mgr 

Pielęgniarstwo 

II 

Farmakologia i 

ordynowanie produktów 

leczniczych 

60g/ćw  4,5 

Skibicka - 

Piechna Alicja 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I  
Pedagogika 45g/ćw 4,49 
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Kornatowski 

Maciej 
dr 

Pielęgniarstwo 

I 
Psychiatria  15g/wyk 4,48 

Wasilewska 

Agnieszka 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Technologia informacyjna 45g/wyk 4,45 

Węgrzynowska 

Ewa 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Promocja zdrowia 60g/ćw 4,45 

Kędziora - 

Kornatowska 

Kornelia 

prof. 
Pielęgniarstwo 

I 
Geriatria 30g/wyk 4,42 

Węgrzynowska 

Ewa 
mgr 

Pielęgniarstwo 

I 
Promocja zdrowia 10g/wyk 4,41 

Soroka 

Małgorzata 
dr 

Pielęgniarstwo 

I 
Położnictwo i ginekologia 120g/ćw MCSM 4,38 

Rybka Mariola dr 
Pielęgniarstwo 

I 

Pielęgniarstwo w opiece 

długoterminowej 
20g/wyk 4,29 

Wrońska Irena prof. 
Pielęgniarstwo 

II 
Dydaktyka medyczna 20g/wyk 4,27 

Haor Beata dr 
Pielęgniarstwo 

I 

Podstawowa opieka 

zdrowotna 
15g/wyk 4,24 

Głowacka 

Mariola 
prof. 

Pielęgniarstwo 

I 
Seminarium dyplomowe 30g/sem 4,21 

Kędziora - 

Kornatowska 

Kornelia 

prof. 
Pielęgniarstwo 

I 
Choroby wewnętrzne 25g/wyk 4,21 

Wrońska Irena prof. 
Pielęgniarstwo 

II 
Dydaktyka medyczna 100g/ćw 4,2 

Piusińska 

Katarzyna 
lek 

Pielęgniarstwo 

I 
Pediatria 20g/wyk 3,96 

*kolorem czerwonym 

zaznaczono ilość ankiet poniżej 

10     
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A. Pielęgniarstwo 

(studia I i II stopnia)     

Ocenie poddano 75 

zajęć dydaktycznych     

Średnia ocen 

4,81      

      

      

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopie

ń 

nauko

wy/tyt

uł 

zawod

owy Poziom studiów Przedmiot Rodzaj zajęć Średnia 

Cichocka Renata Mgr Pielęgniarstwo I Seminarium dyplomowe 15godz 5 

Głowacka Mariola  dr hab. Pielęgniarstwo II Seminarium dyplomowe 60 godz. 5 

Kaszewski 

Wojciech 
Dr Pielęgniarstwo II Seminarium dyplomowe 20 godz. 5 

Malinowski Witold Prof. Pielęgniarstwo II Seminarium dyplomowe 20 godz. 5 

Soroka Małgorzata 

Sylwia 
Dr Pielęgniarstwo II 

Nowoczesne techniki w profilaktyce 

wad wrodzonych 

Ćwiczenia 

klasyczne 40 

godz. 

5 

Benirowska Sylwia Mgr Pielęgniarstwo I Badania fizykalne w MCSM 
Ćwiczenia 

52godz 
4,97 

Koźluk Maria Mgr Pielęgniarstwo I Język migowy 
Ćwiczenia 

20godz 
4,97 

Słodki Maciej  
prof. 

dr hab. 
Pielęgniarstwo II 

Nowoczesne techniki w profilaktyce 

wad wrodzonych 

Ćwiczenia 

klasyczne 

40godz. 

4,97 

Dynowska 

Agnieszka 

Katarzyna 

Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: choroba 

nowotworowa I 

Ćwiczenia 

klasyczne 60 

godz. 

4,95 

Sienkiewicz Zofia  Dr Pielęgniarstwo II Pielęgniarstwo wielokulturowe 

Ćwiczenia 

klasyczne 60 

godz. 4,95 

Słodki Maciej  
prof. 

dr hab. 
Pielęgniarstwo II 

Nowoczesne techniki w profilaktyce 

wad wrodzonych 

Wykład 10 

godz. 
4,95 

Dynowska 

Agnieszka 

Katarzyna 

Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: choroba 

nowotworowa I 

Wykład 15 

godz. 
4,94 

Sienkiewicz Zofia  Dr Pielęgniarstwo II Pielęgniarstwo wielokulturowe 
Wykład 15 

godz. 
4,94 
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Dedecjus Marek 

Krzysztof 

prof. 

dr hab. 
Pielęgniarstwo II Chirurgia onkologiczna II 

Wykład 10 

godz. 
4,93 

Pisarczyk 

Agnieszka 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

niewydolność krążenia i zaburzenia 

rytmu, nadciśnienie tętnicze I 

Wykład 15 

godz. 
4,93 

Rogowska  Sylwia 

Agnieszka 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: leczenie 

żywieniowe I 

Ćwiczenia 

klasyczne 80 
4,92 

Wiśniewska 

Renata 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

niewydolność oddechowa I 

Ćwiczenia 

MCSM 50 

godz. 

4,92 

Goncaryk Natasza Mgr Pielęgniarstwo II Statystyka medyczna I 

Ćwiczenia 

klasyczne 20 

godz. 

4,91 

Pisarczyk 

Agnieszka 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

niewydolność krążenia i zaburzenia 

rytmu, nadciśnienie tętnicze I 

Ćwiczenia 

klasyczne 40 

godz. 

4,91 

Płaczkiewicz Beata Dr Pielęgniarstwo II Psychologia zdrowia 

Ćwiczenia 

klasyczne 60 

godz. 

4,91 

Rogowska  Sylwia 

Agnieszka 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: rany 

przewlekłe i przetoki I 

Ćwiczenia 

klasyczne 40 

godz. 

4,91 

Sienkiewicz Zofia  Dr Pielęgniarstwo II Pielęgniarstwo wielokulturowe 

Ćwiczenia 

MCSM 50 

godz. 

4,91 

Dykowska 

Grażyna 
Dr Pielęgniarstwo II Seminarium dyplomowe 40 godz. 4,9 

Dynowska 

Agnieszka 

Katarzyna 

Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: choroba 

nowotworowa I 

Ćwiczenia 

MCSM 50 

godz. 

4,9 

Rogowska  Sylwia 

Agnieszka 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: rany 

przewlekłe i przetoki I 

Wykład 15 

godz. 
4,9 

Rogowska  Sylwia 

Agnieszka 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: rany 

przewlekłe i przetoki I 

Ćwiczenia 

MCSM  100 

godz. 

4,9 

Wiśniewska 

Renata 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

niewydolność oddechowa I 

Wykład 10 

godz. 
4,9 

Wiśniewska 

Renata 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

niewydolność oddechowa I 

Ćwiczenia 

klasyczne 20 

godz. 

4,9 
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Rogowska  Sylwia 

Agnieszka 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: leczenie 

żywieniowe I 

Wykład 15 

godz. 
4,89 

Szdujkis -

Szadurski Rafał 
Dr Pielęgniarstwo I Podstawowa opieka zdrowotna 

Wykład 

10godz 
4,88 

Głowacka Mariola dr hab. Pielęgniarstwo I Podstawy pielęgniarstwa 
Wykład 

15godz 
4,87 

Panek Katarzyna Mgr Pielęgniarstwo II Prawo w praktyce pielęgniarskiej 

Ćwiczenia 

klasyczne 40 

godz. 

4,87 

Papierz Wielisław prof. Pielęgniarstwo I Patologia 
Ćwiczenia 

20godz 
4,87 

Frydrysiak – 

Brzozowska 

Adrianna 

Mgr Pielęgniarstwo I Podstawy pielęgniarstwa w MCSM 
Ćwiczenia 

200godz 
4,86 

Pisarczyk 

Agnieszka 
Mgr Pielęgniarstwo II 

Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: 

niewydolność krążenia i zaburzenia 

rytmu, nadciśnienie tętnicze I 

Ćwiczenia 

MCSM 100 

godz. 

4,86 

Sikorska Beata prof. Pielęgniarstwo I Patologia 
Wykład 20 

godz. 
4,86 

Sikorska Beata prof. Pielęgniarstwo I Patologia 
Ćwiczenia 

100 godz. 
4,86 

Dedecjus Marek 

Krzysztof 

prof. 

dr hab. 
Pielęgniarstwo II Chirurgia onkologiczna II 

Ćwiczenia 

klasyczne 80 

godz. 

4,85 

Janecka Wioletta Mgr Pielęgniarstwo II 
Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: cukrzyca I 

Ćwiczenia 

klasyczne 20 

godz. 

4,85 

Janecka Wioletta Mgr Pielęgniarstwo II 
Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: cukrzyca I 

Ćwiczenia 

MCSM 50 

godz. 

4,85 

Michalska 

Małgorzata 
Mgr Pielęgniarstwo I Zakażenia szpitalne 

Ćwiczenia 

30godz 
4,85 

Biniewicz 

Małgorzata 
Mgr Pielęgniarstwo I Radiologia 

Wykład 

20godz 
4,84 

Janecka Wioletta Mgr Pielęgniarstwo II 
Opieka i edukacja terapeutyczna w 

chorobach przewlekłych: cukrzyca I 

Wykład 10 

godz. 
4,84 

Benirowska Sylwia Mgr Pielęgniarstwo I Podstawy pielęgniarstwa 
Konwersatori

um 60godz 
4,83 

Biniewicz 

Małgorzata 
Mgr Pielęgniarstwo I Radiologia 

Ćwiczenia 

15godz 
4,83 

Caban Grzegorz Mgr Pielęgniarstwo I Farmakologia 
Wykład 

25godz 
4,83 
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Głowacka Mariola  dr hab. Pielęgniarstwo II 
Pielęgniarstwo w praktyce 

międzynarodowej 

Ćwiczenia 40 

godz. 
4,83 

Kornatowski 

Maciej 
Dr Pielęgniarstwo II Seminarium dyplomowe 20 godz. 4,83 

Michalska 

Małgorzata 
Mgr Pielęgniarstwo I Podstawy pielęgniarstwa w MCSM 

Ćwiczenia 

100godz 
4,83 

Reszelska 

Agnieszka 
Mgr Pielęgniarstwo I Podstawy pielęgniarstwa w MCSM 

Ćwiczenia 

200godz 
4,83 

Dykowska 

Grażyna 
Dr Pielęgniarstwo II Zarządzanie w pielęgniarstwie 

Ćwiczenia 

klasyczne 

100 godz. 

4,82 

Głowacka Mariola dr hab. Pielęgniarstwo I Badania fizykalne 
Wykład 

15godz 
4,82 

Tomasiewicz 

Monika 
Mgr Pielęgniarstwo I 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia – Pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia 

Ćwiczenia 

15godz 
4,81 

Średnia ocen          4,81 

Caban Grzegorz Mgr Pielęgniarstwo I Farmakologia 
Ćwiczenia 

60godz 
4,8 

Płaczkiewicz Beata Dr Pielęgniarstwo II Psychologia zdrowia 
Wykład 20 

godz. 
4,79 

Tomasiewicz 

Monika 
Mgr Pielęgniarstwo I 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia – Pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia w MCSM 

Ćwiczenia 

40godz 
4,79 

Tomasiewicz 

Monika 
Mgr Pielęgniarstwo I 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia – Pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia 

Wykład 

25godz 
4,79 

Wrońska Irena 
prof. 

dr hab. 
Pielęgniarstwo II 

Pielęgniarstwo w perspektywie 

międzynarodowej 

Wykład 15 

godz. 
4,79 

Michalska 

Małgorzata 
Mgr Pielęgniarstwo I 

Współpraca w zespołach opieki 

zdrowotnej 

Ćwiczenia 

40godz 
4,78 

Cichocka Renata Mgr Pielęgniarstwo I Badania fizykalne w MCSM 
Ćwiczenia 

156godz 
4,77 

Kornatowski 

Tomasz Karol 
Dr Pielęgniarstwo II Podstawy otolaryngologii II 

Wykład 10 

godz. 
4,76 

Kornatowski 

Tomasz Karol 
Dr Pielęgniarstwo II Podstawy otolaryngologii II 

Ćwiczenia 

klasyczne 80 

godz. 

4,73 

Gonczaryk 

Natasza 
Mgr Pielęgniarstwo I 

System informacji w ochronie 

zdrowia 

Ćwiczenia 

15godz 
4,71 

Dziewirz 

Przemysław 
Mgr Pielęgniarstwo I Mikrobiologia i parazytologia 

Ćwiczenia 

200godz 
4,7 

Panek Katarzyna Mgr Pielęgniarstwo II Prawo w praktyce pielęgniarskiej 
Wykład 10 

godz. 
4,69 
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Dziewirz 

Przemysław 
Mgr Pielęgniarstwo I Mikrobiologia i parazytologia 

Wykład 

20godz 
4,68 

Głowacka Mariola  dr hab. Pielęgniarstwo II Zarządzanie w pielęgniarstwie 
Wykład 20 

godz. 
4,63 

Węgrzynowska 

Ewa 
Mgr Pielęgniarstwo I Organizacja pracy pielęgniarskiej 

Ćwiczenia 

30godz 
4,63 

Węgrzynowska 

Ewa 
Mgr Pielęgniarstwo I Postawy pielęgniarstwa w MCSM 

Ćwiczenia 

100godz 
4,61 

Sieczka Sylwia Mgr Pielęgniarstwo I Podstawy pielęgniarstwa w MCSM 
Ćwiczenia 

200godz 
4,6 

Wiśniewska 

Paulina 
Mgr Pielęgniarstwo I Zdrowie publiczne 

Ćwiczenia 

30godz 
4,58 

Wróbel 

Małgorzata 
Mgr Pielęgniarstwo I Farmakologia w MCSM 

Ćwiczenia 

40godz 
4,51 

Izmajłowicz – 

Roszkowska Maja 
Mgr Pielęgniarstwo I 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w 

zagrożeniu życia 

Wykład 

20godz 
4,48 

Murlikiewicz 

Łukasz 
Dr Pielęgniarstwo II Seminarium dyplomowe 20 godz. 4,42 

Sienkiewicz Zofia Dr Pielęgniarstwo I Badania naukowe w pielęgniarstwie 
Wykład 

20godz 
3,77 

*kolorem czerwonym 

zaznaczono ilość ankiet 

poniżej 10      
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B. Kosmetologia  (studia I 

stopnia)     

Ocenie poddano 49 zajęć 

dydaktycznych    

Średnia ocen 4,61     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukow

y/tytuł 

zawodo

wy Przedmiot Rodzaj zajęć Średnia 

Błoch Katarzyna  mgr Aromaterapia Wykład 10 godz. 5 

Błoch Katarzyna  mgr Aromaterapia Ćwiczenia 40godz 5 

Sikorska - Iwańska Aleksandra mgr Seminarium  15 godz. 5 

Szabert - Kajkowska 

Aleksandra 
dr Seminarium 15 godz. 5 

Szymańska Anna  dr Seminarium 15 godz. 5 

Błoch Katarzyna  mgr 
Podstawy receptury 

kosmetycznej 
Ćwiczenia 120godz. 4,99 

Błoch Katarzyna  mgr GLP i GMP w kosmetologii Wykład 10 godz. 4,99 

Caban Grzegorz  mgr Farmakologia Wykład 15 godz. 4,99 

Błoch Katarzyna  mgr GLP i GMP w kosmetologii Ćwiczenia 20godz. 4,98 

Rzadkowolska Katarzyna mgr 
Patologie odżywiania z 

elementami popularnych diet 
Wykład 10 godz. 4,96 

Caban Grzegorz  mgr Farmakologia Ćwiczenia 60godz. 4,95 

Szymańska Anna  dr 
Organizacja i zarządzanie 

gabinetem kosmetycznym 
Wykład 10 godz. 4,93 

Szymańska Anna  dr 

Organizacja i zarządzanie 

gabinetem kosmetycznym Ćwiczenia 20godz. 4,92 

Rzadkowolska Katarzyna mgr 
Patologie odżywiania z 

elementami popularnych diet 
Ćwiczenia 40godz. 4,91 

Rzadkowolska Katarzyna mgr 
Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
Wykład 15 godz. 4,9 

Szabert - Kajkowska 

Aleksandra 
dr Fizjologia Ćwiczenia 40godz. 4,89 

Kornatowski Maciej  dr Anatomia z histologią Ćwiczenia 72godz. 4,85 

Szabert - Kajkowska 

Aleksandra 
dr Podstawy fizjoterapii i masażu Ćwiczenia 120godz. 4,84 

Artkop Joanna   dr Kosmetologia pielęgnacyjna Ćwiczenia 120godz. 4,83 

Szabert - Kajkowska 

Aleksandra 
dr Podstawy fizjoterapii i masażu Wykład 20 godz. 4,83 

Szymańska Anna  dr Kosmetologia upiększająca Wykład 20 godz.  4,83 

Rzadkowolska Katarzyna mgr 
Przedsiębiorczość i kultura 

pracy 
Ćwiczenia 30godz. 4,81 

Szymańska Anna  dr Kosmetologia upiększająca Ćwiczenia 212godz. 4,81 

Błoch Katarzyna mgr Chemia kosmetyczna Ćwiczenia 120godz. 4,79 

Kędziora - Kornatowska 

Kornelia 
Prof. Fizjologia Wykład 30godz. 4,79 
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Liberski Paweł prof Patofizjologia Wykład 15 godz. 4,79 

Rzadkowolska Katarzyna mgr Dietetyka Wykład 15 godz. 4,76 

Rzadkowolska Katarzyna mgr Dietetyka Ćwiczenia 80godz. 4,74 

Artkop Joanna   dr Kosmetologia pielęgnacyjna Wykład 15 godz. 4,73 

Moderacka Sandra  mgr 
Techniki masażu w 

kosmetologii 
Wykład 10 godz. 4,73 

Moderacka Sandra  mgr 
Techniki masażu w 

kosmetologii 
Ćwiczenia 80godz. 4,72 

Błoch Katarzyna mgr Chemia kosmetyczna Wykład 20 godz. 4,71 

Dziewirz Przemysław  mgr Mikrobiologia Wykład 15 godz. 4,69 

Wiśniewska Paulina  mgr Zdrowie publiczne Wykład 10 godz. 4,67 

Wiśniewska Paulina  mgr Zdrowie publiczne Ćwiczenia 20godz. 4,67 

Dziewirz Przemysław  mgr Mikrobiologia Ćwiczenia 30godz. 4,66 

Godlewska Renata  mgr 
Zaawansowane techniki 

makijażu profesjonalnego 
Ćwiczenia 120godz. 4,66 

Sikorska - Iwańska Aleksandra mgr Kosmetologia pielęgnacyjna Ćwiczenia 100godz. 4,64 

Godlewska Renata  mgr 
Zaawansowane techniki 

makijażu profesjonalnego 
Wykład 15 godz. 4,62 

Średnia ocen        4,61 

Leszczyńska Elżbieta  mgr Doraźna pomoc przedmedyczna Wykład 15 godz. 4,6 

Wiśniewska Paulina  mgr Zdrowie publiczne Ćwiczenia 20godz. 4,59 

Sikorska - Iwańska Aleksandra mgr Kosmetologia pielęgnacyjna Ćwiczenia 112godz. 4,54 

Wiśniewska Paulina  mgr Zdrowie publiczne Wykład 10 godz. 4,53 

Leszczyńska Elżbieta  mgr Doraźna pomoc przedmedyczna Ćwiczenia 120godz. 4,46 

Kolczyńska Eliza  mgr Seminarium 15 godz. 3,83 

Kolczyńska Eliza  mgr Wizaż i stylizacja Wykład 15 godz. 3,42 

Kolczyńska Eliza  mgr Wizaż i stylizacja Ćwiczenia 120godz. 3,39 

Broniarczyk - Dyła Grażyna  prof 

Niefarmakologiczne metody 

leczenia w kosmetologii i 

dermatologii  

Ćwiczenia 40godz. 2,11 

Broniarczyk - Dyła Grażyna  prof 

Niefarmakologiczne metody 

leczenia w kosmetologii i 

dermatologii  

Wykład 10 godz. 2,09 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość 

ankiet poniżej 10    
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B. Kosmetologia  (studia I 

stopnia)     

Ocenie poddano 60 zajęć dydaktycznych    

Średnia ocen 4,50     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Błoch Katarzyna mgr 
Podstawy receptury 

kosmetologicznej 
20g/wyk 5 

Błoch Katarzyna mgr 
Podstawy receptury 

kosmetologicznej 
60g/ćw 5 

Szymańska Anna mgr Seminarium licencjackie 15g sem 5 

Artkop Joanna dr Trychologia 25g/ćw 4,98 

Sieczka Anna mgr 
Ochrona własności 

intelektualnej 
10g/ćw 4,97 

Artkop Joanna dr Trychologia 15g/wyk 4,96 

Szymańska Anna mgr Estetyka 20g/wyk 4,96 

Moderacka Sandra mgr Modelowanie sylwetki 20g/ćw 4,92 

Kolczyńska Eliza mgr Kosmetologia pielęgnacyjna 30g/ćw 4,91 

Arktop Joanna dr 
Wprowadzenie do pracowni 

kosmetologicznej 
10g/ćw 4,88 

Kolczyńska Eliza mgr Seminarium licencjackie 15g sem 4,87 

Arktop Joanna dr 
Wprowadzenie do pracowni 

kosmetologicznej 
5g/wyk 4,86 

Moderacka Sandra mgr Kosmetologia pielęgnacyjna 30g/ćw 4,86 

Szabert - Kajkowska Aleksandra dr Seminarium licencjackie 15g sem 4,86 

Sikorska - Iwańska Aleksnadra mgr Podologia 15g/wyk 4,83 

Szymańska Anna mgr Higiena 10g/ćw 4,83 

Arktop Joanna dr Kosmetologia pielęgnacyjna 30g/wyk 4,82 

Sikorska - Iwańska Aleksnadra mgr Podologia g/ćw 4,82 

Szymańska Anna mgr Higiena 10g/wyk 4,82 

Szymańska Anna mgr Biologia medyczna 15g/ćw 4,81 

Wasilewska Agnieszka mgr Technologia informacyjna 30g/ćw 4,81 

Moderacka Sandra mgr 
SPA, Wellnes i odnowa 

biologiczna 
10g/wyk 4,79 

Szymańska Anna mgr Biologia medyczna 15g/wyk 4,79 

Podraska Agnieszka mgr Parazytologia 15g/ćw 4,77 

Rejch Barbara mgr 
Zakażenia w gabinecie 

kosmetycznym 
10g/wyk 4,75 

Szadujkis - Szadurski Rafał dr Anatomia z histologią 20g/ćw 4,74 
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Sieczka Anna mgr 
Ochrona własności 

intelektualnej 
5g/wyk 4,73 

Sikorska Beata prof. Genetyka 15g/ćw 4,72 

Podraska Agnieszka mgr Parazytologia 15g/wyk 4,71 

Sikorska - Iwańska Aleksandra mgr 
Wprowadzenie do  

kosmetologii 
10g/wyk 4,7 

Godlewska Renata  mgr Psychologia 20g/ćw 4,69 

Kędziora - Kornatowska Kornelia prof. Anatomia z histologią 30g/wyk 4,69 

Moderacka Sandra mgr Modelowanie sylwetki 5g/wyk 4,69 

Sikorska - Iwańska Aleksnadra mgr Seminarium licencjackie 15g sem 4,69 

Moderacka Sandra mgr 
SPA, Wellnes i odnowa 

biologiczna 
10g/ćw 4,67 

Sikorska Beata prof. Genetyka 15g/wyk 4,65 

Godlewska Renata  mgr Psychologia 10g/wyk 4,64 

Szymanowski Arkadiusz mgr Komunikacja interpersonalna 10g/wyk 4,63 

Szymanowski Arkadiusz mgr Komunikacja interpersonalna 10g/ćw 4,6 

Godlewska Renata mgr Medyczny makijaż korygujący 15g/wyk 4,59 

Godlewska Renata mgr Medyczny makijaż korygujący 20g/ćw 4,54 

Rejch Barbara  mgr 
Zakażenia w gabinecie 

kosmetycznym 
10g/wyk 4,53 

Antonowicz Mariola mgr Pierwszy krok na rynku pracy 30g/wyk 4,51 

Kornatowski Maciej dr Biofizyka 15g/wyk 4,5 

Średnia ocen        4,5 

Kolczyńska Eliza mgr Kosmetologia upiększająca 45g/ćw 4,47 

Liberski Paweł  prof. Biofizyka 13g/ćw 4,47 

Kornatowski Maciej dr Biofizyka 12g/ćw 4,42 

Koranowski Tomasz dr Alergologia w kosmetologii 10g/wyk 4,18 

Koranowski Tomasz dr Alergologia w kosmetologii 15g/ćw 4,1 

Kornatowski Tomasz dr Immunologia 15g/wyk 4,08 

Kornatowski Tomasz dr Immunologia 20g/ćw 3,97 

Kozakiewicz Mariusz prof. Chemia ogólna 10g/ćw 3,74 

Tomaszewska Liliana dr Etyka 20g/wyk 3,74 

Kozakiewicz Mariusz prof. Chemia ogólna 20g/wyk 3,71 

Kozakiewicz Mariusz prof. Biochemia 30g/ćw 3,69 

Kozakiewicz Mariusz prof. Biochemia 15g/wyk 3,6 

Broniarczyk - Dyła Grażyna prof. Dermatologia 15g/wyk 3,35 

Broniarczyk - Dyła Grażyna prof. Dermatologia 20g/ćw 3,23 

Broniarczyk - Dyła Grażyna prof. 
Wybrane aspekty medycyny 

estetycznej 
10g/wyk 2,89 

Broniarczyk - Dyła Grażyna prof. 
Wybrane aspekty medycyny 

estetycznej 
15g/ćw 2,8 
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C. Położnictwo (studia I 

stopnia)     

Ocenie poddano 33 zajęcia dydaktyczne    

Średnia ocen 4,82     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot Rodzaj zajęć Średnia 

Durzyńska Wioletta mgr 
Podstawy opieki położniczej w 

MCSM 

Ćwiczenia 

120godz 
5 

Głowacka Mariola dr hab. Badanie fizykalne 
Wykład 

15godz 
5 

Koźluk Maria mgr Język migowy 
Ćwiczenia 

20godz 
5 

Witkowska Katarzyna mgr 
Podstawy opieki położniczej w 

MCSM 

Ćwiczenia 

120godz 
5 

Witkowska Katarzyna mgr Seminarium 15godz 5 

Caban Grzegorz mgr Farmakologia 
Wykład 

30godz 
4,97 

Cichocka Renata mgr Badanie fizykalne w MCSM 
Ćwiczenia 

81godz 
4,97 

Biniewicz Małgorzata mgr Radiologia 
Wykład 

10godz 
4,96 

Biniewicz Małgorzata mgr Radiologia 
Ćwiczenia 

5godz 
4,96 

Michalska Małgorzata mgr Zakażenia szpitalne 
Ćwiczenia 

10godz 
4,96 

Murlikiewicz Łukasz dr Patologia 
Wykład 

40godz 
4,96 

Murlikiewicz Łukasz dr Patologia 
Ćwiczenia 

20godz 
4,96 

Głowacka Mariola dr hab. Badanie fizykalne w MCSM 
Ćwiczenia 

9godz 
4,95 

Caban Grzegorz mgr Farmakologia 
Ćwiczenia 

20godz 
4,93 

Dziewirz Przemysław mgr Mikrobiologia i parazytologia 
Ćwiczenia 

45godz 
4,9 

Durzyńska Wioletta mgr Podstawy opieki położniczej 
Konwersatoria 

15godz 
4,89 

Średnia ocen        4,82 

Sienkiewicz Zofia dr 
Badania naukowe w 

położnictwie 

Wykład 

20godz 
4,79 

Podraska Agnieszka mgr Mikrobiologia i parazytologia 
Ćwiczenia 

13godz 
4,78 
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Szabert-Kajkowska Aleksandra 
dr. n. o kult. 

fiz 

Rehabilitacja w położnictwie, 

neonatologii i ginekologii w 

MCSM 

Ćwiczenia 

15godz 
4,78 

Szabert-Kajkowska Aleksandra 
dr. n. o kult. 

fiz 

Rehabilitacja w położnictwie, 

neonatologii i ginekologii  

Wykład 

15godz 
4,78 

Piórkowska Kinga mgr 
Podstawy opieki położniczej w 

MCSM 

Ćwiczenia 

120godz 
4,77 

Podraska Agnieszka mgr Mikrobiologia i parazytologia Wykład 5godz 4,76 

Dziewirz Przemysław mgr Mikrobiologia i parazytologia 
Wykład 

20godz 
4,73 

Soroka Małgorzata dr Fizjologia 
Wykład 

20godz  
4,72 

Soroka Małgorzata dr Fizjologia 
Ćwiczenia 

15godz 
4,72 

Szabert-Kajkowska Aleksandra 
dr. n. o kult. 

fiz 

Rehabilitacja w położnictwie, 

neonatologii i ginekologii  

Ćwiczenia 

10godz 
4,72 

Gonczaryk Natasza mgr 
System informacji w ochronie 

zdrowia 

Ćwiczenia 

5godz 
4,71 

Piórkowska Kinga mgr Seminarium 15godz 4,71 

Szadujkis - Szadurski Rafał dr Podstawowa opieka zdrowotna 
Wykład 

10godz 
4,71 

Wiśniewska Paulina mgr Zdrowie publiczne 
Wykład 

10godz 
4,67 

Wiśniewska Paulina mgr Zdrowie publiczne 
Ćwiczenia 

10godz 
4,56 

Wróbel Małgorzata mgr Farmakologia 
Ćwiczenia 

15godz 
4,47 

Sienkiewicz Zofia dr 
Badania naukowe w 

położnictwie 

Wykład 

10godz 
4,44 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet 

poniżej 10    

C. Położnictwo (studia I 

stopnia)     

Ocenie poddano 87 zajęcia dydaktyczne    

Średnia ocen 4,70     

Nazwisko i imię nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Przedmiot Rodzaj zajęć Średnia 

Piórkowska Kinga mgr Seminarium dyplomowe 30g sem 5 

Rogowska Sylwia mgr 
Chirurgia w tym część 

pielęgniarska 
5g/ćw 5 

Witkowska Katarzyna mgr Opieka neonatologiczna 10g/ćw 5 

Durzyńska Wioletta mgr Podstawy opieki położniczej 30g/wyk 4,98 
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Durzyńska Wioletta mgr Opieka ginekologiczna 20g/wyk 4,98 

Radwan Michał prof. Embriologia i genetyka 25g/ćw 4,98 

Rogowska Sylwia mgr 
Chirurgia w tym część 

pielęgniarska 
10g/wyk 4,98 

Rogowska Sylwia mgr 
Chirurgia w tym część 

pielęgniarska 
15g/ćw MCSM 4,98 

Witkowska Katarzyna mgr Opieka neonatologiczna 10g/wyk 4,98 

Witkowska Katarzyna mgr Opieka neonatologiczna 30g/ćw MCSM 4,98 

Durzyńska Wioletta mgr Opieka ginekologiczna 10g/ćw 4,97 

Tomasiewicz Monika mgr 
Podstawy ratownictwa 

medycznego 
45g/ćw 4,97 

Witkowska Katarzyna mgr Seminarium dyplomowe 30g sem 4,97 

Radwan Michał prof. Embriologia i genetyka 25g/wyk 4,95 

Tomasiewicz Monika mgr 
Podstawy ratownictwa 

medycznego 
10g/wyk 4,95 

Durzyńska Wioletta mgr Etyka zawodu pielęgniarki 15d/ćw MCSM 4,93 

Godlewska Renata mgr Psychologia 15g/ćw 4,93 

Rzadkowolska Katarzyna mgr Przedsiębiorczość i kultura pracy  15g/wyk 4,93 

Durzyńska Wioletta mgr Opieka ginekologiczna 30g/ćw MCSM 4,92 

Kajdas - Duda Hanna mgr Neonatologia 10g/wyk 4,92 

Słodki Maciej prof. Położnictwo 20g/wyk 4,92 

Durzyńska Wioletta mgr Etyka zawodu pielęgniarki 10g/wyk 4,91 

Panek Katarzyna mgr Prawo medyczne 15g/wyk 4,91 

Płaczkiewicz Beata   Psychologia 45g/ćw MCSM 4,91 

Rzadkowolska Katarzyna mgr Dietetyka 10g/wyk 4,91 

Rzadkowolska Katarzyna mgr Przedsiębiorczość i kultura pracy 15g/ćw 4,91 

Soroka Małgorzata dr Fizjologia 20g/wyk 4,91 

Gałaj - Woźniak Anna mgr Podstawowa opieka zdrowotna 5g/ćw 4,9 

Izmajłowicz - Roszkowska 

Maja 
mgr 

Anestezjologia i stany zagrożenia 

życia 
10g/wyk 4,9 

Dądzik Dorota dr Pedagogika 30g/wyk 4,89 

Sieczka Anna mgr Ochrona własności intelektualnej 15g/wyk 4,89 

Izmajłowicz - Roszkowska 

Maja 
mgr 

Anestezjologia i stany zagrożenia 

życia 
15g/ćw MCSM 4,88 

Piórkowska Kinga mgr 
Techniki położnicze i prowadzenie 

porodu 
5g/wyk 4,88 

Durzyńska Wioletta mgr Podstawy opieki położniczej 
15g 

konwersatorium 
4,87 

Gałaj - Woźniak Anna mgr Podstawowa opieka zdrowotna 15g/ćw MCSM 4,87 

Cichocka Renata mgr 
Choroby wewnętrzne w tym część 

pielęgniarska 
10g/wyk 4,86 

Cichocka Renata mgr 
Choroby wewnętrzne w tym część 

pielęgniarska 
15g/ćw MCSM 4,86 
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Durzyńska Wioletta mgr Etyka zawodu pielęgniarki 5g/ćw 4,85 

Godlewska Renata mgr Psychologia 35g/wyk 4,85 

Kajdas - Duda Hanna mgr Neonatologia 5g/ćw 4,83 

Malinowski Witold prof. Wykład ogólnouczelniany 30g/wyk 4,83 

Panek Katarzyna mgr Prawo medyczne 15g/ćw MCSM 4,83 

Kajdas - Duda Hanna mgr Neonatologia 15g/ćw MCSM 4,82 

Tomasiewicz Monika mgr 
Anestezjologia i stany zagrożenia 

życia w tym część pielęgniarska 
30g/ćw MCSM 4,82 

Bienias Renata* mgr Pielęgniarstwo pediatryczne 10g/wyk 4,81 

Bienias Renata mgr Pielęgniarstwo pediatryczne 10g/ćw 4,81 

Malinowski Witold prof. Położnictwo 60g/ćw 4,81 

Rzadkowolska Katarzyna mgr Dietetyka 15g/ćw 4,81 

Kornatowski Maciej dr Biochemia i biofizyka 7g/ćw 4,78 

Węgrzynowska Ewa mgr Promocja zdrowia 10g/wyk 4,78 

Kornatowski Maciej dr Biochemia i biofizyka 12g/wyk 4,76 

Ciemiecka Aleksandra mgr 
Podstawy opieki położniczej: w 

tym podstawy pielęgniarstwa  

160g/ćw 

MCSM 
4,72 

Dedecjus Marek prof. Chirurgia 5g/ćw 4,72 

Skibicka - Piechna Alicja   Pedagogika 15g/ćw 4,72 

Cichocka Renata mgr 
Choroby wewnętrzne w tym część 

pielęgniarska 
5g/ćw 4,71 

Średnia ocen        4,7 

Maciejewska Joanna mgr Pielęgniarstwo pediatryczne 15g/ćw MCSM 4,69 

Wasilewska Agnieszka mgr Technologia informacyjna 15g/e-learning 4,69 

Dedecjus Marek prof. Chirurgia 10g/wyk 4,67 

Wasilewska Agnieszka mgr Technologia informacyjna 15g/ćw 4,67 

Wiśniewska Paulina mgr Zdrowie publiczne 15g/wyk 4,67 

Witkowska Katarzyna mgr Opieka położnicza 10g/ćw 4,67 

Brzezińska Agnieszka mgr 
Psychiatria w tym część 

pielęgniarska 
15g/ćw MCSM 4,65 

Nowosielski Michał  prof. Socjologia 20g/wyk 4,65 

Nowosielski Michał  prof. Socjologia 10g/ćw 4,65 

Szadujkis - Szadurski Rafał dr Podstawowa opieka zdrowotna 10g/wyk 4,65 

Wiśniewska Paulina mgr Zdrowie publiczne 15g/ćw 4,65 

Witkowska Katarzyna mgr Opieka położnicza 60g/ćw MCSM 4,64 

Kornatowski Maciej dr Anatomia 33g/ćw 4,63 

Witkowska Katarzyna mgr Opieka położnicza 20g/wyk 4,62 

Brzezińska Agnieszka mgr 
Psychiatria w tym część 

pielęgniarska 
10g/wyk 4,6 

Brzezińska Agnieszka mgr 
Psychiatria w tym część 

pielęgniarska 
5g/ćw 4,6 

Soroka Małgorzata dr Fizjologia 15g/ćw 4,6 
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Kornatowski Maciej dr Psychiatria 10g/wyk 4,58 

Kornatowski Maciej dr Psychiatria 5g/ćw 4,57 

 Papierz Wielisław prof. Anatomia 45g/wyk 4,57 

 Papierz Wielisław prof. Anatomia 27g/ćw 4,57 

Węgrzynowska Ewa mgr Promocja zdrowia 20g/ćw 4,5 

Kędziora - Kornatowska 

Kornelia 
prof. Choroby wewnętrzne 5g/ćw 4,4 

Piusińska Katarzyna lek Pediatria 10g/ćw 4,4 

Kędziora - Kornatowska 

Kornelia 
prof. Choroby wewnętrzne 10g/wyk 4,38 

Piusińska Katarzyna lek Pediatria 10g/wyk 4,38 

Antoszewska Marzanna mgr Organizacja pracy położnej 10g/wyk 4,23 

Tomaszewska - Caban Edyta mgr 
Techniki położnicze i prowadzenie 

porodu 

110g/ćw 

MCSM 
3,75 

Kozakiewicz Mariusz prof. Biochemia i biofizyka 3g/ćw 3,74 

Kozakiewicz Mariusz prof. Biochemia i biofizyka 13g/wyk 3,6 

Pertyński Tomasz prof. Ginekologia 10g/ćw 3,03 

Pertyński Tomasz prof. Ginekologia 20g/wyk 2,87 

*kolorem czerwonym zaznaczono ilość ankiet 

poniżej 10    

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (WNHI, WNS, 

WNZ)    

Ocenie poddano 20  zajęć dydaktycznych     

Średnia ocen 4,70       

Nazwisko i imię 

nauczyciela 

akademickiego 

stopień 

naukowy/tytuł 

zawodowy Wydział Kierunek Przedmiot 

Rodzaj 

zajęć Średnia 

Pankowski Michał mgr WNZ Kosmetologia 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 5 

Borkowska Anna mgr WNS 
Ekonomia, 

Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

Lektorat - 

język 

niemiecki 

ćw 4,97 

Kluge Dagmara mgr WNS 
Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,96 

Szymańska Izabela mgr WNZ Pielęgniarstwo 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,96 

Szymańska Izabela mgr WNZ Kosmetologia 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,91 
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Pankowski Michał mgr WNZ Pielęgniarstwo 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,89 

Pankowski Michał mgr WNHI Nowe media 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,88 

Pankowski Michał mgr WNHI Pedagogika 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,88 

Dąbrowski Adam mgr WNHI Praca socjalna 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,86 

Kaczmarczyk Agnieszka dr WNS Ekonomia 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,81 

Nowakowska Adrianna mgr WNS Ekonomia 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,81 

Nowakowska Adrianna mgr WNHI Pedagogika 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,74 

Borkowska Anna mgr WNHI Filologia 

Lektorat - 

język 

niemiecki 

ćw 4,7 

Średnia ocen            4,7 

Potrzuska-Bisping Kinga mgr WNZ Pielęgniarstwo 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,68 

Nowakowska Adrianna mgr WNHI Informatyka 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,61 

Potrzuska-Bisping Kinga mgr WNZ Kosmetologia 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,5 

Kluge Dagmara mgr WNHI Pedagogika 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,4 

Kluge Dagmara mgr WNHI 
Pedagogika 

przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,39 

Potrzuska-Bisping Kinga mgr WNZ Położnictwo 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 4,18 

Nowakowska Adrianna mgr WNS 
Bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

Lektorat - 

język 

angielski 

ćw 3,97 

*kolorem czerwonym oznaczono ilość ankiet poniżej 10     
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• 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 2021/2022 studenci wszystkich kierunków mieli możliwość 

rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych:  

Wydział Nauk o Zdrowiu:  

1. SKN Cosmeo 

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  
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7.3. Sekcja Gier Karcianych  

• Zastosowano 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. Należy zaznaczyć, 

że Akademia Mazowiecka w Płocku ściśle współpracuje z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. Współpraca ta przyjmuje następujące formy: 

• Konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi celem dostosowania oferty edukacyjnej 

do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego;  

• Udział interesariuszy zewnętrznych w ocenie stopnia osiągania efektów uczenia się oraz 

ocenie programów studiów; 

• Udział interesariuszy zewnętrznych w określaniu tematyki prac dyplomowych; 

• Podpisywanie porozumień z podmiotami rynku pracy powiązanymi z prowadzonymi 

w Uczelni kierunkami studiów lub kierunkami planowanymi do uruchomienia; 

• Zapewnienie właściwych dla kierunków studiów miejsc odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich weryfikacji;  

• Wdrażanie do praktyki edukacyjnej wniosków wynikających z monitoringu losów 

absolwentów; 

• Podejmowanie wspólnych inicjatyw dydaktycznych i badawczych, w tym 

współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi w ramach spotkań seminaryjnych 

i konferencyjnych; 

• Udział interesariuszy zewnętrznych w kształceniu na prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym zatrudnienie kadry nauczycieli posiadających aktualne doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią; 

• Zbieranie innych informacji z otoczenia społeczna– gospodarczego, mogących mieć 

znaczenie dla zapewniania jakości kształcenia;  

• Prowadzenie corocznej oceny współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

i wykorzystanie jej wyników w doskonaleniu procesu kształcenia. 

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego zapraszani są na posiedzenia rady 

programowo-dydaktycznej oraz spotkania zespołów ds. jakości kształcenia, na których mają 

możliwość wyrażenia opinii na temat procesu kształcenia i programów studiów. 
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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 

 

Zebranie Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia na kierunku filologia 

WNHI Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku w roku 

akademickim 2021/22 odbyło się w 

formie zdalno-korespondencyjnej z 

uwagi na brak możliwości ustalenia 

terminu spotkania dogodnego dla 

wszystkich interesariuszy. Kierownik 

Zakładu Filologii, dr Aneta Dłutek, 

wystosowała pisma drogą mailową do 

następujących osób – członków 

Zespołu: 

Anna Drzewiecka – Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Warszawie, Filia w Płocku 

Edyta Mierzejewska – Dyrektor 

Wydziału Promocji i Sportu Urzędu 

Miasta Płocka, 

Natalia Frąckiewicz – przedstawiciel 

studentów filologii. 

W opinii Dyrektor Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Warszawie, Filia w 

Płocku, Uczelnia dba o ciągły rozwój 

filologii, zatrudnia profesjonalną kadrę 

akademicką, a praktyczność programu 

kształcenia na kierunku jest spójna z 

oczekiwaniami rynku pracy i gwarantuje 

studentom świetne przygotowanie do 

wejścia w rynek pracy, tym samym 

następuje adekwatna realizacja 

zakładanych efektów kształcenia. 

Dodatkowo, w opinii przytoczone są 

wyniki badań rynku pracy Barometr z 

2022 roku, z których wynika, że zawody 

tłumacza i nauczyciela języka 

angielskiego pozostają w równowadze 

na regionalnym rynku pracy, a zatem 

zdaniem Pani Drzewieckiej istnieje 

zbliżona liczba ofert pracy dla 

absolwentów obu oferowanych 

specjalizacji. 

W wyniku konsultacji z 

przedstawicielem Urzędu Miasta Płocka, 

Dyrektor Edytą Mierzejewską, program 

kształcenia na kierunku filologia został 

oceniony jako odpowiadający na 

potrzeby społeczno-gospodarcze 

regionu, jest „niezwykle bogaty, 

interesujący i z pewnością pozwoli 
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przyszłym studentom na zdobycie 

niezbędnych umiejętności i wiedzy”. 

Podobnie brzmi głos studentów, 

reprezentowanych przez ich 

przedstawiciela – członka Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia, podtrzymujący 

stwierdzenie, że działania na kierunku 

filologia „podążają w dobrym kierunku”.  

Rozwój współpracy w 

zakresie realizacji zajęć 

praktycznych, praktyk 

zawodowych i staży   

 

Uczelnia współpracuje w zakresie 

organizacji praktyk z szkołami, 

przedszkolami, firmami i 

przedsiębiorstwami z Płocka i okolic. 

W ubiegłym roku akad. w ramach 

praktyk nawiązano współpracę z 

Centrum Edukacji Sp. z o.o., Drastic 

Mouse Studio - Piotr Kosek 

(Astrofaza), Fundacją na Rzecz 

Promocji i Rozwoju "Głos Młodych". 

W ramach praktyk nauczycielskich 

kontynuowana była współpraca ze 

Szkołą Podstawową nr 18 w Płocku i 

Szkołą Podstawową nr 23 w Płocku. 

Ponadto, podpisano 61 umów 

indywidulanych o organizację praktyk 

zawodowych z wybranymi przez 

studentów instytucjami/firmami. 

Prowadzone były działania polegające 

na dystrybucji ofert pracy/staży 

pozyskanych od pracodawców oraz 

instytucji rynku pracy i udostępnianie 

ich studentom poprzez stronę 

internetową, profil facebookowy oraz 

Wirtualną Uczelnię, m in. 

lektor/lektorka języka angielskiego w 

Pracowni Językowej Mowa i Słowa; 

nauczyciel języka angielskiego w 

Przedszkolu Akademickim przy PUZ 

we Włocławku; pracownik biurowy z 

językiem angielskim w branży 

transportowej. 

Zdaniem pracodawców realizujących 

praktykę zawodową, współpraca 

przebiega prawidłowo. 
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Konsultacje z 

przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego w 

ramach odbywania 

praktyk zawodowych i 

systemu ich weryfikacji 

 

Prowadzone są 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 arkusze oceny 

praktyk oraz sprawozdanie z efektów 

uczenia się. Wydziałowi opiekunowie 

praktyk mają kontakt z osobami 

odpowiedzialnymi za realizację 

praktyk w instytucjach i firmach oraz 

dokonują hospitacji miejsc praktyk, 

które dokumentowane są protokołem 

hospitacji.  

W kwestii organizacji praktyk 

pracodawcy w ubiegłym roku 

akademickim mieli nadal obawy przed 

przyjmowaniem studentów na praktyki 

ze względu na pandemię. Prosili również 

o ograniczenie liczebności grup 

studentów odbywających praktyki 

śródroczne. Takie rozwiązanie 

wprowadzono – w obecnym roku 

akademickim liczebność grup na 

praktykach wynosi 4 osoby. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w 

określaniu tematyki 

prac dyplomowych 

W trakcie zebrania  Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia 17 października 2022r. 

przedstawiono obszary badawcze prac 

dyplomowych najczęściej 

wybieranych przez studentów w 

ubiegłym roku akademickim z prośbą 

skierowaną do zaproszonych gości, 

przedstawicieli pracodawców 

uczestniczących w procesie kształcenia 

studentów filologii angielskiej, o 

odniesienie się do praktyczności 

podejmowanych przez studentów 

tematów.  

Zarówno według przedstawiciela szkoły, 

w której odbywają się praktyki 

nauczycielskie, jak i przedstawiciela biur 

tłumaczeniowych, w których 

realizowane są praktyki grup 

translatorycznych, tematyka prac 

dyplomowych jest interesująca i 

aktualna. Cieszy fakt podejmowania 

tematów związanych z kształceniem 

językowym uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Zdaniem Pani 

Dyrektor Liliany Tomaszewskiej 

(Szkoła podstawowa nr 23 w Płocku) jest 

to obszar niezwykle istotny w 

kształceniu nauczycieli, nie tylko w 

odniesieniu do dzieci, które mają 

specyficzne trudności w uczeniu, ale i 

tych wybitnie zdolnych. Warto również, 
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zdaniem pracodawców, podejmować 

tematykę o charakterze innowacyjnym, 

dającym perspektywy rozwoju 

zawodowego w wybranych zawodach. 

Współpraca Uczelni z 

władzami miasta i 

regionu na rzecz 

rozwoju ich funkcji 

akademickiej 

Dr Anna Suwalska-Kołecka pozyskała 

grant na finansowanie badań w ramach 

konkursu Prezydenta Miasta Płocka 

„Współpraca z wyższymi uczelniami”. 

Pozyskane środki umożliwiły Pani 

Doktor zgromadzenie materiału 

źródłowego w Londynie niezbędnego 

do prowadzenia badań pt. „Caryl 

Churchill: teatr wobec kryzysu XXI 

wieku”. Aktywność wpisuje się w 

działania na rzecz rozwoju potencjału 

naukowo-badawczego zarówno 

regionu, jak i kierunku filologia. 

--- 

Podpisywanie przez 

Uczelnię porozumień z 

władzami 

samorządowymi, 

instytucjami 

edukacyjnymi i 

instytucjami rynku 

pracy  

Planowane podpisanie porozumienia z 

Sochaczewską Szkołą Realną – 

październik/listopad. 

--- 

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. Z analizy danych 

dotyczących absolwentów kierunku 

Filologia z roku 2019 wynika, że do 

31.12.2020 r. 74% absolwentów miało 

doświadczenie w pracy. Około 35% 

absolwentów studiów I stopnia podjęło 

naukę na studiach II stopnia. Analiza 

wielkości Względnego Wskaźnika 

Bezrobocia wskazuje, że stopa 
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bezrobocia wśród absolwentów 

studiów II stopnia jest niższa niż stopa 

bezrobocia w ich miejscu 

zamieszkania i wynosi 0,43. 

Bezrobocie w przypadku absolwentów 

studiów I stopnia jest wyższe niż stopa 

bezrobocia w ich miejscu 

zamieszkania i wynosi 1,5. Średnie 

zarobki absolwentów studiów II 

stopnia kształtują się na poziomie 

średniego wynagrodzenia w miejscu 

zamieszkania i są dwa razy wyższe niż 

absolwentów studiów I stopnia. Dane 

dotyczące losów absolwentów i 

wnioski zostały przedstawione i 

omówione na posiedzeniu Senatu w 

dniu 29.03.2022 r. 

Podejmowanie 

wspólnych inicjatyw 

dydaktycznych i  

badawczych. 

Współdziałanie z 

interesariuszami 

zewnętrznymi w 

ramach spotkań 

seminaryjnych, 

konferencyjnych, w 

tym konferencji i kół 

studenckich 

Dr Anna Suwalska-Kołecka w 

odpowiedzi na zaproszenie 

Uniwersytetu Gdańskiego, włączyła 

się we wspólne działania na rzecz 

programu „Between. Edukacja 2021”. 

Uczestnictwo koła studenckiego 

filologii w seminarium naukowym 

PAIS - Polskie Towarzystwo Badań 

Irlandystycznych na temat twórczości 

Jamesa Joyce’a. 

Uczestnictwo koła studenckiego 

filologii w oprowadzaniu kuratorskim 

Małgorzaty Sady w Muzeum 

Mazowieckim na wystawie o 

Franciszce i Stefanie Themerson – 

omówienie obszarów badawczych. 

Spotkania online na zaproszenie koła 

filologii z amerykańską poetką Aga 

Chapas oraz z nauczycielem szkoły 

specjalnej w Missisipi Magie Hodges. 

Kontynuacja współpracy. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w 

kształceniu na 

prowadzonych 

Kadra dydaktyczna to również 

praktycy zawodów, do których 

kształceni są studenci filologii. 
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kierunkach studiów, w 

tym zatrudnianie kadry 

nauczycieli 

posiadających aktualne 

doświadczenie 

zawodowe zdobyte 

poza uczelnią.  

Zaangażowanie 

pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub 

naukowo-badawcze w 

działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

Udział pracowników kierunku w 

ofercie szkoleń skierowanych do 

lokalnego środowiska biznesu i szkół: 

„Edukacja globalna w szkole” dr 

Danuta Pietrzak – szkolenie na temat 

edukacji globalnej. 

 

 

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 

 

• W roku 2020 w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku realizowany był 

projekt finansowany ze środków 

europejskich: Badanie potrzeb 

lokalnego rynku pracy subregionu 

płockiego. Zapotrzebowanie na nowe 

kompetencje absolwentów 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku (POWR.03.05.00-00-z 050/18, 

współfinansowany z EFS, w ramach 

Programu Operacyjnego POWER, 

działanie 3.5 Kompleksowe programy 

szkół wyższych).  

 

Na podstawie przedstawionych danych 

należy stwierdzić, że zapotrzebowanie 

palcówek edukacyjnych na absolwentów 

filologii angielskiej jest wysokie. 

Wysoko (35%) lub bardzo wysoko 

(35%) ocenione jest również 

przygotowanie kandydatów do pracy w 

placówkach edukacyjnych i 

opiekuńczych. 

Wspólne 

przedsięwzięcia z 

podmiotami 

zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o 

charakterze 

społecznym, 

kulturalnym etc.) 

 

Współpraca z Płocką Lokalną 

Organizacją Turystyczną w organizacji 

wydarzeń o charakterze kulturalnym – 

noc muzeów, spacery turystyczne. 

Konkurs tłumaczeniowy Książnicy 

Płockiej „Mnie ta ziemia od innych 

droższa” – praca w jury konkursowym 

przedstawicieli kierunku. 

 

--- 

Inne formy współpracy - - 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 20.10.2022 r. 
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NAZWISKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE: dr Agnieszka 

Kaczmarczyk, dr Aneta Dutek, dr Ewa Chojnacka, dr Danuta Pietrzak, Wojciech Pietrzak (przedstawiciel 

studentów) 

 

INFORMATYKA 

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 

 

Kontynuacja konsultacji w 

celu uzyskania wskazówek 

wskazujących dalszy rozwój 

kierunków kształcenia . 

Zaakceptowano 

zaproponowane zmiany 

 

Rozwój współpracy w zakresie realizacji 

zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i 

staży   

 

Kontynuowana współpraca z 

takimi instytucjami, jak 

Plocman, SoftHard, Cisco, 

Oracle, Urząd 

Marszałkowski, Pogotowie 

Płockie, Mazowiecki 

Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy, Zakład 

Energetyczny oraz ze 

szkołami głównie z terenu 

Płocka i okolic 

 

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 

-  

Współpraca Uczelni z władzami miasta i 

regionu na rzecz rozwoju ich funkcji 

akademickiej 

Współpraca przy tworzeniu 

Hackakton Płock. 

 

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) 

Udział w konkursie 

Informatycznym “Hackaton” 

aktywny udział w konferencji 

studenckiej 

 

 

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 

specjalistami w zakresie 

Informatyki 
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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. konferencji 

(np. Urząd Miasta Płocka, 

Urząd Marszałkowski), 

Cisco, Oracle 

 

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  

 

Wspólne przedsięwzięcia z podmiotami 

zewnętrznymi (Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze społecznym, 

kulturalnym etc.) 

 

-  

Inne formy współpracy   

   

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 28.10.2022 

NAZWISKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE: Robert Kapturski 
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ZARZĄDZANIE 

 

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 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: XVI Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa pn.: Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, 

finansów, ubezpieczeń i bankowości. Mazowiecka Uczelnia Publiczna, 

10.06.2022 r. 

Wdrażanie do praktyki edukacyjnej 

wniosków wynikających z monitoringu 

losów absolwentów; 

 

Nie zrealizowano jeszcze pełnego cyklu kształcenie na kierunku 

zarządzanie. 
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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 inż. Leszek Pruszkowski, mgr 

Piotr Śladowski, mgr Krzysztof Krakowski). 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 

 

Udział dr. Andrzeja Jagodzińskiego i mgr inż. Piotra Uździckiego w 

projekcie „Akademia Ekonomii Praktycznej- warsztaty dla młodzieży” 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach 

programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Kierownikiem w/w 

projektu jest dr Anna Nowacka Prorektora do Prorektor ds. Nauki i 

Rozwoju Akademii Mazowieckiej w Płocku 

Wspólne przedsięwzięcia z podmiotami 

zewnętrznymi (Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

Współpraca z lokalnymi ośrodkami naukowymi: 

 

1. Udział dr. inż. Sławomira Kowalskiego i dr. Andrzej 

Jagodzińskiego w Grancie Naukowo-Badawczym Prezesa 

Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą Region 

Mazowiecki w latach 1990-2021. 0110.2021 – 31.03.2022r. 

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Region mazowiecki w 

latach 1990-2021 Gospodarka, ICT, społeczeństwo, kultura. 

Towarzystwo Naukowe Płockie. 15.06.2022 r. Zagadnienia 

omawiane przez uczestników konferencji  odnosiły się do różnych 

aspektów rozwoju regionu mazowieckiego w latach 1990–2021. 

Celem dyskusji, a także monografii było zwrócenie uwagi na 

zagadnienia związane z rozwojem regionu mazowieckiego, 

szczególnie w kontekście gospodarki, ICT, społeczeństwa i 

kultury. 

3. Odczyt dr. inż. Leszka Pruszkowskiego w siedzibie Towarzystwa 

Naukowego Płockiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ISTOTNA 

DETERMINANTA ROZWOJU CYWILIZACJI w dniu 

07.10.2021. 

 

 

Inne formy współpracy:  Wykłady otwarte: 

1. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 

8-9 listopada 2021 r.; 

2. Wykład otwarty Waluty cyfrowe i zdecentralizowane finanse – 

nowy etap rozwoju innowacji finansowej – wykład FPB, który 

odbył się dnia 16 listopada 2021 r. Wykład poprowadzony został 
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przez Dra Pawła Widawskiego -Wiceprezesa Zarządu Fundacji 

Polska Bezgotówkowa. 

3. Wykład otwarty Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 

systemie bezpieczeństwa państwa z elementami kadrowymi, który 

odbył się dnia 18 listopada 2021 r. poprowadzony przez Majora 

Janusza Brzezińskiego. 

4. Wykład otwarty Allegro: Bezpieczne zakupy w sieci, który odbył 

się dnia 14.12.2021r. i został poprowadzony przez Pana Filipa 

Przygockiego. 

5. Wykład otwarty: Ekonomia społeczna na rolkach, który odbył 

się 16.05.2022 r. 

6. Wykład zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej, w którym udział wzięli Tomasz Araucz oraz Bartosz 

Dębski z „Czystej Formy”.  

7. Wykład otwarty : Wojska obrony terytorialnej w Systemie 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej”, który 

odbył się 21.03.2022 r. i został poprowadzony przez 6 Brygadę 

Wojsk Obrony Terytorialnej RP. 

8. Wykład otwarty pt. Human Capital Measurement Methods and 

Approaches w ramach programu ERASMUS+. Prelegentem była 

Dr Nilcan Mert z uczelni partnerskiej – Ardahan University 

(Turcja). Wykład odbył się dnia 25 października 2021 r. 

9. Wykład otwarty pt. Strategic management w ramach programu 

ERASMUS+. Prelegentem był Dr Veljko M. Mijušković z 

uczelni partnerskiej – Belgrade University (Serbia). Wykład 

odbył się dnia 17 listopada 2021 r. 

10. Wykład zdalny dla pracowników i studentów Uniwersytetu 

Narodowego  w Umaniu nt. „Finansów Unii Europejskiej” – 

09.02.2022 r. przeprowadzony przez dr. inż. Sławomira 

Kowalskiego.  

 

Organizacja przedsięwzięć naukowych w charakterze 

ogólnopolskim:  

Organizator-XI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej: 

Teraźniejszość i perspektywy w badaniach studenckich, Płock, 26 

kwietnia 2022 r. 

27.05.2022 r - Organizacja II Sympozjum Naukowe p.n.: 

Współczesne koncepcje i metody zarządzania zasobami ludzkimi. W 

Sympozjum wzięli udział pracownicy innych Uczelni m.in.: 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Ekonomiczno - 

Humanistycznej w Warszawie, Uniwersytetu im. Kazimierza 
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Wielkiego w Bydgoszczy, oraz praktycy z zakresu HR, jak również 

studenci z Kierunku Zarządzania.   

 

 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 17 października 2022 

 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

dr Andrzej Jagodziński 

 

PEDAGOGIKA ORAZ PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 
 

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 oraz 

podczas hospitacji miejsc praktyk. 

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 kierunków 

pedagogicznych –  zwrócenie 

uwagi na umiejętność pracy z 

dziećmi z 

niepełnosprawnością, 

wzmocnienie kontroli nad 

przebiegiem lekcji, 

wzmocnienie przygotowania 

językowego w zakresie 

prawidłowej wymowy języka 

angielskiego. 

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   

 

Uczelnia współpracuje w zakresie 

organizacji praktyk z wieloma szkołami, 

przedszkolami, placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi, instytucjami pomocy 

społecznej z Płocka i okolic. W roku 

akademickim 2021/2022. w ramach 

praktyk nawiązano współpracę z:  

Miejskim Przedszkolem nr 1 w Płocku 

Zdaniem pracodawców 

realizujących praktykę 

zawodową, współpraca 

przebiega prawidłowo. 
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Miejskim Przedszkolem nr 10 w Płocku 

Miejskim Przedszkolem nr 11 w Płocku 

Miejskim Przedszkolem nr 14 w Płocku 

Miejskim Przedszkolem nr 25 w Płocku 

Centrum Edukacji Sp. z o.o. 

Zakład ds. Jakości Kształcenia w 

współpracował systematycznie  z 

BSPZiK, które  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.  

Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno -

gospodarczego w ramach 

odbywania praktyk zawodowych 

i systemu ich weryfikacji 

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia na 

kierunku Pedagogika II stopnia ora 

Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna 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 

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. Miejsca praktyk min. 10% 

W kwestii organizacji praktyk 

pracodawcy w ubiegłym roku 

akademickim mieli nadal 

obawy przed przyjmowaniem 

studentów na praktyki ze 

względu na pandemię. Prosili 

o ograniczenie liczebności 

grup studentów 

odbywających praktyki 

śródroczne. 
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studentów podlega hospitacji w ciągu 

jednego roku akademickiego. Hospitacje 

miejsc praktyki dokumentowane są 

protokołem hospitacji. 

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. Miejskie Przedszkole nr 1 w Płocku,  

6. Miejskie Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 3 w Płocku,  

7. Miejskie Przedszkole nr 4 w Płocku,  

8. Miejskie Przedszkole nr 10 w Płocku,  

9. Miejskie Przedszkole nr 11 w Płocku,  

10. Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku,  

11. Świetlica Środowiskowa „Słoneczny 

Krąg” w Płocku, 

12. Świetlica Środowiskowa „Iskierka” 

w Płocku,  

13. Świetlica Miejska nr 3 w Płocku,  

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w 

Płocku. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

  

 

 

Współpraca Uczelni z władzami 

miasta i regionu na rzecz 

rozwoju ich funkcji 

akademickiej 

Realizacja projektu „Model kształcenia 

nauczycieli do pracy w warunkach 

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). 
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Podpisywanie przez Uczelnię 

porozumień z władzami 

samorządowymi, instytucjami 

edukacyjnymi i instytucjami 

rynku pracy  

 

BSPZK przygotowało porozumienia i 

umowy dotyczące organizacji praktyk 

zawodowych. Instytucje oświatowe: 

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. Miejskie Przedszkole nr 1 w Płocku,  

6. Miejskie Przedszkole z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 3 w Płocku,  

7. Miejskie Przedszkole nr 4 w Płocku,  

8. Miejskie Przedszkole nr 10 w 

Płocku,  

9. Miejskie Przedszkole nr 11 w 

Płocku,  

10. Miejskie Przedszkole nr 14 w 

Płocku,  

11. Świetlica Miejska nr 3 w Płocku. 
 

Instytucje samorządowe, pozarządowe, 

rynku pracy, firmy: 

1. Urząd Miasta Płocka 

2. MOPS w Płocku 

3. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie  

w Płocku 

4. Ministerstwo Sprawiedliwości 

(Sądy) 

5. Wojewódzki Urząd Pracy w 

Warszawie – Filia w Płocku 

6. Miejski Ogród Zoologiczny w 

Płocku 

7. PLOT 

8. Polski Komitet Pomocy Społecznej 

9. Kościół Starokatolicki Mariawitów 

w RP 

10. Instytut Dyskursu i Dialogu 

11. Fundacja na Rzecz Promocji i 

Rozwoju „Głos Młodych” 

 

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 

W raportach przedstawiono 

dane dotyczące 

doświadczenia zawodowego 

absolwentów, dalszego 

kształcenia, ryzyka 
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szkół wyższych, prowadzonym przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na 

podstawnie danych z systemu ELA 

opracowane zostały raporty dotyczące 

absolwentów z roku 2020 z podziałem na 

poszczególne kierunki kształcenia.  

bezrobocia, czasu 

poszukiwania pierwszej 

pracy, średniego 

wynagrodzenia oraz wartości 

Względnego Wskaźnika 

Bezrobocia i Względnego 

Wskaźnika Zarobków wśród 

absolwentów. Opracowane 

dane zostały przedstawione 

na posiedzeniu Senatu oraz 

na posiedzeniu Rady 

Programowo-Dydaktycznej 

WNHI. 

Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw dydaktycznych i  

badawczych. Współdziałanie z 

interesariuszami zewnętrznymi 

w ramach spotkań 

seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym 

konferencji i kół studenckich 

 

Wykaz konferencji: 

• XI Ogólnopolskiej Studenckiej 

Konferencji Naukowej w trybie 

zdalnym pt. „Teraźniejszość i 

perspektywy w badaniach 

studenckich” w Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. Wygłoszenie 

referatu nt. „Motywacja studentów w 

obszarze edukacji i rozwoju”; 

organizator: Mazowiecka uczelnia 

Publiczna w Płocku, 26.04.2022 r., 

Płock. 

• Wykłady otwarte realizowane                        

w ramach projektu „Płockie spotkania 

z nauką” - projekt jest 

współfinansowany ze środków 

Samorządu Województwa 

Mazowieckiego. 

• Warsztatach edukacyjne pod hasłem 

„Mazowiecka dla Wszystkich” 

zorganizowanych dla uczniów szkół 

średnich z terenu miasta Płocka. 

 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w kształceniu na 

prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym zatrudnianie 

kadry nauczycieli posiadających 

aktualne doświadczenie 

Nie dotyczy  
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zawodowe zdobyte poza 

uczelnią.  

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,  

Przygotowanie programu 

nowych kierunków studiów 

podyplomowych, 

adekwatnych do 

zmieniających się przepisów 

prawa oświatowego. 

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 

 

W roku akademickim 2021/2022 

rozpoczęto pierwszy etap projektu 

monitorowania losów zawodowych 

absolwentów, opartego 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 absolwentów. Tegoroczni 

absolwenci wypełnili kwestionariusz, w 

którym dobrowolnie podjęli decyzję o 

udziale lub odmowie w badaniu 

monitorowania losów absolwentów. 

Osoby, które wyraziły zgodę na udział w 

badaniu po roku od uzyskania dyplomu 

zostaną objęte pierwszy badaniem 

ankietowym polegającym na wypełnieniu 

ankiety. Drugie badanie będzie 

przeprowadzone po 3 latach od uzyskania 

dyplomu.  

 

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 

kierunków Informatyka, 

Pedagogika. Absolwenci 

uczelni zatrudnieni w 

firmach/instytucjach pełnią 

również funkcję opiekunów 

zakładowych praktyk 

(szczególnie w przepadku 

praktyk pedagogicznych).   

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

Wspieranie inicjatyw organizacji: 

Mazowieckiego Uniwersytetu 

Kontynuowanie współpracy 
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(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

Dziecięcego, Agencji Rewitalizacji 

Starówki i Fundacji Revita, 

Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania 

Aktywności Seniorów AS, Miejskiego 

Ogrodu Zoologicznego, Biblioteki 

Pedagogicznej w Płocku – pełnienie 

funkcji wolontariuszy przez studentów z 

kierunku: Pedagogika oraz  Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna podczas 

zajęć i imprez zorganizowanych przez 

ww. instytucje 

Inne formy współpracy   

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 20.10. 2022 r. 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

Dr Dorota Dądzik 

 

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  

- raz 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.  

Nie wniesiono uwag do 

programów w stosunku do 

ostatniego roku akademickiego. 

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  

- raz w roku akademickim- konsultacje 

programów kształcenia  

Czynny udział: przedstawicieli PCPR-u, 

MOPS-U, Domu Pomocy Społecznej „Nad 

Jarem” w Nowym Miszewie, 

Nie wniesiono uwag do 

programów w stosunku do 

ostatniego roku akademickiego. 
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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Bulkowie. 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac 

dyplomowych 

Konsultacje w ramach Zakładu, gdzie pracują 

osoby z otoczenia społeczno- gospodarczego.  

Tematy prac dyplomowych 

spotkały się z aprobatą oraz 

deklaracją w pomocy realizacji 

praktyk zawodowych.  

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 

 

Badania studenckie na tematy realizacji 

działań pomocowych na terenie Płocka oraz 

okolic.  

Listopad 2021-„Paka dla Rodaka”- 

promowanie akcji oraz zbiórka darów dla osób 

potrzebujących z Ukrainy.  

Styczeń 2022– zebranie materiałów oraz 

przygotowanie filmiku promocyjnego 

kierunek Praca Socjalna. Filmik ma na celu 

oswajanie społeczeństwa z wizerunkiem 

pracownika socjalnego. 

Grudzień 2021, seminarium Wyzwania 

pomocy społecznej w czasie pandemii 

organizowanego przez Zakład Polityki 

Społecznej i Pracy Socjalnej na Wydziale 

Nauk Humanistycznych i Informatyki odbyło 

się spotkanie z mgr Esterą Rutkowską, 

pracownikiem socjalnym z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie 

(województwo kujawsko- pomorskie) 

Grudzień 2021- pomoc studentom Pracy 

Socjalnej w zbiórce artykułów spożywczych i 

higienicznych dla mieszkańców hostelu, 

Aprobata dla działań mających 

na celu poprawę wizerunku 

pracownika socjalnego.  
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Domu Samotnej Matki oraz Domu Dziecka w 

Płocku. 

Wiosna 2022- pracownicy wraz ze studentami 

pracy socjalnej  –udział w dniach otwartych 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku -

WHiI. Promocja kierunku, przygotowanie 

pracowni na wizytę uczniów ze szkół 

ponadpodstawowych, wydrukowanie ulotek 

oraz przygotowanie i zaprezentowanie tematu 

warsztatu oraz ćwiczeń dla szkół 

ponadpodstawowych „Komunikatywność- 

kompetencja, bez której nie ma współpracy”. 

Relacje  zostały umieszczone na oficjalnych 

stronach Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku. 

26-29.04.2022, 06.05.2022, 1 i 15.06.2022 w 

ramach współpracy z Mariawitami oraz Strażą 

Miejską w Płocku – zajęcia animacyjne dla 

dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych  

Maj 2022- przygotowanie kolejnego już 

filmiku promocyjnego o pracy socjalnej        

 

Uczestnictwo studentów I, II i III roku pracy 

socjalnej w XIV Pikniku Integracyjnym 

organizowanym przez Zespół Szkół 

Specjalnych  

w Goślicach. 

Organizacja i realizacja warsztatów pt. Dobro 

w sztuce- w poszukiwaniu pasji życia.  

 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w 

kształceniu na 

prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym 

zatrudnianie kadry 

nauczycieli posiadających 

aktualne doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza 

uczelnią.  

Mgr Małgorzata Lewandowska  

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. 
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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.  

 

Inne formy współpracy Wolontariat studentów w placówkach 

pomocy społecznej lokalnych, np. MOPS.  

 

 

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 27.10.2022 

 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

Dr Kamila Zdanowicz- Kucharczyk 

 

NOWE MEDIA 

 

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 z interesariuszami 

zewnętrznymi, przedstawicielami Gazety 

Wyborczej, InfoPłock TV, POKiSu, Radia 

Płock FM, Medical Tribune Polska,  

odbyły się w formie zebrań zespołu ds. 

jakości kształcenia na kierunku Nowe 

Media w formie online (1xsemestr), 

korespondencji mailowej, rozmów 

telefonicznych.  
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Rozwój współpracy w 

zakresie realizacji zajęć 

praktycznych, praktyk 

zawodowych i staży   

 

Część studentów roku II i III kierunku 

Nowe Media realizowali praktyki w 

zakładach pracy interesariuszy: Gazeta 

Wyborcza, InfoPłock TV, POKiS, Radio 

Płock FM 

 

Konsultacje z 

przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego w ramach 

odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich 

weryfikacji 

Kontakt osobisty / mailowy / telefoniczny/ 

video-konferencyjny z opiekunami praktyk 

z ramienia zakładu pracy - 

przedstawicielami poszczególnych 

instytucji, w których realizowane były 

praktyki. 

 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac 

dyplomowych 

Interesariusze zewnętrzni mieli udział w 

wyborze i określaniu tematyki prac 

dyplomowych pisanych pod opieka 

promotorów: prof. dr hab. Henryka 

Seweryniaka oraz dr hab., prof. uczelni 

Andrzeja Kansy. 

 

Współpraca Uczelni z 

władzami miasta i regionu 

na rzecz rozwoju ich 

funkcji akademickiej 

  

Podpisywanie przez 

Uczelnię porozumień z 

władzami samorządowymi, 

instytucjami edukacyjnymi 

i instytucjami rynku pracy  

  

Wdrażanie do praktyki 

edukacyjnej wniosków 

wynikających z 

monitoringu losów 

absolwentów; 

  

Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw dydaktycznych i  

badawczych. 

Współdziałanie z 

interesariuszami 

zewnętrznymi w ramach 

spotkań seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym 

konferencji i kół 

studenckich 

Interesariusze zewnętrzni uczestniczyli w 

przygotowaniu i prowadzeniu XI 

Konferencji Studenckiej  24 kwietnia 2022 

roku. 

 

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w 

kształceniu na 

prowadzonych kierunkach 

studiów, w tym 

1. Michał Malinowski (Medical 

Tribune Polska) - przedstawiciel 

otoczenia społeczno-

gospodarczego 

m.malinowski@mazowiecka.edu.pl 

 

mailto:m.malinowski@mazowiecka.edu.pl
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zatrudnianie kadry 

nauczycieli posiadających 

aktualne doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza 

uczelnią.  

 

Adres ul. Powązkowska 44c, 

Warszawa, Warszawa 01-797, PL 

2. Maciej Wiącek (Radio Płock FM) - 

przedstawiciel otoczenia 

społeczno-gospodarczego 

maciej.wiacek@op.pl  

redakcja@radiorpl.fm 

Zaangażowanie 

pracowników 

prowadzących działania 

dydaktyczne i/lub 

naukowo-badawcze w 

działania na rzecz 

środowiska lokalnego 

 

1. Nauczanie języka polskiego dla 

społeczności uchodźców 

ukraińskich w Płocku – dr 

Agnieszka Grażul-Luft 

2. Nauczanie historii w programie 

matury międzynarodowej we 

współpracującym z Uczelnią 

Liceum Ogólnokształcącym im. 

Wł. Jagiełły w Płocku – dr Anna 

Araucz 

3. Prowadzenie cyklu prelekcji Znane 

i nieznane twarze popkultury 

rockowej w Książnicy Płockiej – dr 

Andrzej Dorobek 

 

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 

Tak  

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o 

charakterze społecznym, 

kulturalnym etc.) 

Organizacja konferencji międzynarodowej 

Model United Nations we współpracy z 

Urzędem Miasta Płocka oraz L.O. im. Wł 

Jagiełły – 2-4 czerwca 2022. 

 

Inne formy współpracy -  

   

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 09-11.2022 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  

dr Anna Araucz 
 

 

 

mailto:maciej.wiacek@op.pl
mailto:redakcja@radiorpl.fm
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PRAKTYKI ZAWODOWE 

Informacje od pracodawców na temat programu studiów i procesu kształcenia zbierane były 

również w ramach praktyk zawodowych. Pracodawcy/opiekunowie praktyk z ramienia 

zakładów pracy byli pytani o stopień osiągania przez studentów/praktykantów efektów uczenia 

się. Poniżej zestawiono sprawozdania z realizacji praktyk zawodowych: 

PRACA SOCJALNA 

 

Nazwisko i imię opiekuna studenckich 

praktyk zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

Alicja Skibicka – Piechna 

Kierunek i specjalność studiów: Praca socjalna/ Asystent rodziny i koordynator pieczy 

zastępczej 

Miejsce odbywania praktyk: 

Opiekunowie studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia zakładów 

pracy: 

1. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Płocku (3 grupy w 

trzech zespołach pracy socjalnej, łącznie 13 osób) 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejsko - 

Powiatowy w Płocku (2 osoby) 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku (2 osoby) 

4. Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Sierpcu (1 osoba) 

Sposób nadzorowania praktyki 

zawodowej przez opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej 

 

Kontakt telefoniczny i mailowy z opiekunami praktyk oraz 

stały kontakt ze studentami realizującymi praktykę w w/w 

instytucjach.  
Ilość studentów odbywających 

praktyki: 

18 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 16 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 2 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 2 (ndst 

nb) 

Krótka charakterystyka praktyki  Praktyka w III semestrze  polega na obserwacji oraz 

podejmowaniu działań asystenckich oraz wykonywaniu 

zadań określonych przez opiekuna praktyki ze strony 

organizatora praktyk zgodnie z jego obowiązkami. 

Standardowymi zadaniami studenta podczas realizacji 

praktyki obserwacyjnej są:  

• zapoznanie się ze specyfiką, celami oraz zasadami 

funkcjonowania placówki;  

• poznanie podstawowych pojęć, terminów, modeli 

interwencji, specyfiki prowadzonych działań;  

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, 

zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, 
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procedur, procesu planowania pracy, kontroli i 

sposobów ewaluacji;  

• zapoznanie się z dokumentacją placówki: statut, karty 

informacyjne, akta spraw klientów, wywiady 

środowiskowe, dokumentacja pomocnicza, ustawy 

obowiązujące w postępowaniu; 

• poznanie warsztatu pracy instytucji;  

• omawianie wraz z opiekunem konkretnych 

przypadków. 

Wszyscy studenci, którzy przystąpili do realizacji praktyki, 

zrealizowali ją w założonym przez Uczelnię wymiarze godzin 

oraz uzyskali zaliczenie. Dwie osoby nie podjęły realizacji 

praktyk. 

 Praktyka została zrealizowana stacjonarnie.  
Uwagi opiekunów praktyk z ramienia 

jednostek, w których odbywa się 

praktyka 

Ponowiono prośbę o jak najmniej liczebne grupy ze względu 

na specyfikę realizowanych praktyk (wywiady 

środowiskowe, wielkość pomieszczeń służbowych, itp.) 

Propozycje/sugestie zmian w 

odniesieniu do programu/procesu 

kształcenia na kierunku studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Opiekun jednej z grup zasugerowała, aby studenci w mieli 

możliwość w toku studiów realizowania przedmiotu 

Gerontologia. Wiadomości z zakresu tego przedmiotu 

studenci mogliby z powodzeniem wykorzystywać w ramach 

realizowanej praktyki. 

Data wypełnienia raportu: 16.02.2022r. 

 
 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk zawodowych z 

ramienia MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI PUBLICZNEJ 

 

Alicja Skibicka - Piechna 

Kierunek i specjalność studiów: II rok, Praca socjalna/ Asystent rodziny i koordynator pieczy 

zastępczej 

Miejsce odbywania praktyk: 

Opiekunowie studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia zakładów 

pracy: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, opiekun: 

Agnieszka Tyszka (7 osób); 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, opiekun: 

Joanna Kudarewko (6 osób); 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2 osoby); 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu (1 osoba); 

5. Dom Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc w Płocku (2 

osoby)  
Sposób nadzorowania praktyki 

zawodowej przez opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

Kontakt z wybranymi opiekunami praktyk oraz stały kontakt ze 

studentami realizującymi praktykę w w/w instytucjach. 

  

Ilość studentów odbywających 

praktyki: 

18 osób 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 18 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 0 
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Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Krótka charakterystyka praktyki  Praktyka w IV semestrze  polegała na obserwacji oraz 

podejmowaniu działań asystenckich oraz wykonywaniu zadań 

określonych przez opiekuna praktyki zgodnie z jego 

obowiązkami. Standardowymi zadaniami studenta podczas 

realizacji praktyki obserwacyjnej są:  

• zapoznanie się ze specyfiką, celami oraz zasadami 

funkcjonowania placówki;  

• poznanie podstawowych pojęć, terminów, modeli 

interwencji, specyfiki prowadzonych działań;  

• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, 

zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, 

procedur, procesu planowania pracy, kontroli i 

sposobów ewaluacji;  

• zapoznanie się z dokumentacją placówki: statut, karty 

informacyjne, akta spraw klientów, wywiady 

środowiskowe, dokumentacja pomocnicza, ustawy 

obowiązujące w postępowaniu; 

• poznanie warsztatu pracy instytucji;  

• omawianie wraz z opiekunem konkretnych przypadków. 

Studenci realizujący praktykę zorganizowaną przez Biuro 

Praktyk Zawodowych i Karier (PCPR w Płocku) wzięli udział 

w trzech wyjazdach fakultatywnych do Domu Pomocy 

Społecznej w Brwilnie (26.05), Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Mirosławiu (27.05) oraz  Domu Pomocy Społecznej w 

Nowym Bronowie (2.06). 

Wszyscy studencie zrealizowali praktykę w założonym przez 

Uczelnię wymiarze godzin oraz wyrazili bardzo pochlebne 

opinie nt. realizowanych praktyk: stawianych zadań, atmosfery 

panującej w odwiedzanych placówkach oraz zdobytych 

doświadczeniach i zdobytej wiedzy.  
Uwagi opiekunów praktyk z ramienia 

jednostek, w których odbywa się 

praktyka 

Brak 

Propozycje/sugestie zmian w 

odniesieniu do programu/procesu 

kształcenia na kierunku studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Brak 

Data wypełnienia raportu: 30.06.2022r. 

 

 

 
 



184 

 

 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk zawodowych z 

ramienia MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI PUBLICZNEJ 

 

Alicja Skibicka – Piechna 

Kierunek i specjalność studiów: III rok, Praca socjalna/ Kuratela sądowa z mediacją 

Miejsce odbywania praktyk: 

Opiekunowie studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia zakładów 

pracy: 

1. Sąd Rejonowy w Płocku, II i III Zespół Kuratorskiej Służby 

Sądowej 

(opiekunowie: Anna Majewska, Marta Piórkowska – Ignatowska); 
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowach; 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie; 

4. Schronisko dla Osób Bezdomnych w Sokołowym Kącie;  

5. Sąd Rejonowy w Gostyninie; 

6. PCPR w Gostyninie; 

7. Sąd Rejonowy w Sierpcu – Zespół; 

8. Kuratorskiej Służby Sądowej MOPS w Płocku; 

9. Polski Komitet Pomocy Społecznej; 

10. Zarząd Rejonowy w Płocku; 

11. Fundacja TWOJA PRZYSZŁOŚĆ; 

12. Fundusz Grantowy dla Płocka; 

13. Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach (wizyta 10 – godzinowa 

w ramach realizacji zadania związanego z organizacją Dnia Dziecka w 

placówce). 

Sposób nadzorowania praktyki 

zawodowej przez opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

Kontakt z wybranymi opiekunami praktyk oraz stały kontakt ze 

studentami realizującymi praktykę w w/w instytucjach. 

  

Ilość studentów odbywających 

praktyki: 

20 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 20 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Krótka charakterystyka praktyki  Praktyka w VI semestrze  obejmowała: praktykę terenową w 

wymiarze 100 godzin oraz praktykę indywidualną w wymiarze 

160 godzin. 

W przypadku praktyki terenowej część studentów skorzystała z 

pomocy BPZK i zrealizowała praktykę w wyznaczonych 

Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym 

w Płocku (11 osób) w wymiarze 40 godzin.  Pozostałe osoby we 

własnym zakresie zorganizowały sobie praktykę w stosownych 

instytucjach. Dodatkowo w ramach przewidzianych na ten 

semestr godzinach uczestniczyli w treningu umiejętności 

zawodowych (trening mediacyjny) w wymiarze 20 godzin. 

Praktyki indywidualne studenci zrealizowali w wybranych przez 

siebie placówkach zgodnie z zainteresowaniami.  
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Wszyscy studencie zrealizowali praktykę w założonym przez 

Uczelnię wymiarze godzin. Z rozmów z praktykantami wynika, 

iż 720 godzin spędzone w różnorodnych placówkach 

świadczących pomoc socjalną, pozwoliło im ukształtować swoje 

preferencje co do wyboru miejsca pracy w przyszłości.  

Opiekunowie zgodnie potwierdzali i podkreślali  zaangażowanie 

studentów w powierzone obowiązki oraz ich wysoką kulturę 

osobistą. Studenci natomiast chwalili różnorodność stawianych 

zadań oraz atmosferę sprzyjającą wykonywaniu zadań.  

W załączniku dołączam arkusze hospitacyjne Aleksandry 

Strześniewskiej  i Klaudii Wachaczyk.  
Uwagi opiekunów praktyk z ramienia 

jednostek, w których odbywa się 

praktyka 

Brak 

Propozycje/sugestie zmian w 

odniesieniu do programu/procesu 

kształcenia na kierunku studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Brak 

Data wypełnienia raportu: 30.06.2022r. 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk zawodowych z 

ramienia MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI PUBLICZNEJ 

 

Alicja Skibicka - Piechna 

Kierunek i specjalność studiów: Praca socjalna/ Kuratela sądowa z mediacją 

Miejsce odbywania praktyk: 

Opiekunowie studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia zakładów 

pracy: 

• Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy w 

Płocku 

• Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „TYGIEL”  

• MOPS w Płocku 

• POLSKI CZERWONY KRZYŻ Oddział Rejonowy w 

Płocku 

• Sąd Rejonowy w Sierpcu 

• Schronisko dla Osób Bezdomnych w Sokołowym Kącie 

• GOPS w Tłuchowie  

• Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym 

Miszewie 

• PCPR w Gostyninie 

• Sąd Rejonowy w Gostyninie 

Sposób nadzorowania praktyki 

zawodowej przez opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

 

Kontakt ze studentami w trakcie odbywania praktyk w w/w 

instytucjach. 

Ilość studentów odbywających 

praktyki: 

21 osób 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 21  
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Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Krótka charakterystyka praktyki  Zasadniczym celem praktyki ciągłej jest wykorzystanie zdobytej na 

zajęciach oraz w trakcie praktyki obserwacyjnej  wiedzy potrzebnej do 

realizacji zadań, podejmowanych w konkretnym środowisku lokalnym 

przez instytucje i placówki funkcjonujące w obszarze pracy socjalnej. 

Istotne jest skonfrontowanie jej                    z rzeczywistością 

wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną pod kątem 

przyszłej pracy zawodowej. Zadaniem studentów jest wieloaspektowe 

poznanie funkcjonowania placówki, stosowanych metod pracy i 

procedur organizacyjnych. Zdobyte i doskonalone podczas praktyki 

kompetencje                          i umiejętności organizacyjne oraz społeczne, 

pozwolą im w przyszłości na planowanie ścieżki rozwoju oraz 

samodzielne podejmowanie obowiązków zawodowych z zakresu 

wybranej specjalności. 

Uwagi opiekunów praktyk z ramienia 

jednostek, w których odbywa się 

praktyka  

Opiekunowie nie zgłosili uwag dotyczących organizacji praktyk 

ani postawy studentów realizujących praktykę. 

Propozycje/sugestie zmian w 

odniesieniu do programu/procesu 

kształcenia na kierunku studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

 

brak 

  

Data wypełnienia raportu: 31.03.2022r. 
 

 

Nazwisko i imię opiekuna studenckich 

praktyk zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

Alicja Skibicka - Piechna 

Kierunek i specjalność studiów: Praca socjalna, Kuratela sądowa z mediacją 

Miejsce odbywania praktyk: 

Opiekunowie studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia zakładów 

pracy: 

• Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Rejonowy 

w Płocku 

• Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „TYGIEL”  

• MOPS w Płocku 

• POLSKI CZERWONY KRZYŻ Oddział Rejonowy w 

Płocku 

• Sąd Rejonowy w Sierpcu 

• Schronisko dla Osób Bezdomnych w Sokołowym Kącie 

• GOPS w Tłuchowie  

• Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym 

Miszewie 

• PCPR w Gostyninie 

• Sąd Rejonowy w Gostyninie 

Sposób nadzorowania praktyki 

zawodowej przez opiekuna praktyk 

Kontakt z opiekunami w miejscu realizacji praktyk oraz 

studentami. 
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zawodowych z ramienia Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej 

Ilość studentów odbywających 

praktyki: 

21 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 21 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Krótka charakterystyka praktyki  Trening kompetencji pracownika socjalnego realizowany był 

przez studentów w wybranych grupach, organizacjach i 

instytucjach (w dużej mierze studenci kontynuowali praktykę w 

placówkach, w której realizowali praktykę wakacyjną - ciągłą) 

realizujących pracę socjalną  w wymiarze 100 

godzin.  Opiekunowie w miejscu odbywania praktyk  stawiali 

przed studentami praktyczne zadania do wykonania, w których 

praktykanci musieli wykorzystać i integrować wiedzę z zakresu 

pracy socjalnej, sprawnie wykorzystywać metody i techniki 

interwencji socjalnej oraz dokonywać ewaluacji działań 

służących rozwiązywaniu problemów. Trening był okazją do 

dokonania samooceny własnych kompetencji oraz przekonania 

się o potrzebie ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego.   
Uwagi opiekunów praktyk z ramienia 

jednostek, w których odbywa się 

praktyka  

Brak 

Propozycje/sugestie zmian w 

odniesieniu do programu/procesu 

kształcenia na kierunku studiów w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Brak 

Data wypełnienia raportu: 31.03.2021 
 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

Jacek Znyk 

 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Pedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – rok 

studiów I, semestr 2 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

1. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku – U. Pankowska 

2. Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku -  A. Siejca 

3. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku – M. Kapela 
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Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

1. Konsultacje ze studentami 

2. Kontrole w miejscach odbywania praktyk przez studentów, i lub 

robocze konsultacje z opiekunami praktyk w placówkach 

3. Kontrola studenckiej dokumentacji dot. praktyk 

4. Stała współpraca z opiekunami praktyk  (z ramienia placówki, w której 

praktyki mają miejsce) 

5. Stała współpraca z Biurem Praktyk 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

33 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą:    32 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą:                  0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną:         0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną:    1 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Studenci zapoznają się w praktyce ze specyfiką pracy w przedszkolu  

i szkole podstawowej, prowadzą zajęcia pokazowe dla dzieci ( na podstawie 

wcześniej przygotowanych i zweryfikowanych konspektów), przygotowują 

rekwizyty i elementy dekoracji. 

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

Brak uwag 

 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

------------- 

 

Data wypełnienia 

raportu: 

13.10.2022 r. 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

Jacek Znyk 

 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Pedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne -  rok 

studiów 2, semestr 3, semestr zimowy 2021/2022 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

1. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku – U. Pankowska 

2. Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku -  A. Siejca 

3. Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku – D. Wojciechowska 
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Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

6. Konsultacje ze studentami 

7. Kontrole w miejscach odbywania praktyk przez studentów, i lub 

robocze konsultacje z opiekunami praktyk w placówkach 

8. Kontrola studenckiej dokumentacji dot. praktyk 

9. Stała współpraca z opiekunami praktyk  (z ramienia placówki, w 

której praktyki mają miejsce) 

10. Stała współpraca z Biurem Praktyk 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

39 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą:    37 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą:                  1 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną:         0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną:    0 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Studenci zapoznają się w praktyce ze specyfiką pracy w przedszkolu  

i szkole podstawowej, prowadzą zajęcia pokazowe dla dzieci ( na podstawie 

wcześniej przygotowanych i zweryfikowanych konspektów), przygotowują 

rekwizyty i elementy dekoracji. 

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

Brak uwag 

 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

------------- 

 

Data wypełnienia 

raportu: 

04.03.2022 r. 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

Jacek Znyk 

 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Pedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - rok 

studiów 2, semestr 4, semestr zimowy 2021/2022 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

1. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku – U. Pankowska 

2. Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku -  A. Siejca 

3. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku – M. Kapela 
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Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

1. Konsultacje ze studentami 

2. Kontrole w miejscach odbywania praktyk przez studentów, i lub 

robocze konsultacje z opiekunami praktyk w placówkach 

3. Kontrola studenckiej dokumentacji dot. praktyk 

4. Stała współpraca z opiekunami praktyk  (z ramienia placówki, w 

której praktyki mają miejsce) 

5. Stała współpraca z Biurem Praktyk 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

38 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą:    36 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą:                  2 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną:         0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną:    0 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Studenci zapoznają się w praktyce ze specyfiką pracy w przedszkolu  

i szkole podstawowej, prowadzą zajęcia pokazowe dla dzieci ( na 

podstawie wcześniej przygotowanych i zweryfikowanych konspektów), 

przygotowują rekwizyty i elementy dekoracji. 

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

Brak uwag 

 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

------------- 

 

Data wypełnienia 

raportu: 

13.10.2022 r. 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

Jacek Znyk 

 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Pedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – rok 

II, semestr 4 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

1. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku – U. Pankowska 

2. Szkoła Podstawowa nr 17 w Płocku -  A .Siejca 

3. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku – M. Kapela 
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Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

1. Konsultacje ze studentami 

2. Kontrole w miejscach odbywania praktyk przez studentów, i lub 

robocze konsultacje z opiekunami praktyk w placówkach 

3. Kontrola studenckiej dokumentacji dot. praktyk 

4. Stała współpraca z opiekunami praktyk  (z ramienia placówki, w 

której praktyki mają miejsce) 

5. Stała współpraca z Biurem Praktyk 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

10 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą:      9 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą:                  1 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną:         0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną:    0 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Studenci zapoznają się w praktyce ze specyfiką pracy w przedszkolu  

i szkole podstawowej, prowadzą zajęcia pokazowe dla dzieci ( na 

podstawie wcześniej przygotowanych i zweryfikowanych konspektów), 

przygotowują rekwizyty i elementy dekoracji. 

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

Brak uwag 

 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

------------- 

 

Data wypełnienia 

raportu: 

13.10.2022 r. 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

Monika Wolińska 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Pedagogika, studia stacjonarne II-stopnia 

Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych – Semestr II  

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

Studenci realizowali praktykę grupowo w następujących placówkach, 

zgodnie z programem praktyk: 

1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące, opiekun: Magdalena Koźluk. 

2.  

Realizowali także praktykę indywidualnie, m.in. w miejscach: 

1. Komenda Miejska Policji w Płocku, opiekun: Roman Asakowski; 
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2. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – opiekun: Elżbieta 

Włodyniak; 

3. Zespół Szkół Technicznych w Płocku, opiekun: Agnieszka Krynicka. 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

• Kontakt z zakładowym opiekunem praktyk; 

• Hospitacja zajęć prowadzonych przez studentów; 

• Konsultacje indywidualne i grupowe dla studentów; 

• Współpraca z Biurem Praktyk. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 
16 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 16 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą plus: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Studenci odbyli 120-godzinną praktykę specjalnościową. Realizowali 

zadania o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.   

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

Studenci byli dobrze przygotowani do praktyki. Systematycznie 

i z zaangażowaniem realizowali powierzone im zadania.  

 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

- 

Data wypełnienia 

raportu: 
30.09.2022 r. 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

Monika Wolińska 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Pedagogika, studia stacjonarne II-stopnia 

Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych – Semestr III 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

Studenci realizowali praktykę grupowo w następujących placówkach, 

zgodnie z programem praktyk: 

3. Świetlica Środowiskowa „Słoneczny Krąg” w Płocku, opiekun: 

Paulina Krysztoforska; 
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zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

4. Świetlica Miejska nr 3 w Płocku, opiekun: Marta Wilczyńska. 

Studenci realizowali także praktykę indywidualnie, m.in. w miejscach: 

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Cogito”, opiekun: Monika 

Fronczak; 

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Horyzont” w Gostyninie, 

opiekun: Ewelina Iwańska; 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, opiekun: 

Agnieszka Murzydło. 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

• Kontakt z zakładowym opiekunem praktyk; 

• Hospitacja zajęć prowadzonych przez studentów; 

• Konsultacje indywidualne i grupowe dla studentów; 

• Współpraca z Biurem Praktyk. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 
22 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 21 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą plus: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 1 

  

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Studenci odbyli 120-godzinną praktykę specjalnościową. Realizowali 

zadania o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.   

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

Studenci byli dobrze przygotowani do praktyki. Systematycznie 

i z zaangażowaniem realizowali powierzone im zadania. Część praktyk 

realizowana była z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość ze 

względu na sytuację pandemiczną.  

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

- 

Data wypełnienia 

raportu: 
30.09.2022 r. 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

Monika Wolińska 
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Kierunek i specjalność 

studiów: 

Pedagogika, studia stacjonarne II-stopnia 

Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych – Semestr IV 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

Studenci realizowali praktykę grupowo w następujących placówkach, 

zgodnie z programem praktyk: 

5. Świetlica Miejska nr 3, opiekun: Marta Wilczyńska; 

6. Akademickie Liceum Ogólnokształcące, opiekun: Aleksandra 

Mizerska.  

Studenci realizowali także praktykę indywidualnie, m.in. w miejscach: 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, opiekun: Maria Góra; 

5. Szkoła Podstawowa w Bielsku, opiekun: Dorota Domeradzka; 

6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Horyzont” w Gostyninie, 

opiekun: Ewelina Iwańska. 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

• Kontakt z zakładowym opiekunem praktyk; 

• Hospitacja zajęć prowadzonych przez studentów; 

• Konsultacje indywidualne i grupowe dla studentów; 

• Współpraca z Biurem Praktyk. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 
25 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 25 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą plus: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Studenci odbyli 120-godzinną praktykę specjalnościową. Realizowali 

zadania o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.   

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

Studenci byli dobrze przygotowani do praktyki. Systematycznie 

i z zaangażowaniem realizowali powierzone im zadania. 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

- 

Data wypełnienia 

raportu: 
30.09.2022 r. 

 
 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

 

Danuta Pietrzak 
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MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

filologia angielska, nauczanie języka angielskiego 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

1. Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku – mgr Justyna Grzyb 

2. Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku – mgr Justyna Matusiak 

3. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku – mgr Renata Woldan 

4. miejsca wyboru własnego studentów 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

1. Szkolenie wstępne dla studentów. 

2. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z opiekunami praktyk w 

szkołach. 

3. Hospitacje zajęć prowadzonych przez studentów. 

4. Stały kontakt ze studentami przez komunikator internetowy 

Messenger, grupa na Teams, konsultacje na Uczelni, kontakt 

telefoniczny w sytuacjach pilnych. 

5. Kontrola teczek praktyk zawodowych. 

6. Omówienie przebiegu praktyki ze studentami i wystawienie oceny. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

     15 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 13 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 2 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Praktyka śródroczna studentów filologii angielskiej – nauczanie języka 

angielskiego przeprowadzana w semestrze trzecim roku akademickiego 

2021/22 w trzech grupach w Szkołach Podstawowych Nr 23 i 18 w terminie 

od 27.10.2021 do 28.01.2022 oraz w semestrze czwartym w dwóch grupach 

w Szkole Podstawowej Nr 23 w Płocku w terminie od 8.03 do 24.06.22. 

Praktyka ciągła - wakacyjna w szkołach wyboru własnego studentów. 

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

 

1. Opiekunowie praktyk dobrze oceniają przygotowanie merytoryczne 

praktykantów do prowadzenia zajęć. 

2. Opiekunowie praktyk dobrze oceniają zasób kompetencji 

podmiotowych studentów, w tym motywację, wysoką kulturę osobistą i 

umiejętność współpracy zarówno z dziećmi jak i z pracownikami szkoły. 

3. W pojedynczych przypadkach, należy zwrócić uwagę na wzmocnienie 

przygotowania językowego w zakresie prawidłowej wymowy języka 

angielskiego. 
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Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

1. Zintensyfikowanie ćwiczeń w kierunku prawidłowej wymowy na 

przedmiotach praktycznej nauki języka angielskiego. 

2. Zintensyfikowanie ćwiczeń z zakresu metodyki nauczania języka 

angielskiego w zakresie tematu treści programowych dla przedmiotu 

„Nauczanie wymowy, rytmu i intonacji – techniki i zasady fonetyczno-

fonologiczne na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej”. 

Data wypełnienia 

raportu: 

            30.09.2022r. 

 
 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

Danuta Pietrzak 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Filologia angielska, nauczanie języka angielskiego 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

5. Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku – mgr Justyna Grzyb 

6. Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku – mgr Justyna Matusiak 

7. Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku – mgr Renata Woldan 

8. miejsca wyboru własnego studentów 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

7. Szkolenie wstępne dla studentów. 

8. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z opiekunami praktyk w 

szkołach. 

9. Hospitacje zajęć prowadzonych przez studentów. 

10. Stały kontakt ze studentami przez komunikator internetowy 

Messenger, grupa na Teams, konsultacje na Uczelni, telefoniczny. 

11. Kontrola teczek praktyk zawodowych. 

12. Omówienie przebiegu praktyki ze studentami i wystawienie oceny. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

16 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 13 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 2 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 1 nb 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Studenci roku trzeciego filologii angielskiej ścieżki nauczanie języka 

angielskiego odbyli praktykę śródroczną w semestrze piątym i szóstym roku 

akademickiego 2021/22. 
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Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

 

4. Opiekunowie praktyk dobrze oceniają przygotowanie merytoryczne 

praktykantów do prowadzenia zajęć. 

5. Opiekunowie praktyk dobrze oceniają zasób kompetencji 

podmiotowych studentów, w tym motywację, wysoką kulturę 

osobistą i umiejętność współpracy zarówno z dziećmi jak i z 

pracownikami szkoły. 

6. Opiekunowie praktyk zwracają uwagę na potrzebę rozwinięcia 

większej pewności siebie praktykantów, wzmocnienia postawy 

kontroli nad przebiegiem prowadzonych lekcji, utrzymania 

dyscypliny na zajęciach. 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

W ramach przedmiotu metodyka nauczania języka angielskiego należy 

wzmocnić ćwiczenia z zakresu zarządzania klasą i doboru technik 

nauczania sprzyjających utrzymaniu prawidłowej dyscypliny na zajęciach. 

Data wypełnienia 

raportu: 

30.09.2022 

 
 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

Izabela Lis-Lemańska 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Filologia angielska (sp. translatoryczna) 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

1. Fundacja „Angielski dzieciom”, Agnieszka Kopeć 

2. Hotel Royal Modlin, Modlin Sp. z o.o., Magdalena Wintoch 

3. MUP – Wydział Nauk o Zdrowiu, Mariola Głowacka 

4. Fundacja „Mocni Mocą Nadziei”, Joanna Fabisiak 

5. Sklep Wielobranżowy Wojciech Pawicki, Michał Pawicki, 

6. Przedszkole EDUMONTESSORI Donata Sulikowska, Donata 

Sulikowska 

7. MUP – Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier, Anna 

Pawicka (praktyki w dziale Erasmus) 

8. Stowarzyszenie „Głos Prześladowanych Chrześcijan”, Maciej Wilkosz 

9. Miejski Ogród Zoologiczny – Krzysztof Kelman 

10. Miejski Ogród Zoologiczny – Bogdan Koczyk 

11.Miejski Ogród Zoologiczny – Magdalena Kowalkowska 

11.Rebus – Przystanek Naukowy Renta Sobczak-Migas 

12. Piece Przemysłowe „Piecobudowa-Płock” – Joanna Boczkowska 

13.Urząd Miasta Płocka – Dorota Bartuś 
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14.Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju Głos Młodych – Józef 

Protasewicz 

15. IMBEX Sp. z o.o. Sp. k. – Bogusłąwa Kobierecka 

16. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica – Katarzyna Sowa 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

Akceptacja dostarczanych przez studentów propozycji miejsc praktyk i 

przewidywanych do realizacji zadań. Ukierunkowanie studentów co do 

doboru ewentualnych zadań realizowanych w czasie trwania praktyk.  

Analiza dzienników praktyk zawierających opis działań realizowanych 

przez studenta, korekta sposobu realizacji wybranych zadań tak, by dawały 

studentowi możliwość zdobycia dalszych kompetencji lub pogłębienia już 

posiadanych. Kontakt z wybranymi opiekunami praktyk i dyskusja na temat 

pracy studentów. Sprawdzenie i akceptacja wykonanego mini-zadania, 

korekty niektórych propozycji mini-zadań. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

30 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 25 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 5 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Praktyki koncentrowały się na tłumaczeniu z języka angielskiego na polski 

i z polskiego na angielski. Na ogół dotyczyły tłumaczeń pisemnych, 

rzadziej ustnych.  

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

 

1. Częste korzystanie ze słownika świadczące o niskim zasobie 

słownictwa 

2. Minimalne braki dotyczące samodzielnego radzenia sobie w 

wykonywaniu zadań 

3. Powolność w wykonywaniu powierzonych zadań 

4. Niewystarczająca umiejętność radzenia sobie w stresujących 

sytuacjach 

5. Studentka wykazała się wysokim zaangażowaniem, wyjątkową 

dokładnością, samodzielnie realizowała zadania 

6. Student wykazał się bardzo dobrą wiedzą, którą pogłębiał z 

każdym dokumentem tłumaczonym 

7. Student podczas wykonywania praktyk pogłębiał swoje 

umiejętności i z każdym kolejnym zadaniem wykonywał 

obowiązki sprawniej i dokładniej 

8. Pani X wykazała się dużą ilością wiedzy 

9. Tłumaczenia są wykonywane bardzo rzetelnie i prawidłowo, 

zawierają wiele terminów specjalistycznych z zakresu hodowli 

zwierząt 

10. Pni X wykazała się odpowiednią wiedzą w tłumaczeniu tekstów 

fachowych 

11. Studentka rzetelnie wywiązała się z powierzonych zadań 

12. Pani X jest osobą komunikatywną i potrafi pracować w zespole 

13. Wiedza adekwatna do powierzonych zadań 

14. Umiejętności  i kompetencje założone w programie studiów 

osiągnięte 
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15. Studentka zna i rozumie całość wiedzy ogólnej obejmującej 

metodologię z zakresu teorii tłumaczenia 

16. Studentka doskonale odnajduje się w pracy grupowej 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

1. Wprowadzenie słownictwa z zakresu branży budowlanej i 

mechaniczno – montażowej 

2. Proponuję aby do praktyk studenckich doliczane były dokumenty 

tłumaczone na wykładach i ćwiczeniach 

3. Prosiłbym o wsparcie w zakresie ewaluacji i jeszcze skuteczniejszy 

kontakt ponieważ moglibyśmy wspólnie przyczynić się do 

lepszego kształcenia studentów 

Data wypełnienia 

raportu: 

17.10.2022 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

Izabela Lis-Lemańska 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Sp. Translatoryczna 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

1. Drastic Mouse Studio Piotr Kosek, Piotr Kosek 

2. Marta Hola C2S Szkołą językowa, Monika Wojciechowska 

3. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica Biuro Karier Zawodowych, 

Katarzyna Sowa 

4. MUP – Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier – Anna 

Pawicka 

5. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku – Radomir Lewandowski 

6. IZICOM DOO, Izabela Petrovic 

7. Ventura Signum Michał Suszko, Karolina Lichocka 

8. KTI Poland SA, Aleksandra Kusiak 

9. Kancelaria Radców Prawnych Mioduski i Wspólnicy Sp.j., Anna 

Jóźwiak-Skulska 

10. Urząd Miejski Płońsk, Anna Piekarczyk 

11.TU Ubezpieczenia Marta Tomasik, Marta Tomasik 

12. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku – Magdalena Kowalkowska 

13.MUP – Andrzej Kansy 

14.WordPassion Barbara Szacoń-Wójcik – Barbara Szacoń-Wójcik 

15. ORLEN – Paulina Krajęta 

16.Bayer FullWydawnictwo Muzyczne PPT – Sławomir Świerzyński 

17. Biuro Tłumaczeń Erida – Agnieszka Ostrowska-Basińska 

18. Akademia Voice Rafał Mulski – Rafał Mulski 

19. American Center Iwona Ferenc, Hubert Domański s.c. – Iwona Ferenc 

20. PLOT – Ilona Nowak 

21. Wisła Płock – Michał Łada 
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22. Esmar – Edyta Stec 

23. Unifreeze Sp. z o.o.= Marek Grabarczyk 

24.Biuro Usług Księgowych Agnieszka Myśliwiec, Edyta Wachowicz, 

Ewa Kobylarz s.c.– Ewa Kobylarz 

25. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica – Katarzyna Sowa 

26. Gmina Bielsk – Krystyna Chyba 

27. Language Lovin – Aleksandra Anioł-Tołubińska 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

Akceptacja dostarczanych przez studentów propozycji miejsc praktyk i 

przewidywanych do realizacji zadań. Ukierunkowanie studentów co do 

doboru ewentualnych zadań realizowanych w czasie trwania praktyk.  

Analiza dzienników praktyk zawierających opis działań realizowanych 

przez studenta, korekta sposobu realizacji wybranych zadań tak, by dawały 

studentowi możliwość zdobycia dalszych kompetencji lub pogłębienia już 

posiadanych. Kontakt z wybranymi opiekunami praktyk i dyskusja na temat 

pracy studentów. Sprawdzenie i akceptacja wykonanego mini-zadania, 

korekty niektórych propozycji mini-zadań. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

24 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 15 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: 1 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Niektórzy studenci mają przedłużony okres realizacji praktyk za IV 

semestr – nie wszyscy ukończyli praktykę 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Praktyki koncentrowały się na tłumaczeniu z języka angielskiego na polski 

i z polskiego na angielski. Na ogół dotyczyły tłumaczeń pisemnych, rzadziej 

ustnych. 

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

 

1. Studentka bardzo dobrze przygotowana pod względem wiedzy 

2. Bardzo chętna do pozyskiwania nowej wiedzy 

3. Wysokie umiejętności translatoryczne 

4. Wysoka sprawność organizacyjna 

5. Chęć zdobywania nowej wiedzy 

6. Wysoka aktywność w rozwijaniu kompetencji społecznych i pracy 

w zespole 

7. Studentka bardzo aktywna i zaangażowana 

8. X wykazała się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. 

Bardzo dobrze tłumaczyła zarówno z języka angielskiego na polski 

jak i z polskiego na angielski.  

9. Samodzielna, sumienna, dokładna, bardzo sprawnie wyszukuje 

informacje 

10. Bardzo komunikatywna, życzliwa, pomocna, uprzejma w 

kontaktach ze współpracownikami, pracowita 

11. Wysoki poziom wiedzy, sumienność, wysoki poziom komunikacji 

12. Praktykant chętny do nauki, sumiennie wykonuje powierzone 

zadania 

13. Praktykant utrzymuje dobre kontakty ze współpracownikami 
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14. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, studentka bardzo 

chętna do pozyskiwania nowej wiedzy 

15. Bardzo komunikatywna, wysoka kultura osobista 

16. Bardzo aktywna oraz zaangażowana 

17. Sprawnie korzysta z narzędzi, materiałów pomagających w 

wykonaniu powierzonych zadań, wykazała się samodzielnością 

18. Komunikatywna, pomocna, uprzejma 

19. Podczas praktyk p. X wykazywała się dużym zaangażowaniem, 

rzetelnością i odpowiedzialnością za swoją pracę. Praktyki 

potwierdziły jej bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. 

20. Studentka wykazuje się niezwykłą starannością i rzetelnością , jest 

precyzyjna w realizacji powierzonych tłumaczeń i bardzo 

zaangażowana w ich realizację. Z całą pewnością będzie świetnie 

wykonywać zawód tłumacza 

21. Studentka dała się poznać jako osoba zaangażowana i sumienna. 

Jest punktualna i chętnie współpracuje z pracownikami Ogrodu 

Zoologicznego. 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

1. Wiedza studentki uczestniczącej w praktykach w mojej ocenie była 

zadawalająca – nie mam żadnych uwag co do sposobu kształcenia 

2. Większy nacisk na kształcenie w zakresie tłumaczenia ustnego 

 

Data wypełnienia 

raportu: 

17.10.2022 

 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

dr Anna Araucz 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Nowe Media 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

1. GetHero sp. z o.o. Łukasz Walczak, Adrian Pokrywka 

2. Miodziarze sp. z o.o. Katarzyna Lewandowska 

3. Sentra Media Petro-News Agnieszka Stachurska 

4. Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock SA Robert Czwartek 

5. Drastic Mouse Studio Piotr Kosek - Astofaza 

6. Michał Kublik Marketing 

Radio MIxx Michał Kublik 

7. Centrum Integracji Społecznej w Płocku Igor Ciepielak 

8. TUR077 Łukasz Kamiński Płock 
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9. NZOZ Mini-Med. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci sp. z o.o. Joanna 

Onichiniuk-Czerwińska 

10. Tygodnik Płocki Sp. z o. o. Tomasz Szatkowski 

11. RECON Agencja eventowa Płock Paweł Jabłoński 

12. Ozon Clinic Agnieszka Olszewska 

13. Firma Handlowa Aneta Sylwia Wszelaka 

14. „TOM-TRANS” Tomasz Ziółkowski, ul. Rembielińskiego 8, 09-400 

Płock 
 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

Praktyki nadzorowane były przez koordynator za pomocą: 

1. Spotkań informacyjnych i video konferencji ze studentami oraz 

sporządzenia okresowego raportu ze stanu praktyk. 

2. Kontaktu osobistego / mailowego / telefonicznego/ video-

konferencyjnego z opiekunami praktyk z ramienia zakładu pracy - 

przedstawicielami poszczególnych instytucji, w których realizowane były 

praktyki. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

19 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: …18… 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: …1……. 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: …0………. 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: …0…… 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Realizacja praktyk przebiegła bez zastrzeżeń. Wszyscy studenci wywiązali się 

powierzonych przez opiekunów praktyk z ramienia zakładów pracy zadań 

praktycznych a profil instytucji w których zrealizowali praktykę odpowiadał 

kierunkowi studiów i umożliwił  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i 

umiejętności z dziedziny nauk o Nowych Mediach i Komunikacji Społecznej. 

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

Brak 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Brak 

Data wypełnienia 

raportu: 

14.03.2022 

 

 

Nazwisko i imię 

opiekuna studenckich 

praktyk zawodowych z 

ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

Anna Araucz 
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Kierunek i specjalność 

studiów: 

Nowe Media 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

1. GetHero sp. z o.o. Łukasz Walczak, Adrian Pokrywka 

2. Miodziarze sp. z o.o. Katarzyna Lewandowska 

3. Sentra Media Petro-News Agnieszka Stachurska 

4. Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock SA Robert Czwartek 

5. Drastic Mouse Studio Piotr Kosek - Astofaza 

6. Michał Kublik Marketing 

Radio MIxx Michał Kublik 

7. Centrum Integracji Społecznej w Płocku Igor Ciepielak 

8. TUR077 Łukasz Kamiński Płock 

9. NZOZ Mini-Med. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci sp. z o.o. Joanna Onichiniuk-Czerwińska 

10. Tygodnik Płocki Sp. z o. o. Tomasz Szatkowski 

11. RECON Agencja eventowa Płock Paweł Jabłoński 

12. Ozon Clinic Agnieszka Olszewska 

13. Firma Handlowa Aneta Sylwia Wszelaka 

14. „TOM-TRANS” Tomasz Ziółkowski, ul. Rembielińskiego 8, 09-400 Płock 

15. Zakład Optyczny „Optyk”,  

ul. Misjonarska 8, 09-402 Płock Magdalena Przybylińska 

16. PX KABEL Sp. z. o.o.Ul. Władysława Jagiełły 8D/17, 30-010 Kraków Paweł Kehl 

17. HCD Support, ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa Błażej Wojciechowski 

18. IzzyTax Kluf Izabela(480)[ 

19. FAMILY INK Januszek Mateusz 

20. Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku – Dział Promocji Sebastian Dymek 

21. Kancelaria Komornika Sądowego Krystyna Stołbunik-Kon przy Sądzie Rejonowym w 

Płońsku 

22. Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie Natalia Maćkiewicz 

23. Książnica Płocka Mariola Wiśniewska 

24. Hodowla Psów Rasowych „Leśne Najmadiu Marek Drążkowski 
25. Pasieka „U Łysego” Sławomir Gontarek 
26. LO im. Jagiełły w Płocku Marek Misiak 
27. Urząd Miasta Płocka Alina Boczkowska 
28. ZOO Płock Dorota Raniszewska 
29. Mazowiecka Uczelia Publiczna w Płocku – Dziekanat WNHI dr Agnieszka Rumianowska 
30. FUH Maciej Wiechno 
31. DOBIERZ KOSMETYK Radoslaw Stawicki 
32. 

 
LA BOTEGA WINE TAPAS BAR Ryszard Bieliński  

33. Zbigniew Tomczak „Kwiaty i AGD” w spadku 
34. STUDIO_A Andrzej Łukasiak 

35. DANPOL - Hotel Otoliński 

36. VP TECH Sp. z o.o. 

37. Studio Urody  MALOWANE Ewa Szopa 

38. JEEW Karol Kisielewski 
 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

Praktyki nadzorowane były przez koordynator za pomocą: 

1. Spotkań informacyjnych i video konferencji ze studentami oraz 

sporządzenia okresowego raportu ze stanu praktyk. 

2. Kontaktu osobistego / mailowego / telefonicznego/ video-

konferencyjnego z opiekunami praktyk z ramienia zakładu pracy - 

przedstawicielami poszczególnych instytucji, w których realizowane 

były praktyki. 
Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

41 
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Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: …40… 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: …1……. 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: …0………. 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: …0…… 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

Realizacja praktyk przebiegła bez zastrzeżeń. Wszyscy studenci wywiązali się 

powierzonych przez opiekunów praktyk z ramienia zakładów pracy zadań 

praktycznych a profil instytucji, w których zrealizowali praktykę, odpowiadał 

kierunkowi studiów i umożliwił  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i 

umiejętności z dziedziny nauk o Nowych Mediach i Komunikacji Społecznej. 

Uwagi opiekunów praktyk z 

ramienia jednostek, w 

których odbywa się 

praktyka 

 

Brak 

 

Propozycje/sugestie zmian 

w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Warte rozważenia jest wprowadzenie zajęć z rozwoju osobowości i zarządzania 

stresem celem jeszcze lepszego przygotowania studentów do realizacji zajęć 

praktycznych w miejscach pracy. 

 

 

 

 

Data wypełnienia raportu: 14.10.2022 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych/koordynatora zajęć 

praktycznych i praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

Racka Katarzyna 

Miejsce odbywania praktyk: 

Opiekunowie studenckich 

praktyk zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

SoftHard S.A. Aleksandra Gałczyńska,  

TRISOFT Sp. j. Adam Lisicki,  

ZUET ENERGIA Sp. z o.o. Adam Wójcik,  

UserX INFORMATYKA Wojciech Brzozowski,  

Bee On Top Sp. z o.o. Emil Pielaciński,  

Rolmar Trade Sp. z o.o. Konrad Lemański,  

Centrum Medyczne GRUPA ZDROWIE Ott Piotr, Kancelaria 

Rachunkowo-Podatkowa „LICZYK” Anna Makowska,  

SOLUMUS S.A. . Jakub Chojnacki,  

BIMONTA Sp. z o.o Hubert Kaźmierowski,  

PETROTEL Sp. z o.o. Sławomir Sosnowski,  

PLOCMAN Sp. z o.o. Bartłomiej Woźniak,  

INNTEC Sp. z o.o. Zbigniew Szymański, 

SENSI LABS Sp. z o.o. Miłosz Bauman,  

Cameleon Sebastian Chociemski, Justyna Broniszewska (jednoosob. dział 

gosp.), Tomasz Urban (jednoosob. dział gosp.),  

NETDATA Piekarski Spółka Jawna Marta Korzeniewska. 

Kierunek i specjalność 

kształcenia: 
Informatyka, Programowanie i bazy danych 
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Data wypełnienia raportu: 24 X 2022 

Sposób nadzorowania praktyki 

zawodowej przez opiekuna 

praktyk zawodowych/ 

koordynatora zajęć 

praktycznych i praktyk 

zawodowych  z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

Kontakt emailowy ze studentami, kontakt emailowy i telefoniczny z 

zakładowymi opiekunami praktyk, wymagana od studentów 

realizacja i opis minizadania, sprawdzenie dokumentacji. 

Liczba studentów odbywających 

praktyki: 
23+2(osoby, które nie rozliczyły się z praktyk) =25 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 19 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą plus: 3 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą:  

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 0 

Krótka charakterystyka praktyki 

(cel, treści, forma, metody 

pracy) 

 Celem praktyki studenckiej jest:  

• weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej podczas 

dotychczasowego procesu kształcenia na kierunku Informatyka, 

• poznanie specyfiki pracy oraz praktycznych zagadnień na różnych 

stanowiskach, w różnych obszarach działalności i różnych 

branżach, merytorycznie związanych z kierunkiem Informatyka i 

wybraną specjalnością, 

• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy 

zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, 

odpowiedzialności za powierzone zadania, 

• nawiązywanie kontaktów zawodowych. 

Uwagi opiekuna praktyk z 

ramienia jednostki, w której 

odbywa się praktyka 

 

Uwagi w odniesieniu do wiedzy i umiejętności studentów jeśli były 

one pozytywne. Przykład uwag jakie otrzymali studenci: 

✓ Skromny a jednocześnie bardzo zdolny. Umysł dobrego 

programisty, logiczne myślenie oraz umiejętność 

rozwiązywania problemów są ogromnym atutem. Szybko 

adaptuje nowe narzędzia. Genialny umysł, któremu trzeba 

dostarczyć wiedzę i dobrych praktyk. Resztę ogarnia sam. 

Kultura na wysokim poziomie. 

✓ Student posiada dużą wiedzę kierunkową. Potrafi ją 

zastosować w praktyce. Dobrze odnajduje się w pracy w 

zespole. Student posiada duże umiejętności organizacyjne. 

Student dobrze integruje się z innymi pracownikami firmy. 

Prawidłowo wypełnia swoje obowiązki. 

✓ Wiedza teoretyczna nabyta podczas studiów jest 

wystarczająca do powierzenia studentowi samodzielnych 

zadań praktycznych. Umiejętności studenta oceniam bardzo 

wysoko. Prace projektowo-programistyczne wykonywał 

samodzielnie i profesjonalnie. Kompetencje społeczne i 

interpersonalne na wysokim poziomie. 

✓ Student zrealizował powierzone zadania. 

✓ Zaangażowany, sumienny, punktualny. 
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✓ Poziom wiedzy teoretycznej pozwala wykonywać zadania 

praktyczne na odpowiednim poziomie. 

✓ Wiedza umożliwiająca rozwój i pogłębianie umiejętności. 

Umiejętności na dobrym poziomie. Wysoki poziom kultury 

osobistej oraz chęci do współpracy w zespole. 

✓ Student był zapoznany z podstawami środowiska MSSQL. 

Student wykazywał inicjatywę w uzupełnianiu braku wiedzy. 

Student posiadał podstawowe umiejętności wymagane do 

rozwiązywania postawionych przed nim zadań. Student 

wykazywał bardzo dobrą znajomość w obsłudze komputera. 

Student nie miał problemów w komunikacji z personelem. 

✓ Student zna podstawowe zagadnienia związane z 

programowaniem. Zna najnowsze technologie. Student 

sprawnie posługuje się dostępnymi narzędziami. Zna 

powszechnie używane technologie. Student nie ma 

problemów z komunikacją, w miły sposób odnosi się do 

zespołu.  

✓ Student posiada zasób wiedzy zgodny z wymaganiami 

zawartymi w programie praktyk zawodowych. Posiada 

umiejętności umożliwiające samodzielną pracę we 

wskazanych obszarach. Student jest komunikatywny, 

umiejętnie pracuje w zespole. Rozumie społeczne aspekty 

praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 

związaną z tym odpowiedzialność. Praktykant posiada 

wysoką kulturę osobistą. Przestrzega dyscypliny pracy, 

przepisów BHP i prawa pracy. Szanuje sprzęt i wyposażenie 

zakładu pracy.  

Uwagi opiekuna praktyk/ 

koordynatora zajęć 

praktycznych i praktyk 

zawodowych z ramienia Uczelni 

Brak 

Propozycje/sugestie zmian w 

odniesieniu do 

programu/procesu kształcenia 

na kierunku kształcenia w 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

✓ Ambitne i prawdziwe wyzwania do rozwiązania najlepiej 

rozwijają kompetencje. 

✓ Jak najwięcej zajęć praktycznych. 

 

 

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

 

KAWKA – WIĄCZEK  JOANNA 
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Kierunek i specjalność 

studiów: 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jednolite magisterskie. 

Rok II sem. IV 2021/22. 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

MP nr 3 w Płocku – J. Kowalska, P. Sadowski. 

MP nr 1 w Płocku – K. Jarzyńska. 

MP nr 11 w Płocku – p.Przybylska. 

SP nr 23 w Płocku – p. Karpińska – Kuciapska, Kosińska, Lewandowska. 

SP nr 18 w Płocku – p. Kowalik. 

Indywidualne praktyki odbyło 6 studentek w miejscach zamieszkania. 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

1. Udzielanie studentom pomocy i konsultacji w zakresie przebiegu 

praktyki zawodowej. 

2. Kontakt zdalny i telefoniczny z opiekunami i studentkami. 

3. Zaliczanie praktyk zgodnie ze zmianami w regulaminie praktyk 

zawodowych. 

4. Hospitowanie zajęć w miarę możliwości opiekuna. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

35 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: 35 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: ------------ 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: ----------- 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczna -------- 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

W semestrze letnim studentki odbyły 60 godzin praktyki zawodowej 

obserwacyjnej w przedszkolach i klasach młodszych. 

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

Studentki zapoznały się z dokumentacją pracy placówek, ich zadaniami, 

bazą materialną, zasadami BHP oraz dokumentacją dydaktyczno – 

wychowawczą nauczyciela, jego codziennymi czynnościami podczas pracy. 

Wykazywały zainteresowanie przebiegiem zajęć, uczestniczyły chętnie w 

ich omawianiu. Pomagały dzieciom z Ukrainy oraz uczniom z trudnościami, 

nawiązywały poprawne relacje z dziećmi i innymi pracownikami. Pełniły 

dyżury międzylekcyjne, organizowały zabawy podczas zajęć świetlicowych 

przygotowywały ciekawe pomoce dydaktyczne. Potrafiły odnaleźć się w 

środowisku szkolnym, wyróżniały się kreatywnością i umiejętnościami 

organizacyjnymi.  

Zostały bardzo dobrze ocenione. 

 

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Brak  

 

 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

MAZOWIECKIEJ 

KAWKA – WIĄCZEK  JOANNA. 
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UCZELNI 

PUBLICZNEJ 

Kierunek i specjalność 

studiów: 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jednolite magisterskie 

Rok III semestr V i VI  2021/2022 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie 

studenckich praktyk 

zawodowych z ramienia 

zakładów pracy: 

M.P.nr 3 w Płocku- J.Kowalska, P.Sadowski 

M.P.nr 14 w Płocku- D. Budnicka, M. Grzywińska, A. Różycka 

SP nr 23 w Płocku – J. Skubiszewska. 

SP nr 22 w Płocku – I. Kołodziejska. 

SP nr 17 w Płocku – A. Siejca. 

Indywidualne praktyki w przedszkolach odbyło 17 studentek,  w klasach 

młodszych 20 studentek ( w miejscach zamieszkania). 

 

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych z ramienia 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

Udzielanie studentkom pomocy i konsultacji w zakresie przebiegu praktyki 

zawodowej. 

Hospitowanie w miarę możliwości zajęć przedszkolnych.                 Kontakt 

telefoniczny i zdalny z opiekunami studentek. 

Zaliczanie praktyk zgodnie ze zmianami w Regulaminie Praktyk 

Zawodowych, podyktowanymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Ministra 

Zdrowia w czasie pandemii. 

Ilość studentów 

odbywających praktyki: 

36 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą:  36 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą:  0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną:  0 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną:  0 

Krótka charakterystyka 

praktyki  

W semestrze zimowym studentki odbywały praktykę terenową w 

przedszkolach, a w semestrze letnim praktykę terenową w klasach 

młodszych. 

Uwagi opiekunów 

praktyk z ramienia 

jednostek, w których 

odbywa się praktyka 

 

Studentki posiadają podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu 

pedagogiki przedszkolnej oraz psychologii. Potrafią szukać w literaturze 

metodycznej potrzebne zagadnienia. Znają metody i formy pracy z dziećmi 

w przedszkolu i klasach młodszych. Potrafią opracować scenariusze zajęć z 

wykorzystaniem narzędzi informatycznych: tablica multimedialna, 

komputer, rzutnik itp. Łatwo nawiązują prawidłowe relacje z dziećmi i 

pracownikami przedszkoli i szkół podstawowych. Radzą sobie z dziećmi 

nadpobudliwymi. Chętnie wykonywały dodatkowe prace: pomoce 

dydaktyczne, dekoracje, przygotowania do uroczystości przedszkolnych i 

szkolnych, akcje charytatywne. Znają zasady BHP. Potrafią dostosować 

zadania do zróżnicowanych możliwości dzieci. Efektywnie pracują w 

zespole, pełnią różne role, współpracują właściwie z opiekunami. 

Pozytywnie przyjmują uwagi na temat prowadzonych zajęć. Praktykantki 

zostały bardzo dobrze ocenione.  

Propozycje/sugestie 

zmian w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

studiów w Mazowieckiej 

Opiekunowie proponują, żeby studenci mieli zajęcia na Uczelni z 

poszczególnych metodyk na I i II roku. 

Podkreślają też, zwrócenie uwagi na umiejętności pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi, proponują zadbać o prawidłowy kształt liter podczas 

pisania na tablicy w czasie lekcji.                                                           
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Uczelni Publicznej w 

Płocku 

Data wypełnienia 

raportu: 

14. 10. 2022 r. 

 

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 

2020/2021 zostały przedstawione na Senacie. 

• 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 Akademii Mazowieckiej w sprawie kryteriów oceny 

okresowej nauczycieli akademickich w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.  

• W roku akademickim 2021/2022 przywrócono procedurę przeprowadzania 

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 

• Przeprowadzono okresową samoocenę wydziałów i międzywydziałowych jednostek 

organizacyjnych (Instrukcja nr 10 Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

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

Akademii Mazowieckiej w Płocku. 

• 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.  Rozpoczęto jednocześnie budowę 

nowego skrzydła uczelni przy Pl. Dąbrowskiego 2. 

• W roku akademickim 2021/2022 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. 22 kwietnia 2022 roku 

odbyła się XI OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA. 

Hasłem przewodnim konferencji było: Teraźniejszość i perspektywy w badaniach 

studenckich.  

• W październiku 2021 roku oraz 2022 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 ds. jakości kształcenia.  
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W zakresie poprawy systemu informacyjnego i eliminacji zjawisk patologicznych 

• Uchwałą nr 11 Senatu z dnia 29 marca 2022 roku zatwierdzono zmiany w 

Regulaminie Studiów Akademii Mazowieckiej w Płocku.  

• Uchwałą nr 14 Senatu z dnia 29 marca 2022 roku zmieniono uchwały Senatu nr 

7/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku w przedmiocie warunków i trybu rekrutacji 

na studia w Akademii Mazowieckiej w Płocku. 

• Uchwałą nr 16 Senatu z dnia 24 maja 2022 roku określono zasady przyjmowania 

na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 

2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027; 

• Uchwałą nr 17 Senatu z dnia 24 listopada 2021 roku zatwierdzono sprawozdanie 

z realizacji Strategii Rozwoju Akademii Mazowieckiej w Płocku w roku 

akademickim 2020/2021; 

• Uchwałą nr 18 Senatu z dnia 24 listopada 2021 roku prowadzono zmiany w 

składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w Akademii Mazowieckiej w 

Płocku na kadencję 2020-2024; 

• 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 

• Podstawę do podejmowania działań naprawczych stanowią przede wszystkim 

sprawozdania z poziomu osiągniętych efektów uczenia się w roku akademickim 

2020/21 oraz 2021/22, 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. 
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• W dniu 21 grudnia 2021 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 2020/2021. 

• Zespoły ds. jakości kształcenia zorganizowały spotkania większości członków zespołu 

i omówiły wnioski wyciągnięte z badań ankietowych i przeglądów programów, 

przedyskutowały odjęte działania oraz plany naprawcze.   

 

PROTOKOŁY ZE SPOTKAŃ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 

Spotkanie otworzył prof. Witold Wojdyło. Następnie dr Fordoński przedstawił cele spotkania. 

Członkowie zespołu omówili poniższe zagadnienia: 

1) Ocena zajęć dydaktycznych, w tym również zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, dokonywana przez studentów. Wskazano na potrzebę przeprowadzenia konsultacji z 

opiekunami wszystkich roczników w celu zdiagnozowania występujących problemów. Student 

Kuba Kołodziejski wskazał, iż co do zasady nie ma uwag. Zwrócił jednak uwagę, iż zajęcia z Panią 

prof. Walentyną Łozowiecką (Przedsiębiorczość i kultura pracy – wykład i ćwiczenia) prowadzone 

w formie hybrydowej część stacjonarnie, część zdalnie  - były chaotyczne, zawierały zbyt wiele 

dygresji i brak było przejrzystych i jasnych kryteriów oceniania. Przekazał pewne uwagi od całego 

roku także do sposobu prowadzenia wykładu przez Pana prof. Zbigniewa Klimiuka – treści 

przekazywane były w sposób mało zrozumiały oraz brak było przejrzystych kryteriów oceniania. 

Bardzo pozytywnie ocenił zajęcia (wykład i ćwiczenia z ustroju samorządu terytorialnego) 

prowadzone przez Pana dr Daniela Urbańskiego.  

2) Omówiono współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym uzgodniono, że do grudnia zostanie 

zorganizowane spotkanie w szerszym gronie wykładowców kierunku i najistotniejszych 

w perspektywie dotychczasowej współpracy przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. 

3) Uzgodniono podział pozostałych obowiązków dotyczących weryfikacji efektów uczenia się (wyniki 

analizy losowo wybranych kart przedmiotów, prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz prac 

dyplomowych). 

4) Zwrócono uwagę na konieczność publikacji programu studiów z administracji i kart przedmiotów 

na stronie internetowej. 
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5) Pozytywnie oceniono ujednolicenie wyposażenia elektronicznego sal, wskazano jednak, że 

problemem jest brak sali, w której dostępne dla studentów byłyby komputery z dostępem do 

platform: lex i legalis.  Zwrócono uwagę na ograniczoną bazę sal dla wykładowców – utrudnia to 

prowadzenie konsultacji na dyżurach, gdyż jednocześnie w sali może być kilku wykładowców i 

student lub studenci. 

6) Zwrócono uwagę, że znacznym ułatwieniem byłoby wprowadzenie do systemu wirtualna uczelnia 

opcji wyliczania średnich wszystkich ocen dla studentów kierunku. 

Prof. Wojdyło zakończył spotkanie. 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  I STOPNIA 

Spotkanie otworzył prof. Witold Wojdyło. Następnie dr Fordoński przedstawił cele spotkania. 

Członkowie zespołu omówili poniższe zagadnienia: 

1) Ocena zajęć dydaktycznych, w tym również zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, dokonywana przez studentów. Wskazano na potrzebę przeprowadzenia konsultacji z 

opiekunami wszystkich roczników w celu zdiagnozowania występujących problemów. 

2) Omówiono współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i uzgodniono, że do grudnia 

zostanie zorganizowane spotkanie w szerszym gronie wykładowców kierunku i najistotniejszych 

w perspektywie dotychczasowej współpracy przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. 

3) Uzgodniono podział pozostałych obowiązków dotyczących weryfikacji efektów uczenia się (wyniki 

analizy losowo wybranych kart przedmiotów, prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz prac 

dyplomowych). 

4) Zwrócono uwagę na konieczność publikacji kart przedmiotów na stronie internetowej. 

5) Wskazano na potrzebę przeniesienia zmian w programie studiów do kart przedmiotów i 

wstrzymania się z kolejnymi zmianami do czasu uzyskania wniosków z wprowadzonych zmian. 

6) Pozytywnie oceniono poprawę wyposażenia dla kierunku (strzelnica elektroniczna, zakup walizki 

kryminalistycznej i ujednolicenie wyposażenia elektronicznego sal). Wskazano jednak, że 

problemem jest brak sali, w której dostępne dla studentów byłyby komputery z dostępem do 

platform: lex i legalis. Bardzo przydatne byłoby pozyskanie kilu licencji dla wydziału. Zwrócono 

uwagę na ograniczoną bazę sal dla wykładowców – utrudnia to prowadzenie konsultacji na 

dyżurach, gdyż jednocześnie w sali może być kilku wykładowców i student lub studenci. 

7) Zwrócono uwagę, że znacznym ułatwieniem byłoby wprowadzenie do systemu wirtualna uczelnia 

opcji wyliczania średnich wszystkich ocen dla studentów kierunku. 

Prof. Wojdyło zakończył spotkanie. 
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EKONOMIA I I II STOPNIA 

W toku spotkania z-ca przewodniczącego dr inż. Leszek Pruszkowski, w związku z 

obowiązkiem realizacji postanowień Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, zaproponował następujący podział zadań: 

1. Sprawozdanie z analizy osiąganych efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach 

studiów (ZAŁĄCZNIK 8 do Instrukcji nr 8 weryfikacji efektów uczenia się w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku) – osoby odpowiedzialne: dr Zofia 

Aleksandra Tomaszewska, mgr Sylwia Lipińska. 

2. Okresowy przegląd programów studiów na poszczególnych kierunkach studiów 

(ZAŁĄCZNIK 1 do Instrukcji nr 9 w sprawie przeprowadzania okresowych przeglądów 

programów studiów w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku) – osoby 

odpowiedzialne: dr Anna Nowacka, dr Mariola Szewczyk – Jarocka. 

3. Analizy wybranych losowo 5 kart przedmiotów z każdego kierunku (ZAŁĄCZNIK 5 

do Instrukcji nr 8 weryfikacji efektów uczenia się w Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku) – osoby odpowiedzialne: dr Andrzej Jagodziński, dr inż. Sławomir Kowalski, 

dr inż. Leszek Pruszkowski. 

4. Sprawozdanie ze współpracy wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

(ZAŁĄCZNIK nr 1 do Instrukcji nr 12 w sprawie współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej 

wpływ na rozwój kierunku) – osoba odpowiedzialna: dr Paweł Kaczmarczyk. 

Uczestnicy zebrania potwierdzili gotowość do realizacji zaproponowanego podziału 

pracy. Pan Dziekan zapowiedział, że ustalony zakres obowiązków na rok akademicki 2022-

2023 dla członków Zespołów ds. Jakości Kształcenia na kierunkach: ekonomia pierwszego i 

drugiego stopnia zostanie opublikowany do stosowania w osobnej Decyzji Dziekana Wydziału 

Nauk Społecznych. 

 

FILOLOGIA 

Przebieg spotkania: 

1. Przywitanie uczestników oraz krótkie przedstawienie przebiegu spotkania przez 

Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej dr. A. Kaczmarczyk, podpisanie listy 

obecności.  
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2. Weryfikacja efektów uczenia się, analiza wyników losowo wybranych prac 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych, prac dyplomowych i kart przedmiotów. (analiza                          

i omówienie zagadnienia: dr A. Suwalska-Kołecka; dr J. Ligor.  

3. Analizie poddano 8 losowo wybranych kart przedmiotów (nie stwierdzono żadnych 

istotnych uchybień), 10 prac zaliczeniowych (spełniały warunki określone w kartach),                            

4 prace dyplomowe (prawidłowe).  

W sprawozdaniach (w komentarzach) pojawiły się następujące propozycje:  

a) Propozycja zajęć wyrównawczych z PNJA dla studentów 1 roku.  

b) Zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych na przedmiotach PNJA i tłumaczeniowych 

(problemy z uzyskaniem zakładanych efektów kształcenia). Liczebność zwiększają też 

studenci programu Erasmus Plus.  

c) Na przedmiocie Czytanie z leksyką zaproponowano zwiększenie ilości godz. z jednej do 

dwóch.  

d) Propozycja przesunięcia przedmiotu Tłumaczenia przysięgłe z 3 semestru na wyższy 

semestr.  

e) Propozycja zwiększenia ilości godzin z 15 na 30 na przedmiocie Przekład: teksty 

prawnicze i prawne; lub zmiana nazwy przedmiotu na Wprowadzenie do przekładu 

tekstów prawniczych i prawnych.  

f) Propozycja zmniejszenia grup seminaryjnych do 10 osób i/lub wprowadzenie 

proseminarium na 2 roku (wiele osób nie kończy prac dyplomowych na czas) 

g) Propozycja zmiany nazwy przedmiotu z Literatura angielska na Literatura brytyjska.  

Analizie poddano 37 przedmiotów. 98% studentów przystąpiło do zaliczeń uzyskując 

średnią: 3,7 

12% - 5 

41% - 4 

33% - 3 

14% - 2 

Pani Natalia Przybylska (3 rok filologii) – przedstawiciel studentów zgodziła się ze 

wszystkimi propozycjami, podobnie jak wykładowcy/nauczyciele filologii.  

4. Dokonany przegląd programów studiów na kierunku Filologia (analiza i omówienie 

zagadnienia: dr A. Dłutek);  
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5. Uwagi i opinie: Pani Natalia Przybylska stwierdziła, iż metody kształcenia są zorientowane 

na studenta, są dobre, podobnie jak programy, tylko podejście do zadań                        w 

przypadku niektórych studentów bywa różne.  

Wykładowcy i interesariusze zgodzili się z uwagami ze sprawozdania dr. Dłutek  

6. Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym w konstruowaniu, realizacji                                       

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku.  

(analiza i omówienie zagadnienia: dr D. Pietrzak) 

Sformułowanie planów dotyczących form dalszej współpracy (wykłady otwarte, 

warsztaty, wyjścia studyjne, udział interesariuszy zewnętrznych w procesie kształcenia 

studentów) 

Zaproponowana przez Panią Dyrektor SP 23 Lilianę Tomaszewską tematyka prac 

dyplomowych: 

a) Dzieci ze spektrum autyzmu: potrzeby, metody nauczania, materiały 

b) Zaburzenia społeczne, w szczególności zagrożenie z niedostosowaniem społecznym 

c) Stworzenie metody indywidualnego przypadku 

d) Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

e) Innowacyjne metody nauczania 

f) Praca z uczniem zdolnym 

g) Proces doskonalenia nauczycieli języka angielskiego 

7. Przebieg praktyk zawodowych 

(analiza i omówienie zagadnienia: specjalność nauczycielska: dr D. Pietrzak 

                                                       specjalność tłumaczeniowa: dr I. Lis-Lemańska 

Główne uwagi osób nadzorujących praktyki, a przekazane przez dr Pietrzak (specjalność 

nauczycielska) : 

a) Rozwinąć większą pewność siebie u praktykantów (na III roku) 

b) Pogłębić wiedzę i umiejętności związane z utrzymaniem dyscypliny w klasie (na III roku) 

c) Ujednolicić fonetykę (na II roku) 

Jeśli chodzi o specjalność tłumaczeniową, sprawozdanie zostało przesłane przez dr Lis-

Lemańską do Pani Kierownik Zakładu i przedstawione w trakcie spotkania.  

Interesariusze oraz wykładowcy nie mieli uwag.  

8. Wyniki ankietyzacji (analiza i omówienie zagadnienia: dr A. Kaczmarczyk).  

Uczestnicy zebrania zapoznali się z wynikami i analizą.  
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9. Wyniki konsultacji przeprowadzonych wśród studentów – analiza i omówienie 

zagadnienia: dr A Dłutek). 

10. Karty przedmiotów na II stopniu filologii – przydział kart do dokonania korekt                                     

i aktualizacji.  

11. Uwagi dot. zebrania – brak. Zakończenie zebrania.  

 

 

PEDAGOGIKA ORAZ PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I 

WCZESNOSZKOLNA          

      

Dnia 3 listopada 2022 r. o godzinie 16:00, na platformie meet odbyło się w formie 

zdalnej zebranie Zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku Pedagogika, studia  II stopnia o 

profilu praktycznym oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia 

magisterskie.  

Zebranie otworzyła prof. ucz. dr hab. Beata Cieśleńska, która przywitała obecnych 

członków zespołu i przedstawiła jego skład.  

Następnie dr Dorota Dądzik przestawia szczegółową analizę efektów uczenia się  w 

następujących obszarach:  

• wyniki analizy wybranych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych,  

• wyniki analizy wybranych prac dyplomowych,  

• wyniki analizy wybranych kart przedmiotów,  

• wyniki analiz sprawozdań z realizacji efektów uczenia się składanych przez 

wykładowców; 

• wyniki analiz opiekunów praktyk zawodowych z ramienia Uczelni zostały opracowane; 

• wyniki opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy,  

• wyniki okresowych przeglądów programów,  

• wyniki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku , 

• wyniki procesu ankietyzacyjnego przeprowadzonego wśród studentów, wyniki 

konsultacji przeprowadzonych wśród studentów, 
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• wnioski dotyczące podniesienia jakości kształcenia na kierunku Pedagogika – studia 

drugiego stopnia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia 

magisterskie. 

Podczas spotkania zabrał głos pan mgr Janusz Banasiak- Dyrektor Szkoły Podstawowej                           

z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku oraz mgr Teresa Fijałkowska- Dyrektor 

Miejskiego Przedszkola nr 4 w Płocku, którzy pozytywnie ocenili poziom przygotowania 

studentów ww. kierunków odbywania praktyk zawodowych.  

Podjęto również decyzję, o systematycznym organizowanie spotkań z przedstawicielami 

instytucji, w których odbywają praktyki Studenci z poszczególnych 

kierunków/specjalności/specjalizacji WNHI Akademii Mazowieckiej w Płocku, w celu 

doskonalenia jakości kształcenia   ramach praktyk zawodowych oraz monitorowania                                       

i rozwiazywania na bieżąco problemów związanych z odbywaniem praktyk przez 

poszczególnych studentów. 

Zebranie podsumowała i zakończyła prof. ucz dr hab. Beata Cieśleńska.  

Przygotowała : dr Dorota Dądzik 

    

 

PRACA SOCJALNA      

 

27 października 2022 roku na platformie Meet odbyło się zebranie Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia Zakładu Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej. Zostali zaproszeni interesariusze 

zewnętrzni oraz pracownicy Zakładu. Na zebraniu poruszono następujące tematy: 

1. Kierownik Zakładu dr Kamila Zdanowicz- Kucharczyk przedstawiła interesariuszom 

zewnętrznym zmiany, jakie wniesie zamiana Uczelni na Akademię. Zaprezentowała 

korzyści dla studentów, ale także dla współpracy z otoczeniem społeczno- 

gospodarczym.  

2. Omówiono trudności rekrutacji na kierunek studiów praca socjalna.  

3. Zostały przedyskutowane programy studiów, co odzwierciedla ocena programów 

kształcenia. 

4. Przedstawiono wyniki ewaluacji współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym 

(załącznik nr 2) 

5. Omówiono oddaną przez wykładowców weryfikację oceny efektów uczenia się. 
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6. Dr Kamila Zdanowicz- Kucharczyk przedstawiła sprawozdanie na temat XXXI Zjazdu 

Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, który odbył się we Wrocławiu                          

w dniach 19- 21.10. 2022 roku.  

7. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów pracy socjalnej pt. 

Dylematy życiowe i zawodowe studentów pracy socjalnej jako wyzwanie dla 

budowania wspierającego środowiska akademickiego. Zaplanowano publikację 

artykułu, który zaprezentuje wyniki wspomnianych badań.  

8. Omówiono propozycje na promocję kierunku.  

Przygotowała: Kamila Zdanowicz- KucharczyK 

NOWE MEDIA 

 

• Spotkania z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przedstawicielami Gazety 

Wyborczej, InfoPłock TV, POKiSu, Radia Płock FM, Medical Tribune Polska,  odbyły 

się w formie zebrań zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku Nowe Media w formie 

online (1xsemestr), korespondencji mailowej, rozmów telefonicznych. 

• Celem uczestnictwa interesariuszy zewnętrznych w spotkaniach zespołu ds. jakości 

kształcenia było pozyskanie opinii, komentarzy, uwag dotyczących realizacji programu 

kształcenia, efektów uczenia się, tematyki prac dyplomowych oraz realizacji praktyk 

zawodowych. Interesariusze zewnętrzni mieli udział w wyborze i określaniu tematyki 

prac dyplomowych pisanych pod opieka promotorów: prof. dr hab. Henryka 

Seweryniaka oraz dr hab., prof. uczelni Andrzeja Kansy. 

• Kontakt osobisty / mailowy / telefoniczny/ video-konferencje z opiekunami praktyk z 

ramienia zakładu pracy - przedstawicielami poszczególnych instytucji, w których 

realizowane były praktyki. Część studentów roku II i III kierunku Nowe Media 

realizowała praktyki w zakładach pracy interesariuszy takich jak: Gazeta Wyborcza, 

InfoPłock TV, POKiS, Radio Płock FM 

 Interesariusze zewnętrzni w zespole ds. jakości kształcenia na kierunku Nowe Media: 

3. Arkadiusz Adamkowski (Gazeta Wyborcza) - przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego  arkadiusz.adamkowski@plock.agora.pl, arek@agora.pl 

Adres: ul. Królewiecka 12e, 09-400 Płock   

mailto:arkadiusz.adamkowski@plock.agora.pl
mailto:arek@agora.pl
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4. Renata Kowalska (infoPłock TV) - przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

redakcja@infoplocktv.pl  

Adres: ul. Kolegialna 38i, Płock, 09-402,  

5. Michał Malinowski (Medical Tribune Polska) - przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego m.malinowski@mazowiecka.edu.pl 

Adres ul. Powązkowska 44c, Warszawa, Warszawa 01-797, PL 

6. Radosław Malinowski (POKiS) - przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

pokis@pokis.pl   

Adres: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów 

09-402 Płock, ul. Jakubowskiego 10 

7. Maciej Wiącek (Radio Płock FM) - przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego 

maciej.wiacek@op.pl  

redakcja@radiorpl.fm 

    

INFORMATYKA 

W dniu 21 listopada 2022 na platformie „Microsoft Teams” odbyło się w formie zdalnej 

zebranie Zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku Informatyka, studia I stopnia o profilu 

praktycznym.  

 Zgodnie z Uchwałą nr 12/2021 Rady programowo-dydaktycznej Wydziału Nauk 

Humanistycznych i Informatyki z dnia 10 maja 2021 roku, w skład zespołu wchodzą 

następujące osoby: 

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. mgr Maria Kapturska - przedstawiciel opiekunów kół naukowych 

6. Wiktor Skierski – przedstawiciel studentów 

7.  Wojciech Nowysz – Dyrektor Plocman , przedstawiciel otoczenia społeczno-

gospodarczego 

 Po powitaniu przybyłych, dr Sebastian Wojczyk przedstawiła główne cele spotkania: 

- zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na kierunku Informatyka, mającymi na celu 

realizację efektów uczenia się oraz przedsięwzięciami na rzecz rozwoju oferty edukacyjnej 

mailto:redakcja@infoplocktv.pl
mailto:m.malinowski@mazowiecka.edu.pl
mailto:pokis@pokis.pl
mailto:maciej.wiacek@op.pl
mailto:redakcja@radiorpl.fm
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Kierunku oraz wzmożenia współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, a tym samym z 

otoczeniem społeczno-gospodarczym 

- wspólne wypracowanie przyszłych działań na rzecz doskonalenia powyższych obszarów 

 Następnie dr Wojczyk przedstawił działania podejmowane przez Zakład w roku 

akademickim 2022/2022. W roku ubiegłym odbyła się Konferencja studencka, w której 

uczestniczyli studenci kierunku Informatyki, przygotowujący się do niej przy wsparciu 

opiekuna koła naukowego “Anonimowi Fanatycy Komputerów” prowadzonego przez Marię 

Kapturską. W październiku studenci wzięli udział w konkursie informatycznym “Hackaton” w 

przygotowaniu studentów brał udział mgr. Robert Kapturski który był także Mentorem w tym 

Konkursie.  

 Dr Bieniecki poinformował, że w ubiegłym roku akademickim zostały opublikowane lub 

opracowane monografie i ukazały się artykuły w czasopismach punktowanych oraz 

monografiach naukowych autorstwa pracowników zakładu. 

 Następnie omówione zostały kwestie dotyczące organizacji i przebiegu praktyk 

studenckich. O zabranie głosu zostali poproszeni opiekunowie praktyk. 

 O komentarz odnośnie realizacji praktyk został poproszony przedstawicielka studentów, 

Pan Wiktor Skierski studiujący na specjalizacji sieci. Stwierdził, że to bardzo dobrze, że 

studenci mogą rozpocząć praktyki z wyprzedzeniem, co pozwoli na pełną ich realizację. 

Zwrócił także uwagę na duże znaczenie praktyk w programie studiów, zwłaszcza o profilu 

praktycznym. Pozwalają one studentom zdobyć na tak wczesnym już etapie doświadczenie 

zawodowe, które jest wymagane w trakcie poszukiwania pracy. Pomimo dużej liczby godzin, 

jest ona możliwa do odbycia.. 

 Dr Wojczyk poprosił o zastanowienie się nad różnymi możliwościami realizacji działań 

pozwalających nam na ubieganie się o finansowanie w projektach edukacyjnych. Ostateczny 

termin przekazywania pomysłów i sugestii to pierwsza połowa stycznia 2022. Wciąż musimy 

także podejmować działania na rzecz rozwoju naszej współpracy ze środowiskiem lokalnym 

więc wszyscy pracownicy Zakładu oraz studenci są proszeni o stałe poszukiwanie możliwości 

takiej współpracy. 

 Dr Wojczyk podziękował wszystkim za przybycie i owocne obrady i zaprosił na ponowne 

zebranie, którego termin zostanie ustalony w późniejszym terminie. 

 Na tym zebranie zakończono. 
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 Niniejszy protokół zostanie przesłany osobom nieobecnym celem zapoznania się z 

omawianą tematyką. 

 

OCENA KOMÓREK ADMINISTRACYJNYCH 

 

•   W celu zbadania jakości pracy pracowników administracji zajmujących się obsługą 

studentów w roku akademickim 2021/2022 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: 125 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy Dziekanatu są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 26 0,34 

2 raczej tak 81 0,56 

3 raczej nie 14 0,08 

4 zdecydowanie nie 4 0,02 

     

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 28 0,32 

2 raczej tak 73 0,58 

3 raczej nie 19 0,08 

4 zdecydowanie nie 5 0,02 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 44 0,37 

2 raczej tak 52 0,43 

3 raczej nie 15 0,12 

4 zdecydowanie nie 9 0,08 

     P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Dziekanat? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 bardzo dobrze 33 0,26 

2 Dobrze 68 0,54 
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3 Źle 13 0,11 

4 bardzo źle 11  0,09 

 

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

• Więcej uśmiechu w pracy. 

 

Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki 

Liczba ankiet: 83 

 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy DSSiD są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 19 0,23 

2 raczej tak 49 0,59 

3 raczej nie 13 0,16 

4 zdecydowanie nie 2  0,02 

     

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 18 0,26 

2 raczej tak 41 0,51 

3 raczej nie 21 0,23 

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 21 0,25 

2 raczej  tak 50 0,60 

3 raczej nie 12 0,15 

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 11 0,13 

2 Dobrze 62 0,75 

3 Źle 10 0,12 

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

Brak sugestii 
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Biblioteka (pl. Dąbrowskiego 2) 

Liczba ankiet: 115 

P
y

ta
n

ie 1
 

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

  Odpowiedź ilość udział % 

1 Nigdy 15 0,13 

2 mniej niż pięć razy 95 0,82 

3 więcej niż pięć razy 3 0,03 

4 Ponad 10 razy 2 0,02 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy sprzęt w Bibliotece jest nowoczesny i sprawny? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 64 0,56 

2 raczej tak 36 0,31 

3 raczej nie 13 0,11 

4 zdecydowanie nie  2  0,02 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

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

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 55 0,48 

2 raczej tak 37 0,32 

3 raczej nie 19 0,17 

4 zdecydowanie nie 4 0,03 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Czy pracownicy Biblioteki są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 50 0,36 

2 raczej  tak 56 0,63 

3 raczej nie 9 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 66 0,57 

2 raczej  tak 40 0,35 

3 raczej nie 9  0,08 

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 79 0,69 

2 Dobrze 36 0,31 

3 Źle  0  0 
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4 Bardzo źle  0  0 

 

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

• Brak pozycji książkowych  dla Nowe Media. 
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Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier   

Liczba ankiet: 116 

Liczba odpowiedzi TAK: 101 

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 101 0,87 

2 nie - dziękuję za udział w badaniu 15 0,13 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy pracownicy BSPZiK są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 40 0,40 

2 raczej tak 59 0,58 

3 raczej nie 2 0,02 

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 29 0,29 

2 raczej tak 72 0,71 

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 41 0,41 

2 Dobrze 54 0,53 

3 Źle 5 0,05 

4 bardzo źle 1 0,01 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

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

Karier? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 bardzo dobrze 33 0,33 

2 Dobrze 60 0,59 

3 Źle 7 0,07 

4 bardzo źle 1 0,01 

 

 

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

brak sugestii 
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Dom Studenta  

Liczba ankiet: 86 

Liczba odpowiedzi TAK: 14 

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 0,86 

2 Tak - proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 14 0,14 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

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

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 2 0,14 

2 raczej tak 7 0,5 

3 raczej nie 4 0,29 

4 zdecydowanie nie 1 0,07 

     

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 0,07 

2 raczej tak 5 0,36 

3 raczej nie 7 0,5 

4 zdecydowanie nie 1 0,07 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

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

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 4 0,29 

2 raczej tak 6 0,43 

3 raczej nie 2 0,14 

4 zdecydowanie nie 2 0,14 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Czy pracownicy Domu Studenta są uprzejmi i życzliwi wobec studentów? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 7 0,5 

2 raczej tak 6 0,43 

3 raczej nie 0 0 

4 zdecydowanie nie 1 0,07 

 

 

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

w Płocku? 
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Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych 

Liczba ankiet: 34 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy Dziekanatu są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 9 0,26 

2 raczej tak 23 0,68 

3 raczej nie 2 0,06 

4 zdecydowanie nie 0 0 

     

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 11 0,32 

2 raczej tak 19 0,62 

3 raczej nie 0 0 

4 zdecydowanie nie 2 0,06 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 18 0,53 

2 raczej tak 14 0,41 

3 raczej nie 2 0,06 

4 zdecydowanie nie 0 0 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Dziekanat? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 bardzo dobrze 9 0,26 

2 dobrze 23 0,68 

3 źle 2 0,06 

4 bardzo źle  0  0 

 

 

 

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

• Możliwość zapisów umożliwiających w danej godzinie załatwienie sprawy. 
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Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki 

Liczba ankiet: 28 

 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy DSSiD są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 12 0,43 

2 raczej tak 16 0,57 

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 12 0,43 

2 raczej tak 16 0,57 

3 raczej nie 0 0 

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 12 0,43 

2 raczej  tak 16 0,57 

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 12 0,43 

2 dobrze 16 0,57 

3 źle 0 0 

4 bardzo źle  0 0 

 

 

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

• Usprawnienie sprzętu, co skracałoby czas oczekiwania na załatwienie sprawy. 
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Biblioteka (pl. Dąbrowskiego 2) 

Liczba ankiet: 30 

P
y

ta
n

ie 1
 

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

  odpowiedź ilość udział % 

1 Nigdy 13 0,44 

2 mniej niż pięć razy 16 0,53 

3 więcej niż pięć razy 1 0,03 

4 Ponad 10 razy 0 0 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy sprzęt w Bibliotece jest nowoczesny i sprawny? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 17 0,55 

2 raczej tak 13 0,42 

3 raczej nie 0 0 

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 17 0,55 

2 raczej tak 13 0,42 

3 raczej nie 0 0 

4 zdecydowanie nie  0  0 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Czy pracownicy Biblioteki są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 17 0,55 

2 raczej  tak 13 0,42 

3 raczej nie 0 0 

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 17 0,55 

2 raczej  tak 13 0,42 

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 13 0,44 

2 dobrze 16 0,53 

3 źle 1 0,03 
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4 Bardzo źle 0 0 

 

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

• Możliwość kserowania stron z książek 

• Miejsca parkingowe blisko Uczelni. 

• Usprawnić funkcję prolongaty w katalogu wirtualnym, aby można było wydłużyć okres 

wypożyczenia na dłuższy termin niż obecnie jest to możliwe.  
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Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier   

Liczba ankiet: 34 

Liczba odpowiedzi TAK: 14 

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 14 0,41 

2 nie - dziękuję za udział w badaniu 20 0,59 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy pracownicy BSPZiK są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 7 0,50 

2 raczej tak 7 0,50 

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 0,72 

2 raczej tak 3 0,21 

3 raczej nie 1 0,07 

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 4 0,29 

2 dobrze 8 0,57 

3 źle 2 0,14 

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 4 0,29 

2 dobrze 8 0,57 

3 źle 2 0,14 

4 bardzo źle 0 0 

 

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

brak sugestii 
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Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Liczba ankiet: 37 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy Dziekanatu są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 4 0,11 

2 raczej tak 33 0,89 

3 raczej nie 0 0 

4 zdecydowanie nie 0 0 

     

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 4 0,11 

2 raczej tak 33 0,89 

3 raczej nie 0 0 

4 zdecydowanie nie 0 0 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 3 0,08 

2 raczej tak 30 0,81 

3 raczej nie 4 0,11 

4 zdecydowanie nie 0 0 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Dziekanat? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 bardzo dobrze 3 0,08 

2 Dobrze 32 0,87 

3 Źle 2 0,05 

4 bardzo źle  0  0 

 

 

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

• Szybsze przekazywanie informacji studentom. 

Uwaga: Panie z Dziekanatu w sugestiach zostały pozytywnie opisane przez studentów jako miłe, 

sympatyczne i życzliwe. 
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Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki 

Liczba ankiet: 94 

 

P
y

ta
n

ie 1
 

Czy pracownicy DSSiD są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 32 0,34 

2 raczej tak 49 0,51 

3 raczej nie 13 0,14 

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 32 0,34 

2 raczej tak 49 0,51 

3 raczej nie 13 0,14 

4 zdecydowanie nie 11  0 

     

P
y

ta
n

ie 3
 

Czy pracownicy DSSiD są uprzejmi i życzliwi wobec swoich klientów? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 21 0,25 

2 raczej  tak 41 0,50 

3 raczej nie 21 0,25 

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 21 0,22 

2 Dobrze 61 0,65 

3 Źle 12 0,13 

4 bardzo źle  0 0  

 

 

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

• Otwartość na studenta. 
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Biblioteka (pl. Dąbrowskiego 2) 

Liczba ankiet: 69 

P
y

ta
n

ie 1
 

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

  Odpowiedź ilość udział % 

1 Nigdy 30 0,43 

2 mniej niż pięć razy 18 0,26 

3 więcej niż pięć razy 8 0,12 

4 Ponad 10 razy 13 0,19 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy sprzęt w Bibliotece jest nowoczesny i sprawny? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 18 0,26 

2 raczej tak 43 0,62 

3 raczej nie 8 0,12 

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 12 0,17 

2 raczej tak 19 0,28 

3 raczej nie 36 0,52 

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 43 0,62 

3 raczej nie 1 0,02 

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 29 0,42 

2 raczej  tak 40 0,58 

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 24 0,35 

2 Dobrze 45 0,65 

3 Źle  0  0 
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4 Bardzo źle  0  0 

 

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

• Powiększyć zbiór książek z działu kosmetologii. 

• Więcej nowych książek o różnorodnych dziedzinach pielęgniarstwa np. pielęgniarstwo 

operacyjne, zagrożenia i czynniki ryzyka zawodowego. 
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Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier   

Liczba ankiet: 70 

Liczba odpowiedzi TAK: 21 

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 21 0,30 

2 nie - dziękuję za udział w badaniu 49 0,70 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

Czy pracownicy BSPZiK są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 9 0,43 

2 raczej tak 12 0,57 

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 9 0,43 

2 raczej tak 12 0,57 

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 7 0,33 

2 Dobrze 13 0,62 

3 Źle 0 0 

4 bardzo źle 1 0,05 

     

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 0,14 

2 Dobrze 18 0,86 

3 Źle 0 0 

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

brak sugestii 

  



242 

 

Dom Studenta  

Liczba ankiet: 94 

Liczba odpowiedzi TAK: 21 

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 73 0,78 

2 Tak - proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 21 0,22 

     

P
y

ta
n

ie 2
 

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

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 2 0,1 

2 raczej tak 13 0,62 

3 raczej nie 5 0,24 

4 zdecydowanie nie 1 0,05 

     

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 3 0,14 

2 raczej tak 8 0,38 

3 raczej nie 8 0,38 

4 zdecydowanie nie 2 0,1 

     

P
y

ta
n

ie 4
 

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

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 4 0,19 

2 raczej tak 15 0,71 

3 raczej nie 1 0,05 

4 zdecydowanie nie 1 0,05 

     

P
y

ta
n

ie 5
 

Czy pracownicy Domu Studenta są uprzejmi i życzliwi wobec studentów? 

  Odpowiedź ilość udział % 

1 zdecydowanie tak 11 0,52 

2 raczej tak 10 0,48 

3 raczej nie 0 0 

4 zdecydowanie nie 0 0 

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

w Płocku? 

• Brak recepcjonistki. 

• Brak możliwości wprowadzania osób z zewnątrz. 

• Problemy z kanalizacją (brzydki zapach). 
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BADANIE OCZEKIWAŃ KANDYDATÓW NA STUDENTÓW AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ 

 

Badanie ankietowe zostało również przeprowadzone wśród kandydatów na studentów Akademii 

Mazowieckiej 

Akademia Mazowiecka w Płocku 

Nazwa wydziału Liczba ankiet wypełnionych 

przez kandydatów 

Wydział Nauk o Zdrowiu 333 

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 292 

Wydział Nauk Społecznych 249 

RAZEM 874 

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

Kierunek Poziom studiów 

 

Liczba ankiet wypełnionych 

przez kandydatów 

Kosmetologia I stopnia 87 

Położnictwo I stopnia 32 

Pielęgniarstwo I stopnia 115 

Pielęgniarstwo II stopnia 99 

RAZEM  333 

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

 

Kierunek Poziom studiów 

 

Liczba ankiet wypełnionych 

przez kandydatów 

Praca socjalna I stopnia  8 

Nowe Media I stopnia 26 

Informatyka I stopnia 79 

Filologia I stopnia 82 

Filologia  II stopnia 15 

Pedagogika specjalna JSM 30 

Pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna  

JSM 41 

RAZEM  292 

 

 

Wydział Nauk Społecznych 
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Kierunek Poziom studiów 

 

Liczba ankiet wypełnionych 

przez kandydatów 

Administracja I stopnia 33 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia 74 

Bezpieczeństwo wewnętrzne z 

administracją publiczną 

II stopnia 14 

Ekonomia I stopnia 35 

Ekonomia II stopnia 27 

Zarządzanie I stopnia 66 

RAZEM  249 

 

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 Akademii Mazowieckiej w 

Płocku 

 

Płeć respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Kobiety 621 71 

Mężczyźni 253 29 

Razem: 874 100 

 

 

Wykres 1. Płeć respondentów 

 

71%

29%

Płeć respondentów

Kobiety

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

Płocku 

 

Wiek respondentów Nabór  

Liczba kandydatów % 

Do 25 lat 758 87 

26 – 30 lat 39 5 

31 – 35 lat 21 2 

36 – 40 lat 20 2 

41 – 45 lat 12 1 

Powyżej 46 lat  24 3 

Razem: 874 100 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Akademii Mazowieckiej w Płocku 

 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 427 49 

Wieś 447 51 

Razem: 874 100 

 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

49%51%

Miejsce zamieszkania

Miasto

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

Mazowieckiej w Płocku 

 

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

Płocku  

                     

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Profesjonalna kadra naukowa 212 13 

Opinia o Uczelni (np. od 

znajomych, kolegów) 

404 20 

Zakres oferowanych 

kierunków i specjalności 

366 18 

Dobra lokalizacja Uczelni 523 26 

Warunki i tryb rekrutacji 159 11 

System pomocy stypendialnej 83 8 

Perspektywy absolwenta na 

rynku pracy 

262 13 

Inne kryteria 6 1 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

 

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

Płocku 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

439 50 

Sugestie bliskich osób 77 9 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

11 1 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

114 13 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

76 9 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

134 15 

Przypadek 17 2 

 Inne kryteria 6 1 

Razem 874 100 
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Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

 
 

 

1.4. Oczekiwania kandydatów na studentów związane z ukończeniem studiów wyższych 

w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

 

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

Akademii Mazowieckiej w Płocku 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Spodziewam się praktycznego 

wykorzystania wiedzy  

i umiejętności w pracy zawodowej 

701 50 

Mam nadzieję, że wzrośnie moja 

motywacja do samokształcenia się  

i podwyższania kwalifikacji 

zawodowych 

266 19 

Mam nadzieję na zmianę pracy 37 3 

Mam nadzieję na znalezienie dobrej 

pracy 

393 28 

Wzrost poczucia własnej wartości 0 - 

50%

9%

1%

13%

9%

15%

2%

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
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Inne, proszę podać jakie? - - 

   *możliwość wielokrotnego wyboru           

 

1.5. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Akademii Mazowieckiej 

w Płocku na temat oferty studiów 

 

Tabela 7. Źródła dostarczające informacji kandydatom na studentów Akademii Mazowieckiej 

w Płocku na temat oferty studiów  

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Na spotkaniach organizowanych w 

szkołach średnich 

107 12 

Z informacji w prasie drukowanej 3 0 

Od absolwentów lub studentów 

Mazowieckiej w Płocku 

260 30 

Z reklamy w Internecie 70 8 

Z udziału w targach edukacyjnych 6 1 

Z reklamy w radio 9 1 

Z materiałów promocyjnych (ulotki, 

foldery) 

19 2 

Ze strony Internetowej Uczelni 280 32 

Dni otwartych organizowanych przez 

Uczelnię 

32 4 

Mediów społecznościowych 64 7 

Inne źródła, proszę podać jakie?* 24 3 

Razem 874 100 
 

*11 – od znajomych 

  9 – ukończone studia I stopnia 

  3 – billboardy 

  1 – własne poszukiwania  
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Wykres 4. Źródła dostarczające informacji kandydatom 

 

 
 

 

 

1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Akademii Mazowieckiej w Płocku  

                     

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 155 18 

Nie pracujący 719 82 

Razem: 874 100   

 

 

 

 

12%

0%

30%

8%

1%

1%

2%

32%

4%

7%

3%

Źródła dostarczajace 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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Wykres 5. Sytuacja zawodowa kandydatów 

 
 

 

 

WSKAŹNIKI ZASŁUGUJĄCE NA ODRĘBNĄ UWAGĘ: 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Akademii Mazowieckiej w Płocku – Nowe Media I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 19 73 

Wieś 7 27 

Razem: 26 100 

 

18%

82%

Sytuacja zawodowa kandydatów

Pracujący

Nie pracujący
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1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Akademii Mazowieckiej w Płocku – Filologia I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 50 61 

Wieś 32 39 

Razem: 82 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 

73%

27%

Miasto

Wieś

61%

39%
Miasto

Wieś
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1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Akademii Mazowieckiej w Płocku – Pedagogika specjalna JSM 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 11 27 

Wieś 29 73 

Razem: 30 100 

 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

 
 

 

 

1.1.2. Struktura kandydatów według miejsca zamieszkania 

 

Tabela 3. Miejsce zamieszkania kandydatów składających dokumenty na studia  

do Akademii Mazowieckiej w Płocku - Administracja I 

Miejsce zamieszkania Nabór  

Liczba kandydatów % 

Miasto 10 30 

Wieś 23 70 

Razem: 33 100 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania kandydatów 

27%

73%

Miasto

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

Płocku – Kosmetologia I 

 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

71 82 

Sugestie bliskich osób 0 - 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 - 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

5 6 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

1 1 

Zwiększenie szans na rynku pracy 8 9 

Przypadek 2 2 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 87 100 

 

Wykres 3. Czynniki decydujące o wyborze studiów 

30%

70%

Miasto

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

Płocku – Filologia I 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

55 67 

Sugestie bliskich osób 11 13 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

3 4 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy po 

jego ukończeniu 

1 1 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

4 5 

Zwiększenie szans na rynku 

pracy 

6 7 

Przypadek 2 3 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 82 100 

 

 

82%

6%

1%
9% 2%

Możliwość rozwinięcia własnych
zainteresowań

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

Możliwość uzyskania wyższych
zarobków

Zwiększenie szans na rynku pracy

Przypadek



255 

 

 
 

 

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

Płocku – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna JSM 

Czynniki  Nabór  

Liczba wskazań % 

Możliwość rozwinięcia własnych 

zainteresowań 

32 78 

Sugestie bliskich osób 2 5 

Niepowodzenia w dostaniu się na 

inny kierunek studiów 

0 - 

Uważam, że nie będę miał/a 

trudności ze znalezieniem pracy 

po jego ukończeniu 

4 10 

Możliwość uzyskania wyższych 

zarobków 

1 2 

Zwiększenie szans na rynku pracy 2 5 

Przypadek 0 - 

 Inne kryteria, proszę podać jakie? - - 

Razem: 41 100 

 

 
 

67%

13%

4%

1%

5%

7%

3%

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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1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

 

Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

– Pielęgniarstwo I 

                     

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 37  32 

Nie pracujący 78 68 

Razem: 115 100   

 

 

 
 

1.6.  Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

78%

5%

10%

2%

5%

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

32%

68%

Pracujący

Nie pracujący
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Tabela 8. Sytuacja zawodowa kandydatów na studentów w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

– Pielęgniarstwo II 

                     

Sytuacja zawodowa 

kandydatów  

Nabór  

Liczba kandydatów % 

Pracujący 46 45 

Nie pracujący 53 54 

Razem: 99 100   

 

 
 

 

 

SAMOCENY 

W roku akademickim 2021/22 zostały przeprowadzone samooceny wydziałów i poszczególnych 

jednostek organizacyjnych 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

Wydział: Wydział Nauk o Zdrowiu  

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

Rok akademicki: 2021/2022 Data 

wypełnienia: 

15.09.2022 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

46%
54%

Pracujący

Nie pracujący
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KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI  

 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

1.Struktura zatrudnienia 

nauczycieli akademickich na 

prowadzonych kierunkach 

studiów. 

 

a. Przedłużające się terminy 

wyłonienia innych osób do 

realizacji zajęć dydaktycznych w 

ramach umów zleceń w związku 

z obowiązującą w Uczelni 

procedurę zamówień 

publicznych na usługi 

dydaktyczne (dotyczy kierunków 

studiów pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io), 

 

b. Zapewnienie kadry do 

realizacji zajęć na kierunku 

lekarskim ( od 2023/2024) w 

powiązaniu z pozostałymi 

kierunkami funkcjonującymi na 

Wydziale (pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io) 

a. Rozważenie możliwości 

przeprowadzenia postępowania 

przetargowego na usługi 

dydaktyczne przed zakończeniem 

rekrutacji kandydatów na dany rok 

akademicki 

 

 

 

 

 

b. dobór i zatrudnienie kadry do 

realizacji zajęć na kierunku 

lekarskim w sposób zapewniający 

realizację obowiązujących 

standardów, kształcenie 

interprofesjonalne i synchronizacja z 

kształceniem na innych kierunkach 

studiów (pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io) 

Wydziału dla zapewnienia 

osiągnięcia efektów uczenia się, 

płynności finansowej i rozwoju 

naukowego w dyscyplinach: nauki o 

zdrowiu i/ lub nauki medyczne. 

2.Rozwój kadry naukowo-

dydaktycznej i badania 

naukowe realizowane przez 

pracowników naukowo-

dydaktycznych zatrudnionych 

na wydziale 

a. wysokie koszty badań 

naukowych i publikacji w 

czasopismach wysoko 

punktowanych przez MEiN; IF;  

trudnodostępne środki  

pozauczelniane na sfinansowanie 

badań i publikacji osób z tytułem 

magistra, w tym m. in. dążących 

do uzyskania stopnia doktora.  

a. podjęcie działań w kierunku 

utworzenia pracowni/ zakładu badań 

molekularnych lub równoważnej, 

wprowadzenie zajęć dotyczących 

znaczenia i zastosowania badań 

biochemicznych i molekularnych  w 

rozwoju nauk medycznych i nauk o 

zdrowiu; co może zwiększyć 

prawdopodobieństwo publikacji 

równie  nieodpłatnie.  

4. Okresowa ocena nauczycieli 

akademickich przeprowadzana 

na wydziale na 

a. Nie zaobserwowano trudności a. Kontynuacja działań zgodnie z 

obowiązującym prawem i 

procedurami uczelnianymi.  
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poszczególnych kierunkach 

studiów. 

5 .Baza dydaktyczna, w tym 

sale wykładowe, pracownie 

oraz ich wyposażenie; zasoby 

biblioteczne własne oraz 

wirtualne  

a. Trudności w synchronizacji 

nowo zakupionego 

oprogramowania 

komputerowego ze sprzętem, np.  

z kamerami w pracowniach 

umiejętności, np. B5, B6 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io) 

 

b. Bardzo dynamiczny postęp 

technologiczny sprzętu 

komputerowego na rynku oraz 

ciągła eksploatacja sprzętu bazy 

dydaktycznej Wydziału 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io). 

 

c. Duża zajętość  specjalistycznej 

pracowni nauki języków przez 

studentów z in. Wydziałów. 

 

d. Konieczność rozbudowy bazy 

dydaktycznej Wydziału na 

potrzeby nowego kierunku 

(lekarski- studia jednolite 

magisterskie) oraz kierunków już 

istniejących (pielęgniarstwo Io, 

II0, położnictwo Io, kosmetologia 

Io) 

 

e. Konieczność adaptacji 

pracowni patologii i 

prosektorium w Wojewódzkim 

Szpitalu Zespolonym na 

potrzeby nowego kierunku 

(lekarski- studia jednolite 

magisterskie) oraz kierunków już 

istniejących (pielęgniarstwo Io, 

II0, położnictwo Io) 

  

a. Określanie w opisie przedmiotu 

zamówienia parametrów 

koniecznych do synchronizacji 

planowanego zakupu z już 

posiadanym wyposażeniem, a w 

przypadku gdy nie ma możliwości 

takiej synchronizacji wymiana 

jednoczasowa sprzętu powiązanego 

funkcjonalnie.  

 

 

b. Kontynuacja  (analogicznie jak w 

poprzednich latach) zakupów 

nowych zestawów komputerowych 

do sal dydaktycznych oraz do Sali 

komputerowej. Dalsza sukcesywna 

wymiana rzutników na telewizory 

projekcyjne. 

 

 

c. Doposażenie jednej z sal 

komputerowych w sprzęt konieczny 

do nauki języka.  

  

d. Zakończenie, wyposażenie oraz 

otwarcie do użytkowania budynku po 

byłej drukarni oraz rozpoczęcie i 

kontynuacja  rozbudowy skrzydła 

przylegającego. 

 

 

 

e. ustalenie z Zarządem WSzZ zasad, 

procedury i terminów adaptacji 

pracowni patologii oraz prosektorium 

dla ich dostosowania na potrzeby 

studentów przed rozpoczęciem roku 

2023/2024 
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f. Konieczność kontynuacji 

uzupełniania braków w 

wyposażeniu pracowni i sal 

wykładowych w klimatyzatory, 

rolety 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io). 

 

g. szeroki zakres liczbowy i 

funkcjonalny sprzętu oraz 

materiałów koniecznych do 

realizacji zajęć dydaktycznych 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io i 

nowotworzonego kierunku 

lekarskiego), a także ich 

inwentaryzacja 

 

f. Sukcesywne doposażenie w 

klimatyzatory i rolety według 

zapotrzebowania koordynatorów 

pracowni i dalsze ich uwzględnianie 

w planie rzeczowo-finansowym 

 

 

 

g. kontynuacja dotychczasowej 

efektywnej procedury cyklicznego i 

bieżącego doposażenia oraz 

monitorowania stanu zużycia sprzętu 

i materiałów wykorzystywanych 

podczas nauki w pracowniach 

dydaktycznych, w tym głównie w 

CSM. Ustalenie z komórkami 

administracyjnymi Uczelni   

jednoznacznej procedury klasyfikacji 

środków wyposażenia oraz opisu 

faktur, oznaczania 

inwentaryzacyjnego i wpisów 

ewidencyjnych, a także zasad 

dokonywania tych działań przez 

pracownika inwentaryzacji we 

współpracy z Wydziałem. 

6. Organizacja procesu 

kształcenia, w tym  

a. wymagania wstępne dla 

kandydatów  

b. organizacja realizacji 

zakładanych efektów uczenia 

się 

c.  rozwiązania w zakresie 

indywidualizacji procesu 

kształcenia, w tym kształcenia 

studentów niepełnosprawnych 

d. system opieki naukowej, 

dydaktycznej i materialnej, w 

tym działania wspierające 

mobilność studentów 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io): 

 

 

 

a. Nie zaobserwowano 

trudności 

 

 

b. Nie zaobserwowano 

trudności 

 

 

c. Nie zaobserwowano 

trudności 

 

 

 

 

 

Kontynuacja dotychczasowych 

działań 
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d. Nie zaobserwowano 

trudności 

 

 

 

7.Okresowa weryfikacja 

efektów uczenia się 

przeprowadzana na 

poszczególnych kierunkach 

studiów, w tym sposoby 

weryfikowania efektów na 

każdym etapie kształcenia: 

a.  system oceny prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. system weryfikacji efektów 

uczenia się uzyskanych w 

wyniku odbycia stażu/praktyk 

 

 

c. system sprawdzania 

końcowych efektów (proces 

dyplomowania) 

a. Rozbieżna interpretacja przez 

studentów zapisów przewodnika 

do pisania prac licencjackich i 

magisterskich, np. w zakresie 

sposobu oznakowania cytowań w 

tekście pracy, znaczenia 

opracowania dla praktyki 

pielęgniarskiej/ położniczej/ 

kosmetologicznej 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nie stwierdzono trudności  

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io). 

 

c. Nie stwierdzono trudności  

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io). 

a.  Wprowadzenie zmian w treści 

przewodniku do pisania prac 

licencjackich i magisterskich w 

zakresie jednoznacznie wskazującym 

na sposób cytowania. Wdrożenie do 

prac dyplomowych obligatoryjnego 

elementu możliwego do 

bezpośredniej implementacji do 

praktyki, odpowiednio, 

pielęgniarskiej/ położniczej/ 

kosmetologicznej, tj. pracy 

licencjackiej – np. porady dla 

pacjenta/ jego rodziny i/ lub 

opiekuna, natomiast do pracy 

magisterskiej- np. przewodnika 

klinicznego, porady, programu 

edukacyjnego. standardu, 

procedury/algorytmu postępowania. 

Omówienie i wyjaśnienie treści 

przewodnika już na zajęciach z 

badań naukowych, a następnie 

weryfikacji tej wiedzy w czasie 

seminarium dyplomowego.  

 

b. Kontynuacja dotychczasowych 

działań  

 

 

 

 

c. Egzamin dyplomowy, w tym 

również  praktyczny na terenie 

Uczelni. 

Część praktyczna OSCE (kierunek 

pielęgniarstwo Io, położnictwo Io, 

kosmetologia Io). Przeanalizowanie i 

przedyskutowania zasadności i 

możliwości OSCE jako część 

praktyczna dyplomu na 

pielęgniarstwo II o.  
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8. a. Udział interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych 

w procesie tworzenia 

programów /koncepcji 

kształcenia, w tym  

 

 

 

b. Współpraca z Biurem 

Karier i pracodawcami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Współpraca z samorządem 

studenckim 

a.  Nie stwierdzono trudności 

 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io). 

 

 

b. Duża liczba ofert szkoleń i 

kursów na rynku 

pozauczelnianym 

Wysokie koszty organizacji 

kursów, szkoleń 

sprofilowanych zawodowo 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia 

Io). 

 

 

 

c. Nie zdiagnozowano 

trudności  

 

a. Kontynuacja dotychczasowej 

współpracy doradczo- opiniodawczej 

dokonywanie okresowego przeglądu 

tej współpracy. 

 

 

 

b. Kontynuacja i poszerzanie oferty  

Biura Karier dla studentów 

kierunków: pielęgniarstwo, 

położnictwo, kosmetologia 

zwiększających ich atrakcyjność 

na rynku pracy. Kontynuacja 

ustalenia powyższych propozycji 

ze studentami. Uwzględnianie 

prawnie określonych kryteriów 

kwalifikacyjnych na szkolenia 

sprofilowane zawodowo.  

 

 

c. Kontynuacja praktyki 

cyklicznych spotkań ze 

studentami, nauczycielami i 

interesariuszami zewnętrznymi. 

Kontynuacja udziału studentów w 

Radzie Programowo-

Dydaktycznej oraz komisjach i 

zespołach projakościowych. 

9.Zapobieganie zjawiskom 

patologicznym, związanym z 

procesem kształcenia 

a. Nie odnotowano żadnego 

zjawiska patologicznego 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io): 

  

a. Kontynuacja praktyki cyklicznych 

spotkań ze studentami, 

nauczycielami i interesariuszami 

zewnętrznymi. Kontynuacja udziału 

studentów w Radzie Programowo-

Dydaktycznej. 

Kontynuacja działań 

antymobingowych i 

antydyskryminacyjnych 

10.Współpraca 

międzynarodowa, z 

uwzględnieniem jej wpływu 

na realizację procesu 

dydaktycznego i tworzenie 

programów kształcenia 

 

 

 

a. Pandemia COVID-19 

wymagała ograniczenia 

współpracy i mobilności 

 

 

 

a. Powrót do bardziej dynamicznej 

mobilności i współpracy  

studentów i nauczycieli. z 



263 

 

11.Udział studentów i 

nauczycieli akademickich w 

programach 

międzynarodowych oraz w 

wymianie realizowanej z 

zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi 

międzynarodowej (regulacje 

ograniczające  na poziomie 

Uczelni i uczelni 

partnerskich). 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io) 

zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa 

12.Zarządzanie Wydziałem i 

poszczególnymi kierunkami, 

struktura procesu decyzyjnego 

i system oceny procesu 

zarządzania kierunkiem 

a. Nie zaobserwowano 

nieprawidłowości w zarządzaniu 

Wydziałem i poszczególnymi 

kierunkami (dotyczy kierunków 

studiów pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io) 

oraz systemu oceny procesu 

zarządzania. 

Zwiększająca się liczba zadań 

administracyjnych w związku z 

poszerzaną ofertą dydaktyczną, 

w tym również liczbą studentów, 

liczebnością grup i liczbą godzin 

dydaktycznych w cyklu 

kształcenia.  

a. Konieczność zatrudnienia 

większej liczby pracowników w 

Dziekanacie Wydziału oraz 

przegotowanie nowych 

pracowników na potrzeby 

Wydziału lekarskiego.  

Zasadne jest utworzenie Collegium 

Medicum  skupiającego w swojej 

strukturze Wydział Nauk o Zdrowiu i 

Wydział Lekarski.  

13.Strategia rozwoju wydziału 

i jej zgodność z misją Uczelni 

i polityką jakości 

Nie stwierdzono 

nieprawidłowości w tym 

zakresie.  

Kontynuacje dotychczasowych 

działań. 

14.System informacyjny w 

tym publiczny dostęp do 

informacji o programach 

studiów, efektach uczenia się, 

organizacji i procedurach toku 

studiów 

a. 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. 

a. Bieżące zgłaszanie trudności na 

HelpDesk 

15.Studia podyplomowe i 

kursy szkoleniowe 

prowadzone na wydziale 

 Nie zaobserwowano 

nieprawidłowości.  

Stwierdzono niezasadność 

organizacji studiów 

podyplomowych i szkoleń ze 

względu na ich dużą bezpłatną 

Bieżące przekazywanie informacji 

studentom na temat zewnętrznych 

ofert kształcenia podyplomowego. 
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dostępność w Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych 

bezpośrednio sąsiadującą z 

Uczelnią. 

16.Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości w 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

a. Nie zdiagnozowano 

nieprawidłowości 

 

Inne uwagi Brak 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI w roku 

2020/2021 

PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE W ROKU 

2021/2022 

1. Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich na prowadzonych kierunkach studiów 

 

1a. Znaczna liczba nauczycieli z tytułem 

zawodowym magistra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Motywowano i wsparto nauczycieli w działaniach dla 

uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zdrowiu 

lub dyscyplinie nauk medycznych. Działania 

podoktoranckie rozpoczęło  -  6 nauczycieli kierunku 

pielęgniarstwo i 2 nauczycieli kierunku położnictwo. 

Wystąpiono do JM o Rektora o zmianę stanowiska z 

instruktora na wykładowcę oraz zmniejszenie pensum.  

Osoby te uzyskały wsparcie: przekonanie o zasadności 

takiej aktywności, pozyskanie promotorów, propozycje 

alternatywnych tematów,   udział w konferencjach 

krajowych i zagranicznych, zaangażowanie w programy 

naukowe realizowane na Wydziale  

Jeden nauczyciel z kierunku kosmetologia uzyskał stopień 

doktora. 

Jeden nauczyciel  uzyskał wsparcie finansowe z Urzędu 

Miasta Płocka na badania do uzyskania tytułu profesora.  

Analizowano stan zatrudnienia i zatrudniano nauczycieli 

akademickich ze szczególnym uwzględnieniem 

kwalifikacji zawodowych i tytułów zawodowych 

Kontynuowano utrzymanie szablon opisu przedmiotu 

zamówienia na usługi dydaktyczne uwzgledniające 

wymagania kwalifikacyjne dla innej osoby   stosownie do 

przedmiotu/ zajęć i formy tych zajęć. 

Kontynuowano prowadzenie karty kwalifikacji jako 

załącznika do umowy z inną osobą realizującą zajęcia i 

zaplanowano ją również dla nauczycieli etatowych. 
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Praktyczny profil studiów prowadzonych 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°.  

Kontynuowano  prowadzenie analizy dotyczącej 

kompetencji nauczycieli i innych osób prowadzących 

zajęcia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, umożliwiające 

prawidłową realizację zajęć. Informacje te podobnie jak w 

latach poprzednich pozyskiwano w czasie spotkań z 

nauczycielami i innymi osobami prowadzącymi zajęcia.  

Podobnie jak w latach ubiegłych 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)  

Wzorem lat ubiegłych 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. 
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Analogicznie jak w latach ubiegłych 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 Komisji 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. 

2. Utrzymujące się trudności w publikacji artykułów w czasopismach z wysoką punktacją MNISzW oraz 

IF. 
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2a. Podejmowanie prób pozyskiwania 

środków na badania naukowe  

 

 

 

 

2b. doskonalenia strony metodycznej 

publikacji oraz 2c. ewentualne szkolenia w 

zakresie przygotowywania publikacji 

naukowych  

 

 

2d. ewentualne zakupienie oprogramowania 

ułatwiającego pozyskiwanie materiałów do 

publikacji lub wprowadzenie i opracowanie 

wyników. 

 

 

 

2a. Pozyskano środki na badania naukowe, np. z Urzędu 

Miasta Płocka (projekt profesorski), angażowano innych 

nauczycieli do autorskich programów badawczych, 

realizowano działalność naukową w ramach projektu 

POWER 3,5, dofinansowano badania z budżetu 

uczelnianego.  

 

2b. i 2c. przeprowadzono analizę zapotrzebowania 

nauczycieli nt.  metodyki przygotowania publikacji oraz 

nt. korzystania z baz naukowych. Szkolenia te, ze względu 

na dużą liczbę innych szkoleń realizowanych w 2021/2022  

przesunięto na 2022/2023 

 

2d. akces zakupu oprogramowania zgłoszono do Władz 

Uczelni. Po analizie stwierdzono, że aktualna dostępność 

baz naukowych, obecność filtrów tematycznych, 

autorskich itd. umożliwia szeroki dostęp bibliograficzny. 

Rozpoczęto działania do opracowania podręcznika  

zawierającego kwestionariusze, skale i in. narzędzia 

standaryzowane możliwe do szerszego zastosowania w 

dalszych badaniach naukowych.  Do analizy literatury 

tematycznej i wyboru tych skal zaangażowano również 

nauczycieli zainteresowanych rozwojem naukowym.  

 

Wzorem lat ubiegłych podczas spotkań 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). Dziekan 

przypominała również o wsparciu finansowym, 

metodycznym i organizacyjnym ze strony Uczelni dla 

wszystkich osób zainteresowanych rozwojem zawodowym 

i naukowym. Przypomniała  także dokumenty wewnętrzne 

regulujące te formy wsparcia.  

 

Regularne wydawano czasopisma Pielęgniarstwo w opiece 

długoterminowej (40 pkt.). 

 

3. Baza dydaktyczna, w tym sale wykładowe, pracownie oraz ich wyposażenie; zasoby biblioteczne 

własne oraz wirtualne 
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3a Bieżąca eksploatacja sprzętu 

komputerowego Sali komputerowej 

3b. Duży stopień zużycia laptopów i 

rzutników w salach dydaktycznych 

 

 

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 położnictwo w związku 

z pandemią SARS-CoV-2 

3a Działania bieżące, ciągłe w zakresie napraw 

uszkodzonego i zakup nowego sprzętu komputerowego. 

3b zakupienie stałych zestawów komputerowych do części  

sal dydaktycznych. Wymieniono część  rzutników na 

telewizory projekcyjne 

 

3c nie  uruchomiono dodatkowej sali komputerowej ze 

względu na aktualne możliwości lokalowe.  

 

3d. zrealizowano działania: 

na 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. Zakupiono rolety, klimatyzatory  i ozonatory do części 

sal. Konieczna kontynuacja, zakup i montaż 

klimatyzatorów, rolet, ozonatorów według 

zapotrzebowania. do MCSM i na ED. 

 

 

 

3f. Zapewniono wyposażenie pracowni w zestawy, 

odczynniki, materiały i sprzęt do realizacji badań 

naukowych oraz kształtujących umiejętności praktyczne 

studentów. 

 

 

 

 

 

3g. Zgłoszono zapotrzebowanie doposażenia biblioteki w 

książki anglojęzyczne do przedmiotów, w ramach których 

oferowane są scenariusze (w języku angielskim) co zostało 

uwzględnione w zamówieniu publicznym oraz 

przygotowano materiały dydaktyczne w języku 

angielskim.  

 

3f. Zakończono wyposażenie MCSM część położnicza. 

Wystąpiono do jednostki wdrożeniowej projektu o 
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umożliwienie dalszego doposażenia w związku z 

oszczędnościami w projekcie 

4. Organizacja procesu kształcenia, w tym: 

4a. wymagania wstępne dla kandydatów = 4 

a. brak uwag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b. organizacja realizacji zakładanych 

efektów uczenia się = 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 studentów ze 

względu na rosnącą liczbę zakażeń. 

 

 

 

 

 

 

 

4a.  Dla zwiększenia prawdopodobieństwa doboru 

kandydatów posiadających wstępną wiedzę i umiejętności 

na poziomie niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia 

wdrożono ( w uchwale rekrutacyjnej) 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.   

Zrealizowano zajęcia wyrównawcze dla studentów 

pierwszego roku  w ramach dofinansowania przez MEiN.  

 

 

4b.1. ZP i PZ realizowano, zgodnie z planem, w 

podmiotach zewnętrznych. Monitorowano bez zależności 

od dynamiki zakażeń SARS- CoV-2. 

4b.2.Nie zachodziła konieczność wykonywanie badań 

studentów w kierunku zakażenia SARS- CoV-2 na prośbę 

podmiotów zewnętrznych przed ich wejściem na ZP i PZ 

4b.3. Nie zachodziła możliwość i konieczność  

dostosowanie harmonogramu studiów do możliwości 

podmiotów leczniczych ze względu na mniejszą  

dynamikę zakażeń SARS- CoV-2  oraz na brak 

nowelizacji  zapisów standardów kształcenia i 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 zadań zawodowych na poczet efektów 

uczenia się pod warunkiem ich zbieżności,  

4b.4. Nie była wymagana w podmiotach leczniczych 

autoocena stanu zdrowia studentów przed wejściem na ZP 

i PZ (wywiad epidemiologiczny)  

4b.5. Prowadzono pozytywną promocję szczepień 

p/COVID wśród studentów. Wszyscy studenci (bez 

przeciwwskazań medycznych) Wydziału  zaszczepili się 

p/COVID 
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4 c. rozwiązania w zakresie indywidualizacji 

procesu kształcenia, w tym kształcenia 

studentów niepełnosprawnych. Trudności w 

przypadku czasowej niepełnosprawności 

studentów (np. złamania, urazy, zakażenia 

itp.) w udziale w zajęciach kształtujących 

umiejętności praktyczne, np. MCSM , 

pracowniach kosmetologicznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4d. system opieki naukowej, dydaktycznej i 

materialnej, w tym działania wspierające 

mobilność studentów 

 

 

4e. 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. 

 

 

 

 

4f. Studenci i opiekunowi roczników nie 

zgłaszają aktualnie trudności i problemów w 

zakresie opieki dydaktycznej i materialnej w 

tym działania wspierającego mobilność 

studentów. 

 

 

 

4 c.Ze względu na specyfikę kształcenia na kierunku 

pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia nie byli 

rekrutowaniu studenci z dużym stopniem 

niepełnosprawności ruchowej. W przypadku czasowej 

niepełnosprawności w tym zakresie oraz w innych 

sytuacjach klinicznych zapewniano: 

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, itp. 

c) indywidualną organizacje studiów zgodnie z 

Regulaminem Studiów. 

 

4d. 1. kontynuowano zasadę udziału studentów w 

ustaleniu dziennego harmonogramu /planu na 

poszczególne semestry. 

4d. 2.  Zapewniono możliwość indywidualnej organizacji 

studiów zgodnie z Regulaminem Studiów. 

 

4e. Odbywano cykliczne spotkania Władz Wydziału, 

opiekunów poszczególnych roczników, komisji, zespołów 

projakościowych, poszczególnych roczników 

poszczególnych kierunków studiów, na bieżąco 

analizowano trudności i problemy studentów oraz 

wspólnie ustalano rozwiązania. Zapewniono możliwości 

indywidualnego zgłaszania tych potrzeb przez studentów 

do wybranych z w/w osób. 

 

4f. 1.Mobilność została czasowo wstrzymana ze względu 

na pandemię Covid-19.  Motywowano przyszłościowo ( za 

zakończeniu ograniczeń) pozytywnie studentów do 

podejmowania mobilności międzynarodowej , oferując 

studentom: 

- pomoc w uzupełnieniu różnic programowych po 

powrocie z mobilności (indywidualne podejście do 

każdego studenta) 

-  spotkaniaz uczelnianym i wydziałowym koordynatorem 

ds. ERASMUS + 

- wcześniejsze  zapoznanie się z uczelnią partnerską w 

zakresie oferty programowej trybu realizacji zajęć 

odrębności kulturowych, lokalizacji uczelni partnerskiej 
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- 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. 

- wykorzystywanie doświadczeń i opinii studentów po 

mobilności międzynarodowej. 

5.Okresowa ocena nauczycieli akademickich przeprowadzana na wydziale na poszczególnych kierunkach 

studiów 

5a. Okresowa ocena nauczycieli była 

zawieszona ze względu na pandemię. 

Wznowiona zgodnie z regulacjami 

prawnymi. 

5a. Dokonano  okresowej oceny. Przeprowadzono ocenę 

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= 6a. Nie stwierdzono 

trudności w zakresie systemu oceny prac 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych. 

 

 

 

6 b. system weryfikacji efektów uczenia się 

uzyskanych w wyniku odbycia stażu/praktyk 

- 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.system sprawdzania końcowych efektów 

(proces dyplomowania) = 6c. Trudności w 

przeprowadzeniu części praktycznej 

egzaminu dyplomowego w podmiotach 

zewnętrznych (kierunek pielęgniarstwo, 

kierunek położnictwo). 

Brak trudności w tym zakresie na kierunku 

kosmetologia. Egzamin Dyplomowy w 

6a. Wprowadzono  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. 

 

 

6 b. ZP i PZ realizowano w warunkach rzeczywistych 

zgodnie z planem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6c.Przeprowadzono część praktyczną Egzaminu 

Dyplomowego w formie OSCE na terenie WNoZ zgodnie 

z Regulaminem Egzaminu Dyplomowego i Regulaminu 

OSCE. – studia IO- kierunek pielęgniarstwo, kierunek 

położnictwo, kierunek kosmetologia 
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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 = Brak trudności;  Mała oferta 

kursów i innych form wsparcia z poziomu 

Biura Karier dla studentów kierunków: 

pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia 

zwiększających ich atrakcyjność na rynku 

pracy. 

 

 

 

 

7b. współpraca z samorządem studenckim= 

Nie zdiagnozowano trudności we współpracy 

ze studentami 

Kontynuowano dotychczasowej współpracę i  

dokonywano  okresowego przeglądu tej współpracy. 

 

 

7a. Złożono  do Biura Karier wykaz  kursów, szkoleń 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. Powyższe propozycje ustalono ze 

studentami. 

 

 

7b. Przeprowadzono cykliczne spotkania ze studentami, 

nauczycielami i interesariuszami zewnętrznymi. Studenci 

byli członkami i uczestniczyli w pracach  Radzie 

Programowo-Dydaktycznej, komisjach jakościowych i 

projakościowych. 

8.Zapobieganie zjawiskom patologicznym, związanym z procesem kształcenia 

8a. 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. 

8a. Przeprowadzono cykliczne spotkania prewencyjne ze 

studentami, nauczycielami i interesariuszami 

zewnętrznymi. Studenci byli członkami i uczestniczyli w 

pracach  Radzie Programowo-Dydaktycznej, komisjach 

jakościowych i projakościowych. Przypominano 

procedury antymobbingowe, antydyskryminacyjne, 

funkcję rzeczników dyscyplinarnych/ komisji 

dyscyplinarnych studentów/ nauczycieli 

9.Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i badania naukowe realizowane przez pracowników naukowo-

dydaktycznych zatrudnionych na wydziale 

9a. Projekty badawcze 

Uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych 

przez pracowników. 

 

9a. zrealizowano działania opisane powyżej w punkcie 2 

10.Współpraca międzynarodowa, z uwzględnieniem jej wpływu na realizację procesu dydaktycznego i 

tworzenie programów kształcenia 

10a.Utrudnione umiędzynarodowienie ze 

względu na ograniczenia mobilności 

międzynarodowej ze względu na pandemię 

COVID-19; 11.Udział studentów i 

nauczycieli akademickich w programach 

10a Zaproponowano studentom  scenariusze i  materiały 

dydaktyczne w języku angielskim w ramach wybranych 

przedmiotów. Wprowadzono treści bardziej sprofilowane 

zawodowo  do programu języka angielskiego na 

kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia.  
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międzynarodowych oraz w wymianie 

realizowanej z zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi 

10a / 11a. Ze względu na ograniczenia uczelniane studenci 

nie wyjeżdżali w ramach ERASMUS +. Odbyła się 

transmisja zajęć synchronicznie do uczelni partnerskiej, 

wyjazd nauczycieli z kierunku pielęgniarstwo oraz 

przyjazd nauczyciela na kierunek pielęgniarstwo. 

Pozyskano  kolejne uczelnie zagraniczne do współpracy 

12.Zarządzanie kierunkiem, struktura procesu decyzyjnego i system oceny procesu zarządzania 

kierunkiem 

12a. Nadal utrzymujący się (choć w 

mniejszym stopniu w porównaniu z ubiegłym 

rokiem) szeroki zakres substytucji zadań 

administracyjnych i organizacyjnych na 

poziom Dziekana i Dziekanatu. 

12a. Monitorowano  obciążenie pracą pracowników.    

Zawnioskowano do Władz Uczelni o pracownika do 

Dziekanatu. 

Przeprowadzono proces adaptacyjny Prodziekana 

13.Strategia rozwoju wydziału i jej zgodność z misją Uczelni i polityką jakości 

13a.Nie stwierdzono trudności w tym 

zakresie. 

 Opracowanie formalno-prawne w 

uruchamianiu kierunków studiów ściśle 

powiązanych z potrzebami społecznymi. 

Zgłoszono do resortu i opiniowano propozycję rozwiązań 

legislacyjnych umożliwiających wykorzystanie 

możliwości i zasobów Uczelni do poszerzenia oferty 

studiów. Skutkiem była możliwość złożenia wniosku o 

uruchomienie studiów na kierunku lekarskim 

14.System informacyjny, w tym publiczny dostęp do informacji o programach studiów, efektach uczenia 

się, organizacji i procedurach toku studiów 

14a. 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). 

14a. Na bieżąco zgłaszano trudności do administratora 

systemu BAZUS i WU oraz właściciela oprogramowania. 

Dokonywano korekt bieżących i rozwiązań 

zapobiegających trudnościom w przyszłości.  

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 

Nie podjęto próby reaktywacji kształcenia 

podyplomowego dla pielęgniarek, położnych i 

ewentualnie kosmetologów ze względu na duż liczbę 

zadań w związku z przygotowywaniem wniosku o 

pozwolenie na uruchomienie kształcenia na kierunku 

lekarskim. 

Inne uwagi 

 Nie wprowadzono zmian w WSZJK 
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 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

Wydział: Wydział Nauk Społecznych   

Dziekan: Dr Paweł Kaczmarczyk 

Rok akademicki: 2021/2022 Data wypełnienia: 22.09.2022 

Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

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 
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literatury specjalistycznej i 

branżowej. 

Punktacja Nauk Ekonomicznych 

została podniesiona do 20 pkt. 

Wydanie kolejnych tomów 

wydziałowego czasopisma „Nauki 

Ekonomiczne”. 

Baza dydaktyczna, w tym 

sale wykładowe, pracownie 

oraz ich wyposażenie; zasoby 

biblioteczne własne oraz 

wirtualne  

Brak specjalistycznych 

pracowni dla kierunków 

zarzadzanie i administracja. 

Została utworzona specjalistyczna 

pracownia dla kierunków 

bezpieczeństwo wewnętrzne, 

bezpieczeństwo wewnętrzne z 

administracją publiczną oraz ich 

wyposażenie (walizka 

kryminalistyczna, zestaw do 

daktyloskopii.) 

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 

Brak zastrzeżeń. 
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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 

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) 

Weryfikacja efektów uczenia się 

realizowana zgodnie z 

Wewnętrznym Systemem 

Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Nie budzi 

zastrzeżeń.  

   

   

Udział interesariuszy 

wewnętrznych i 

zewnętrznych w procesie 

tworzenia programów 

/koncepcji kształcenia, w tym  

- współpraca z biurem karier i 

pracodawcami  

 

 

 

 

Wystarczająca współpraca z 

pracodawcami oraz 

interesariuszami zewnętrznymi i 

wewnętrznymi.   

   

   

 

   

 

 

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.  
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-współpraca z samorządem 

studenckim  

 

 

 

 

 

 

 

Nie budzi zastrzeżeń.  

   

   

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.  

 

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  

Zbyt mała 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.  
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Zarządzanie kierunkiem  

struktura procesu 

decyzyjnego i system oceny 

procesu zarządzania 

kierunkiem  

Potrzeba wprowadzenia zmian 

w programach studiów. 

Zmiany w programach studiów na 

kierunkach Ekonomia I oraz 

Ekonomia II (w roku ak. 2021-22 

I rok studiów realizowany był wg 

nowego programu studiów). 

Przygotowano propozycje zmian 

programów studiów na kierunku 

bezpieczeństwo wewnętrzne. 

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 

studiów, efektach uczenia się, 

organizacji i procedurach 

toku studiów 

Obowiązujący na Uczelni wzór 

programu studiów, efektów 

uczenia się nie został podczas 

wdrażania systemu w pełni 

przeniesiony do Bazusa.   

Karty przedmiotów nie mają 

odwzorowania na Wirtualnej 

Uczelni. 

Kontynuacja dostosowywania 

Wirtualnej Uczelni do potrzeb 

wynikających z realizowanych 

programów studiów. 

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.  
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Inne uwagi  

   

  Brak zastrzeżeń 

 

Źródło: Opracowanie własne WNS. 

 

 

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

Dziekan: Dr Agnieszka Rumianowska 

Rok akademicki: 2021/2022 Data wypełnienia: 26.09.2022 

 

Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

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 MNiSW, z 

przewagą pracowników na 

etatach dydaktycznych. 

o Rozwiązano umowę z 

wykładowcą, który nie 

wywiązał się ze zobowiązań 

badawczo-publikacyjnych, 

o Kontynuowano zmniejszony 

wymiar zatrudnienia 

wykładowców z tytułem 

magistra na kierunku 

filologia. 

o Zmniejszono wymiar 

zatrudnienia praktyka na 

kierunku praca socjalna ze 

względu na niezrekrutowanie 

studentów na pierwszy rok. 

o Dwóch pracowników ze 

stopniem doktora 

habilitowanego i doktora 

zrezygnowało z pracy w 

o Kontynuowanie polityki kadrowej 

zmierzającej do zatrudniania 

pracowników samodzielnych, z 

potencjałem naukowym i 

publikujących  oraz praktyków, 

których kwalifikacje i obszary 

badawcze wyraźnie korespondują z 

kierunkami kształcenia, ale także 

ważnych w kontekście współczynnika 

dostępności i aktywności badawczej. 

o Kontynuowanie działań na rzecz  

pozyskania kadry dla nowo 

uruchomionego kierunku – 

psychologia, jednolite studia 

magisterskie. 

o Działania na rzecz wzmocnienia 

obsady na kierunku Informatyka i 

Nowe Media, Filologia i Pedagogika 

poprzez zatrudnienie wykładowców 

adekwatnie do potrzeb w/w 

kierunków oraz rekonstruowania  

zespołu parametryzacyjnego na 

kierunku Pedagogika  oraz tworzenia 
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Uczelni i tym samym 

osłabiło zespoły 

parametryzacyjne. 

o W roku akademickim 

2021/2022 w zasadzie nie 

zauważono nieprawidłowości 

pod względem zatrudnienia  

na poszczególnych 

kierunkach studiów, nieco 

słabszy jest na kierunku 

Nowe media ( brak 

pracowników z odpowiednim 

dorobkiem) i kierunku 

Filologia ( brak pracownika 

samodzielnego), a także 

zauważa się konieczność 

zatrudniania wykładowców 

na kierunku psychologia.  

Poza tym   obszar badawczy 

pracowników samodzielnych 

w nielicznych przypadkach 

znajduje się na pograniczu 

kierunku, z którym się 

identyfikują. 

o Utrzymano  liczbę 

pracowników badawczo-

dydaktycznych, co wiąże się 

z podnoszeniem poziomu 

osiągnięć naukowych  i 

ponoszeniem określonych  

kosztów (zmniejszona liczba 

godzin w etacie, wyjazdy, 

tłumaczenia) 

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  

zespołu parametryzacyjnego na 

kierunku Psychologia. 

o Promowanie rozwoju badawczo-

publikacyjnego  pracowników 

Wydziału.  

o Motywowanie, w tym również 

finansowe, pracowników na 

stanowiskach badawczo-

dydaktycznych do poszerzania 

swojego dorobku i publikowania w 

coraz wyżej punktowanych 

czasopismach naukowych oraz do 

zdobywania stopni naukowych w celu 

zwiększania potencjału naukowego 

Wydziału w kontekście planów 

związanych z przystąpieniem  do  

parametryzacji  kierunku Psychologia 

oraz Pedagogika. 

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 
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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 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. 

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 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 Systematyczne realizowanie procesu 

oceniania wykładowców, także 

zatrudnionych  na umowie – zleceniu 

i  wypełnianie arkusza okresowej 

oceny nauczyciela w celu uzyskania 

danych, by zmotywować nauczycieli 

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 



282 

 

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  oraz 

uruchomienie procesu 

oceniania w zasadzie 

wszystkich nauczycieli 

akademickich, wymaga 

przygotowania stosownej 

dokumentacji i skłania 

pracowników do refleksji w 

zakresie osiągnięć 

naukowych, a  władze do 

analizy stanu kadry. 

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, zastosowanie w procesie 

dydaktycznym technologii 

informatycznych). 

o Stworzenie instrumentów 

pozyskiwania nowych środków na 

doskonalenie w określonym zakresie, 

np. w zakresie języka obcego, 

innowacyjnych metod pracy ze 

studentami, 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, 

pozwalających na podnoszenie 

jakości pracy Wydziału, np. we 

współpracy z Czechami czy 

Niemcami i inne. 

o Kontynuowanie  przez Wydział 

projektów badawczych we 

współpracy z Czechami i Niemcami. 

o Wdrażanie 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 

o Baza dydaktyczna nie 

wzbudza poważnych 

zastrzeżeń pod względem 

zaopatrzenia pracowni w 

podstawowe meble i sprzęt 

o Systematyczne monitorowanie 

sprawności sprzętu i reagowanie 

natychmiast w przypadku awarii. 

o Odnotowywanie w Helpdesku oraz w 

zeszycie usterek zauważonych przez 
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biblioteczne własne 

oraz wirtualne. 

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 oraz coraz większe 

zastosowanie  w procesie 

dydaktycznym sprzętu 

komputerowego powodują 

zwiększenie zapotrzebowania 

na sale komputerowe, 

których organizacja będzie 

ograniczać  liczbę sal 

ogólnych. 

o Ze względu na coraz większe  

wykorzystywanie programów 

informatycznych w realizacji 

przedmiotów 

nieinformatycznych zachodzi 

potrzeba wyposażenia jednej 

z sal dydaktycznych w sprzęt 

komputerowy 

o W procesie dydaktycznym 

przydatne okazały  się 

zorganizowane pracownie  z 

wyposażeniem  na potrzeby 

kierunku praca socjalna, 

pracownia badań 

społecznych i 

językoznawczych oraz 

pracownie komputerowe oraz 

socjoterapeutyczna i 

logopedyczna. W nieco 

mniejszym zakresie 

wykorzystuje się pracownię 

muzyczno-ruchową. 

o W związku z uzyskaniem 

zgody na uruchomienie 

kierunku Psychologia 

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  zakup do jednej z sal 

sprzętu komputerowego (dla 

kierunków nieinformatycznych) oraz 

dalsze działania w zakresie  

wyposażenia pracowni 

psychologicznej i zakupu testów 

psychologicznych. 

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, 

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. 

o Zweryfikowanie i usunięcie 

problemów związanych z dostępem 

do Internetu na terenie budynku. 

o Działania na rzecz zorganizowania 

miejsca/pomieszczenia socjalnego dla 

studentów i nauczycieli oraz 
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zorganizowano salę 

psychologiczną (malowanie, 

wyposażenie w meble, 

pomoce naukowo-

dydaktyczne, testy),  kosztem 

sali filologicznej (co generuje 

także określone koszty). 

o Istnieje potrzeba naprawy lub 

wymiany części sprzętu 

audiowizualnego. 

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, także w 

kontekście kart przedmiotu. 

o Zauważa się problemy 

związane z dostępem do 

Internetu na terenie budynku 

(zawieszanie się systemu). 

zwiększenia wyposażenia Wydziału 

w meble wypoczynkowe. 

Organizacja procesu 

kształcenia, w tym 

wymagania wstępne 

dla kandydatów: 

-organizacja 

realizacji 

zakładanych efektów 

uczenia się 

o Nie obserwuje się trudności i 

nieprawidłowości w 

organizacji procesu studiów 

na poszczególnych 

kierunkach, nie są 

zaspokojone w pełni 

oczekiwania dotyczące planu 

zajęć ze względu na część 

wykładowców 

o Weryfikowanie na poszczególnych 

kierunkach przebiegu indywidualnej 

organizacji studiów (kryteria 

decydujące o wyrażeniu zgody na 

indywidualną organizację studiów 

oraz średnia ocen studentów 

korzystających z IOS). 

o Weryfikowanie przyczyn skreśleń z 

listy studentów i braku postępów w 

toku studiów (konsekwentne 
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-rozwiązania w 

zakresie 

indywidualizacji 

procesu studiów, w 

tym kształcenia 

studentów z 

niepełnosprawnością 

-system opieki 

naukowej, 

dydaktycznej i 

materialnej, w tym 

działania 

wspierające 

mobilność 

studentów 

przyjeżdżających z innych 

ośrodków akademickich. 

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 

praktyczne, duża liczba 

obron prac dyplomowych we 

wrześniu i październiku, 

zwłaszcza na kierunku 

filologia. 

o W roku akademickim 

2021/2022 ze względu na 

jeszcze  dużą 

zachorowalność studentów 

na Covid -19 zachodziła 

konieczność realizacji 

niektórych zajęć 

teoretycznych i praktycznych 

w systemie zdalnym, co 

powodowało pewne 

trudności organizacyjne i  

wymagało zastosowania 

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 

systematycznego 

monitorowania i ustalenia 

przemyślanych 

wewnętrznych kryteriów 

monitorowanie i sprawdzanie 

obecności bezpośrednio przez 

nauczycieli, zwłaszcza na zajęciach 

praktycznych poprzez egzekwowanie 

obowiązku dokumentowania 

obecności studentów na 

konwersatoriach,  ćwiczeniach i 

laboratoriach oraz 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 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. 
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naboru, zgodnie z polityką 

Wydziału. 

 

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 programów 

jest modyfikacja 

dokumentacji, np. kart 

przedmiotu, co powoduje 

pewne trudności 

organizacyjne. 

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 

Koordynatorem  Rektora ds. 

studentów z 

niepełnosprawnością poprzez 

dbałość o udogodnienia dla 

studentów z 

niepełnosprawnością, 

rozwiązywanie bieżących 

problemów, a także 

opracowanie w ramach 

realizowanego projektu  

podręcznika w wersji 

o W miarę konieczności 

dostosowywanie metodyki zajęć 

(poprzez zwiększenie zajęć i metod o 

charakterze praktycznym) do 

uzyskiwania zakładanych efektów 

uczenia się  na wybranych 

przedmiotach kierunkowych i 

specjalnościowych/specjalizacyjnych 

o Monitorowanie liczebności grup 

ćwiczeniowych i elastyczność w tym 

zakresie z uwzględnieniem aspektu 

organizacyjnego i ekonomicznego. 

o Zastosowanie w uzasadnionych 

sytuacjach opanowanych form i 

metod realizacji zajęć dydaktycznych 

w formie zdalnej i hybrydowej jako 

alternatywne rozwiązanie 

organizacyjne pracy ze studentami. 

o Podnoszenie jakości prac 

dyplomowych, zwłaszcza 

magisterskich w kontekście realizacji 

praktycznego profilu kształcenia, 

oczekiwań Interesariuszy 

zewnętrznych, zainteresowań  

studentów 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 Zorganizowanie szkolenia dla 

wykładowców (zwłaszcza 
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elektronicznej  dla 

wykładowców pt.: „Student 

ma autyzm i co dalej?” 

o W celu wzmocnienia 

udogodnień  dla osób z 

niepełnosprawnością 

dokonano zakupu zakupu 

m.in.  tabliczek brajlowskich 

czy też dostosowano 

dziekanacie ladę dla osób 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 i potrzeb 

studentów. 

o Funkcjonowanie 

Psychologicznego Punktu 

Rozwoju Osobistego, 

zatrudnionych na etatach badawczo-

dydaktycznych) w zakresie 

zastosowania programu 

statystycznego w badaniach 

społecznych. 

o Kontynuowanie indywidualnych 

spotkań studentów z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia dydaktyczne. 

o Dbanie o sprawne działanie 

udogodnień infrastrukturalnych dla 

osób z niepełnosprawnością. 

o Sukcesywne podejmowanie działań w 

zakresie wzbogacenia wyposażenia 

Wydziału mających na celu 

poszerzenie udogodnień dla 

studentów z niepełnosprawnością, 

poprzez w miarę potrzeb. 

o Systematyczna intensywna aktywność 

opiekunów roku i opiekunów praktyk 

zawodowych w celu ułatwienia 

organizacji procesu kształcenia 

studentów z niepełnosprawnością. 

o Należy kontynuować zainicjowane 

przez samorząd studencki bardzo 

skuteczne dobrowolne działania 

pomocowe dla studentów 1-roku 

dotyczące całokształtu porad 

odnośnie np. stypendiów. 

o Należy kontynuować inicjatywę i 

organizację Dnia Adaptacyjnego, 

podczas którego studenci dowiadują 

się 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. 
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którego celem jest udzielanie 

studentom wsparcia 

psychologicznego w zakresie 

wykorzystania i 

ukierunkowania ich rozwoju 

oraz optymalnego 

wykorzystania potencjału. 

o Zaangażowanie Wydziału w 

organizowanie wsparcia 

materialnego studentów o 

charakterze socjalnym  oraz 

za osiągnięcia dydaktyczne, 

artystyczne i sportowe. 

o Właściwe informowanie 

studentów o warunkach 

przyznawania stypendiów: 

✓ Studenci WNHI 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, praca 

socjalna) i publikują w 

czasopismach naukowych 

✓ Prace dyplomowe 

studentów są nagradzane i 

wyróżniane w Konkursie 

Rektora Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w 

Płocku oraz w Konkursie 

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 dążyć do poszerzenia 

działalności alternatywnej na 

Wydziale poprzez powołanie np. 

klubu, zespołu czy teatru 

studenckiego. 
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Prezydenta „Dyplom dla 

Płocka” 

✓ W związku z pandemią 

mobilność studentów 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku  w 

wymianie 

międzynarodowej w 

ramach programu Erasmus   

została całkowicie 

ograniczona (zgodnie z 

odpowiednim 

Zarządzeniem Rektora). W 

roku akademickim 2021/22 

w ramach wymiany  

wznowiono przyjmowanie 

gości. I tak WNHI przyjął 7 

studentów zagranicznych i 

2 nauczycieli 

akademickich. 

Okresowa ocena 

nauczycieli 

akademickich 

przeprowadzana na 

Wydziale na 

poszczególnych 

kierunkach studiów. 

o Wyznaczanie pracowników 

do oceny następuje w 

porozumieniu z 

Prorektorem ds. 

Studenckich i Dydaktyki 

oraz Działem Kadr (w 

czasie pandemii oceny 

pracowników zostały 

zawieszone, obecnie 

zgodnie z nowymi 

podstawami prawnymi 

realizuje się proces 

oceniania nauczycieli 

akademickich na 

wszystkich kierunkach 

studiów.   

o Prowadzenie hospitacji i 

gromadzenie informacji 

poprzez wypełnianie arkuszy 

samooceny oraz ankietyzację 

i spotkania prowadzone przez 

studentów wymaga 

zaangażowania Kierowników 

Zakładów, Dziekana, 

Kierownika Dziekanatu, ale 

o Oceny pracowników należy 

prowadzić na bieżąco zgodnie z 

harmonogramem i mobilizować 

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. 
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przede wszystkim Osoby 

ocenianej. 

o Realizuje się indywidualne 

rozmowy Dziekana 

Wydziału z pracownikami w 

celu omówienia  osiągnięć 

nauczycieli i pracowników 

administracyjnych oraz 

uzyskiwanych ocen. 

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,  

o 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, 

w tym sposoby 

potwierdzania 

efektów uczenia się 

na każdym etapie 

kształcenia: 

 

- system oceny prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych 

- system weryfikacji 

efektów uczenia się 

uzyskanych w 

o Przeprowadzanie weryfikacji 

efektów uczenia się na 

bieżąco zgodnie z 

harmonogramem prac 

związanych z zapewnieniem 

jakości kształcenia w 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku, 

nieliczne trudności występują 

w zakresie dostarczania i 

opisywania prac 

zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych przez 

wykładowców.  

o System oceny prac 

zaliczeniowych jest 

najczęściej zgodny z 

zapisanymi w 

poszczególnych kartach 

o Monitorowanie  opracowania i 

dołączania do prac zaliczeniowych 

przez wykładowców przejrzystych 

wymagań, warunkujących uzyskanie 

ocen wg zasad i skali określonych w 

karcie przedmiotu. 

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, 



291 

 

wyniku odbycia 

stażu/praktyk 

- system 

sprawdzania 

końcowych efektów 

(proces 

dyplomowania) 

przedmiotów kryteriami 

ocen. 

o Prowadzenie zaliczeń i 

egzaminów przebiega 

prawidłowo według 

określonych kryteriów 

przedmiotowych. Niektóre 

sytuacje  w roku 

akademickim 2021/22 

wymagały zastosowania 

zindywidualizowanych 

metod weryfikacji efektów 

uczenia się. 

o System weryfikacji efektów 

uczenia się uzyskanych w 

wyniku odbycia 

stażu/praktyk przebiega 

prawidłowo. W  niektórych 

przypadkach stosowano  

indywidualizację w ramach 

obowiązujących przepisów.  

o System dyplomowania 

przebiega prawidłowo. 

Stosunkowo duża liczba 

studentów przystępuje do 

obrony w drugim terminie, 

zwłaszcza na kierunku 

Filologia  

głównie przez kierowników 

zakładów. 

Udział 

Interesariuszy 

wewnętrznych i 

zewnętrznych w 

procesie tworzenia 

programów 

/koncepcji 

kształcenia, w tym  

- współpraca z 

biurem karier i 

pracodawcami 

-współpraca z 

samorządem 

studenckim. 

o Uczestnictwo studentów 

(Interesariuszy 

wewnętrznych), głównie 

przedstawicieli Samorządu 

Studenckiego, szczególnie w 

zakresie opiniowania 

zakładanych efektów uczenia 

się oraz programów i planów 

studiów przebiega w zasadzie 

prawidłowo, chociaż 

stosunkowo często wymaga 

się przygotowania takich 

opinii. 

o Współpraca z lokalnymi 

pracodawcami 

(Interesariuszami 

zewnętrznymi: dyrektorami 

➢ Kontynuowanie współpracy oraz 

zatrudnianie nowych Interesariuszy 

zewnętrznych (praktyków) 

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 
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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. 

Stosunkowo często w tych 

kontaktach korzysta się z 

formy zdalnej lub mailowej. 

o Konsultacje  Zespołów ds. 

Jakości Kształcenia 

odbywają się w miarę 

potrzeb,  chociaż występują 

pewne trudności 

organizacyjne  dotyczące 

zebrania pełnego składu 

Zespołu  w wyznaczonym 

terminie.  

decydujących o zatrudnianiu 

studentów jako przyszłych 

pracowników. 

➢ Monitorowanie organizacji działań 

Zespołów ds. Jakości  Kształcenia na 

kierunkach poprzez 

skonkretyzowanie działań i terminów 

realizacji. 

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 

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. 
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opisanych w Regulaminie 

studiów. 

o Organizowane są spotkania 

studentów z Opiekunami 

roku. 

Rozwój kadry 

naukowo-

dydaktycznej i 

badania naukowe 

realizowane przez 

pracowników na 

etatach badawczo-

dydaktycznych 

zatrudnionych w 

Wydziale. 

o Utworzenie liczby etatów 

badawczo-dydaktycznych na 

potrzeby parametryzacji (N). 

Wśród wykładowców 

występują większe 

oczekiwania w tym zakresie, 

ale decydująca jest 

aktywność badawczo-

publikacyjna. 

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 (jedna osoba 

uzyskała stopień doktora, 

jedna rozprawa doktorska 

złożona do obrony) 

o Systematyczne aktywizowanie 

działalności 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 Dążenie do objęcia 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). 

o Zintensyfikowanie aktywności 

badawczej i publikacyjnej przez 

pracowników na etatach badawczo-

dydaktycznych i dydaktycznych w 

celu przygotowywania się do 

parametryzacji. 

o Tworzenie zespołu 

parametryzacyjnego na kierunku 

Psychologia. 
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o Kontynuowanie spotkań zespołów 

parametryzacyjnych w celu 

monitorowania pracy zespołów i 

poszczególnych pracowników. 

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 Raczej ograniczona ze 

względu na wciąż trwającą 

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 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 

oraz w wymianie 

realizowanej z 

o Zaangażowanie w 

realizację projektu 

„Procesy usamodzielnienia 

wychowanków pieczy 

zastępczej "CareLeavern": 

eksploracyjne badania 

porównawcze struktur i 

o Podejmowanie działań w zakresie 

organizacji i realizacji  kursów w 

zakresie języka angielskiego dla 

nauczycieli kierunków 

pozafilologicznych. 

o Realizacja a także wprowadzanie na 

prowadzonych kierunkach studiów 
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zagranicznymi 

ośrodkami 

akademickimi. 

praktyk w Polsce i w 

Niemczech” (nr 200555) 

projekt nr 2021-10 Polsko-

Niemieckiej Fundacji na 

rzecz Nauki.  

 

 

przedmiotu (ów) w języku angielskim 

(np. fakultatywnych) 

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. 

Organizacja posiedzeń Rady 

w formie zdalnej oraz 

realizowanie  internetowego 

głosowania przez członków 

Rady Programowo-

o Kontynuowanie regularnych zebrań 

Rady Programowo-Dydaktycznej 

oraz zespołów ds. weryfikacji 

efektów uczenia się dotyczących 

zasadniczych działań badawczo-

dydaktycznych na Wydziale(zgodnie 

z obowiązującym Statutem). 

o Doskonalenie funkcjonowania i 

realizacji zadań przez zespoły ds. 

weryfikacji efektów uczenia się. 

o Należy monitorować zgodność 

zarządzania kierunkiem i 

prowadzenia dokumentacji z 

uwzględnieniem drogi służbowej, 

zgodnie z obowiązującym Statutem 

Uczelni. 
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Dydaktycznej przede 

wszystkim ze względów 

organizacyjnych i  w celu 

ułatwieniu podjęcia decyzji 

w sytuacjach wymagających 

niezwłocznego działania. 

o Realizacja  zadań przez 

utworzone zespoły ds. 

jakości kształcenia 

przebiegała w zasadzie 

prawidłowo, dopracowywano 

przydział zadań 

cząstkowych. 

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  Opracowano Strategię 

Rozwoju Wydziału na lata 

2021-2025. 

o Należy monitorować zadania 

wynikające ze Strategii Wydziału w 

kontekście zadań katedr i zakładów 

kształcenia oraz określić terminy 

realizacji zadań szczegółowych. 
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System 

informacyjny, w tym 

publiczny dostęp do 

informacji o 

programach studiów, 

efektach kształcenia, 

organizacji i 

procedurach toku 

studiów. 

o Kontynuowano działania w 

zakresie informatyzacji 

Wydziału w Systemie 

BAZUS, najczęściej poprzez 

indywidualne konsultacje z 

zespołem informatyków. 

o Wdrażanie Systemu ESOD. 

o Systematyczne 

zamieszczanie informacji o 

procedurach oraz 

programach i toku studiów w 

Systemu BIP oraz na stronie 

internetowej, także zgodnie z 

zasadą dostępności. 

o Wdrażanie informatycznego 

systemu obiegu dokumentów 

i udział wykładowców oraz  

pracowników 

administracyjnych w 

organizowanych szkoleniach. 

o Systematyczne podejmowanie działań 

na rzecz usprawniania systemu 

informacyjnego Wydziału. 

o Doskonalenie  kompetencji 

pracowników w zakresie korzystania 

z  informatycznego systemu obiegu 

dokumentów. 

Studia 

podyplomowe 

prowadzone na 

Wydziale. 

o W roku akademickim 

2021/2022 nie uruchomiono 

na Wydziale studiów 

podyplomowych, natomiast z 

przygotowanej oferty  

zrealizowano wiele szkoleń 

dla rad pedagogicznych i 

firm (głównie z zakresu 

informatyki)  

o Promowano wybrane 

kierunki 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 Na potrzeby społeczne 

przygotowano nowy 

o Wzmocnienie promocji oferty 

studiów podyplomowych we 

współpracy z Biurem Promocji 

Uczelni, a także zweryfikowanie 

bogatej oferty studiów 

podyplomowych w kontekście 

potrzeb społecznych. 

o Opracowanie nowych kierunków 

studiów podyplomowych oraz 

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 
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kierunek studiów 

podyplomowych: 

Pedagogika specjalna. 

Terapia pedagogiczna. 

o Zweryfikowano ofertę 

szkoleń dla rad 

pedagogicznych  dla firm. 

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 

Filologia 

o Przygotowano Raport 

Samooceny w związku z  

kontrolą Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej na kierunku 

Filologia 

 

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 opisu efektów i 

programów oraz  modyfikacją metod 

pracy. 

o Systematyczne weryfikowanie zmian 

i uzupełnianie dokumentacji. 

o Przygotowanie kierunku Filologia do 

kontroli Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej. 

Inne uwagi 

 

Brak Brak 
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SWF.EJN.0442.1.2022                                                                                                     ZAŁĄCZNIK 3 

do instrukcji nr 9 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Nazwisko i imię kierownika 

Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu  

Jodłowska-Niemiec Ewelina 

Rok akademicki: 2021/2022 Data 

wypełnienia: 

20.10.2022 r. 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE 

TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI      

KSZTAŁCENIA 

Dobór kadry prowadzącej 

zajęcia w Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu 

Kadra dydaktyczna 

zatrudniona w SWF nie uległa 

zmianie w porównaniu z 

rokiem 2020/2021. Na 

stanowisku instruktora w 

pełnym wymiarze godzin 

pracowało trzech nauczycieli 

akademickich z tytułem 

zawodowym magistra.  

Dzięki zatrudnionej kadrze 

dydaktycznej cele nauczania i 

wychowania były realizowane 

na wysokim poziomie. Dobór 

kadry zapewnił również 

osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia. 

 

 

 

 

_________________ 

Baza dydaktyczna, w tym sale 

gimnastyczne i ich wyposażenie 

Organizacja zajęć, 

uwzględniając kubaturę i 

wyposażenie pomieszczeń, a 

także specyfikę zajęć 

przewiduje iż: w sali aerobiku 

zajęcia powinny odbywać się 

w grupach maksymalnie 15-

Czuwanie nad monitorowaniem 

sprawności sprzętu i reagowanie 

natychmiast w przypadku awarii. 

Zakup brakującego sprzętu lub 

naprawa, aby wszystkie 

pomieszczenia dydaktyczne w 
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osobowych, w siłowni I w 

grupach maksymalnie 20-

osobowych, w siłowni II w 

grupach maksymalnie 10-

osobowych, w sali do tenisa 

stołowego + bilard w  grupach 

maksymalnie 10-osobowych, 

na sali sportowej w grupach 

maksymalnie 25-osobowych. 

Baza dydaktyczna SWF jest w 

miarę wystarczająca do 

realizacji zajęć programowych 

ze studentami i nie ogranicza 

możliwości zakładanych 

efektów kształcenia. Niemniej 

jednak duża przepustowość 

studentów, a także uczniów 

Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego wpływa 

na szybsze zużywanie się 

sprzętu sportowego.                

W pomieszczeniach 

dydaktycznych brakuje 

systemu wentylacyjno-

klimatyzacyjnego 

umożliwiającego utrzymanie 

odpowiedniej temperatury w 

szczególności w miesiącach 

wiosenno-letnich. Konieczna 

jest także wymiana podłogi na 

sali sportowej.  

tym zakresie były optymalnie 

sprawne. 

Zauważone trudności, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach kierownika 

Studium  

 

_________________ 

 

_________________ 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości 

 

_________________ 

 

           _________________ 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 
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DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Nieprawidłowości wymienione w tabeli. Zgłoszenia do odpowiednich komórek Uczelni. 

 

SJO.AB.0442.2 2022                                                                                                       ZAŁĄCZNIK 2 

do instrukcji nr 9 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Nazwisko i imię kierownika 

Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych 

mgr Anna Borkowska 

Rok akademicki: 
2021/2022 

Data 

wypełnienia: 
30.09.2022 

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 znaczącej zmianie w porównaniu z 

rokiem 2020/2021.  Na stanowisku lektora w 

pełnym wymiarze godzin pracowało  

sześcioro 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. 

Wszyscy nauczyciele języków obcych 

zatrudnieni w naszej jednostce posiadają 

duże doświadczenie zawodowe, pozyskane 

także w innych placówkach (szkołach, 

kursach językowych) co dodatkowo 

____________________ 
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wzbogaca warsztat pracy i jest często 

pomocne na zajęciach językowych,  gdyż 

studenci prezentują bardzo zróżnicowany 

poziom znajomości języka. Dotyczy to 

szczególnie studentów wybierających jako 

lektorat język niemiecki lub rosyjski. 

Doświadczenie pozyskane na niższych 

szczeblach edukacji, pozwala trafniej ocenić 

stopień przygotowania językowego 

młodzieży, a w konsekwencji określić 

potrzeby studentów ze słabszymi 

umiejętnościami  językowymi. 

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 

sprzętu znajdującego się w danej pracowni. 

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  cały rok akademicki 2021/2022 

odbywało w  się w trybie stacjonarnym,  w 

kilku przypadkach z powodu zachorowań  na 

COVID – 19 za pośrednictwem aplikacji MS 

Teams oraz przy wsparciu platformy  e-

learningowej  Moodle.  Zajęcia realizowano 

zgodnie z obowiązującymi programami 

nauczania, zaliczenia przeprowadzane były w 

formie stacjonarnej, natomiast egzamin  B2 

w sesji zimowej 2021/2022  miał formę 

zdalną  (ze względu na pojawiające się 

zachorowania na COVID – 19)  – test na 

platformie Moodle z zachowaniem rodzajów  

zadań  przewidzianych na egzaminie na tym 

poziomie. W sesji letniej sesja 

egzaminacyjna odbyła się wyłącznie w trybie 

stacjonarnym. 

Prace zaliczeniowe oraz testy egzaminacyjne 

na poziomie B2 były  układane z 

uwzględnieniem  zakładanych efektów 

uczenia się. 

W Regulaminie zaliczania zajęć z języków 

obcych wyszczególniono certyfikaty 

W grupach lektorskich z 

języka niemieckiego i 

rosyjskiego istotne  jest – 

szczególnie w 

początkowym okresie (II 

semestr) stosowanie   

indywidualizacji nauczania 

ze względu na 

zróżnicowany poziom 

umiejętności językowych 

studentów. Liczba osób 

wybierających język 

niemiecki lub rosyjski nie 

pozwala na utworzenie 

grup o zbliżonym stopniu 

znajomości języka. Są to w 

danym roku najczęściej 

dwie grupy języka 

niemieckiego i jedna grupa  

języka rosyjskiego w skali 

całej uczelni, przy czym 

zdarzają się lata, że z 

powodu zbyt małej liczby 

chętnych grupa rosyjska nie 

zostaje utworzona. 
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zewnętrzne , na podstawie których student 

może być zwolniony z egzaminu B2. W 

przypadkach indywidualnych decyzję 

podejmuje kierownik SPNJO. 

Dobrym rozwiązaniem 

wspomagającym nauczanie 

języków obcych byłaby 

możliwość korzystania z 

platformy  językowej. 

Okresowa ocena 

nauczycieli 

akademickich 

przeprowadzana w 

Studium Praktycznej 

Nauki  Języków Obcych 

W roku akademickim 2021/2022 

przeprowadzono okresową ocenę 

pracowników zatrudnionych w SPNJO. 

Wszyscy nauczyciele otrzymali ocenę 

pozytywną. 

_____________________ 

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 

Pracownicy SPNJO systematycznie 

doskonalą swój warsztat pracy poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach i kursach 

metodycznych. W ostatnim roku były to 

głównie konferencje prowadzone w trybie 

on-line. W ramach podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Studium uczestniczyli w 

dwóch  szkoleniach dofinansowanych ze 

środków UE:  Innowacyjne metody 

nauczania w pracy wykładowcy 

akademickiego, Wystąpienia publiczne dla 

pracowników dydaktycznych. 

Nabyte umiejętności w 

zakresie wykorzystania 

nowoczesnych technologii 

w nauczaniu języków 

obcych przyczyniają się do 

podnoszenia jakości 

prowadzonych zajęć 

językowych. 
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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. 

 

______________________ 

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, 

- zbyt dużo nieusprawiedliwionych  nieobecności 

na zajęciach. 

-  konsekwentne uświadamianie studentów o 

ewentualnych konsekwencjach, jakie mogą 

zostać wyciągnięte w przypadku zbyt wielu 

nieusprawiedliwionych nieobecności. 

 

 

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH I DYDAKTYKI 

Nazwisko i imię kierownika  Zajdel- Grabowska Małgorzata 

Rok akademicki: 2021/2022 Data 

wypełnienia: 

30.09.2022 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 
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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 na rok akad. 

2022/2023 (głównej i 

uzupełniającej) – brak 

synchronizacji programu IRK z 

Krajowym Rejestrem e-Matur.  

Problem zgłoszony do firmy 

Simple. 

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 

W związku z koniecznością 

dostosowywania dokumentów 

znajdujących się na stronie 

internetowej Uczelni do wymogów 

WCAG 2.1  wskazane jest 

zorganizowanie  szkoleń dla 

pracowników w tym zakresie. 

Z uwagi na zwiększającą się liczbę 

studentów ze spektrum autyzmu, 

zauważono potrzebę 

przeprowadzenia 

szkoleń/konferencji/sympozjów dla 

pracowników Uczelni.  

 

 

 

Organizacja szkolenia z zakresu  

tworzenia dokumentów 

dostępnych cyfrowo dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

 

 

Współpraca koordynatora ds. 

dostępności z jednostkami 

organizacyjnymi Uczelni 

dotycząca ustalenia potrzeb 

pracowników w zakresie pracy ze 

studentami ze spektrum autyzmu. 
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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 uzupełniającej na rok 

akademicki 2021/2022 problem z  synchronizacją 

systemu IRK z Krajowym Rejestrem e-Matur. 

Problem zgłoszony do firmy Simple.  

Podczas tegorocznej rekrutacji w celu 

weryfikacji wyników  pomocniczo zastosowano 

narzędzie w postaci pliku Excell zawierającego 

pobrane z Krajowego  Rejestru e-Matur wyniki.  

  

 

BIURO STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH I KARIER MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

Nazwisko i imię kierownika  Pawicka Anna 

Rok akademicki: 2021/2022 Data 

wypełnienia: 

30.09.2022 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU 
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Organizacja praktyk, w tym 

organizacja realizacji  

zakładanych efektów uczelnia 

się 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja praktyk zawodowych 

przebiegała prawidłowo w oparciu o 

regulaminy praktyk na wydziałach, 

programy/karty poszczególnych 

modułów praktyk zawodowych.  

Pomimo zniesienia stanu pandemii 

niektóre instytucje i firmy nadal miały 

obawy przed przyjęciem studentów na 

praktyki, szczególnie dotyczyło to 

śródrocznych praktyk pedagogicznych. 

W roku akad. 2021/2022 pierwsze 

roczniki studentów st. licencjackich 

ukończyły studia, w których toku 

zrealizowali praktykę w wymiarze 720 

godzin. Wśród studentów pojawiły się 

głosy, że wymiar godzin praktyki jest 

zbyt duży. 

Zgodnie z orzecznictwem PKA uczelnia 

musiała zrezygnować z procedury 

zaliczania przez dziekana wydziału 

wykonywanej przez 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. Stanowiło to utrudnienie dla 

niektórych studentów, których 

pracodawca nieprzychylnie odniósł się 

do wymaganej przez uczelnię procedury.  

 

Wsparcie dotyczące odbycia i 

zaliczenia praktyki zawodowej 

dla studentów pracujących. 

 

 

 

 

Okresowa weryfikacja 

efektów uczenia się 

uzyskanych w wyniku 

praktyk, w tym sposoby 

weryfikowania efektów na 

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 

brak 
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każdym etapie odbywania 

praktyk 

 

oraz sprawozdania z realizacji praktyki 

zawodowej nauczyciela akademickiego/ 

opiekuna praktyki.  

 

Karty oceny praktyki umożliwiają 

opiekunowi określenie stopnia 

osiągnięcia konkretnych efektów 

uczenia się przez studenta. 

 

Organizacja oferty 

szkoleniowej 

Po okresie pandemii powrócono do 

współpracy z Centrum Informacji i 

Planowania Kariery Zawodowej 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Warszawie Filia w Płocku. Odbył się 

cykl warsztatów dla studentów WNZ. 

Biuro było zaangażowane w organizację 

Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości organizując m. in. 

warsztaty „Efektywny przedsiębiorca”. 

Biuro kontynuowało obowiązki 

związane z organizacją i obsługą 

studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających na uczelni oraz 

prowadzeniem rekrutacji. W roku akad. 

2021/2022 nie udało się otworzyć 

żadnych studiów podyplomowych ze 

względu na zbyt małą liczbę 

kandydatów.  

 

Organizacja warsztatów dla 

studentów WNS i WNHI. 

Zebranie wśród studentów 

informacji dot. tematyki 

warsztatów i szkoleń, które 

wzbudzają ich największe 

zainteresowanie.  

 

Kontynowanie promocji studiów 

podyplomowych. 

Dostosowywanie proponowanych 

kierunków do potrzeb rynku. 

 

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. 

 

Dalsze pozyskiwanie miejsc 

odbywania praktyki zawodowej. 

 

Informowanie  pracodawców, 

studentów i absolwentów o 

możliwościach platformy 

Wirtualna Uczelnia. 
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Problem stanowił brak możliwości 

realizacji praktyki w niektórych  firmach 

i instytucjach, z którymi 

współpracowało Biuro Studenckich 

Praktyk Zawodowych i Karier ze 

względu na obawy związane z powrotem 

do stanu pandemii. 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach biura  

Ograniczenie możliwości realizacji 

praktyk w niektórych 

firmach/instytucjach związane z 

obawami przed  powrotem do stanu 

pandemii.  

Pozyskiwanie na bieżąco nowych 

miejsc praktyk dla studentów, 

zmniejszenie grup studentów 

realizujących śródroczne praktyki 

grupowe. 

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 

Wymiar praktyki powinien być określany w 

godzinach dydaktycznych, nie w godzinach 

zegarowych. 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. 

 

Wprowadzono zmian w programach studiów i 

regulaminach praktyk uwzględniające wymiar praktyki 

zawodowej w godzinach dydaktycznych oraz zwiększenie 

liczby pkt. ECTS przypisanych do praktyki. 
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Podczas wizytacja PKA na kierunku Ekonomia 

zasugerowano wprowadzenie zmian w kartach 

oceny praktyki, tak aby opiekun mógł odnieść 

się do konkretnych efektów uczenia się. 

Wprowadzenie konieczność dokumentowania 

hospitacji miejsc praktyk zawodowych przez 

uczelnianych opiekunów w arkuszu hospitacji. 

Opracowano nowe kart ocen praktyki zawodowej, 

zawierających zakładane efekty uczenia się. 

Prowadzenie hospitacji wybranych miejsc praktyk 

zawodowych przez opiekunów uczelnianych, przy pomocy 

opracowanego arkusza hospitacji.  

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU 

Nazwisko i imię dyrektora 

biblioteki Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

Aneta Kamińska-Krysztofiak 

Rok akademicki: 2021/2022 Data 

wypełnienia: 

29.09.2022 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 

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; 

 

 

Rozważenie zasadności 

zorganizowania Biblioteki 

Wydziałowej w budynku Uczelni 

przy ul. Gałczyńskiego lub zakup 

książkomatu i wrzutni do zwrotu 

książek.  
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- powierzchnia magazynu 

staje się zbyt mała. 

 

- przestarzały sprzęt 

komputerowy. 

Selekcja księgozbioru. 

 

 

Zakup nowych komputerów do 

Biblioteki. 

zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w kompetencjach 

biblioteki 

Brak trudności, wszystko 

jest rozwiązywane na 

bieżąco. 

 

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. 

 

 

 

 

 

PROGRAM ERASMUS+ 

Nazwisko i imię koordynatora 

ds. Programu Erasmus+  

PAULINA WIŚNIEWSKA 

Rok akademicki:  2021/2022 Data 

wypełnienia: 

26.09.2022 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI 

PUBLICZNEJ W PŁOCKU  

 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 

Powierzchnia magazynu staje się zbyt mała. Selekcja księgozbioru. 
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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 

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. 

- wyjazdy stacjonarne zostały 

wstrzymane (planowane 

wznowienie działań od roku 

akademickiego 2022/2023) 

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. 

- wyjazdy stacjonarne zostały 

wstrzymane (planowane 

wznowienie działań od roku 

akademickiego 2022/2023) 

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. 

- wyjazdy stacjonarne zostały 

wstrzymane (planowane 

wznowienie działań od roku 

akademickiego 2022/2023) 

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 

- Pomoc studentom w wybraniu 

nowych przedmiotów oraz 

przygotowaniu części During 

the Mobility w Porozumieniu o 

programie studiów. 

 

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
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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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 

wśród członków społeczności 

Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku. 

 

 

 

- 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 

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.  

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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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. 

- Koordynowanie działań związanych z 

wprowadzeniem realizacji zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik na odległość. 

- Wyjazdy stacjonarne zostały wstrzymane 

(planowane wznowienie działań od roku 

akademickiego 2022/2023). 

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Nazwisko i imię kierownika 

Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu  

Jodłowska-Niemiec Ewelina 

Rok akademicki: 2021/2022 Data 

wypełnienia: 

20.10.2022 r. 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE 

TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI      

KSZTAŁCENIA 

Dobór kadry prowadzącej 

zajęcia w Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu 

Kadra dydaktyczna 

zatrudniona w SWF nie uległa 

zmianie w porównaniu z 

rokiem 2020/2021. Na 

stanowisku instruktora w 

pełnym wymiarze godzin 

pracowało trzech nauczycieli 

akademickich z tytułem 

zawodowym magistra.  

Dzięki zatrudnionej kadrze 

dydaktycznej cele nauczania i 

wychowania były realizowane 

na wysokim poziomie. Dobór 

kadry zapewnił również 

osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia. 

 

 

 

 

_________________ 

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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Baza dydaktyczna, w tym sale 

gimnastyczne i ich wyposażenie 

Organizacja zajęć, 

uwzględniając kubaturę i 

wyposażenie pomieszczeń, a 

także specyfikę zajęć 

przewiduje iż: w sali aerobiku 

zajęcia powinny odbywać się 

w grupach maksymalnie 15-

osobowych, w siłowni I w 

grupach maksymalnie 20-

osobowych, w siłowni II w 

grupach maksymalnie 10-

osobowych, w sali do tenisa 

stołowego + bilard w  grupach 

maksymalnie 10-osobowych, 

na sali sportowej w grupach 

maksymalnie 25-osobowych. 

Baza dydaktyczna SWF jest w 

miarę wystarczająca do 

realizacji zajęć programowych 

ze studentami i nie ogranicza 

możliwości zakładanych 

efektów kształcenia. Niemniej 

jednak duża przepustowość 

studentów, a także uczniów 

Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego wpływa 

na szybsze zużywanie się 

sprzętu sportowego.                

W pomieszczeniach 

dydaktycznych brakuje 

systemu wentylacyjno-

klimatyzacyjnego 

umożliwiającego utrzymanie 

odpowiedniej temperatury w 

szczególności w miesiącach 

wiosenno-letnich. Konieczna 

jest także wymiana podłogi na 

sali sportowej.  

Czuwanie nad monitorowaniem 

sprawności sprzętu i reagowanie 

natychmiast w przypadku awarii. 

Zakup brakującego sprzętu lub 

naprawa, aby wszystkie 

pomieszczenia dydaktyczne w 

tym zakresie były optymalnie 

sprawne. 

Zauważone trudności, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach kierownika 

Studium  

 

_________________ 

 

_________________ 
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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. 

 

 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

„BYŁO” 

WYNIKI OCENY 

„JEST” 

DZIAŁANIA DOSKONALĄCE 

 

„BĘDZIE” 

WYNIKI POWTÓREJ OCEN 

ZE WSKAZANIEM TERMINU I 

OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH 

ZA WYKONANIE DZIAŁANIA 

Dokumentacja w opinii 

opiekunów praktyk 

zawodowych  jest zbyt 

obszerna. 

Uproszczenie dokumentacji 

dotyczącej praktyk zawodowych. 

Biuro praktyk zawodowych, rok 

akademicki 2022/2023 

Zasoby biblioteczne są 

wystarczające. 

Wskazane jest uzupełnienie  

zasobów ze względu na 

pojawiające się nowe publikacje 

naukowe. 

Biblioteka Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej, rok akademicki 

2022/2023 

Pracownia komputerowa 

WNS, brak programów 

komputerowych z zakresu 

zarządzania i administracji 

Poszerzenie możliwości 

korzystania z programów 

komputerowych w  sali 

komputerowej WNS. 

Sala komputerowa wyposażona w 

kolejne programy komputerowe rok 

akademicki 2022/2023 

Wskazana literatura nie 

znajduje się w zasobach 

biblioteki Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej 

 

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. 

Wprowadzenie do kart przedmiotów 

pozycji znajdujących się w 

bibliotece oraz tych, które 

zaproponowane będą do zakupu. 
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Biblioteka Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej 

Rok akademicki 2022-223 

 

Uwagi, które zostały 

szczegółowo opisane w 

sprawozdaniach z analizy 

osiąganych efektów uczenia 

oraz w okresowych 

przeglądach programów 

studiów 

Przeanalizowanie propozycji zmian 

zgłaszanych przez wykładowców 

Kierownicy zakładów 

Rok akademicki 2022-223 

 

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 

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 

o Kontynuowanie i 

dopracowywanie zastosowanej 

formuły zapisów na 

seminarium do danego 

promotora. 

o Dążenie do wyraźnego 

tematycznego sprofilowania 

grup seminaryjnych. 
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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 Zróżnicowanie tematyki seminariów 

dyplomowych i wiązanie tematyki 

seminarium z kierunkiem studiów 

oraz zainteresowaniami promotora, a 

także oczekiwaniami Interesariuszy 

zewnętrznych. 

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. 

Brak możliwości 

kontynuowania 

studiów na tym 

wydziale, 

ograniczona oferta 

kierunków studiów. 

o Możliwość kontynuowania studiów II 

stopnia  na kierunku Filologia.  

o Nie zrekrutowano odpowiedniej 

liczby kandydatów na kierunek 

Pedagogika specjalna, jednolite studia 

magisterskie oraz kierunek Filologia, 

studia II stopnia.  

o Nie rekrutowano studentów na 

kierunek Pedagogika, studia II stopnia 

o profilu praktycznym (zmiana 

przepisów dotyczących kształcenia 

nauczycieli). 

o Zadawalający nabór na jednolite 

studia magisterskie na kierunku 

pedagogika przedszkolna i 

wczesnoszkolna.  

o Odbiegający od oczekiwanej nabór  

na kierunek  Praca socjalna . 

o Uruchomienie kierunku i 

przeprowadzenie bardzo 

zadawalającej rekrutacji na kierunek 

Psychologia, jednolite studia 

magisterskie. 

o Zintensyfikowanie i 

urozmaicenie działań 

promocyjnych (także na 

Wydziale), zwłaszcza w celu 

zwiększenia naboru na 

kierunek Filologia, studia II 

stopnia, Pedagogika specjalna 

jednolite studia magisterskie 

oraz Psychologia. 

o Przygotowanie wniosku w celu 

uruchomienia studiów I stopnia 

na kierunku: Pedagogika 

(specjalności 

nienauczycielskie). 

o Działania Wydziału w zakresie 

przygotowania  do 

parametryzacji kierunku 

Pedagogika i kierunku 

Psychologia. 

Zasady dotyczące 

formuły opisywania 

prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych 

przez studentów jak i 

wykładowców 

obligatoryjnej dla 

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 

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 
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wszystkich kierunków 

studiów. 

 

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 Aktywne i rzetelne realizowanie 

funkcji przez  Wydziałowego 

Koordynatora  ds. Jakości kształcenia. 

o Weryfikacja kart przedmiotów w 

związku ze zmianami w opisie 

efektów i programach na kierunku 

Filologia i Nowe media. 

prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych. 

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 W związku z dużą zachorowalnością  

grup studentów na Covid 19  

okresowo zajęcia  dydaktyczne 

okresowo realizowane były 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 

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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możliwym do przekazania 

doświadczeniem.  

o Prowadzenie przez Wydział 

kierunków wyłącznie o profilu 

praktycznym. 

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, w 

kontekście zmian 

programowych i profilu 

praktycznego. 

o Obserwacja procesu oceniania 

stosowanego przez nauczycieli 

przez kierowników zakładów i 

Dziekana. 

o Intensyfikowanie w systemie 

oceniania studenta zadań i 

form zaliczenia i egzaminu o 

charakterze praktycznym. 

Brak możliwości 

zakupu posiłku przez 

studentów 

przebywających w 

budynku od godziny 

8.00 do 20.00 

o Na Wydziale Studenci mogą 

korzystać z automatu z napojami i 

drobnymi przekąskami. 

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 

indywidualnych i 

grupowych 

poszukiwań. 

o Korzystanie z utworzonych miejsc do 

nauki i wypoczynku (meble 

wypoczynkowe, dodatkowe ławki, 

krzesła i stoliki w miejscach 

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 Podnoszenie jakości miejsc 

wypoczynkowych dla 

studentów poprzez doposażenie 

w funkcjonalne meble i zieleń. 

o Dążenie do 

zagospodarowywania 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. 
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Niewielka liczba 

elementów 

dekoracyjnych w 

miejscu przebywania 

studentów. 

o Indywidualne działania pracowników 

w zakresie tworzenia przyjaznego 

klimatu do pracy, także  w pokojach 

zakładowych. 

o Wzbogacanie elementów 

estetycznych na korytarzach i w 

salach. 

o Działania w zakresie 

wprowadzenia elementów 

dekoracyjnych na wszystkich 

korytarzach (fotografie, 

drzewka, meble) oraz zieleni 

Funkcjonowanie 

Dziekanatu na dobrym 

poziomie 

o Kierowanie dziekanatem przez 

Kierownika dziekanatu (stanowisko 

usytuowane w Dziekanacie, co w 

naturalny sposób wpływało na 

organizację pracy i komunikację 

Kierownika z pracownikami 

dziekanatu), a następnie 

zorganizowanie dla Kierownika 

oddzielnego pokoju przy 

jednoczesnym zwiększeniu 

przestrzeni Dziekanatu i obsługi 

Studentów. 

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 oraz informatycznego 

obiegu dokumentów. 

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

BYŁO JEST BĘDZIE 

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 

1.Zatrudniono kolejnego 

nauczyciela, z tytułem 

profesora,   w Uczelni jako 

podstawowym miejscu pracy ( 

na kierunku pielęgniarstwo) 

oraz kolejnego nauczyciela w 

stopniu doktora 

habilitowanego. 

 

 

 

1. Dalsze działania ( na wszystkich 

kierunkach studiów) w pozyskiwaniu 

kadry z tytułem profesora lub w 

stopniu doktora habilitowanego lub 

doktora do zatrudnienia w Uczelni 

jako podstawowym miejscu pracy.  

Wspieranie nauczycieli już 

zatrudnionych do zdobywania stopni 

i tytułów naukowych. 

Dobór i zatrudnienie kadry do 

realizacji zajęć na kierunku 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Motywowanie i wspieranie 

nauczycieli w działaniach dla 

uzyskania  stopnia doktora w 

dyscyplinie nauki o zdrowiu 

lub dyscyplinie nauki 

medyczne. Działania 

podoktoranckie rozpoczęło  -  

6 nauczycieli kierunku 

pielęgniarstwo i 2 nauczycieli 

kierunku położnictwo. 

 

3.Wystąpiono do JM o 

Rektora o zmianę stanowiska 

z instruktora na wykładowcę 

oraz zmniejszenie pensum.   

 

4.Osoby te uzyskały wsparcie: 

przekonanie o zasadności 

takiej aktywności, pozyskanie 

promotorów, propozycje 

alternatywnych tematów,   

wsparcie udziału w 

konferencjach krajowych i 

zagranicznych, 

zaangażowanie w programy 

naukowe realizowane na 

Wydziale  

Jeden nauczyciel z kierunku 

kosmetologia uzyskał stopień 

doktora. (otrzymał wsparcie 

finansowe za procedurę 

doktorską). 

 

5.Jeden nauczyciel  uzyskał 

wsparcie finansowe z Urzędu 

lekarskim w sposób zapewniający 

realizację obowiązujących 

standardów, kształcenie 

interprofesjonalne i synchronizacja z 

kształceniem na innych kierunkach 

studiów (pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia Io) 

Wydziału dla zapewnienia 

osiągnięcia efektów uczenia się, 

płynności finansowej i rozwoju 

naukowego w dyscyplinach: nauki o 

zdrowiu i/ lub nauki medyczne. 

 

2. Finalizowanie działań nauczycieli w 

kierunku uzyskania stopnia doktora, 

doktora habilitowanego i profesora 

 

 

 

 

 

3. Awansowanie stanowiskowe 

nauczycieli kompatybilnie z ich 

awansem naukowym (kontynuacja 

działań). 

 

4. Dofinansowywanie  przez Uczelnię 

badań naukowych, publikacji 

naukowych, udziału w konferencjach 

i sympozjach, stażach itp. 

(kontynuacja działań). Rozwój 

współpracy międzyuczelnianej i 

międzynarodowej w tym zakresie.  

Wdrażanie i realizacja projektów 

badawczych. 

 

 

 

5. Dalsze pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na badania i rozwój 

naukowy nauczycieli (np. z Urzędu 

Miasta Płock, Urzędu  

Marszałkowskiego, MEiN, projekty 

UE, projekty naukowe) .  
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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 

Miasta Płocka na badania do 

uzyskania tytułu profesora.  

 

 

 

 

6. Analizowano stan 

zatrudnienia i zatrudniano 

nauczycieli akademickich ze 

szczególnym uwzględnieniem 

kwalifikacji zawodowych i 

tytułów zawodowych. 

 

 

7. Kontynuowano utrzymanie 

szablonu opisu przedmiotu 

zamówienia na usługi 

dydaktyczne uwzgledniające 

wymagania kwalifikacyjne dla 

innej osoby   stosownie do 

przedmiotu/ zajęć i formy 

tych zajęć. 

Kontynuowano prowadzenie 

karty kwalifikacji jako 

załącznika do umowy z inną 

osobą realizującą zajęcia i 

zaplanowano ją również dla 

nauczycieli etatowych. 

Praktyczny profil studiów 

prowadzonych 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°, 

Wspieranie nauczycieli w efektywnej 

realizacji projektów badawczych. 

 

6. Kontynuacja monitorowania 

- zgodności kwalifikacji nauczycieli i 

in. osób z       

  prowadzonymi zajęciami,  

- liczby nauczycieli i in. osób 

prowadzących zajęcia, - wskaźników 

1:13 oraz 50%, 

 

7. Kontynuacja doboru nauczycieli i 

innych osób do prowadzenia zajęć 

zgodnie kierunkiem i profilem 

studiów, z obwiązującą procedurą i 

dokumentacją umożliwiającą wybór 

osób do realizacji zajęć o jak 

najwyższych kwalifikacjach 

kompatybilnych z  tymi zajęciami i 

standardem kształcenia - jeśli 

dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kontynuowanie monitorowania 

zasadności, jakości, efektywności i 

zakresu kształcenia z 

wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, a także 

trudności i ograniczeń w tym 

obszarze. Dalsze wspieranie 

merytoryczne i techniczne 

nauczycieli i in. osób w ramach 

efektywnego i sprawnego 
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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, 

Położnictwo I°, Kosmetologia 

I°.  

8.Kontynuowano  

prowadzenie analizy 

dotyczącej kompetencji 

nauczycieli i innych osób 

prowadzących zajęcia do 

prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na 

odległość, umożliwiające 

prawidłową realizację zajęć. 

Informacje te podobnie jak w 

latach poprzednich 

pozyskiwano w czasie 

spotkań z nauczycielami i 

innymi osobami 

prowadzącymi zajęcia.  

 

9.Podobnie jak w latach 

ubiegłych 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 

wykorzystywania platform 

kształcenia synchronicznego. 

 

 

9. Kontynuowanie monitorowania 

obciążenia nauczycieli i innych osób 

prowadzących zajęcia w zakresie ich 

kwalifikacji, pensum i godzin 

ponadwymiarowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



325 

 

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 

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)  

Wzorem lat ubiegłych 

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. 

Analogicznie jak w latach 

ubiegłych 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Rozważenie możliwości 

przeprowadzenia postępowania 

przetargowego na usługi dydaktyczne 

przed zakończeniem rekrutacji 

kandydatów na dany rok akademicki. 

 

 

 

11. Rozwój  infrastruktury badawczej 

Uczelni. 

 

12. 12. Pozyskiwanie i/ lub konsultowanie  

proponowanych rozwiązań  służących 

rozwojowi naukowemu od/ z 

nauczycielami, interesariuszami 

zewnętrznymi, studentami, 

absolwentami. 

13.  
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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 Komisji 

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, 

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. 

 

10. Przedłużające się terminy 

wyłonienia innych osób do 

realizacji zajęć dydaktycznych 

w ramach umów zleceń w 

związku z obowiązującą w 

Uczelni procedurę zamówień 

publicznych na usługi 

dydaktyczne (dotyczy 

kierunków studiów 
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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. 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia 

Io), 

 

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 

1.Kompletna dokumentacja 

dotycząca dorobku 

zawodowego i naukowego 

nauczycieli i innych osób 

prowadzących zajęcia w ich 

aktach osobowych – 

dostarczanie zaświadczenia/ 

dyplomu po ich otrzymaniu. 

Deponowanie publikacji do 

panelu bibliograficznego. 

 

2.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. 

1.Kontynuacja działań 

 

 

 

 

 

 

 

2.Organizacja spotkań informacyjnych 

dla nauczycieli  w tym zakresie. 

Planowanie ścieżek rozwoju naukowego 

nauczycieli ( z tymi nauczycielami) w 

ramach liczby N i poza nią, zmiany i 

ewaluacji kryteriów uzyskania kategorii 

naukowej w wybranej dyscyplinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kontynuacja wspierania rozwoju 

merytorycznego nauczycieli i innych 

osób powiązanego z prowadzonymi 

zajęcia (finansowe, organizacyjne, 

merytoryczne), np. udziału w 
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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. 

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 (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-

specjalizacjach, kursach, szkoleniach, 

warsztatach, webinariach itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zwiększenie rocznej kwoty na 

dofinansowanie udziału 

nauczycieli w różnych formach 

podnoszenia kwalifikacji dla 

nauczycieli 
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położniczego w trakcie),  kursy 

kwalifikacyjne. 

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 
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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. 

Wydawanie pozycji (np. skrypty, 

podręczniki, monografie, czasopism) o 

charakterze merytorycznym w 

kształceniu studentów i/ lub mających 

znaczenie dla prowadzenia badań 

naukowych i/ lub popularyzacji ich 

wyników. Diagnozowanie potrzeb 

interesariuszy wewnętrznych (studentów 

i nauczycieli) i zewnętrznych 

(pielęgniarki, położne, lekarze, podmioty 

lecznicze, nieformalni opiekunowie 

pacjentów itp.) w tym zakresie. 

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. 

 

 

 

Kontynuacja działań. 

Podjęcie działań w kierunku utworzenia 

pracowni/ zakładu badań molekularnych 

lub równoważnej, wprowadzenie zajęć 

dotyczących znaczenia i zastosowania 

badań biochemicznych i molekularnych  

w rozwoju nauk medycznych i nauk o 

zdrowiu; co może zwiększyć 

prawdopodobieństwo publikacji również 

nieodpłatnie.   

Utrudniony dostęp studentów 

WNoZ do pracowni 

informatycznej i niesprawne 

komputery w pracowni 

informatycznej.  

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 

1.Kompleksowe wyposażenie 

Sali B105 w 24 zestawy 

komputerowe i telewizor 

projekcyjny. 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 

1. Kontynuacja wdrożonych działań. 

Monitorowanie ich efektywności.  
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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 doposażenia  

przewidziano na początek roku 

akademickiego 2021/2022 po 

zakończeniu procedury 

przetargowej na komputery i 

telewizory projekcyjne.  

 

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    

 

a. Trudności w synchronizacji 

nowo zakupionego 

oprogramowania 

komputerowego ze sprzętem, 

np.  z kamerami w 

pracowniach umiejętności, np. 

B5, B6 (dotyczy kierunków 

studiów pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia 

Io) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Określanie w opisie przedmiotu 

zamówienia parametrów koniecznych 

do synchronizacji planowanego 

zakupu z już posiadanym 

wyposażeniem, a w przypadku gdy 

nie ma możliwości takiej 

synchronizacji wymiana 

jednoczasowa sprzętu powiązanego 

funkcjonalnie.  

 

b. Kontynuacja  (analogicznie jak w 

poprzednich latach) zakupów nowych 

zestawów komputerowych do sal 

dydaktycznych oraz do Sali 

komputerowej 104. Dalsza sukcesywna 

wymiana rzutników na telewizory 

projekcyjne. 

 

c. Doposażenie sal komputerowych w 

sprzęt konieczny do nauki języka.  

  

d. Zakończenie, wyposażenie oraz 

otwarcie do użytkowania budynku po 

byłej drukarni oraz rozpoczęcie i 

kontynuacja  rozbudowy skrzydła 

przylegającego. 

 

 

e. ustalenie z Zarządem WSzZ zasad, 

procedury i terminów adaptacji pracowni 
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b. Bardzo dynamiczny postęp 

technologiczny sprzętu 

komputerowego na rynku oraz 

ciągła eksploatacja sprzętu 

bazy dydaktycznej Wydziału 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia 

Io). 

 

c. Duża zajętość  

specjalistycznej pracowni 

nauki języków przez 

studentów z in. Wydziałów. 

 

d. Konieczność rozbudowy 

bazy dydaktycznej Wydziału 

na potrzeby nowego kierunku 

(lekarski- studia jednolite 

magisterskie) oraz kierunków 

już istniejących 

(pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia 

Io) 

 

e. Konieczność adaptacji 

pracowni patologii i 

prosektorium w 

Wojewódzkim Szpitalu 

Zespolonym na potrzeby 

nowego kierunku (lekarski- 

studia jednolite magisterskie) 

oraz kierunków już 

istniejących (pielęgniarstwo 

Io, II0, położnictwo Io) 

  

 

 

f. Konieczność kontynuacji 

uzupełniania braków w 

wyposażeniu pracowni i sal 

wykładowych w 

klimatyzatory, rolety 

patologii oraz prosektorium dla ich 

dostosowania na potrzeby studentów 

przed rozpoczęciem roku 2023/2024. 

Wykorzystanie prosektorium do 

kształcenia również na innych 

kierunkach studiów na Wydziale Nauk o 

Zdrowiu. 

 

  

f. Sukcesywne doposażenie w 

klimatyzatory i rolety według 

zapotrzebowania koordynatorów 

pracowni i dalsze ich uwzględnianie w 

planie rzeczowo-finansowym 

 

 

g. kontynuacja dotychczasowej 

efektywnej procedury cyklicznego i 

bieżącego doposażenia oraz 

monitorowania stanu zużycia sprzętu i 

materiałów wykorzystywanych podczas 

nauki w pracowniach dydaktycznych, w 

tym głównie w CSM. Ustalenie z 

komórkami administracyjnymi Uczelni   

jednoznacznej procedury klasyfikacji 

środków wyposażenia oraz opisu faktur, 

oznaczania inwentaryzacyjnego i 

wpisów ewidencyjnych, a także zasad 

dokonywania tych działań przez 

pracownika inwentaryzacji we 

współpracy z Wydziałem. 



333 

 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia 

Io). 

 

g. szeroki zakres liczbowy i 

funkcjonalny sprzętu oraz 

materiałów koniecznych do 

realizacji zajęć dydaktycznych 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia 

Io i nowotworzonego kierunku 

lekarskiego), a także ich 

inwentaryzacja 

 

 

 

 

 

 

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 

Poszerzanie zasobów merytorycznych w 

języku angielski, np. scenariuszy, 

materiałów dydaktycznych. 
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Niedostateczne wyposażenie 

pracowni podstawowych i 

specjalistycznych . 

Trudności w wykorzystaniu 

komputerów, brak 

wystarczającej liczby 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 

1.Utrzymanie status quo i 

doskonalenie stanu 

 

2.Bieżące doposażenie 

pracowni w sprzęt 

specjalistyczny. 

 

3. 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.) 

 

4.Uzupełnianie na bieżące 

materiałów i środków w 

pracowniach podstawowych i 

specjalistycznych na 

wszystkich kierunkach 

WNoZ. 

Infrastruktura i wyposażenie 

zapewniające studentom 

osiągnięcie efektów uczenia 

się.  

 

5.Minimum dwa razy w roku 

przeglądy bazy dydaktycznej 

w zakresie zapewnienia 

możliwości osiągnięcia 

efektów uczenia się oraz stanu 

zużycia i konieczności 

przeglądów okresowych.   

 

 

6.Prowadzenie 

inwentaryzacji, wysokości 

środków na doposażenie i ich 

1.Kontynuacja działań. 

 

2.Kontynuacja działań. 

 

 

3.Kontynuacja działań. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Kontynuacja działań. 

 

 

 

 

 

5. Kontynuacja działań. 

 

 

 

 

 

6. Kontynuacja działań. 
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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 

wykorzystanie w ramach 

planu rzeczowo-finansowego. 

Infrastruktura spełnia kryteria 

prawne i wytyczne 

KRASzPiP- jeśli dotyczy. 
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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. 

Konieczność wyposażenia 

pracowni dla studentów 

niepełnosprawnych oraz dla 

studentek ciężarnych w sprzęt 

nowej generacji ułatwiający 

realizacje procesu 

dydaktycznego oraz 

ułatwiający osiągniecie 

realizowanych efektów uczenia 

się   

 

 

 

 

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.  

Kontynuacja działań. Wdrażanie nowych 

rozwiązań pojawiających się na rynku 

sprzętu medycznego i  wyrobów 

medycznych w ramach możliwości 

finansowych Uczelni i zgodnie z planem 

rzeczowo - finansowym. 

Usterki sprzętu projekcyjnego 

w salach dydaktycznych 

Dwukrotnie w ciągu roku 

akademickiego czerwiec, 

wrzesień 2021 dokonano 

przeglądu stanu technicznego 

sprzętu prezentacyjnego 

Każda sala i pracownia 

dydaktyczna wyposażona w 

sprawny zestaw projekcyjny 

(komputer, telewizor 

projekcyjny i/ lub rzutnik 

multimedialny)  z 

Monitorowanie sprawności i 

funkcjonalności sprzętu projekcyjnego 

(komputery i telewizory). Bieżące 

zgłaszanie usterek za pośrednictwem 

Helpdesk. Jego naprawa, doposażenie 

lub wymiana w zależności od potrzeb.  
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(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, 

zabezpieczonym łączem kabli 

HDMI.  

Monitorowanie zapotrzebowania 

nauczycieli na sprzęt i materiały do 

kształcenia i badań naukowych  oraz  

przeszkolenie w zakresie ich 

wykorzystania w procesie kształcenia 

studentów oraz do prowadzenia badań 

naukowych. 
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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 
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lub realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na 

odległość. 

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 

Kontynuacja dobrej praktyki. 

Rozważenie możliwości zatrudnienia 

instruktora symulacji. 

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 – 

bezpłatne aplikacje. 

Wykorzystanie dostępnych aplikacji 

krajowych i ew.  zagranicznych, np. e-

dokumentacja, e-recepty, ICNP  do opisu 

oraz realizacji  procedur i scenariuszy 

realizowanych w MCSM 

Konieczność wymiany kotar na 

kotary medyczne  

konieczność zamontowania 

przesłon w pracowniach 

kosmetologicznych 

Kotary między stanowiskami, 

Wszystkie pracownie 

powiązane z realizacją 

świadczeń zdrowotnych lub 

kosmetologicznych posiadają 

wyposażenie gwarantujące 

pełne poszanowanie praw 

Kontynuacja działań 
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Parawany jezdne Wyposażenie 

pracowni pielęgniarskich i 

położniczych w niezbędny 

sprzęt zapewniający 

zagwarantowanie 

poszanowanie praw pacjenta. 

Stopniowe w tym zakresie 

doposażanie pracowni 

kosmetologicznych  

pacjenta/ klienta – parawany 

mobilne i/lub kotary. 

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 

Oferta kształcenia 

podyplomowego adekwatna 

do potrzeb rynku pracy 

Duża liczba ofert szkoleń i 

kursów na rynku 

pozauczelnianym 

Wysokie koszty organizacji 

kursów, szkoleń 

sprofilowanych zawodowo 

(dotyczy kierunków studiów 

pielęgniarstwo Io, II0, 

położnictwo Io, kosmetologia 

Io). 

Stwierdzono niezasadność 

organizacji studiów 

podyplomowych i szkoleń ze 

względu na ich bezpłatną 

dostępność w Okręgowej 

Izbie Pielęgniarek i Położnych 

w ramach środków samorządu 

pielęgniarskiego i 

dedykowanego OIPiP 

projektu UE na kursy i 

szkolenia dla pielęgniarek.   

Monitorowanie potrzeb rynku w zakresie 

form i dziedzin kształcenia 

podyplomowego, w ramach współpracy 

z  interesariuszami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi.  

Udostępnianie napływających ofert 

studentom i nauczycicielom. 
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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.  

Konieczność doskonalenia 

systemu monitorowania i 

weryfikacji efektów uczenia 

się. 

Wewnętrzny System 

Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (WSZJK) 

 Wydziałowa Komisja ds. 

Jakości Kształcenia 

Wydziałowa Komisja 

Programowo- Dydaktyczna 

Sprawnie funkcjonujący 

system monitorowania i 

weryfikacji efektów uczenia 

się. Wprowadzenie 

wspierającego sprawnie 

funkcjonującego   

elektronicznego systemu 

weryfikacji efektów uczenia 

się z wykorzystaniem dysku 

GOOGLE.  

 

Doskonalenie infrastruktury IT Uczelni 

w zakresie elektronicznego systemu 

weryfikacji efektów uczenia się 
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Zespół ds. Oceny Efektów 

Kształcenia 

Komisja ds. Oceny 

Nauczycieli 

Wydziałowa Rada 

Interesariuszy Informowanie 

studentów na początku roku 

akademickiego o organizacji 

procesu dydaktycznego i  

WSZJK 

 Przedstawianie przez 

nauczycieli prowadzących 

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 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 
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Dziekanatu i opisywał według 

przyjętej procedury. (kierunek 

pielęgniarstwo I i II stopień, 

kierunek położnictwo, 

kierunek kosmetologia).  
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.  

Zwiększono zatrudnienie w 

Dziekanacie  o 1 etat 

Konieczność zatrudnienia większej 

liczby pracowników w Dziekanacie 

Wydziału oraz przegotowanie nowych 

pracowników na potrzeby Wydziału 

lekarskiego.  

Zasadne jest utworzenie Collegium 

Medicum  skupiającego w swojej 

strukturze Wydział Nauk o Zdrowiu i 

Wydział Lekarski. 

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  

Kontynuacja dobrej praktyki 

Wykorzystanie zasobów 

rzeczowych i umów 

międzynarodowych do 

realizacji współpracy na 

zasadzie komunikacji zdalnej 

platforma MOOdle , MS 

Teams, Google Meet, program 

międzynarodowy współpracy 

w ramach projektu POWER 

3,5 

Rozpoczęto procedurę 

ustalenia i wdrożenia 

międzynarodowych 

programów dydaktycznych, 

Rozwijająca się i efektywna 

współpraca międzynarodowa -

dydaktyczna, naukowo-

dydaktyczna i/ lub naukowa z 

uczelniami zagranicznymi z 

wykorzystaniem 

nowoczesnych platform 

wirtualnych, jak i w 

warunkach stacjonarnych 

Powrót do bardziej dynamicznej 

mobilności i współpracy  

międzynarodowej studentów i 

nauczycieli. z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa 
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naukowo-dydaktycznych lub 

badawczych (wydziału i/ lub 

nauczycieli) do realizacji 

zarówno w sposób zdalny z 

wykorzystaniem 

nowoczesnych platform 

wirtualnych, jak i w warunkach 

(stacjonarnych)  
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.  

Kontynuacja działań. 

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 

Zwiększania dostępu do indywidualnych 

szafek adekwatnie do rosnącej liczby 

studentów i powiększanej infrastruktury. 

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 

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 

Kontynuacja działań.  

Zwiększenie środków finansowych na 

działalność SKN. 

Sukcesywna ewaluacja oferty 

tematycznej i dziedzinowej SKN w 

zależności od zainteresowania studentów 



345 

 

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.   
Utrudniona aktywność 

naukowa nauczycieli 

spowodowana pandemię 

SARS-CoV-2 ograniczająca 

prowadzenie badan i /lub 

wymagających kontaktów 

międzyludzkich  

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 

Analogicznie jak wyżej 
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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 

Realizacja zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość 

w formule synchronicznej, zgodnie z 

zatwierdzonym przez Senat programem 

studiów, wytycznymi standardów 

kształcenia (jeśli dotyczą danego 

kierunku studiów) oraz innych regulacji 

formalnych szkolnictwa wyższego oraz 

ew. doraźnych regulacji związanych z 

aktualną sytuacją epidemiologiczną w 

kraju.  

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  Kontynuacja  

Duże obciążenie studentów 

liczbą godzin dydaktycznych 

Realizacja procesu kształcenia 

zgodnie z przyjętymi 

programami i procedurami  

Ze względu na przedłużające 

się wyposażenie pracowni 

komputerowych przesunięto 

utworzenie Centrum 

egzaminów przedmiotowych i 

zaplanowano jego włączenie 

Sprawna realizacja procesu 

kształcenia, 

egzaminów/zaliczeń 

przedmiotowych.  

Wydłużenie terminu realizacji centrum 

egzaminów do czasu zakończenia 

rozbudowy i doposażenia infrastruktury 

Wydziału w związku z planowanym 

utworzeniem Collegium Medicum 
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również w plan uruchomienia 

kształcenia na kierunku 

lekarskim 

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. Zakres 

poszerzenia nie uwzględniony 

w projekcie zasadniczym, w 

związku z czym nie ma 

możliwości wprowadzenia 

interaktywnej wersji 

repozytorium prac 

dyplomowych. 

Kontynuacja działań dotychczasowych 
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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. 

Stopniowa rezygnacja z wersji 

papierowej dokumentacji w zakresie 

zgodnym z prawem regulującym 

funkcjonowanie Uczelni i zasadami 

przechowywania określonej 

dokumentacji. 

Wytyczne ustawowe 

Wdrożenie procedury i 

kryteriów awansu naukowo-

stanowiskowego nauczycieli 

na WNoZ – Uchwala Rady 

Wydziału  

Przejrzyste kryteria 

ogólnouczelniane kryteriów 

awansu naukowo-

stanowiskowego nauczycieli 

Awans nauczycieli z 

najwyższą oceną.  

Kontynuacja dobrej praktyki  

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  

Kontynuacja dobrej praktyki 

 

Kontynuacja dobrej praktyki 
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- 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 

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) 

Kontynuacja działań  

Możliwość organizacji 

konferencji naukowych 

wykorzystaniem platform 

synchronicznych  Organizacja 

konferencji naukowych 

studenckiej i międzynarodowej 

Organizacja konferencji i 

webinariów z wykorzystaniem 

synchronicznych platform e-

learningowych.  

Kontynuacja działań  
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Przygotowanie procedur 

scenariuszy i check list 

dotyczących stosowania 

środków ochrony 

indywidualnej przez studentów 

kierunku pielęgniarstw i 

kierunku położnictwo  

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 

położnictwo jako integralny 

element kształcenia studentów 

Kontynuacja działań  

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  

 Stosowanie jako alternatywy dla metod 

stacjonarnych  

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  

Wykorzystanie MCSM do 

realizacji zajęć określonych w 

programie i harmonogramie 

studiów (w granicach 

obowiązującego prawa i 

bezpieczeństwa 

epidemiologicznego). 

Kontynuacja dobrej praktyki  
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(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.   

 

Rezygnacja ze względu na  negatywną 

ocenę kryteriów projakościowych w 

zakresie zamówień  w związku z 

postępowaniem przetargowym w  

ramach projektu csm położnictwo. 

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 

 Realizacja ZP i PZ zgodnie z 

regulacjami prawa i 

bezpieczeństwa 

epidemiologicznego; 

ustalonym programem i 

harmonogramem studiów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja ZP i PZ zgodnie z 

regulacjami prawa i ustalonym 

programem i harmonogramem studiów. 
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praktyk zawodowych 

realizowano z wykorzystaniem 

metod i technik na odległość, 

zgodnie z wytycznymi MEiN. 

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  

Realizacja w zależności od 

aktualnych regulacji 

prawnych  

 

Realizacja w zależności od aktualnych 

regulacji prawnych  

 

Przygotowanie materiałów do 

procedury przetargowej na 

zakup krzeseł in foteli z 

materiałów łatwo zmywalnych 

i dających możliwość 

dezynfekcji  

Ustalono rozmieszczenie 

punktów dla studentów 

zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa 

epidemiologicznego  

Taborety łatwo zmywalne we wszystkich 

pracowniach 
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Wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za realizację 

zakupu. Rozeznanie rynku. 

Uwzględnienie w planie 

rzeczowo-finansowym   

Przygotowywanie  procedury 

przetargowej na usługi 

dydaktyczne oraz prowadzenie 

dokumentacji PZ 

 Platforma zakupowa  

Wdrożona platforma 

zakupowa.  

Stosowanie platformy zakupowej  

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 

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 

Kontynuacja w zależności od potrzeby 

e[pidemiologicznej.  
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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 

Część pracowni wyposażone 

w klimatyzatory i rolety, co 

ułatwia realizację zajęć 

dydaktycznych.  

Sukcesywne doposażanie pracowni w 

klimatyzatory.  

W budynkach remontowanym i 

budowanym montaż klimatyzatorów na 

etapie prac adaptacyjnych/ budowlanych.  
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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. 

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. 

Kontynuacja dobrej praktyki  

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. 

Studenci znają strukturę i 

wyposażenie bazy realizacji 

ćwiczeń, ćwiczeń MCSM, ZP 

MCSM. 

Zapoznanie studentów w tym 

zakresie według ustalonego 

harmonogramu. 

Kontynuacja dobrej praktyki  
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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 

Kontynuacja  Przygotowanie skryptu tematycznego 

(dot. dawek leków) oraz kontynuacja 

dotychczasowych rozwiązań. 
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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). 

Nauczanie wg ustalonych 

procedur i scenariuszy  

Kontynuacja działań 

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, 

Utrwalanie cyfrowe procedur i 

scenariuszy, Realizacja 

symulacji niskiej wierności z 

wykorzystaniem metody 

czterech kroków lub równych 

kroków w zależności od 

stopnia złożoności nauczanej 

procedury  

Kontynuacja wdrożonych rozwiązań  
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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. 

Ponowne rozeznanie rynku w 

zakresie podpisana umowy na 

odbiór odpadów medycznych 

 Wybór podmiotu i podpisanie umowy 

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 

Kontynuacja działania.  

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). 

Właściwe oznakowanie sal. 

Sprawne przemieszczanie się 

studentów z Sali do Sali w 

czasie egzaminu OSCE. 

Kontynuacją rozwiązań  

Brak omówienia przebiegu 

egzaminu praktycznego przez 

wszystkich członków 

poszczególnych komisji 

egzaminacyjnych. 

Kontynuacja. 

W przypadku ustąpienia 

zagrożenia 

epidemiologicznego – pełen 

Egzamin praktyczny prebriefing-

egzamin/ wykonanie zadań na 

poszczególnych stacjach-debriefing 
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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). 

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. 

W perspektywie kilku lat CSM 

oddzielone od części administracyjnej. 

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 

Realizacja egzaminu 

dyplomowego na wszystkich 

kierunkach zgodnie z 

przyjętym regulaminem 

egzaminu dyplomowego 

właściwym dla danego 

kierunku i poziomu studiów 

Kontynuacja dobrych praktyk. W 

perspektywie czasowej część praktyczna 

ED na studiach II stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo w formie egzaminu 

OSCE.   
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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 
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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 

Zwiększanie form zaliczeń 

cząstkowych w wersji 

elektronicznej. 

Wydłużenie terminu realizacji do czasu 

zakończenia rozbudowy i doposażenia 

infrastruktury Wydziału w związku z 

planowanym utworzeniem Collegium 

Medicum 
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etapowe zaliczające 

poszczególne formy zajęć oraz 

całe zajęcia przygotowywano 

w formie wydruku (kierunek 

pielęgniarstwo I i II stopień, 

kierunek położnictwo, 

kierunek kosmetologia). 

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 

Prodziekan WNoZ. 

Ustalenie struktury organizacyjnej i 

funkcjonalnej Colllegium Medicum 

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 

Otwieranie kierunków 

studiów adekwatnie do 

potrzeb runku pracy oraz do 

zasobów ludzkich, 

rzeczowych i organizacyjnych 

Uczelni. 

Rozpoczęcie kształcenia na kierunku 

lekarskim.  

Badanie potrzeb rynku w zakresie 

kształcenia na poziomie wyższym. 
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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 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 
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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) 



365 

 

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 

Kontynuacja wdrożonych rozwiązań 

Brak możliwości prowadzenia 

dokumentacji dotyczącej 

weryfikacji osiąganych 

efektów uczenia się w formie 

elektronicznej powoduje 

trudności w rozliczaniu 

Wdrożenie matrycy 

elektronicznej weryfikacji 

efektów uczenia się.,  

Wykorzystanie matrycy elektronicznej 

autoweryfikacji przez studentów 

osiągnięcia przez nich efektów uczenia 

się. 
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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 

Poddane analizie 

projakościowej prace etapowe 

posiadają strukturę zgodną z 

wytycznymi obowiązującymi 

na WNoZ 

Prace etapowe posiadają strukturę 

zgodną z wytycznymi obowiązującymi 

na WNoZ 
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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.  

Pozyskanie narzędzia 

ułatwiającego monitoring i 

analizę zbiorczą osiągniętych 

efektów uczenia się 

Kontynuacja działań w zakresie 

wdrożenia innej platformy edukacyjnej 

zawierającej takie funkcjonalności  

Zapewnienie bezpiecznej 

infrastruktury do realizacji 

zajęć dydaktycznych: 

zamontowanie klimatyzatorów 

w pracowniach 

specjalistycznych, ozonatorów 

oraz dozowników ściennych do 

płynów dezynfekcyjnych oraz 

na korytarzach uczelni i 

holach.  

Zajęcia realizowano według 

procedur bezpieczeństwa 

epidemiologicznego, 

dokupiono 1 ozonator, 

zabezpieczono w dodatkowe 

maseczki chirurgiczne, na 

korytarzach i holach 

zamontowane dozowniki na 

Uczelnia jako maksymalnie 

możliwe bezpieczne 

środowisko dla społeczności 

akademickiej.  

Uczelnia jako maksymalnie możliwe 

bezpieczne środowisko dla społeczności 

akademickiej. 
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płyn dezynfekcyjny, 

zamontowano 1 klimatyzator 

do pracowni A 111, natomiast 

klimatyzator do pozostałych 

pracowni specjalistycznych 

uwzględniono w planie 

rzeczowo-finansowym na rok 

2021/2022. 


