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CZĘŚĆ I. OPIS WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 
  

Wprowadzenie 

 

Najważniejszym dokumentem polityki prorozwojowej i projakościowej Akademii 

Mazowieckiej w Płocku jest Strategia Rozwoju przyjęta uchwałą nr 25/2021 w dniu 23 

czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Akademii Mazowieckiej w Płocku 

na lata 2021-2025. Określa ona najważniejsze cele funkcjonowania Akademii 

Mazowieckiej w Płocku oraz wskazuje jej miejsce we współczesnej przestrzeni 

edukacyjnej.  Określone w Strategii: misja, wizja, cele i działania na rzecz rozwoju 

Uczelni w perspektywie pięciu lat pozwalają na jednoczesne zachowanie bogatej, ponad 

dwudziestoletniej tradycji oraz na umocnienie roli znaczącego, dydaktycznego i 

naukowego ośrodka szkolnictwa wyższego w skali regionalnej i krajowej, a także 

rozpoznawalnego za granicą.  

Strategia jest jednocześnie dokumentem wskazującym interesariuszom 

wewnętrznym (studentom i pracownikom) i interesariuszom zewnętrznym działania, 

umożliwiające realizację misji Uczelni i osiągnięcie określonych celów, co będzie 

możliwe dzięki wspólnemu zaangażowaniu obu grup interesariuszy. 

W Strategii Rozwoju Akademii Mazowieckiej  w Płocku obejmującej lata 2021–

2025 określono cztery cele strategiczne, którymi są: wysoka jakość kształcenia, rozwój 

działalności naukowo-badawczej, optymalizacja współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym oraz efektywne zarządzanie Uczelnią. Osiągnięcie założonych celów 

strategicznych i operacyjnych będzie możliwe poprzez realizację określonych działań, 

w które będą zaangażowani wszyscy pracownicy, studenci i interesariusze zewnętrzni. 

Strategia wyraża odpowiedzialność społeczności akademickiej i otoczenia społeczno-

gospodarczego za wyższe wykształcenie młodego pokolenia oraz za poszukiwania 

naukowe służące człowiekowi. 

Cele zostały sformułowane w taki sposób, aby możliwa była zmiana mentalności 

w podejściu do funkcjonowania Akademii Mazowieckiej w Płocku jak i zmiana 

postrzegania środowiska pracującego na jej rzecz. Ważnym elementem jest wskazanie 

osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Realizację zadań powierza 

się jednostkom organizacyjnym Uczelni oraz szeroko pojętej społeczności 
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akademickiej.  Strategia wskazuje również istotne znaczenie zaangażowania otoczenia 

społeczno-gospodarczego dla osiągnięcia określonych celów.  

Strategia stanowi podstawę polityki jakości kształcenia w Uczelni. Przystępując do 

realizacji zobowiązań z niej wynikających, Uczelnia podejmuje szereg działań w 

zakresie doskonalenia jakości kształcenia, dążąc do rozwoju kadry naukowej, bazy 

dydaktycznej, doskonalenia programów studiów oraz organizacji procesu 

dydaktycznego. Konsekwencją tych działań jest wprowadzenie między innymi 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz nowoczesnych 

mechanizmów jego zarządzania, monitorowania i ciągłego doskonalenia.   

Poza oczywistą troską o jakość edukacji, władze Uczelni wyrażają nadzieję, iż 

funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia będzie 

ważnym krokiem włączenia Akademii Mazowieckiej w Płocku do regionalnej, krajowej 

i europejskiej przestrzeni edukacyjnej. 

 

1. Proces kształcenia – mapa procesu 

Podstawą Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest „proces 

kształcenia”, wokół którego buduje się system wzajemnych relacji pomiędzy 

wszystkimi stronami zainteresowanymi jakością kształcenia. Należy zatem przyjąć, iż 

„proces kształcenia” to świadomy, przebiegający regularnie ciąg czynności nauczycieli 

akademickich i studentów, ukierunkowany na opanowanie przez studentów wiedzy o 

świecie, rozwijanie umiejętności, zdolności i zainteresowań, kształtowanie przekonań  

i postaw, a także ukierunkowany na realizację innych złożonych celów dydaktycznych. 

Podążając tym tokiem rozumowania przyjęto więc kolejne założenie, iż „zarządzanie 

jakością kształcenia” polega na dokonywaniu systematycznej oceny jego efektów, 

podtrzymywaniu jego funkcjonowania i usuwaniu mankamentów, jeśli osiągane 

rezultaty odbiegają od przyjętych standardów. Rodzi to potrzebę ciągłego doskonalenia 

i usprawniania procesu kształcenia. Mapę procesu kształcenia, ilustruje rysunek 1.  
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Rys. 1. Mapa procesu kształcenia 

 

2. Podstawowe założenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia Akademii Mazowieckiej w Płocku   

 

Statutowym celem Akademii Mazowieckiej w Płocku, wynikającym również z 

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

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

przez który rozumie się całokształt uporządkowanych zasad i procedur postępowania 

oraz działań bezpośrednio związanych z zapewnieniem, utrzymaniem i doskonaleniem 

procesu dydaktycznego.  

Przy konstruowaniu Systemu zastosowano „podejście systemowe”, co oznacza, iż   

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowi całość, tj. zbiór 

wzajemnie ze sobą powiązanych części, w której jednostki i grupy ludzi dążą do 

osiągnięcia wspólnie rozumianego celu. Drugą koncepcją jest „podejście procesowe”, 

gdzie proces oznacza ciąg logicznie uporządkowanych czynności, w wyniku których 

powstaje określony efekt (rezultat) działania (produkt lub usługa).   
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Główne podmioty zainteresowane procesem kształcenia, to: 

Główne podmioty zainteresowane procesem kształcenia, to: 

✓ studenci, 

✓ nauczyciele akademiccy,  

✓ pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

✓ pracodawcy i inni przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego 

✓ Ministerstwo Edukacji i Nauki, 

✓ Instytucje akredytujące 

✓ Organizacje społeczne, media.  

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii 

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

Płocku z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wdrożenia „Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w PWSZ w Płocku”.    

Zmiany w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia 

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

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

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

21/2015 Senatu z dnia 26 maja 2015 roku; Uchwałą Nr 94/2016 z dnia 20 grudnia 2016 

roku, Uchwałą nr 25/2020 z dnia 19 maja 2020 roku. 

Podstawę Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą 

obowiązujące przepisy zawarte m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego, w Statucie Akademii Mazowieckiej w Płocku, w uchwałach 

Senatu Akademii Mazowieckiej w Płocku oraz w zarządzeniach Rektora, jak również w 

standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w 

Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, opracowane przez Europejskie 

Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym 

(ENQA). Standardy i Wskazówki ENQA jednoznacznie określają, iż odpowiedzialność 

za jakość kształcenia spoczywa na instytucjach, które to kształcenie prowadzą i które 

powinny opracować i wdrożyć wewnętrzne systemy zapewnienia jakości.       

W związku z powyższym – zgodnie ze Standardami ENQA - punktem wyjścia do 

opracowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 
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Akademii Mazowieckiej w Płocku było wskazanie podstawowych jego elementów, co 

ilustruje rysunek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Podstawowe elementy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

 

Główne założenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:  

I. Wszystkie elementy Systemu powinny posiadać formalny status. 

II. Uczelnia określa w formie dokumentu organizację całego Systemu, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

➢ podziału zadań i odpowiedzialności, 

➢ angażowania studentów i pozostałych członków społeczności akademickiej. 

III. Systemem zarządzają pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia oraz powołane 

w tym celu inne jednostki/zespoły. 

IV. WSZJK ustala procedury analizy i oceny procesu kształcenia oraz określa 

standardy postępowania i dokumentowania jego efektów. 

V. Ewaluacja WSZJK przeprowadzana jest raz w roku pod kierunkiem 

pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia. 
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Procedury i zasady 

zapewnienia jakości 
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VI. System ma charakter otwarty, co zakłada możliwość jego doskonalenia, 

poszerzania i standaryzacji przyjętych procedur. 

 

2.1. Wizja, misja i strategia Akademii Mazowieckiej w Płocku   

2.1.1. Wizja Uczelni   

 

Statutowy cel Akademii Mazowieckiej w Płocku, jakim jest stałe podnoszenie 

jakości kształcenia, wynika bezpośrednio z wizji, misji i strategii Uczelni.  

Wizja jest projekcją przyszłego stanu Uczelni, jaki zamierzają osiągnąć Władze 

Uczelni wspólnie z szeroko pojętą społecznością akademicką.  Akademia Mazowiecka  

w Płocku to prestiżowa i nowoczesna Uczelnia, realizująca na wysokim poziomie 

proces dydaktyczny i badania naukowe, ciesząca się renomą wśród pracodawców, 

uznaniem w kraju i rozpoznawalna za granicą, ceniona jako partner do współpracy.   

Przyjęta wizja stanowi podstawę wyznaczonych celów: głównego, celów 

strategicznych i operacyjnych, przekładających się na programy i działania, poprzez 

które Senat i władze rektorskie będą realizować te cele, dążąc do osiągnięcia stanu 

sprecyzowanego w wizji. 

Dążenie do rozwoju Akademii Mazowieckiej w Płocku gwarantuje 

systematyczny wzrost poziomu jakości świadczonych usług edukacyjnych, których 

bezpośrednim jak i pośrednim beneficjentem jest szeroko rozumiane otoczenie 

zewnętrzne. Na wszystkich kierunkach studiów prowadzone jest kształcenie o profilu 

praktycznym, co z kolei przekłada się na wysoki poziom akceptacji działań Uczelni 

wśród przedstawicieli otoczenia, jak i potencjalnych studentów zainteresowanych 

podjęciem nauki.  

Dzięki racjonalnemu zarządzaniu gospodarką finansową oraz zewnętrznemu 

wsparciu finansowemu następuje doskonalenie bazy naukowo-dydaktycznej, co 

umożliwia i znacząco ułatwia realizację celów Uczelni. 

 

 

 

 

2.1.2. Misja Uczelni  
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Akademia Mazowiecka w Płocku jest uczelnią publiczną, której misją jest: 

1) realizacja celów w oparciu o uniwersalne i międzynarodowe wzorce 

kształcenia akademickiego, najwyższe standardy oraz nowoczesność i czerpanie z 

tradycji; 

2) bycie nowoczesnym i cenionym ośrodkiem studiowania, nauki, pracy i 

rozwoju; 

3) kształcenie na najwyższym poziomie, wyposażając absolwentów w wiedzę, 

umiejętności i kompetencje dostosowane do potrzeb i wymogów rynku pracy;  

4) wytyczanie nowych kierunków rozwoju, wykorzystując aktualną wiedzę i 

praktykę opartą na dowodach naukowych w doskonaleniu, ratowaniu i 

podtrzymywaniu wartości życia i zdrowia oraz warunków egzystencjalnych 

człowieka;  

5) rozwijanie działalności, czerpiąc informacje od ludzi, współpracując z ludźmi i 

osiągając efekty dla ludzi. 

Realizacja misji odbywa się w duchu poszanowania wartości humanistycznych i 

zgodnie z zasadami wolności nauczania i nauki. 

 Mazowiecka Uczelnia Publiczna prowadzi i rozwija kształcenie w ramach 

Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na dwóch poziomach 

kwalifikacji (studia I i II stopnia), w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych, 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu a także ścisłych i przyrodniczych. 

Działania Uczelni stwarzają szansę dla młodzieży pochodzącej głównie z Płocka 

a także pozostałych części kraju do zdobycia wiedzy teoretycznej na wysokim poziomie 

oraz umożliwiają solidne przygotowanie praktyczne do wykonywania zadań 

zawodowych. Oferta Uczelni wychodzi naprzeciw intelektualnym aspiracjom 

mieszkańców regionu i dynamicznie rozwijającym się potrzebom rynku pracy. 

Akademia Mazowiecka w Płocku jako wspólnota nauczycieli akademickich, 

studentów i pozostałych pracowników, ściśle współpracująca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, kieruje się zasadą wysokiej jakości kształcenia i konkurencyjności 

programowo-dydaktycznej w odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy. Kierując 

się zasadą racjonalnego wydawania środków publicznych i doskonalenia potencjału 

ekonomicznego, osobowego oraz organizacyjnego zapewnia wysoką jakość kształcenia 

w oparciu o Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Troską 
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Władz Uczelni jest także utrzymanie więzi z absolwentami i korzystanie z uzyskanych 

informacji zwrotnych, w celu doskonalenia jakości kształcenia dla potrzeb rynku pracy 

dynamizując i zwiększając rolę aktywizacji zawodowej poprzez Biuro Karier 

Zawodowych oraz utrzymanie i wsparcie kontaktu z Absolwentami.  

Uczelnia jako wspólnota akademicka prowadzi proces kształcenia i wychowania 

oraz badania naukowe w oparciu o najwyższe zdobycze współczesnej nauki i 

dydaktyki. W atmosferze tolerancji i wolności buduje trwałe relacje w społeczeństwie 

oraz kształtuje otwartość na to, co nieznane, a także rozwija wrażliwość humanistyczną 

i odpowiedzialność za działanie.  

Uczelnia pełniąc rolę ośrodka silnie wspierającego głównie Płock i region 

płocki, a także pośrednio inne regiony kraju wpisuje się w lokalne, regionalne i krajowe 

strategie we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, kształcąc na kierunkach i 

specjalnościach, stworzonych w odpowiedzi na lokalne i regionalne zapotrzebowanie 

rynku pracy, będące gwarancją zwiększenia roli i atrakcyjności inwestycyjnej Płocka i 

regionu.  

Realizując założone cele, wspólnota akademicka Akademii Mazowieckiej w 

Płocku wyraża wolę współdziałania z innymi uczelniami w celu rozwijania płockiego 

ośrodka akademickiego tak, aby zwiększyć jego znaczenie i atrakcyjność dla obecnego i 

przyszłych pokoleń młodzieży. Deklaruje również rozwój umiędzynarodowienia 

programów studiów oraz współpracy międzynarodowej w ramach wymiany studentów i 

nauczycieli akademickich. 

 

2.1.3. Strategia Uczelni  

 

 Cel główny oraz prowadzące do jego realizacji cele strategiczne i operacyjne 

zostały zdefiniowane przy założeniu, że wszystkie istniejące i przyszłe systemy 

zarządzania funkcjonowaniem Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK) zostaną przez Władze Uczelni oraz 

poszczególne osoby odpowiedzialne przyjęte świadomie do realizacji. Zrozumienie 

zakresu realizacji, jak i znaczenia poszczególnych celów oraz ich wzajemnych 

zależności jest niezbędne dla powodzenia rozwoju Uczelni w założonym przez tę 

strategię kształcie. Dlatego przyjmując koncepcję struktury celów oparto się na 

podstawowych założeniach misji współczesnych uczelni europejskich, a 
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mianowicie: dydaktyka (kształcenie), nauka (badania naukowe), współpraca z 

otoczeniem na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz efektywne 

zarządzanie uczelnią. 

Przyjęcie takiego założenia determinuje określony model konstrukcji celów 

strategii wraz z wzajemnymi relacjami pomiędzy poszczególnymi elementami. 

Kształcenie, działalność naukowa, współpraca i działalność na rzecz otoczenia 

zewnętrznego oraz efektywne zarządzanie stanowią priorytety rozwojowe Uczelni i 

wyznaczają cel generalny i wynikające z niego cele strategiczne. Cel główny to: 

Nowoczesna Uczelnia – zintegrowana wewnętrznie i zewnętrznie    

 

Cele strategiczne: 

1. Wysoka jakość kształcenia  

1.1. Wzrost atrakcyjności oferty dydaktycznej 

1.2. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej związanej z uczeniem się przez całe życie 

1.3. Rozwój kadry dydaktycznej 

1.4. Doskonalenie bazy dydaktycznej 

1.5. Wzrost skuteczności wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia   

              i budowanie kultury jakości 

 

2. Rozwój działalności naukowo-badawczej  

2.1. Wspomaganie rozwoju naukowego nauczycieli akademickich  

2.2. Zwiększenie liczby i rangi realizowanych projektów badawczych 

2.3. Podnoszenie jakości publikacji naukowych 

2.4. Ocena działalności naukowej Uczelni 

2.5. Umocnienie pozycji Wydawnictwa Naukowego Uczelni i wydawanych  

        czasopism 

 

3. Optymalizacja współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

3.1. Wzrost efektywności współpracy z dotychczasowymi partnerami i  

        pozyskanie nowych 

3.2. Wymiana informacji w zakresie zapotrzebowania rynku pracy 

3.3. Zaangażowanie w podnoszenie konkurencyjności miasta i regionu 

3.4. Kreowanie wizerunku Uczelni 
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3.5. Wzmocnienie więzi z absolwentami 

 

4. Efektywne zarządzanie Uczelnią 

4.1. Zapewnienie odpowiednich warunków do pracy 

4.2. Utrzymanie stabilności finansowej 

4.3. Optymalizacja procesów i procedur przez cyfryzację 

4.4. Doskonalenie procesu zarządzania finansami i zasobami ludzkimi 

 

3. Cele Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

 

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wiąże 

się z realizacją określonych celów wynikających przede wszystkim z misji i Strategii 

Uczelni. W związku z powyższym, głównym celem Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia Akademii Mazowieckiej w Płocku jest: Realizacja 

misji i strategii Uczelni w wymiarze dydaktycznym, naukowym, organizacyjnym i 

społecznym. Cel ten jest realizowany poprzez podejmowanie działań mających na celu 

doskonalenie procesu kształcenia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach 

kształcenia, co ma skutkować osiąganiem wysokich wyników kształcenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych odpowiadającym oczekiwaniom 

otoczenia społeczno-gospodarczego. Realizacji tego celu służy wzmacnianie potencjału 

naukowo-dydaktycznego Uczelni, poprzez monitoring procesu kształcenia i obsługi 

studentów, analizę wyników monitoringu oraz planowanie i wdrażanie działań 

naprawczych i doskonalących. Elementem WSZJK jest również aktualizacja i 

doskonalenie procedur i instrukcji służących realizacji przyjętych celów i zadań.  

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 
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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. 

 

3.1. Procedury wynikające z realizacji celów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia  

 

Realizacja szczegółowych celów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości w 

Akademii Mazowieckiej w Płocku przewiduje zastosowanie odpowiednich procedur i 

wdrożenie tzw. „dobrych praktyk” w zakresie jakości kształcenia. 

 

CEL I: Analiza, ocena i doskonalenie efektów uczenia się w programach kształcenia na 

studiach I i II stopnia oraz potwierdzanie efektów uczenia się 

PROCEDURY/ „DOBRE PRAKTYKI”: 

• Procedura przeglądu oraz doskonalenia programów studiów w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku (Instrukcja nr 9). 

• Procedura przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się na poszczególnych 

kierunkach studiów (Instrukcja nr 8). 

• Procedura potwierdzania efektów uczenia się (Instrukcja nr 13). 

• Procedura monitorowania skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (Instrukcja nr14). 

• Procedura przeprowadzania okresowej samooceny jednostek organizacyjnych i 

administracyjnych Uczelni (Instrukcja nr 10). 

• Procedura ewaluacji praktyk zawodowych dokonywanej przez studentów 

Akademii Mazowieckiej w Płocku (Instrukcja nr 5) 

CEL II: Doskonalenie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w 

określaniu, ocenie i współtworzeniu procesu kształcenia 
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PROCEDURY: 

• Procedura przeprowadzania konsultacji ze studentami na temat jakości 

kształcenia w Akademii Mazowieckiej w Płocku (Instrukcja nr 7). 

• Procedura identyfikacji potrzeb i oczekiwań kandydatów na studentów 

Akademii Mazowieckiej w Płocku (Instrukcja nr 1). 

• Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów i 

słuchaczy Akademii Mazowieckiej w Płocku (Instrukcja nr 2). 

• Procedura przeprowadzania okresowej samooceny jednostek organizacyjnych i 

administracyjnych Uczelni (Instrukcja nr 10). 

• Procedura dotycząca współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w 

konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na 

rozwój kierunku (Instrukcja nr 12). 

• Procedura ewaluacji praktyk zawodowych przez studentów Akademii 

Mazowieckiej w Płocku (Instrukcja nr 5) 

• „Dobre praktyki”: 

✓ Udział studentów w procesie tworzenia efektów uczenia się (poprzez 

m.in. formułowanie pisemnych opinii dotyczących programu i koncepcji 

kształcenia); 

✓  Zgłaszanie do opiekunów roku/przedstawicieli wydziałów/kierunku ds. 

jakości kształcenia trudności związanych z osiąganiem efektów uczenia 

się w ramach poszczególnych przedmiotów/modułów; 

✓ Aktywny udział studentów w posiedzeniach ciał pracujących nad 

jakością kształcenia; 

✓ Udział pracodawców w konstruowaniu programów kształcenia, 

określaniu efektów uczenia się, dokonywaniu oceny efektów i 

praktycznej przydatności na rynku pracy (poprzez m.in. pisemne opinie, 

ankiety, spotkania); 

✓ Organizowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

informacyjnym i tworzenie w ten sposób trwałych więzi z 

przedstawicielami władz samorządowych, z instytucjami regionalnego 

rynku pracy,  organizacjami społecznymi i gospodarczymi.    

CEL III: Stałe monitorowanie losów absolwentów w celu zbadania zbieżności 
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zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku  

PROCEDURY/„DOBRE PRAKYKI” 

• Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Akademii Mazowieckiej 

w Płocku (Instrukcja nr 11). 

• W programach studiów na poszczególnych kierunkach studiów 

prowadzonych w Akademii Mazowieckiej w Płocku uwzględnia się wnioski 

z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów. Wnioski 

wypływające z monitoringu losów zawodowych absolwentów 

wykorzystywane są do oceny przydatności na rynku pracy osiągniętych 

przez nich efektów uczenia się. 

• Głównym źródłem informacji o losach zawodowych absolwentów Uczelni 

są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz z systemu POL-on. Podstawowym typem raportu, który 

podlega analizie, jest raport na poziomie programu studiów. 

Dodatkowo w Strategii rozwoju Akademii Mazowieckiej w Płocku na lata 2021-2025 

wytyczono nowe cele w zakresie monitorowania losów absolwentów i podtrzymywania 

kontaktów z absolwentami Uczelni. Wyznaczone cele to: 1) Utworzenie systemu 

umożliwiającego kontakt z absolwentem, 2) Utworzenie skutecznej metody 

monitorowania losów absolwentów, 3) Tworzenie zachęt do dalszego kształcenia w 

ramach oferty Uczelni, 4) Zatrudnianie najlepszych absolwentów 5) Angażowanie 

absolwentów w działalność Uczelni. 

Planuje się: (1) Utworzenie i aktualizowanie bazy danych o absolwentach i ich 

aktywności po ukończeniu studiów.  (2) Podtrzymywanie więzi z absolwentami poprzez 

aktywność w mediach społecznościowych i informowanie o wydarzeniach 

organizowanych przez jednostki Uczelni. (3) Organizowanie dorocznych Dni 

Absolwenta Akademii Mazowieckiej w Płocku jako spotkania osób związanych z 

Uczelnią. 

W celu podtrzymywania więzi z absolwentami Uczelni wprowadzono system ulg w 

doskonaleniu zawodowym w ramach studiów podyplomowych i kursów. 

 CEL IV Badanie i podnoszenie jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces 

kształcenia   PROCEDURY/„DOBRE PRAKTYKI” 
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✓ Procedura przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli 

akademickich (Instrukcja 3). 

✓ Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk 

zawodowych w Akademii Mazowieckiej w Płocku (Instrukcja nr 4). 

✓ Procedura przeprowadzania konsultacji ze studentami na temat 

jakości kształcenia (Instrukcja nr 7). 

✓ Procedura oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez 

studentów i słuchaczy (Instrukcja nr 2). 

✓ Procedura przeprowadzania okresowej samooceny jednostek 

organizacyjnych i administracyjnych Uczelni (Instrukcja nr 10). 

•  „Dobre praktyki” w ramach polityki kadrowej: 

✓ Przejrzyste zasady rekrutacji  (konkursy). 

✓ Wspieranie rozwoju naukowego (nagrody za osiągnięcia 

naukowe, urlopy naukowe, udział w programie ERASMUS itd.). 

✓ Przegląd dorobku naukowego osób prowadzących zajęcia w   

dyscyplinach, z których przedmiot się wywodzi. 

✓ Powierzanie wykładów osobom ze stopniem, tytułem i dorobkiem 

naukowym. 

✓ Powierzanie ćwiczeń i warsztatów osobom z doświadczeniem 

zawodowym zdobytym poza uczelnią wyższą. 

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

infrastruktury dydaktycznej i naukowej oraz form administracyjnego, 

społecznego i socjalnego wsparcia studentów  

PROCEDURY/„DOBRE PRAKTYKI” 

• Procedura przeprowadzania okresowej samooceny jednostek organizacyjnych i 

administracyjnych Uczelni (Instrukcja nr 10). 

• Procedura badania opinii studentów na temat jakości świadczonych usług przez 

komórki administracyjne (Instrukcja nr 6). 

• Wykonywanie okresowych przeglądów i kontroli obiektów Uczelni, 

pomieszczeń dydaktycznych, sportowych, socjalnych i administracyjnych.  

• Wykonywanie okresowych przeglądów i kontroli majątku ruchomego w tym: 

sprzętu komputerowego i multimedialnego, wyposażenia pomieszczeń 
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dydaktycznych i sportowych, zaplecza biurowego, organizacyjnego i socjalnego. 

• Systematyczne zgłaszanie (zapisywanie) przez wykładowców usterek sprzętu i 

urządzeń. 

• Wykonywanie okresowych przeglądów księgozbioru biblioteki Akademii 

Mazowieckiej w Płocku. 

• Organizowanie przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni konferencji  

i sympozjów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  

• Pozostałe „praktyki”: 

✓ powoływanie opiekunów grup,  

✓ działalność kół naukowych, 

✓ organizowanie konferencji studenckich, 

✓ wspieranie przedsiębiorczości studenckiej, 

✓ przestrzeganie obowiązującego Regulaminu studiów i zawartych w 

nim zasad oceny studentów i przeprowadzania egzaminów, 

✓ pomoc studentom niepełnosprawnym, mającym problemy, 

zdrowotne lub znajdujących się w sytuacjach szczególnych, 

✓ wsparcie finansowe studentów znajdujących się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej/materialnej. 

CEL VI Doskonalenie systemu informacyjnego, w tym sposobów gromadzenia, 

analizowania i wykorzystywania informacji w zapewnieniu jakości kształcenia oraz 

doskonalenie mechanizmów stosowanych w celu zapobiegania i eliminacji zjawisk 

patologicznych 

PROCEDURY/„DOBRE PRAKTYKI” 

• Publikowanie aktualnych informacji o programach studiów, zakładanych 

efektach uczenia się, organizacji i procedurach toku studiów. 

• Umieszczanie na stronie internetowej Uczelni regulaminów studiów oraz 

dokumentów dotyczących WSZJK. 

• Powoływanie komisji dyscyplinarnych (Dyscyplinarna Komisja ds. 

Studenckich, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studenckich, 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów). 

• Sprawdzanie prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym. 

• Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Mazowieckiej w 
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Płocku (Instrukcja nr 14). 

• Prowadzenie polityki antymobbingowej. 

• Informowanie środowiska lokalnego, w tym w szczególności uczniów 

szkół średnich, kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych 

szczebli o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów. 

• Na system zapobiegania zjawiskom patologicznym, związanym z 

procesem kształcenia składają się przepisy obowiązujące w Akademii 

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

Mazowieckiej Uczelni Publicznej, 2) Regulamin Studiów, 3) 

Wewnątrzuczelniany System Oceniania w Akademii Mazowieckiej, 4) 

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych.  

CEL VII Ocena i doskonalenie efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia, w tym przeprowadzanie weryfikacji i oceny działań naprawczych 

PROCEDURY/„DOBRE PRAKTYKI” 

• Procedura monitorowania skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (Instrukcja nr 14). 

• Zestawianie przez poszczególne jednostki uczelni działań już 

zrealizowanych i planowanych w ramach procesu podnoszenia jakości 

kształcenia.  

• Dokonywanie przez pracodawców oceny efektów i praktycznej. 

przydatności na rynku pracy, między innymi poprzez wyrażanie 

pisemnych opinii, ankiety i spotkania. 

• Dokonywanie przez opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładu 

pracy oceny efektów uczenia się i wprowadzanie na tej podstawie zmian 

w programach kształcenia (Instrukcja nr 8). 

• Zgłaszanie przez studentów i wykładowców propozycji i uwag w 

odniesieniu do obowiązujących programów kształcenia i wprowadzanie 

na tej podstawie zmian do programów. 

• Monitorowanie losów absolwentów. 

• Weryfikacja efektów kierunkowych za pomocą egzaminu końcowego 

(dyplomowego) i pracy dyplomowej. 

• Przygotowywanie przez zespoły ds. jakości kształcenia sprawozdań z 
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poziomu osiągania zakładanych efektów uczenia się wraz z propozycją 

zmian. 

• Przygotowywanie przez dziekanów wydziałów oraz kierowników 

międzywydziałowych jednostek organizacyjnych sprawozdań z oceny 

procesu kształcenia oraz tworzenie w ramach rad programowo-

dydaktycznych planów naprawczych. 

• Przygotowywanie przez pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia 

sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości wraz z propozycją planów naprawczych. 

 

3. Obszary oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

Akademii Mazowieckiej w Płocku   

 

Wewnętrzny Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje osiem 

podstawowych i wzajemnie powiązanych obszarów kluczowych mających wpływ na 

jakość kształcenia. Kluczowe obszary oceny jakości kształcenia przedstawia rysunek 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rys. 3. Kluczowe obszary oceny jakości kształcenia w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie standardów Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków 

              Ekonomicznych EPOQS    

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Mazowieckiej w 

Płocku stanowi złożoną całość warunkującą, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio 
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realizację celów związanych z jakością usług edukacyjnych. 

 

4. Struktura podmiotów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w Akademii Mazowieckiej w Płocku   

 

Działania na rzecz jakości kształcenia mają charakter systemowy, dlatego też 

sformułowane cele implikują podmiotowy charakter Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia.  Strukturę podmiotów Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Mazowieckiej w Płocku przedstawia 

rysunek 4.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Struktura podmiotów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości  

Kształcenia w Akademii Mazowieckiej w Płocku 
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W celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Rektor Uczelni powołuje pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia oraz 

koordynatora ds. ankietyzacji. Do zadań pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia 

należy: 

 

1) Realizacja zadań wynikających z Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w Akademii Mazowieckiej w Płocku. 

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

z zapewnieniem jakości kształcenia. 

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

przedstawicieli kierunków/wydziałów ds. jakości kształcenia. 

4) Wnioskowanie do Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki o zmiany w 

Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

5) Koordynowanie działań w ramach przygotowania kierunku do akredytacji przed 

Państwową Komisją Akredytacyjną w ramach działania Pełnomocnika. 

6) Przygotowywanie sprawozdań zgodnie z Wewnętrznym Systemem Zapewnienia 

Jakości Kształcenia. 

7) Nadzór nad przebiegiem ankietyzacji.  

8) Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wdrażania działania 

Systemu na wydziałach i w międzywydziałowych jednostkach organizacyjnych. 

 

Do zadań koordynatora ds. ankietyzacji w Uczelni   należy:  

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

Mazowieckiej Uczelni Publicznej, zbiorczo i odrębnie dla każdego kierunku i 

poziomu studiów. 

2.  Analiza i opracowanie statystyczne oceny zajęć dydaktycznych dokonywanej przez 

studentów i słuchaczy Mazowieckiej Uczelni Publicznej, zbiorczo i odrębnie dla 

każdego kierunku i poziomu studiów. 

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

jakości świadczonych usług przez komórki administracyjne w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku. 

4. Analiza i opracowanie statystyczne innych ankiet mających na celu doskonalenie 

funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 
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Kształcenia, zbiorczo i odrębnie dla każdego kierunku i poziomu studiów. 

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

Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

W ramach poszczególnych kierunków powoływani są przedstawiciele kierunków ds. 

jakości kształcenia.  

Do zadań przedstawiciela kierunku ds. jakości kształcenia należy: 

1. Koordynowanie prac związanych z zapewnieniem jakości kształcenia na kierunku. 

2. Kierowanie pracami zespołu ds. jakości kształcenia na każdym kierunku studiów. 

3. Organizowanie przynajmniej dwa razy w roku spotkań ze wszystkimi członkami 

zespołu ds. jakości kształcenia, w tym z przedstawicielami otoczenia społeczno-

gospodarczego. 

4. Nadzór nad realizowaniem przez członków zespołów ds. jakości kształcenia 

procedur wynikających z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości kształcenia. 

5. Współdziałanie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie 

konstruowania, realizacji i doskonalenia programu studiów. 

6. Nadzór nad przygotowywaniem przez członków zespołu ds. jakości kształcenia 

sprawozdań z realizacji procesu kształcenia na kierunku. 

7. Wnioskowanie do dziekana/pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia o zmiany 

w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

 

W ramach poszczególnych wydziałów powoływani są przedstawiciele wydziałów ds. 

jakości kształcenia.  

Do zadań przedstawiciela wydziału ds. jakości kształcenia należy: 

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

2.  Współdziałanie z przedstawicielami kierunków ds. jakości kształcenia w zakresie 

    funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na  

    wydziale. 

3. Przygotowywanie wraz z dziekanem wydziału sprawozdań z realizacji procesu 

    kształcenia na wydziale. 

4. Gromadzenie, analiza i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale. 
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6. Monitorowanie skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

     Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziale (Instrukcja nr 13). 

7. Wnioskowanie do dziekana/pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia o zmiany  

     w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

 

W celu realizacji założeń Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na 

wszystkich wydziałach powoływane są kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia. 

Do zadań zespołów ds. jakości kształcenia należy: 

1) Przeprowadzanie analizy losowo wybranych prac zaliczeniowych i 

egzaminacyjnych oraz prac dyplomowych (Instrukcja nr 8). 

2) Przeprowadzanie analizy losowo wybranych kart przedmiotów 

(Instrukcja nr 8). 

3) Analiza sprawozdań składanych przez wykładowców na temat realizacji 

zakładanych efektów uczenia się (Instrukcja nr 8). 

4) Przeprowadzanie okresowych przeglądów programów studiów 

(Instrukcja nr 8). 

5) Zestawianie propozycji zmian w programach studiów zgłaszanych przez 

studentów, wykładowców i przedstawicieli lokalnego rynku pracy, w 

tym opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy 

(Instrukcja nr 8). 

6) Przygotowanie sprawozdania na temat współpracy przedstawicieli 

kierunku z otoczeniem społeczno-gospodarczym (Instrukcja nr 12). 

7) Wnioskowanie do dziekana/pełnomocnika Rektora ds. jakości 

kształcenia o zmiany w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości 

Kształcenia.  

 

Na czele zespołu ds. jakości kształcenia stoi przedstawiciel kierunku ds. jakości 

kształcenia. W skład zespołu wchodzą: przedstawiciele nauczycieli akademickich 

zatrudnieni na danym kierunku, przedstawiciele studentów oraz otoczenia społeczno-

gospodarczego. 

 

Zespół ds. jakości kształcenia zbiera się co najmniej dwa razy w roku przy obecności 

większości członków zespołu w celu omówienia przebiegu procesu kształcenia 
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na kierunku i podjęcia działań korygujących.  W posiedzeniach zespołu biorą udział 

przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego.  Z posiedzeń zespołów ds. jakości 

kształcenia sporządzany jest protokół, który jest przekazywany przedstawicielowi 

wydziału ds. jakości kształcenia oraz pełnomocnikowi Rektora ds. jakości kształcenia. 

Na spotkaniach zespołu omawiane są między innymi następujące zagadnienia: 

1) Ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez studentów i słuchaczy, w 

tym również zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (przedstawiciel kierunku ds. jakości kształcenia). 

2) Wyniki konsultacji przeprowadzanych z przedstawicielami studentów 

poszczególnych kierunków na temat stopnia ich zadowolenia ze 

studiowania w Akademii Mazowieckiej w Płocku (członek zespołu ds. 

jakości kształcenia odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji). 

3) Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym (członkowie zespołu 

ds. jakości kształcenia odpowiedzialni za to zadanie oraz przedstawiciele 

otoczenia społeczno-gospodarczego). 

4) Weryfikacja efektów uczenia się (wyniki analizy losowo wybranych kart 

przedmiotów, prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz prac 

dyplomowych); (członkowie zespołu ds. jakości kształcenia 

odpowiedzialni za to zadanie). 

5) Zmiany w programach studiów zgłaszane przez studentów, 

wykładowców i przedstawicieli lokalnego rynku pracy, w tym 

opiekunów praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy 

(członkowie zespołu ds. jakości kształcenia odpowiedzialni za to 

zadanie). 

6) Efekty monitorowania potrzeb kandydatów i losów absolwentów 

(członkowie zespołu ds. jakości kształcenia odpowiedzialni za to 

zadanie). 

7) Analiza i ocena jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces 

kształcenia.  

8) Analiza i ocena zasobów materialnych jednostki, w tym infrastruktury 

dydaktycznej i naukowej oraz form wsparcia administracyjnego, 

społecznego i socjalnego studentów. 

9) Doskonalenie systemu informacyjnego, w tym 
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sposobów gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji w 

zapewnieniu jakości kształcenia oraz doskonalenie mechanizmów 

mających na celu zapobieganie i eliminację zjawisk patologicznych.  

10) Skuteczność funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia  

11) Inne sprawy związane z procesem kształcenia na kierunku. 

 

Szczegółowy zakres kompetencji pozostałych organów Uczelni reguluje Statut oraz 

Regulamin Organizacyjny. Działaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia objęci są nauczyciele akademiccy, kierownicy zakładów, studenci, 

pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele 

otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Analizując prezentowany powyżej schemat można przyjąć, iż wydziałowo – 

podmiotowy wymiar Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

obejmuje organy kolegialne oraz organy jednoosobowe, a więc jednostki organizacyjne 

oraz osoby, którym przypisuje się odpowiednie zadania, czynności i zasady współpracy, 

niezbędne do realizacji poszczególnych procesów składających się na jakość usług 

edukacyjnych. Podmioty te pomimo różnorodnych ról powinny więc oddziaływać na 

siebie, by w ten sposób przyczyniać się do powodzenia całego Systemu, a System ten, 

rozumiany jako całość, przyczyniał się do powodzenia swoich poszczególnych części.  

Reasumując, wszyscy pracownicy stanowiący społeczny podsystem Uczelni biorą 

udział – w zróżnicowanym stopniu i zakresie – w kształtowaniu jakości usług 

edukacyjnych i współuczestniczą w realizacji dydaktycznej i społecznej misji Uczelni.    

 

 

 

 

Podsumowanie 

 

Powyższe elementy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w 

Akademii Mazowieckiej  w Płocku zostały opisane przy uwzględnieniu uwarunkowań 

wynikających z typu, rozmiarów oraz tradycji Uczelni o profilu praktycznym. Każdy z 

wymienionych elementów w sposób istotny wpływa na poziom jakości 
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kształcenia, co ułatwia dokonanie oceny poszczególnych obszarów i przedstawienie jej 

wyników w uporządkowany sposób.  Prezentowany System stanowi zatem spójną 

całość, w której poszczególne elementy i narzędzia ściśle ze sobą współdziałają, 

wzajemnie siebie warunkują i uzupełniają.   

Konsekwencją wdrożenia Systemu jest zwiększenie bezpośredniej 

odpowiedzialności Uczelni za jakość kształcenia. A to z kolei wiąże się  

z potrzebą zabezpieczania warunków i środków potrzebnych do realizacji zadań 

wynikających z założeń Systemu, bieżącego monitorowania Systemu, gromadzenia i 

analizy danych oraz publikowania informacji dotyczącej oceny jakości kształcenia.     

Zarządzanie niniejszym Systemem sprowadza się do opracowania raz do roku 

raportu dotyczącego jakości kształcenia w Akademii Mazowieckiej w Płocku, 

obejmującego wszystkie jego obszary badawcze.  

 Należy wyraźnie podkreślić, iż przedstawiony Wewnętrzny System Zapewnienia 

Jakości Kształcenia jest systemem otwartym. Możliwe jest więc wprowadzanie w 

każdym momencie jego funkcjonowania korekt i zmian, ułatwiających analizę 

poszczególnych elementów składowych Systemu.     

 Elastyczny charakter WSZJK umożliwia wprowadzanie na wydziale 

uszczegółowień właściwych dla poszczególnych kierunków studiów. 
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CZĘŚĆ II. PROCEDURY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

 

INSTRUKCJA NR 1 

IDENTYFIKACJI POTRZEB I OCZEKIWAŃ KANDYDATÓW NA STUDENTÓW  

AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Badania ankietowe potrzeb i oczekiwań kandydatów na studentów prowadzone są z 

poszanowaniem zasady dobrowolności, anonimowości, poufności informacji i 

jawności wyników.  

2. Ocena potrzeb i oczekiwań kandydatów na studentów obejmuje wszystkie osoby 

starające się o status studenta w Akademii Mazowieckiej w Płocku. 

 

  ROZDZIAŁ 2 

Organizacja i przeprowadzenie oceny potrzeb i oczekiwań kandydatów na 

studentów 

§ 2  

1. Badania ankietowe potrzeb i oczekiwań kandydatów na studentów w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku przeprowadzane są w trakcie internetowej rekrutacji 

kandydatów, w terminach określonych uchwałą rekrutacyjną z uwzględnieniem 

kierunków i poziomu studiów. 

2. Kandydat na studenta wypełnia ankietę podczas rejestracji elektronicznej w systemie 

internetowej rekrutacji kandydatów do Akademii Mazowieckiej  w Płocku. 

   

ROZDZIAŁ 3 

Analiza i wykorzystanie wyników oceny potrzeb i oczekiwań 

§ 3 

1. Koordynator ds. ankietyzacji w Uczelni opracowuje wyniki badań ankietowych w 

ramach danej jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem kierunków i 



 

 

 32 

poziomów studiów w ciągu miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji na dany 

kierunek studiów.   

2. Opracowane wyniki badań koordynator ds. ankietyzacji w Uczelni przekazuje 

dziekanom, pełnomocnikowi ds. jakości kształcenia oraz zespołom ds. jakości 

kształcenia. 

3. Wyniki badań z uwzględnieniem kierunków i poziomów studiów omawiane są na 

posiedzeniach zespołów ds. jakości kształcenia oraz rady programowo-dydaktycznej, 

podczas których podejmowane są decyzje dotyczące doskonalenia jakości 

kształcenia poprzez wprowadzanie ewentualnych zmian w procesie planowania i 

realizacji programu studiów.  

§ 4 

1. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia opracowuje ogólne sprawozdanie w 

tym zakresie i przedstawia je przedstawicielom samorządu studenckiego oraz 

prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki najpóźniej do 30 listopada. 

2. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki w oparciu o sprawozdanie ogólnouczelniane, 

przedstawia Rektorowi wnioski i propozycje dotyczące potrzeb i oczekiwań 

kandydatów na studentów.  

§ 5 

Wyniki badań, zawarte w sprawozdaniu uczelnianym są omawiane na posiedzeniach 

Senatu, na których podejmowane są decyzje dotyczące doskonalenia jakości kształcenia 

poprzez wprowadzanie ewentualnych zmian w procesie planowania i realizacji 

programu studiów.  

§ 6 

Nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszej Instrukcji w skali Uczelni sprawuje 

prorektor ds. studenckich i dydaktyki, a na poziomie jednostek organizacyjnych 

Akademii Mazowieckiej w Płocku – ich kierownicy. 
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    ZAŁĄCZNIK 1    

do Instrukcji nr 1 identyfikacji 

potrzeb i oczekiwań kandydatów 

na studentów Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

 
 

ANKIETA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W AKADEMII MAZOWIECKIEJ        

W PŁOCKU 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

 

w trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby  

i oczekiwania związane z podjęciem studiów w Akademii Mazowieckiej   

w Płocku. Otrzymana na ten temat informacja, będzie nam bardzo przydatna w doskonaleniu 

jakości świadczonych usług, poprzez wprowadzenie ewentualnych zmian w procesie planowania 

i realizacji programu studiów. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki zostaną udostępnione 

władzom Uczelni po zakończeniu procesu rekrutacji.  

 

Wybrany kierunek studiów: 

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

1. Co skłoniło Panią/Pana do podjęcia decyzji o wyborze studiów w Akademii 

Mazowieckiej  w Płocku (można zakreślić kilka odpowiedzi)? 

□  profesjonalna kadra naukowa 

□  opinia o Uczelni (np. znajomych, kolegów) 

□  zakres oferowanych kierunków i specjalności 

□  dobra lokalizacja Uczelni 

□  warunki i tryb rekrutacji 

□  system pomocy stypendialnej 

□  perspektywy absolwenta na rynku pracy 

□  inne kryteria, proszę podać jakie?…………………… 

2.  Co miało wpływ na Pani/Pana decyzję o wyborze kierunku studiów?: 

□  możliwość rozwinięcia własnych zainteresowań 

□  sugestie bliskich osób 

□  niepowodzenia w dostaniu się na inny kierunek studiów 

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

□  możliwość uzyskania wyższych zarobków 

□  zwiększenie szans na rynku pracy  
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□  przypadek 

□  inne kryteria, proszę podać jakie?…………………………………………………... 

3. Jakie są Pani/Pana oczekiwania związane z ukończeniem studiów wyższych (można 

zakreślić kilka odpowiedzi)? 

□    spodziewam się praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej  

□     mam nadzieję, że wzrośnie moja motywacja do samokształcenia się i podwyższania 

kwalifikacji zawodowych 

□    mam nadzieję na zmianę pracy 

□    mam nadzieję na znalezienie dobrej pracy 

□    inne, proszę podać jakie (np. wzrost poczucia własnej wartości)?..................................... 

4.   Skąd dowiedział(a) się Pani/Pan o ofercie studiów? 

□   ze spotkań organizowanych w szkołach średnich  

□   z informacji w prasie drukowanej 

□   od absolwentów lub studentów Akademii Mazowieckiej w Płocku 

□   z reklamy w Internecie 

□   z udziału w targach edukacyjnych  

□   z reklamy w radio 

□   z materiałów promocyjnych (ulotki, informator) 

□   ze strony internetowej Uczelni 

□   dni otwartych organizowanych przez Uczelnię 

□   mediów społecznościowych 

□   billboardów 

□   inne źródło, proszę podać jakie?..................................................... 

5. Jaka jest Pani/Pana obecna sytuacja zawodowa? 

□  pracuję zawodowo 

□  nie pracuję zawodowo 

METRYCZKA 

1. Płeć  

      □ kobieta  □ mężczyzna 

 

2. Wiek 

□ do 25 lat □ od 36 – 40 lat 

□ od 26 – 30 lat □ od 41 – 45 lat 

□ od 31 – 35 lat □ powyżej 46 lat 

 

3. Miejsce zamieszkania  

□ miasto   □ wieś 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety   
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INSTRUKCJA NR 2 

OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONYWANEJ PRZEZ 

STUDENTÓW  I SŁUCHACZY AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

 

Kryteria oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów Akademii 

Mazowieckiej w Płocku określone są Zarządzeniem Rektora Akademii Mazowieckiej w 

Płocku w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku. 

 

 Zasady ogólne 

       § 1 

1. Ocena pracy nauczycieli akademickich dokonywana przez studentów i słuchaczy 

Akademii Mazowieckiej w Płocku przeprowadzana jest na podstawie formularza 

ankiety określonego Zarządzeniem Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku w 

sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku. 

2. Ocena pracy kierownika studiów podyplomowych dokonywana przez słuchaczy 

studiów podyplomowych przeprowadzana jest na podstawie formularza stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

    § 2 

3. Formularz ankiety dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich jest dostępny w formie elektronicznej. W uzasadnionych sytuacjach 

ankietyzacja może być przeprowadzona w formie papierowej.  

4. Wraz z udostępnieniem formularza, wszyscy studenci otrzymują drogą e-mailową 

informację o możliwości i terminie wypełniania ankiet przedmiotowych.  

 § 3 

Ankietyzację na studiach podyplomowych przeprowadza się w formie papierowej lub 

elektronicznej. W trakcie trwania ostatnich zajęć dydaktycznych w semestrze sekretarz 

studiów podyplomowych rozdaje słuchaczom formularze ankiety. Podczas wypełniania 

ankiet przez słuchaczy wykładowca nie jest obecny na zajęciach. 
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Analiza i wykorzystanie wyników ankietyzacji 

§ 4 

1. Wyniki ankiet są dostępne dla prowadzącego oraz Koordynatora ds. ankietyzacji w 

Uczelni. Wyniki ankiet zajęć prowadzonych przez pracowników danego zakładu są 

dostępne dla Kierownika Zakładu oraz Dziekana. Wyniki ankiet zajęć 

prowadzonych przez pracowników studium są dostępne dla Kierownika tej 

jednostki. 

2. Wyniki zbiorcze ankiet opracowuje Koordynator ds. ankietyzacji w Uczelni i 

udostępnia je każdorazowo po zakończeniu semestru Zespołom ds. Jakości 

Kształcenia, Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Samorządowi 

Studenckiemu. Przez wyniki zbiorcze rozumie się średnią ocenę każdego z 

uwzględnionych kryteriów, z wyłączeniem uwag studenckich zgłaszanych w części 

„komentarz”.   

3. Zespół ds. jakości kształcenia przygotowuje wnioski ogólne wynikające z opinii 

studentów oraz podjętych – w razie konieczności – działaniach naprawczych. 

Wnioski są omawiane na posiedzeniach rady programowo-dydaktycznej. 

4. Wyniki ankietyzacji są dostępne w bazie przez co najmniej 4 lata.   

5. W przypadku przewagi ocen negatywnych, kierownik zakładu/katedry/studium lub 

dziekan przeprowadza z prowadzącym zajęcia rozmowę na temat sposobów 

poprawy jakości pracy dydaktycznej. 

§ 5 

Wyniki ankiety danego przedmiotu prowadzonego w ramach studiów 

podyplomowych są dostępne dla prowadzącego oraz kierownika studiów 

podyplomowych. Kierownik studiów podyplomowych przygotowuje wnioski 

ogólne wynikające z opinii studentów o oferowanych zajęciach oraz podjętych – w 

razie konieczności – działaniach naprawczych.  

§ 6 

 Wyniki oceny są wykorzystywane do doskonalenia jakości nauczania na    

       wszystkich poziomach oceny: 

a) poziom indywidualny – doskonalenie metod prowadzenia zajęć przez osoby 

oceniane;  

b) poziom kierowników zakładów/katedr/studium – monitorowanie bieżącej pracy 



 

 

 37 

dydaktycznej osób, podejmowanie decyzji w zakresie obsady przedmiotów i 

liczby przyznawanych godzin zajęć, formułowanie opinii w ramach okresowej 

oceny pracowników w zakresie dydaktyki;  

c) poziom dziekanów – wykorzystanie wyników badania do okresowej oceny 

pracowników w zakresie pracy dydaktycznej, przyznawanie wyróżnień za 

osiągnięcia dydaktyczne osobom, które uzyskały na poszczególnych wydziałach 

najlepsze oceny;  

d) poziom władz rektorskich – kształtowanie polityki doskonalenia kadr poprzez: 

m.in. organizację wykładów, warsztatów, szkoleń z zakresu metod i narzędzi 

nauczania.  

§ 7 

1. Zespoły ds. jakości kształcenia umieszczają zbiorcze wyniki badań oceny 

nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów wraz z planami 

naprawczymi w corocznym, wydziałowym sprawozdaniu z procesu kształcenia. 

Wydziałowe sprawozdania z procesu kształcenia przekazywane są pełnomocnikowi 

Rektora ds. jakości kształcenia. 

2. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia opracowuje ogólnouczelniane 

sprawozdanie z oceny zajęć dydaktycznych oraz planów naprawczych 

zaproponowanych przez zespoły ds. jakości kształcenia oraz rady programowo-

dydaktyczne i przedstawia je przedstawicielom właściwego organu samorządu 

studenckiego oraz prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki, najpóźniej do 30 

listopada. 

3. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki w oparciu o sprawozdanie ogólnouczelniane, 

przedstawia Rektorowi wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia.  
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ZAŁĄCZNIK 1   
         do Instrukcji nr 2 oceny 

nauczycieli akademickich 

dokonywanej przez studentów w 

Akademii Mazowieckiej  w Płocku 
 

ANKIETA OCENY PRACY KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

DOKONYWANEJ PRZEZ SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

W AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

(Część druga) 

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ……………………………………….. 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

w trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat 

oceny realizowanych zajęć. Otrzymana na ten temat informacja, będzie nam bardzo przydatna 

do doskonalenia jakości świadczonych usług poprzez wprowadzenie ewentualnych zmian w 

programie studiów, metodach nauczania i doborze wykładowców.  

 

1. Czy ww. studia podyplomowe spełniły Pani/Pana oczekiwania?  

 

TAK           NIE    

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Jak ocenia Pani/Pan dobór kadry naukowo-dydaktycznej na ww. studiach?  

 

bardzo dobry          dobry           przeciętny                 słaby          bardzo słaby   

uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

3.  Jak Pani/Pan ocenia stronę organizacyjną studiów podyplomowych?   

 

bardzo dobry          dobry           przeciętny                 słaby          bardzo słaby   

uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………. 
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4. Jak ocenia Pani/Pan warunki lokalowe, wyposażenie sal? 

bardzo dobry          dobry           przeciętny                 słaby          bardzo słaby   

uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Czy zdaniem Pani/Pana program kształcenia należy uzupełnić o dodatkowe zagadnienia? 

       TAK                   NIE 

Jeśli tak, proszę wymienić jakie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6.Czy ma Pani/Pana inne spostrzeżenia dotyczące w/w studiów podyplomowych? 

 TAK                   NIE 

Jeśli tak, proszę wymienić jakie: 

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

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

7.Jakie dodatkowe usprawnienia należałoby Pana/Pani zdaniem wprowadzić? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. Skąd dowiedział/a się Pani/Pan o w/w studiach podyplomowych? 

□  z informacji w prasie drukowanej 

□  od absolwentów lub studentów  Akademii Mazowieckiej  w Płocku 

□  z reklamy w Internecie 

□  z reklamy w radio 

□  z materiałów promocyjnych (ulotki, foldery) 

□  ze strony internetowej Uczelni 

□  z mediów społecznościowych 

□   inne źródło, proszę podać jakie?..................................................... 
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INSTRUKCJA NR 3 

OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

  § 1 

Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk 

oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej są określane Zarządzeniem Rektora 

Akademii Mazowieckiej w Płocku w sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli 

akademickich w Akademii Mazowieckiej w Płocku. 

  § 2 

1. Podstawowym celem oceny okresowej jest ewaluacja pracy nauczyciela 

akademickiego i jej rezultatów, a także ocena stopnia wywiązywania się z 

powierzonych mu obowiązków w okresie podlegającym ocenie. 

2. Wyniki oceny okresowej pracy nauczycieli akademickich mają wpływ na 

podejmowanie decyzji kadrowych. W szczególności, wynik oceny okresowej wpływa 

na decyzje odnoszące się do stosunku pracy nauczyciela akademickiego w odniesieniu 

do:  

1) przedłużenia zatrudnienia w przypadku pracowników zatrudnionych na czas 

określony; zmiany zajmowanego stanowiska, w tym awansu zawodowego; 

2) nagród lub wyróżnień;  

3) rozwiązania stosunku pracy w przypadku otrzymania oceny negatywnej.  
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INSTRUKACJA NR 4 

PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I PRAKTYK 

ZAWODOWYCH W AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

 

 § 1 

Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w Akademii Mazowieckiej  w 

Płocku są określane Zarządzeniem Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku w 

sprawie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku. 

     § 2 

 

1. Hospitacji podlegają również realizowane przez studentów praktyki zawodowe w 

zakresie określonym w § 4 ust. 1 

2. Hospitacje praktyk zawodowych przeprowadza opiekun praktyk zawodowych z 

ramienia uczelni/koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w instytucji 

przyjmującej studenta na praktykę, gdzie ma miejsce praktyka zawodowa studenta dla 

danego kierunku kształcenia.  

&3 

 

Hospitacja przeprowadzana jest w celu oceny:  

1) zgodności realizowanych praktyk z założonymi efektami uczenia się w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wyrażonymi w ramowym programie 

praktyk dla danego kierunku studiów, stopnia studiów i specjalności oraz w karcie 

przedmiotu „praktyka zawodowa”/ w karcie przedmiotu w części dotyczącej praktyk 

zawodowych 

2) zgodności praktyki z profilem studiów na określonym kierunku,  

3) zgodności praktyki z ogólnymi i szczegółowymi celami praktyk zawodowych,  

4) zgodności realizacji praktyki zawodowej z terminem określonym w umowie/ 

ustalonym harmonogramem realizacji praktyki zawodowej  

5) charakteru zadań przydzielanych studentom, ich istotności, celowości oraz zgodności 

z programem praktyki,  

6) przestrzegania przez studenta/kę dyscypliny pracy i porządku pracy przyjętego w 

miejscu praktyk oraz obowiązujących regulaminów, 
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7) wywiązywania się przez podmiot, w którym realizowana jest praktyka z obowiązków 

przyjętych na mocy umowy o praktykę zawodową.  

§4  

1. Na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki oraz Wydziale Nauk 

Społecznych opiekun praktyk zawodowych z ramienia Akademii Mazowieckiej  

w Płocku jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu jednego roku akademickiego 

hospitacji miejsc praktyki minimum 10% studentów danego kierunku lub specjalności 

odbywających obowiązkowe praktyki zawodowe.  

 

2. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu koordynator zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych z ramienia Akademii Mazowieckiej w Płocku jest zobowiązany do 

przeprowadzenia hospitacji praktyk zgodnie z harmonogramem hospitacji na danym 

kierunku i stopniu studiów z zastrzeżeniem, że hospitacja praktyki zawodowej 

realizowanej w danej komórce organizacyjnej podmiotu kształcenia praktycznego 

odbywa się nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

 

3.Sporządzone przez opiekuna praktyk/ koordynatora zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych z ramienia uczelni protokoły z przeprowadzonej hospitacji praktyk 

zawodowych (załącznik nr 1 Instrukcji nr 4) wraz ze sprawozdaniem z realizacji 

praktyk zawodowych (załącznik nr 3 Instrukcji nr 7) przekazywane są do dziekanatu 

wydziału. 

                                                                          &5 

1. Wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych omawiane są przez 

dziekanów i kierowników zakładów/katedr na posiedzeniach rady programowo-

dydaktycznej, na których obecni są również przedstawiciele studentów oraz 

interesariusze zewnętrzni.  

2. Dziekani uwzględniają wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych przy dokonywaniu 

okresowej oceny pracy nauczyciela akademickiego. 

3. Wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych wraz z planami 

naprawczymi umieszczane są w corocznych sprawozdaniach z procesu kształcenia 

przygotowywanych każdorazowo przez poszczególne wydziały uczelni.  

4. Wydziałowe sprawozdania z procesu kształcenia są przekazywane pełnomocnikowi 

Rektora ds. jakości kształcenia, który sporządza ogólnouczelniane sprawozdanie 
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w tym zakresie i udostępnia go Prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki oraz 

właściwemu organowi studenckiemu do 30 listopada. 

5. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki w oparciu o sprawozdanie ogólnouczelniane, 

przedstawia Rektorowi wnioski i propozycje dotyczące kwalifikacji kadry dydaktycznej 

Uczelni. 

§ 3 

1. Arkusze z hospitacji zajęć są wypełniane w jednym egzemplarzu i przekazywane 

do dziekana/kierownika studium.   

2. Hospitujący jest zobowiązany w ciągu 14 dni po przeprowadzonej hospitacji 

omówić jej wyniki z hospitowanym nauczycielem przekazując mu ewentualne 

zalecenia.  

3. Arkusze hospitacji danego nauczyciela akademickiego są przechowywane w 

jednostkach organizacyjnych Uczelni. 
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Załącznik nr 1 

Instrukcji nr 4 w 

sprawie hospitacji zajęć 

dydaktycznych i 

praktyk zawodowych 

 

 

PROTOKÓŁ HOSPITACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH W 

AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

Data przeprowadzenia hospitacji: …………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej hospitację: ……………………………………… 

 

A. Informacje ogólne  

1. Imię i nazwisko studenta / grupa 

studencka……………………………….............................  

2. Wydział:……………………………………………… 

3. Kierunek studiów: ………………………………. specjalność 

………………………….………,  

4. Stopień studiów ……………………………………..  

5. Rok studiów: ……, semestr ………….., rok akademicki 

……………………………………………  

6. Miejsce odbywania praktyki 

………………………………………………………………...………………  

7. Imię i nazwisko Opiekuna praktyki z ramienia instytucji przyjmującej/zakładu pracy 

……...…………………………………….……………..…....  

8. Imię i nazwisko Opiekuna praktyk z ramienia Akademii Mazowieckiej  w Płocku 

wizytującego studenta na praktyce 

…………………………….…………………..……………... 

 

 

 

 



 

 

 45 

 

B. Obserwacja praktyk zawodowych i wywiad ze studentem oraz opiekunem 

praktyk zawodowych w zakładzie pracy: 

Lp. Obserwacja i wywiad z opiekunem praktyk w Instytucji 

przyjmującej/ Zakładzie pracy: 

TAK/NIE 

1. Czy praktyka jest realizowana zgodnie z ustalonym terminem?  

2. Czy student/grupa studencka dopełnił/a wszelkich formalności 

związanych z realizowaną praktyką? 

 

3. Czy student/grupa studencka zapoznał/a się ze swoimi zadaniami na 

stanowisku pracy, zakresem obowiązków i kompetencji oraz 

przepisami obowiązującymi wszystkich pracowników (w tym 

przepisami BHP)? 

 

4. Czy student/grupa studencka zapoznał/a się z programem praktyki?  

5. Czy student/grupa studencka ma bezpośredni kontakt z opiekunem 

praktyki z ramienia instytucji przyjmującej/ zakładu pracy i czy może 

uzyskać jego pomoc w zakresie realizacji zadań praktyki? 

 

6. Czy student/grupa studencka ma możliwość poznania zasad 

organizacji pracy obowiązujących w instytucji 

przyjmującej/zakładzie pracy, w której realizuje praktykę? 

 

7. Czy zakres czynności wyczerpuje program praktyki?  

8. Czy student/grupa studencka ma możliwość osiągania założonych dla 

praktyki zawodowej efektów uczenia się? 

 

9. Czy student/grupa studencka przestrzega zasad dyscypliny pracy (tj. 

punktualności, obecności, itd.)? 

 

10. Czy opiekun praktyki z ramienia Instytucji przyjmującej/Zakładu 

pracy zgłasza uwagi dotyczące dokumentacji przebiegu praktyki 

zawodowej? 

 

 Uwagi opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy w 

odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych studentów: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
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 Propozycje/sugestie zmian w odniesieniu do 

programu/procesu kształcenia na kierunku kształcenia w 

Akademii Mazowieckiej  w Płocku 

1. 

2. 

3.  

 

 Obserwacja i wywiad z grupą studencką realizującą praktykę 

zawodową  

TAK/NIE 

1 Czy student/grupa studencka na bieżąco prowadzi dokumentację 

praktyk (dziennik praktyk)? 

 

2 Czy student/grupa studencka zgłasza uwagi dotyczące realizacji 

praktyki? (jeśli tak to jakie) 

 

3 Czy odbywana praktyka jest zgodna z charakterem studiów?  

4 Jak student/grupa studencka ocenia stopień trudności oraz charakter 

przydzielanych mu obowiązków na praktyce? 

 

5 Czy student/grupa studencka ma możliwość wykazania się np. 

aktywnością, pomysłowością i kreatywnością? 

 

 Inne uwagi:  

 

 IV. Ocena końcowa (właściwe podkreślić):  

o negatywna  

o  pozytywna  

o wyróżniająca  

V. Zalecenia hospitującego 

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

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

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

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

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

 

 (czytelny podpis Opiekuna/ Koordynatora zajęć praktycznych i praktyk zawodowych praktyk z ramienia 

Akademii Mazowieckiej w Płocku 
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INSTRUKCJA NR 5 

EWALUACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ DOKONYWANEJ PRZEZ STUDENTÓW 

W AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

 

 

   § 1 
 

1. Ewaluacja praktyki zawodowej przeprowadzana jest wśród studentów na koniec 

semestru, w którym zgodnie z programem studiów na danym kierunku przewidziane 

jest zakończenie realizacji praktyk zawodowych. 

2. Ewaluacja praktyki zawodowej przeprowadzana jest na podstawie formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.  

 

&2  

Badania ankietowe wśród studentów Akademii Mazowieckiej w Płocku prowadzone są 

z poszanowaniem zasady dobrowolności, anonimowości, poufności informacji i 

jawności wyników.  

 

    § 3 

 

1. Formularz ankiety ewaluacyjnej dla studentów jest dostępny w formie 

elektronicznej. W uzasadnionych sytuacjach ankietyzacja może być przeprowadzona 

w formie papierowej.  

2. Wraz z udostępnieniem formularza, wszyscy studenci otrzymują drogą e-mailową 

informację o możliwości i terminie wypełniania ankiet.   

§ 4 

 

1. Wyniki ankiet opracowuje Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier i 

udostępnia je po zakończeniu semestru dziekanom, zespołom ds. jakości kształcenia na 

wydziałach, pełnomocnikowi ds. jakości kształcenia. 

2. Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych i karier przygotowuje 

wnioski ogólne wynikające z opinii studentów oraz podjętych – w razie konieczności – 

działaniach naprawczych. 

3. Wyniki ankiet omawiane są na posiedzeniach zespołów ds. jakości kształcenia oraz 

rady programowo-dydaktycznej, na której podejmowane są decyzje dotyczące 
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doskonalenia jakości kształcenia poprzez wprowadzanie ewentualnych zmian w 

procesie planowania i realizacji programu studiów.  

4. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia opracowuje ogólne sprawozdanie w tym 

zakresie i przedstawia je prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki, najpóźniej do 30 

listopada. 

5. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki w oparciu o sprawozdanie ogólnouczelniane, 

przedstawia Rektorowi wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia.  

 

 § 5 

 

Wyniki badań, zawarte w sprawozdaniu uczelnianym są omawiane na posiedzeniach 

Senatu, na których podejmowane są decyzje dotyczące doskonalenia jakości kształcenia 

poprzez wprowadzanie ewentualnych zmian w procesie planowania i realizacji 

programu studiów.  
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ZAŁĄCZNIK 1   

do Instrukcji nr 5 ewaluacji 

praktyki zawodowej 

dokonywanej przez studentów 

Akademii Mazowieckiej  w 

Płocku 

 

ARKUSZ  EWALUACJI  PRAKTYKI  ZAWODOWEJ 

studentów Akademii Mazowieckiej w Płocku 

 

Opracowany arkusz ewaluacyjny służy do badania opinii studentów na temat roli praktyki 

zawodowej w ich edukacji. Celem badania jest ustalenie mocnych i słabych stron praktyki oraz 

wyodrębnienie propozycji zmian.  

Bardzo prosimy o postawienie znaku X przy wybranym wariancie odpowiedzi i ewentualne 

uzupełnienie wypowiedzi. 

         Dziękujemy. 

 

Kierunek studiów:…………………………………………………………………………… 

 

Studia stacjonarne      Studia niestacjonarne  

 

Studia I stopnia                     Studia II stopnia                         Studia jednolite magisterskie   

 

 

1. Jak ocenia Pani/Pan swoje przygotowanie do roli praktykanta (informacja o celach, 

zadaniach, miejscu i przebiegu praktyki)? 

 

bardzo dobrze              dobrze                   dość dobrze                 źle              bardzo źle  

 

 

2. Jak ocenia Pani/Pan sposób wkomponowania praktyki zawodowej w plan zajęć? 

 

bardzo dobrze              dobrze                   dość dobrze                 źle              bardzo źle  

 

 

3. Jak ocenia Pani/Pan atmosferę i warunki pracy panujące w miejscu odbywania praktyki? 

 

bardzo dobrze              dobrze                   dość dobrze                 źle              bardzo źle  

 

 

4. Jak ocenia Pani/Pan poziom zaangażowania oraz wsparcie zakładowego opiekuna praktyki 

podczas realizacji praktyki? 

 

bardzo dobrze              dobrze                   dość dobrze                 źle              bardzo źle  

 

 

5. Jak ocenia Pani/Pan poziom zaangażowania oraz wsparcie uczelnianego opiekuna 

praktyki/koordynatora zajęć praktycznych i praktyk zawodowych  podczas realizacji 

praktyki? 
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bardzo dobrze              dobrze                   dość dobrze                 źle              bardzo źle  

 

6. Jak ocenia Pani/Pan poziom zaangażowania oraz wsparcie pracowników Biura Studenckich 

Praktyk Zawodowych i Karier/ koordynatora zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w 

procesie realizacji praktyki? 

 

bardzo dobrze              dobrze                   dość dobrze                 źle              bardzo źle  

 

 

7. Jak ocenia Pan/Pani poziom zdobytej wiedzy i umiejętności podczas praktyki? 

 

bardzo dobrze              dobrze                   dość dobrze                 źle              bardzo źle  

 

8. Czy ma Pan/Pani poczucie praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach 

podczas realizacji praktyk? 

 

bardzo dobrze              dobrze                   dość dobrze                 źle              bardzo źle  

 

9. Czy praktyka podniosła Pana/Pani kwalifikacje w zakresie kompetencji społecznych i 

komunikacji interpersonalnej? 

 

bardzo dobrze              dobrze                   dość dobrze                 źle              bardzo źle  

 

10. Czy Pana/Pani zdaniem należy uzupełnić program praktyki o dodatkowe zagadnienia? 

 

TAK ,     NIE  

 

Jeśli tak, proszę wymienić jakie: ..........................................................................................................  

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

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

 

11. Czy podczas realizacji praktyki wystąpiła sytuacja, która sprawiła Panu/Pani szczególną 

trudność? 

TAK ,     NIE  

 

Jeśli tak, proszę wymienić jaka:  ...........................................................................................................  

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

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

 

12. Czy podczas realizacji praktyki wystąpiła sytuacja, która może Pana/Pani uznać za swój 

sukces? 

 

TAK ,     NIE  

 

Jeśli tak, proszę wymienić jaka:  ...........................................................................................................  

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

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

 

13. Co Pana/Pani zdaniem należałoby zmienić w organizacji praktyk? 

 

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

 ..............................................................................................................................................................  
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INSTRUKACJA NR 6 
 

BADANIA OPINII STUDENTÓW NA TEMAT JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH 

USŁUG PRZEZ KOMÓRKI ADMINISTRACYJNE AKADEMII MAZOWIECKIEJ  

W PŁOCKU 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Opinia studentów na temat jakości świadczonych usług przez administrację Uczelni 

ma na celu ciągłe doskonalenie pracy tych komórek i dostosowywanie ich do 

indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów Uczelni. 

2. Oceniane są następujące komórki administracyjne:   

1)     Dziekanat 

2)     Biblioteka  

3)     Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki 

4)     Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier 

5)     Dom Studenta 

 ROZDZIAŁ II 

Organizacja i przeprowadzenie badania opinii 

§ 2 

1. Badanie opinii studentów na temat jakości świadczonych usług przez komórki 

administracyjne Uczelni przeprowadzane jest każdorazowo w semestrze letnim.  

2. Ocena pracy przeprowadzana jest raz w roku. Do oceny jakości świadczonych 

usług przez daną komórkę administracyjną wykorzystywane są anonimowe 

ankiety.    

      § 3 

Formularz ankiety wykorzystywany do badania opinii studentów na temat jakości 

świadczonych usług przez komórki administracyjne dostępny jest w formie elektronicznej.  W 

uzasadnionych sytuacjach ankietyzacja może być przeprowadzona w formie 

papierowej.  
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§ 4 

Wraz z udostępnieniem formularza, wszyscy studenci otrzymują drogą e-mailową informację o             

możliwości i terminie wypełniania ankiet.  

 

ROZDZIAŁ III 

Analiza i wykorzystanie wyników 

§ 5 

Koordynator ds. ankietyzacji w Uczelni opracowuje wyniki badań ankietowych w 

ramach danej jednostki organizacyjnej i przekazuje je do pełnomocnika Rektora ds. 

jakości kształcenia oraz kanclerza Uczelni. Osoby sprawujące nadzór nad 

wymienionymi w § 1, ust. 2 komórkami administracyjnymi podejmują decyzje 

dotyczące poprawy usług świadczonych przez te komórki.  
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ZAŁĄCZNIK 1  

do Instrukcji nr 5 badania opinii 

studentów na temat jakości 

świadczonych usług przez 

komórki administracyjne 

Akademii Mazowieckiej             

w Płocku 

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie, 

w trosce o jakość kształcenia pragniemy poznać Państwa opinię na temat obsługi Studentów 

przez Dziekanat naszego Wydziału. Badanie ma na celu ciągłe doskonalenie świadczonych 

usług przez Uczelnię i dostosowywanie ich do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań.   

Gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi, a wyniki będą wykorzystane wyłącznie  

w opracowaniach o charakterze zbiorczym i udostępnione władzom Uczelni. 

 

 Jak ocenia Pani/Pan pracę Dziekanatu:  

 

1.       Czy pracownicy Dziekanatu są odpowiednio przygotowani do udzielenia 

informacji?    

     □  zdecydowanie tak    □  raczej  tak         □  raczej nie        □  zdecydowanie nie 

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

zdaniem zadowalający? 

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie  

3.       Czy pracownicy  są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów? 

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

4.       Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Dziekanat?  

           □  bardzo dobrze          □  dobrze              □  źle                     □  bardzo źle 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………… 
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Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

w trosce o jakość kształcenia pragniemy poznać Państwa opinię na temat pracy Działu Spraw 

Studenckich i Dydaktyki. Badanie ma na celu ciągłe doskonalenie świadczonych usług przez 

Uczelnię i dostosowywanie ich do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań.   

Gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi, a wyniki będą wykorzystane wyłącznie  

w opracowaniach o charakterze zbiorczym i udostępnione władzom Uczelni. 

 

Jak ocenia Pani/Pan pracę Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki (m.in. w sprawach 

rekrutacji na studia i przyjmowania wniosków stypendialnych)?  

 

1.       Czy pracownicy DSSD są odpowiednio przygotowani do udzielenia informacji?    

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

2.      Czy czas oczekiwania na załatwienie sprawy w DSSD jest Pani/Pana zdaniem 

zadowalający? 

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

3.     Czy pracownicy DSSD są uprzejmi i życzliwi wobec swoich klientów?  

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

4.      Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez DSSD?  

         □  bardzo dobrze            □  dobrze              □  źle                    □  bardzo źle 

 

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Szanowna Pani/ Szanowny Panie, 

w trosce o jakość obsługi Studentów chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat pracy 

Biblioteki Uczelni. Badanie ma na celu ciągłe doskonalenie świadczonych usług przez Uczelnię  

i dostosowywanie ich do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań.  Gwarantujemy pełną 

anonimowość odpowiedzi, a wyniki będą wykorzystane wyłącznie w opracowaniach o 

charakterze zbiorczym i udostępnione władzom Uczelni. 

 

Jak ocenia Pani/Pan pracę Biblioteki (Plac Dąbrowskiego 2)? 

 

 

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

     □ nigdy        □  mniej niż pięć razy        □  więcej niż pięć razy     □  ponad 10 razy 

2.      Czy sprzęt w Bibliotece jest nowoczesny i sprawny? 

      □  zdecydowanie tak    □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

3.      Czy zbiory biblioteczne odpowiadają Pani/Pana potrzebom wynikającym ze 

studiów?  

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

4.      Czy pracownicy Biblioteki są odpowiednio przygotowani do udzielenia     

          informacji?    

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

5.      Czy pracownicy Biblioteki są uprzejmi i życzliwi wobec Studentów?  

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

6.       Jak ocenia Pani/Pan całość obsługi prowadzonej przez Bibliotekę?   

         □  bardzo dobrze             □  dobrze              □  źle                    □  bardzo źle 

 

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

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…… 
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Szanowna Pani/ Szanowny Panie, 

w trosce o jakość kształcenia pragniemy poznać Państwa opinię na temat Domu Studenta 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej przy ul. Abp Nowowiejskiego 6. Badanie ma na celu ciągłe 

doskonalenie świadczonych usług przez Uczelnię i dostosowywanie ich do Państwa 

indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi, a wyniki 

będą wykorzystane wyłącznie w opracowaniach o charakterze zbiorczym i udostępnione 

władzom Uczelni. 

 

Jak ocenia Pani/Pan warunki w Domu Studenta Akademii Mazowieckiej  w Płocku? 

1.   Czy  mieszkał/a Pan/Pani w Domu Studenta Akademii Mazowieckiej w   

         Płocku? 

  tak – proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 

  nie – dziękujemy za udział w badaniu 

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

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

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

kuchnia, sala telewizyjna)?  

         □  zdecydowanie tak      □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

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

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

5.      Czy pracownicy Domu Studenta są uprzejmi i życzliwi wobec studentów?    

     □  zdecydowanie tak     □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie  

 

Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić w Domu Studenta w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Szanowna Pani/ Szanowny Panie, 

w trosce o jakość kształcenia pragniemy poznać Państwa opinię na temat pracy Biura 

Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier. Badanie ma na celu ciągłe doskonalenie 

świadczonych usług przez Uczelnię i dostosowywanie ich do Państwa indywidualnych potrzeb i 

oczekiwań.  Gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi, a wyniki będą wykorzystane 

wyłącznie w opracowaniach o charakterze zbiorczym i udostępnione władzom Uczelni. 

 

 

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

Praktyk Zawodowych i Karier? 

 tak – proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania 

 nie – dziękujemy za udział w badaniu 

2. Czy pracownicy BSPZK są odpowiednio przygotowani do udzielenia 

informacji?    

□  zdecydowanie tak   □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

3. Czy pracownicy BSPZK są uprzejmi i życzliwi wobec swoich klientów?  

□  zdecydowanie tak   □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

4. Jak ocenia Pani organizację szkoleń oferowanych przez BSPZK?  

 bardzo dobrze            dobrze               źle                      bardzo źle  

5. Czy zna Pan/Pani ofertą szkoleń organizowanych przez BSPZK? 

□  zdecydowanie tak   □  raczej  tak         □  raczej nie          □  zdecydowanie nie 

     6.    Jak ocenia Pan/Pani ofertę szkoleniową Biura Studenckich Praktyk     

            Zawodowych i Karier? 

□ bardzo dobrze            □ dobrze            □ źle                □ bardzo źle  

     7.    Co Pani/Pana zdaniem należałoby zmienić, aby usprawnić pracę BSPZK? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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INSTRUKCJA NR 7 

W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI ZE STUDENTAMI NA 

TEMAT PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

Rozdział 1 

§ 1 

Spotkania (konsultacje) z przedstawicielami studentów z każdego kierunku, 

specjalności i roku studiów przeprowadzane są w celu:   

1) uzyskania dodatkowych informacji związanych z jakością kształcenia, 

których nie dostarczają pozostałe narzędzia; 

2) omawiania ewentualnych problemów dydaktycznych;  

3) przekazania uwag dotyczących zapewniania bądź doskonalenia jakości 

kształcenia. 

§2 

Przedmiotem spotkań ze studentami powinny być między innymi:  

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

wyboru specjalności 

2) trudności przy osiąganiu poszczególnych efektów uczenia się 

3) wyniki ankiet dotyczące oceny zajęć dydaktycznych 

4) dostępność studiów indywidualnych 

5) organizacja praktyk zawodowych i oferta biura karier zawodowych 

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

7) nauka języków obcych 

8) nauczyciele akademiccy (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.) 
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§3  

1. Za organizację i przeprowadzenie konsultacji ze studentami w 

jednostkach organizacyjnych Uczelni odpowiadają przedstawiciele 

wydziału/kierunku ds. jakości kształcenia. Dodatkowo w spotkaniu mogą 

uczestniczyć:  kierownik zakładu oraz opiekunowie roku. 

2. Spotkania z przedstawicielami studentów z każdego kierunku, 

specjalności i roku studiów przeprowadzane są co najmniej raz w roku 

akademickim.  

3. Spotkania są protokołowane. Protokół wraz z propozycją planów 

naprawczych przekazywany jest do dziekana oraz pełnomocnika Rektora 

ds. jakości kształcenia.  

4. Problematyka spotkań z przedstawicielami studentów omawiana jest na 

posiedzeniach rady programowo-dydaktycznej oraz posiedzeniach 

zespołów ds. jakości kształcenia w celu podjęcia działań związanych z 

doskonaleniem jakości procesu kształcenia. 

§4 

Za stałe informowanie studentów o ich prawach, obowiązkach, toku studiów oraz 

działaniach podejmowanych na rzecz podnoszenia jakości kształcenia odpowiadają 

bezpośrednio opiekunowie roku oraz przedstawiciele kierunku/wydziału ds. jakości 

kształcenia. Co najmniej raz w roku opiekunowie roku oraz przedstawiciele 

kierunku/wydziału ds. jakości kształcenia organizują ze studentami spotkania 

informacyjne (adaptacyjne). Na spotkania zapraszani są również: przedstawiciele 

samorządu studenckiego, pełnomocnik rektora ds. studenckich praktyk zawodowych 

oraz Koordynator ds. Programu Erasmus+. Omówieniu podlegają m.in. następujące 

kwestie: 

1) Wybrane zagadnienia z zakresu regulaminu studiów w Akademii Mazowieckiej  

w Płocku; 

2) Wybrane zagadnienia z zakresu obowiązków (zachowania) studentów; 

3) Wewnątrzuczelniany system oceniania studentów Akademii Mazowieckiej w 

Płocku; 

4) Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia 

5) System punktów ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) ; 

6) Polska Rama Kwalifikacji  
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7) System wspierania studentów przez opiekunów roku (m.in. informowanie 

studentów o możliwości zgłaszania trudności z osiąganiem efektów uczenia się 

do opiekunów roku lub przedstawicieli wydziału/kierunku ds. jakości 

kształcenia) 

8) Funkcjonowanie Biura Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier oraz program 

Erasmus+. 

§5 

 

Wnioski wyciągnięte ze spotkania stanowią podstawę do wnioskowania do dziekana 

lub/i prorektora ds. studenckich i dydaktyki lub/i prorektora ds. nauki i rozwoju o 

zmiany w procesie kształcenia. 
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INSTRUKCJA NR 8 

W SPRAWIE WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POSZCZEGÓLNYCH 

KIERUNKACH STUDIÓW W AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W  

PŁOCKU 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się odbywa się za pomocą następujących 

form: 

a)  egzamin – ustny, opisowy, testowy, eseje, raporty, krótkie ustrukturyzowane 

pytania oraz testy wielokrotnego wyboru (Multiple Choice Questions, MCQ), 

testy wielokrotnej odpowiedzi (Multiple Response Questions, MRQ), testy 

wyboru Tak/Nie lub dopasowania odpowiedzi; 

b) zaliczenie – ustne, opisowe, testowe (poziom zrozumienia zagadnień, 

umiejętność analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów); 

c) kolokwium;  

d) przygotowanie referatu; 

e) przygotowanie projektu;  

f) wykonanie sprawozdań laboratoryjnych;  

g)  rozwiązywanie zadań problemowych;  

h) prezentacje multimedialne prowadzone i przygotowywane indywidualnie lub 

grupowo; 

i) wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji; 

j) bezpośrednia obserwacja studenta demonstrującego umiejętność w czasie 

obiektywnego standaryzowanego egzaminu klinicznego; 

k) analiza przypadków; 

l) ocena pracy dyplomowej; 

m) egzamin dyplomowy z uwzględnieniem jego struktury dla danego kierunku i 

poziomu studiów 

n) ocena pracy wykonywanej w trakcie odbywania praktyk zawodowych; 

o) udział i wygłaszanie referatów w ramach naukowych konferencji studenckich; 

p) inne formy przewidziane w ramach poszczególnych programów kształcenia. 
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§ 2 

Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia na kierunkach studiów prowadzonych w 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej zobowiązani są do opracowania karty przedmiotu, w 

której określa się warunki i wymogi sprawdzania realizacji zakładanych efektów 

uczenia się. Karta przedmiotu precyzuje metody, narzędzia, próg zaliczeniowy i kryteria 

weryfikacji uzyskania zakładanych efektów uczenia się, z uwzględnieniem 

charakterystyki realizowanego przedmiotu.  

§3 

1. Na pierwszych zajęciach prowadzący przekazuje studentom informację o warunkach 

i wymogach sprawdzania efektów uczenia się w oparciu o kartę przedmiotu, a także 

publikuje w systemie elektronicznym bądź udostępnia w inny sposób kartę 

przedmiotu/modułu.  

2. Prowadzący dokonuje bieżącej analizy osiąganych efektów uczenia się w oparciu o 

prace studentów w czasie trwania przedmiotu/modułu oraz dokumentuje osiągnięcia 

studentów w teczce przedmiotu. Sposób oznakowania teczki przedmiotu stanowi 

załącznik nr 1 niniejszej instrukcji. 

§4 

Prowadzący zalicza przedmiot/moduł, oceniając stopień osiągnięcia poszczególnych 

efektów uczenia się uwzględnionych w opisie przedmiotu/modułu. Oceny wpisuje w 

elektronicznym protokole. 

§5 

1. Procedurę weryfikacji i dokumentacji efektów uczenia się w ramach odbywanych 

praktyk określa regulamin praktyk studentów Akademii Mazowieckiej w Płocku lub 

regulamin praktyk określony dla danego kierunku i poziomu studiów. 

2. Po zakończeniu realizacji praktyk zawodowych w danym roku akademickim 

opiekunowie praktyk z ramienia zakładów pracy przygotowują raport dotyczący 

trudności, braków w umiejętnościach, kompetencjach i wiedzy studentów 

odbywających praktyki zawodowe wraz z propozycją zmian i przekazują raport do 

biura studenckich praktyk zawodowych i karier. Wzór raportu przygotowywanego 

przez opiekunów praktyk z ramienia zakładu pracy stanowi załącznik nr 2 niniejszej 

instrukcji. 

3. Po zakończeniu realizacji praktyk zawodowych opiekunowie praktyk 
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zawodowych/ koordynatorzy zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z ramienia 

Akademii Mazowieckiej w Płocku przygotowują dla każdego kierunku i specjalności 

studiów sprawozdanie z efektów uczenia się osiąganych w ramach praktyk 

zawodowych (załącznik nr 3). 

4. Sprawozdania z efektów uczenia się osiąganych w ramach praktyk zawodowych 

przekazywane są zespołom ds. jakości kształcenia, które przygotowują 

ogólnokierunkowe sprawozdanie ze stopnia osiągania efektów uczenia się.  

5. Sprawozdania z efektów uczenia się osiąganych w ramach praktyki zawodowej wraz 

z planami naprawczymi stanowią przedmiot obrad rady programowo-dydaktycznej, na 

której uchwalane są zmiany w programach kształcenia w odpowiedzi na sugerowane 

przez opiekunów praktyk sugestie i oczekiwania dotyczące kompetencji zawodowych 

studentów. 

§ 6 

1. Po zakończeniu egzaminacyjnej sesji letniej i zimowej efekty uczenia się 

uzyskane w ramach poszczególnych przedmiotów poddaje się okresowej 

analizie. 

2. Za przeprowadzenie okresowej analizy weryfikacji uzyskanych efektów uczenia 

się odpowiadają następujące osoby/jednostki: 

1) nauczyciele akademiccy 

2) dziekani/kierownicy studium  

3) zespoły ds. jakości kształcenia 

4) opiekunowie praktyk zawodowych/koordynatorzy zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych z ramienia Akademii Mazowieckiej w Płocku 

5) opiekunowie praktyk zawodowych z ramienia zakładów pracy 

6) rada programowo-dydaktyczna 

7) kierownicy zakładów. 

 

ROZDZIAŁ 2 

         Procedura okresowego przeglądu kart przedmiotów 

§ 7 

Ocenę weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poprzedza procedura przeglądu kart 

przedmiotów. Okresowych przeglądów kart przedmiotów dokonują raz w roku 
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akademickim zespoły ds. jakości kształcenia.   

§ 8 

Analiza kart przedmiotów dotyczy w szczególności: 

a) poprawności sformułowania efektów uczenia się 

b) kryteriów oceny efektów uczenia się 

c) sposobów weryfikacji zakładanych efektów uczenia się 

d) określenia bilansu punktów ECTS  

§ 9 

Z każdego kierunku, specjalności i formy studiów wybiera się losowo co najmniej pięć 

kart przedmiotów, które poddawane są ocenie przez członków zespołu ds. jakości 

kształcenia wyznaczonych do tego zadania przez przedstawiciela kierunku ds. jakości 

kształcenia. Z przeglądu dokumentów sporządzany jest protokół. Wzór protokołu 

stanowi załącznik nr 5 niniejszej instrukcji. 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, mogących negatywnie wpłynąć na proces 

weryfikacji efektów uczenia się wykładowca proszony jest o przeprowadzenie korekty 

w karcie przedmiotu.     

§ 10 

Aktualne karty przedmiotów umieszczane są na stronie internetowej Akademii 

Mazowieckiej w Płocku każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego 

 

ROZDZIAŁ 3 

Analiza osiąganych efektów uczenia się dokonywana przez nauczycieli 

akademickich 

§ 11 

1. Po zakończeniu realizacji przedmiotu wykładowca przygotowuje sprawozdanie z 

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się. W sprawozdaniu 

wykładowca informuje o rozkładzie ocen uzyskanych przez studentów, przyjętych 
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kryteriach oceniania studentów oraz określa, czy założone efekty uczenia się w ramach 

danego przedmiotu zostały osiągnięte. W przypadku rozbieżności wykładowca 

przedstawia propozycję korekty celów, efektów uczenia się oraz metod kształcenia, a 

także sposobów weryfikacji zdobytych kompetencji w ramach danego przedmiotu. 

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 niniejszej instrukcji.  

2. Sprawozdanie z osiągniętych przez studentów efektów uczenia się w ramach 

poszczególnych przedmiotów wraz z ewentualnym planem naprawczym dostarczane 

jest do dziekanatu w terminie tygodnia od dnia zakończenia poprawkowej sesji 

egzaminacyjnej letniej i zimowej. Sprawozdanie z osiągniętych przez studentów 

efektów uczenia się umieszczane jest również w teczce dokumentującej osiągnięcia 

studentów. 

ROZDZIAŁ 4 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do pisemnych prac egzaminacyjnych 

i zaliczeniowych 

§ 12 

Analiza jakości weryfikacji efektów uczenia się dotyczy w szczególności: 

a) zgodności zagadnień egzaminacyjnych i zaliczeniowych z zakładanymi 

efektami uczenia się 

b) poziomu uzyskiwania przez studentów zakładanych efektów uczenia się 

c) jakości weryfikacji efektów uczenia się wyrażanej poprzez oceny 

d) adekwatności kryteriów oceny do zakładanych efektów uczenia się. 

§ 13 

1. Po zakończeniu egzaminacyjnej sesji letniej i zimowej do analizy wybiera się losowo 

z każdego kierunku, specjalności i formy studiów co najmniej pięć pisemnych prac 

zaliczeniowych lub/i egzaminacyjnych. 

2. Analizy prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych dokonują członkowie zespołów ds. 

jakości kształcenia. 
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3. Z przeglądu dokumentów sporządzany jest protokół. Wzór protokołu stanowi 

załącznik nr 6 niniejszej instrukcji.  

4. Zespoły ds. jakości kształcenia dysponują pracami egzaminacyjnymi lub 

zaliczeniowymi oraz dokumentacją przygotowaną przez osobę prowadzącą 

zajęcia/egzamin: przyjętymi kryteriami oceniania studentów lub/i wzorcowymi 

arkuszami odpowiedzi. 

5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy procesie weryfikacji efektów uczenia się 

przewodniczący zespołu ds. jakości kształcenia zwraca się do wykładowcy z prośbą o 

dokonanie korekt w opisie zakładanych efektów uczenia się, metodach kształcenia oraz 

sposobach weryfikowania osiąganych efektów uczenia się. 

ROZDZIAŁ 5 

Ocena jakości weryfikacji efektów uczenia się w odniesieniu do prac dyplomowych 

§ 14 

    Analiza prac i egzaminów dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i 

magisterskich) dotyczy w szczególności: 

1) poziomu uzyskiwania przez studentów zakładanych efektów uczenia się 

2) oceny zgodności treści pracy dyplomowej z kierunkiem i specjalnością studiów 

3) oceny jakości recenzji pracy dyplomowej oraz składu komisji egzaminacyjnych  

4) spełnienia wymogów formalnych stawianych dla prac dyplomowych. 

 

§ 15 

1. Z listy prac dyplomowych za miniony rok akademicki do analizy wybiera się 

losowo co najmniej pięć prac dyplomowych wraz z recenzjami z każdego 

kierunku, specjalności i formy studiów, tak, by uwzględnić prace powstałe w 

danym roku na wszystkich seminariach prowadzonych na wydziale.  

2. Analizę prac dyplomowych przeprowadzają członkowie zespołów ds. jakości 

kształcenia się posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora lub inni 

nauczyciele akademiccy zatrudnieni na danym kierunku. W skład zespołów 

wchodzą również przedstawiciele studentów.  

3. Z przeglądu dokumentów sporządzany jest protokół. Wzór protokołu stanowi 

załącznik nr 7 niniejszej instrukcji. Przy dokonywaniu analizy wybranych prac 
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dyplomowych członkowie zespołów ds. jakości kształcenia biorą pod uwagę 

Zarządzenie Rektora Akademii Mazowieckiej w sprawie zasad przygotowania 

prac dyplomowych. 

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy procesie weryfikacji efektów 

uczenia się w ramach pracy dyplomowej przewodniczący zespołu ds. jakości 

kształcenia zwraca się do promotora, ewentualnie recenzenta pracy dyplomowej 

z prośbą o dokonanie korekt w opisie zakładanych efektów uczenia się i 

sposobów ich weryfikowania. 

§ 16 

Przebieg egzaminu dyplomowego oraz wymagania na nim stawiane określa 

szczegółowo Regulamin Studiów w Akademii Mazowieckiej w z uwzględnieniem 

szczegółów określonych w odrębnych regulaminach dla danego kierunku i poziomu 

studiów w Płocku. 

 

ROZDZIAŁ 6 

Analiza i wykorzystanie wyników weryfikacji efektów uczenia się 

§ 17 

1. Po zakończeniu trwania semestru letniego i zimowego zespoły ds. jakości 

kształcenia przeprowadzają analizę sprawozdań składanych przez 

wykładowców, analizę losowo wybranych prac pisemnych studentów oraz 

losowo wybranych prac dyplomowych. 

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy procesie weryfikacji efektów 

uczenia się przewodniczący zespołu ds. jakości kształcenia zwraca się do 

wykładowcy z prośbą o dokonanie korekt w opisie zakładanych efektów uczenia 

się, metodach kształcenia oraz sposobach weryfikowania osiąganych efektów 

uczenia się. 

3. Każdorazowo po zakończeniu semestru zimowego i letniego zespoły ds. jakości 

kształcenia przygotowują sprawozdanie z przeprowadzonych analiz wraz z 

propozycją zmian i przekazują je dziekanowi. W sprawozdaniu zawarte zostają 

wnioski wypływające z: 

• sprawozdań z osiągniętych efektów uczenia się składanych przez 
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wykładowców (w tym uwag i propozycji składanych przez wykładowców w 

odniesieniu do zakładanych i osiąganych efektów uczenia się a także 

obowiązującego programu kształcenia); 

• sprawozdań z efektów uczenia się osiąganych w ramach studenckich praktyk 

zawodowych; 

• analizy prac egzaminacyjnych/ zaliczeniowych i dyplomowych; 

• okresowego przeglądu kart przedmiotów 

• uwag i propozycji składanych przez studentów w odniesieniu do zakładanych i 

osiąganych efektów uczenia się a także obowiązującego programu kształcenia; 

• uwag i propozycji składanych przez przedstawicieli otoczenia społeczno-

gospodarczego w odniesieniu do programów kształcenia i osiąganych efektów 

uczenia się; 

• uwag zgłaszanych przez kierowników zakładów. 

 

          Wzór sprawozdania składanego przez zespoły ds. jakości kształcenia stanowi 

załącznik nr 8 niniejszej instrukcji. 

 

ROZDZIAŁ 7 

Procedura dokumentowania prac pisemnych, dyplomowych i protokołów 

egzaminów ustnych 

  § 18 

1. Pisemne prace egzaminacyjne lub zaliczeniowe stanowiące podstawę 

wystawienia oceny przechowywane są w archiwum dziekanatu/studium 

praktycznej nauki języków obcych przez okres nie krótszy niż dwa lata na 

danym kierunku.  

2. Osiągnięcia studentów przechowywane są w odpowiednio oznakowanej teczce 

przedmiotu (Załącznik nr 1).  

3. W przypadku prac składanych przez studentów w formie elektronicznej osoba 

przeprowadzająca weryfikację efektów uczenia się przechowuje kopie prac w 

tejże formie. 

4. W przypadku zaliczeń w formie ustnej, sporządzany jest przez wykładowcę 
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zestaw zagadnień/pytań zaliczeniowych i przechowywany w ustalonym miejscu 

przez okres nie krótszy niż dwa lata.  

5. W przypadku egzaminów przeprowadzonych w formie ustnej wypełniany jest 

protokół imienny egzaminu, który przechowywany jest w ustalonym miejscu 

przez okres nie krótszy niż dwa lata na danym kierunku. 

6. Procedurę przechowywania prac dyplomowych określa regulamin egzaminu 

dyplomowego w Akademii Mazowieckiej  w Płocku. 

 

 

 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

1. Dziekan przedkłada na koniec roku akademickiego radzie programowo-dydaktycznej 

ocenę efektów uczenia się, która stanowi podstawę doskonalenia programu studiów. 

2. Ocena efektów uczenia się wraz z programem naprawczym przekazywana jest 

pełnomocnikowi Rektora ds. jakości kształcenia, który opracowuje ogólne 

sprawozdanie i przedstawia je przedstawicielom samorządu studenckiego oraz 

prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki do 30 listopada. 

3. Prorektor ds. studenckich i dydaktyki w oparciu o sprawozdanie ogólnouczelniane, 

przedstawia Rektorowi wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia.  
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  ZAŁĄCZNIK 1 

do Instrukcji nr 8 

weryfikacji efektów 

uczenia się w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

 

NAZWISKO I IMIĘ WYKŁADOWCY: 

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU: 

 

 

FORMA ZAJĘĆ: 

 

 

TRYB STUDIÓW 

(STACJONARNE/NIESTACJONARNE) 

 

KIERUNEK: 

SPECJALNOŚĆ:  

 

 

ROK STUDIÓW: 

SEMESTR: 

 

 

ROK AKADEMICKI: 
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  ZAŁĄCZNIK 2 

do Instrukcji nr 8 

weryfikacji efektów 

uczenia się w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

 

 

Wzór sprawozdania opiekuna praktyk z ramienia zakładu pracy z 

realizacji praktyki zawodowej 

 
Nazwisko i imię opiekuna studenckich 

praktyk zawodowych z ramienia zakładu 

pracy 

 

 

Miejsce odbywania praktyk  

Kierunek i specjalność kształcenia  

Data wypełnienia raportu:  

Uwagi w odniesieniu do wiedzy 

studentów 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Uwagi w odniesieniu do umiejętności 

studentów 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Uwagi w odniesieniu do kompetencji 

społecznych studentów 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Inne uwagi: 1. 

 

2. 

 

3. 

 

Propozycje/sugestie zmian w odniesieniu 

do programu/procesu kształcenia na 

kierunku kształcenia w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

1. 

 

2. 

 

3. 
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  ZAŁĄCZNIK 3 

do Instrukcji nr 8 

weryfikacji efektów 

uczenia się w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

 

Wzór sprawozdania opiekuna praktyk/koordynatora zajęć 

praktycznych i praktyk zawodowych  z ramienia Akademii 

Mazowieckiej w Płocku z realizacji praktyki zawodowej 
 

Nazwisko i imię opiekuna 

studenckich praktyk 

zawodowych/koordynatora 

zajęć praktycznych i 

praktyk zawodowych z 

ramienia Akademii 

Mazowieckiej  w Płocku 

 

 

Miejsce odbywania 

praktyk: 

Opiekunowie studenckich 

praktyk zawodowych z 

ramienia zakładów pracy: 

1. 

2. 

3. 

Kierunek i specjalność 

kształcenia: 

 

Data wypełnienia raportu:  

Sposób nadzorowania 

praktyki zawodowej przez 

opiekuna praktyk 

zawodowych/ 

koordynatora zajęć 

praktycznych i praktyk 

zawodowych  z ramienia 

Akademii Mazowieckiej  w 

Płocku 

 

Liczba studentów 

odbywających praktyki: 

 

Rozkład ocen: Liczba osób, które otrzymały ocenę bardzo dobrą: …… 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dobrą: ………. 

Liczba osób, które otrzymały ocenę dostateczną: 

…………. 

Liczba osób, które otrzymały ocenę niedostateczną: 

……… 

Krótka charakterystyka 

praktyki (cel, treści, 

forma, metody pracy) 
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Uwagi opiekuna praktyk z 

ramienia jednostki, w 

której odbywa się praktyka 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Uwagi opiekuna praktyk/ 

koordynatora zajęć 

praktycznych i praktyk 

zawodowych z ramienia 

Uczelni 

1. 

2. 

3.  

Propozycje/sugestie zmian 

w odniesieniu do 

programu/procesu 

kształcenia na kierunku 

kształcenia w Akademii 

Mazowieckiej  w Płocku 

1. 

 

2. 

 

3. 
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  ZAŁĄCZNIK 4 

do Instrukcji nr 8 

weryfikacji efektów 

uczenia się w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

 

 

 
Wzór sprawozdania z realizacji przedmiotu 

 

Akademia Mazowiecka  

Wydział    

Nazwa przedmiotu:  

Imię i nazwisko prowadzących przedmiot: 

 

Data wypełnienia sprawozdania: 

Nazwa jednostki organizacyjnej: \ Tryb studiów:  

Kierunek:  Poziom studiów:  

Rok studiów:  Semestr studiów:  

Sposób weryfikacji efektów uczenia się (np. kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej/ustnej; egzamin 

w formie pisemnej/ustnej, projekt, obserwacje zachowań itd.): 

 

  Szczegółowe kryteria oceny studenta wpisać wg karty przedmiotu/sylabusa, określone dla danej formalny 

testu /pracy zaliczeniowej 

 

Czy wszystkie efekty uczenia się zakładane w karcie przedmiotu zostały poddane weryfikacji? (Proszę 

zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

• TAK    

 

▪ NIE 

Uzasadnienie*: (uzupełnia wykładowca, jeśli zaznaczył odpowiedź przeczącą): 

Liczba studentów, którzy przystąpili do egzaminu/ zaliczenia/ 

realizacji projektu itd. 
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Liczba studentów, którzy nie przystąpili do 

egzaminu/zaliczenia/realizacji projektu itd. 
 

Liczba ocen bardzo dobrych:  

Liczba ocen dobrych plus:  

Liczba ocen dobrych:  

Liczba ocen dostatecznych plus:  

Liczba ocen dostatecznych:  

Liczba ocen niedostatecznych:  

Średnia ocen   

Propozycja korekty celów, efektów i metod kształcenia oraz sposobów weryfikowania osiągniętych 

efektów (wykładowca wypełnia przy zaistnieniu rozbieżności pomiędzy zakładanymi a faktycznie 

zrealizowanymi efektami uczenia się w ramach prowadzonego przedmiotu). 

 

  

Propozycje zmian w programie studiów, zmiana treści kształcenia, zmiana liczby godzin itd. (m.in. 

przesunięcia przedmiotów w ramach poszczególnych semestrów, zmiana proporcji pomiędzy wykładem a 

ćwiczeniami, zmiana nazwy przedmiotu  itp.) 
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ZAŁĄCZNIK 5 

do Instrukcji nr 8 

weryfikacji efektów 

uczenia się w 

Akademii 

Mazowieckiej w 

Płocku 

 

Protokół analizy karty przedmiotu 

 

 

Akademia Mazowiecka  

Wydział:    

Nazwa przedmiotu:  

Imię i nazwisko prowadzących przedmiot: 

Data wypełnienia sprawozdania: 

Nazwa jednostki organizacyjnej: \ Tryb studiów:  

Kierunek:  Poziom studiów:  

Rok studiów:  Semestr studiów:  

 

 

Oceniany zakres TAK NIE UWAGI 

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? 

   

Czy efekty uczenia się są zgodne z celami 

kształcenia? 
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Czy efekty uczenia się są zgodne z profilem 

studiów? 

 

 

   

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

obowiązującym standardem kształcenia (jeśli 

dotyczy)? 

   

Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym 

poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji? 

   

Czy efekty uczenia się są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku studiów? 

   

Czy struktury  efektów uczenia się w 

zakresach: wiedza, umiejętności, kompetencje 

społeczne jest właściwa? 

   

Czy efekty uczenie się są możliwe do 

osiągnięcia przez studenta po zrealizowaniu 

przedmiotu? 

   

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe?    

Czy efekty uczenia się są mierzalne?    

Czy efekty uczenia się są możliwe do 

weryfikacji? 

   

Czy sposoby weryfikowania efektów uczenia 

się zostały określone w sposób właściwy, tj. w 

adekwatny do zakładanych efektów uczenia 

się? 
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Czy określono formy wystawiania oceny 

formującej (zaliczeń cząstkowych) i oceny 

podsumowującej (zaliczenia 

końcowego/egzaminu)? 

   

Czy określono kryteria oceny poziomu 

osiągnięcia efektów uczenia się? 

 

   

Czy podano literaturę podstawową i 

uzupełniającą do przedmiotu, która dostępna 

jest w bibliotece Uczelni lub w bazach 

wirtualnych? 

   

Czy wskazana literatura jest aktualna i zgodna 

treściowo z programem przedmiot? 

   

Czy liczba pozycji literatury jest możliwa do 

zapoznania się z ich treścią przez studentów? 

   

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

 

   

Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych do nich efektów uczenia się? 

   

Czy liczba godzin wskazana dla przedmiotu i 

poszczególnych form zajęć umożliwia 

studentom osiągnięcie określonych efektów 

uczenia się? 

   

Czy treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych efektów uczenia się? 

   

Czy treści kształcenia zostały wskazane 

odrębnie dla każdej formy zajęć? 

   

Czy treści kształcenia są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku studiów? 

   

Czy treści kształcenia są zgodne z dyscypliną 

naukową, do której przyporządkowano 

kierunek i poziom studiów? 
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Inne uwagi: 

 

 

 

 

 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

(wypisują osoba/osoby analizujące kartę przedmiotu w razie dostrzeżenia nieprawidłowości) 
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   ZAŁĄCZNIK 6 

do Instrukcji nr 8 

weryfikacji efektów 

uczenia się w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

 

 

Protokół analizy pisemnych prac egzaminacyjnych lub zaliczeniowych 
 

 

Kierunek:  

 

specjalność: 

forma studiów 
 

data analizy  

Nazwa przedmiotu:  

Rok studiów/semestr:  

Imię i nazwisko wykładowcy  

Imię i nazwisko egzaminowanej/ego studentki/ 

studenta 

 

Imiona i nazwiska osób przeprowadzających 

analizę 

 

 

 

Imiona i nazwiska studentów (członków zespołu 

ds. jakości kształcenia) 

 

 

(proponowane aspekty:) 

 

1.   Czy zastosowana formuła zaliczenia/egzaminu pozwala na zweryfikowanie określonych w 

karcie przedmiotu efektów uczenia się? 

 

 
 

2.  Czy kryteria oceny są określone w sposób precyzyjny i jednoznaczny?  

 

 

 

 

      3.  Czy sposób formułowania pytań/zadań egzaminacyjnych/zaliczeniowych jest precyzyjny i   

          zrozumiały? 
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4. Czy wystawionej ocenie towarzyszą ewentualne uwagi, wskazówki i komentarze ze strony 

wykładowcy? 

 

 

Inne uwagi: 

 

 

 

 

 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości 

(wypisuje osoba przeprowadzająca analizę w razie dostrzeżenia nieprawidłowości) 
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   ZAŁĄCZNIK 7 

do Instrukcji nr 8 

weryfikacji efektów 

uczenia się w Akademii 

Mazowieckiej w Płocku 

 

 

Protokół analizy prac dyplomowych 
  

 

Kierunek:  

 

specjalność: 

forma studiów 
 

data analizy  

Imię i nazwisko promotora pracy:  

Imię i nazwisko recenzenta pracy:  

Imię i nazwisko autora/ki pracy dyplomowej:  

Imię i nazwisko osoby/osób 

przeprowadzającej/przeprowadzających analizę 

 

 

 

Imię i nazwisko studenta (członka zespołu ds. 

jakości kształcenia) 

 

 

(proponowane aspekty:) 

1. Czy treść pracy dyplomowej jest zgodna z kierunkiem i specjalnością studiów? 

 

 

 
 

2. Czy recenzja pracy dyplomowej w sposób wyczerpujący i czytelny oddaje jej wartość 

merytoryczną? 

 

 

 

 

3.  Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 
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4. Inne uwagi: 

 

 

 

 

 

5. Zalecenia dotyczące poprawy jakości 

(wypisują członkowie komisji w razie dostrzeżenia nieprawidłowości) 
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 ZAŁĄCZNIK 8 

do Instrukcji nr 7 

weryfikacji efektów 

uczenia się w 

Akademii 

Mazowieckiej w 

Płocku 

 

Wzór sprawozdania z analizy osiąganych efektów uczenia się na poszczególnych 

kierunkach studiów1 

 

Ocena weryfikacji efektów uczenia się na podstawie sprawozdań złożonych przez wykładowców  

Liczba przedmiotów poddanych analizie 

weryfikacji efektów uczenia się (liczba 

złożonych sprawozdań) 

 

Sposoby weryfikowania efektów uczenia się   

(Procentowa) liczba osób, które przystąpiły 

do egzaminów/zaliczeń końcowych  

 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia dzienne) 

bdb – …..% 

db – ……% 

dst – ……% 

ndst -…..% 

 

Struktura ocen z egzaminów i zaliczeń 

końcowych (studia zaoczne) 

bdb – …..% 

db – ……% 

dst – ……% 

ndst -…..% 

 

Średnia ocena z egzaminów i zaliczeń 

końcowych 

 

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

do poszczególnych przedmiotów:  

1. 

2. 

3. 

             Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez wykładowców: 

1. 

 
1 Wypełniają zespoły ds. jakości kształcenia. 
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2. 

3. 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez studentów: 

1. 

2. 

3. 

Propozycje zmian w odniesieniu do programów studiów zgłoszone przez   

otoczenie społeczno-gospodarcze w tym opiekunów praktyk zawodowych z  

ramienia zakładów pracy: 

1. 

2. 

3. 

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? 

   

Czy kryteria oceny są określone w sposób 

jednoznaczny i precyzyjny? 

   

Czy sposoby formułowania pytań/zadań 

egzaminacyjnych/zaliczeniowych są precyzyjne i 

zrozumiałe? 

   

Czy wystawionym ocenom towarzyszą ewentualne 

uwagi, wskazówki i komentarze ze strony 

wykładowców? 

   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. 

2. 

3. 

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

 

 

TAK NIE UWAGI 
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Czy tematyka prac dyplomowych jest zgodna z 

kierunkiem i specjalnością studiów? 

 

   

Czy recenzja prac dyplomowych w sposób 

wyczerpujący i czytelny oddaje ich wartość 

merytoryczną? 

 

   

Czy ocena pracy dyplomowej odzwierciedla 

stopień spełnienia wymogów formalnych 

stawianych dla prac dyplomowych? 

  

   

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. 

2. 

3. 

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? 

 

Czy efekty uczenia się są zgodne z celami 

kształcenia? 

 

Czy efekty uczenia się są zgodne z profilem 

studiów? 

 

Czy efekty uczenia się są zgodne z 

obowiązującym standardem kształcenia (jeśli 

dotyczy)? 

 

Czy efekty uczenia się są zgodne z właściwym 

poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji? 
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Czy efekty uczenia się są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego rynku 

pracy właściwych dla kierunku studiów? 

 

Czy struktury efektów uczenia się w zakresach: 

wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne jest 

właściwa? 

 

Czy efekty uczenie się są możliwe do osiągnięcia 

przez studenta po zrealizowaniu przedmiotu? 

 

Czy efekty uczenia się są zrozumiałe?  

Czy efekty uczenia się są mierzalne?  

Czy efekty uczenia się są możliwe do 

weryfikacji? 

 

Czy sposoby weryfikowania efektów uczenia się 

zostały określone w sposób właściwy, tj. w 

adekwatny do zakładanych efektów uczenia się? 

 

Czy określono formy wystawiania oceny 

formującej (zaliczeń cząstkowych) i oceny 

podsumowującej (zaliczenia 

końcowego/egzaminu)? 

 

Czy określono kryteria oceny poziomu 

osiągnięcia efektów uczenia się? 

 

 

Czy podano literaturę podstawową i uzupełniającą 

do przedmiotu, która dostępna jest w bibliotece 

Uczelni lub w bazach wirtualnych? 

 

Czy wskazana literatura jest aktualna i zgodna 

treściowo z programem przedmiot? 

 

Czy liczba pozycji literatury jest możliwa do 

zapoznania się z ich treścią przez studentów? 

 

Czy oszacowano prawidłowo nakład  

pracy studenta- bilans punktów ECTS? 

 

 

Czy formy zajęć umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych do nich efektów uczenia się? 
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Czy liczba godzin wskazana dla przedmiotu i 

poszczególnych form zajęć umożliwia studentom 

osiągnięcie określonych efektów uczenia się? 

 

Czy treści kształcenia umożliwiają osiągnięcie 

przypisanych efektów uczenia się? 

 

Czy treści kształcenia zostały wskazane odrębnie 

dla każdej formy zajęć? 

 

Czy treści kształcenia są zgodne z aktualnym 

poziomem wiedzy, praktyki w obszarach 

działalności zawodowej oraz zawodowego rynku 

pracy właściwych dla kierunku studiów? 

 

Zalecenia dotyczące poprawy jakości: 

1. 

2. 

3. 

Nazwiska i imiona osób przygotowujących raport: 

(Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia, 

przedstawiciele studentów) 
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INSTRUKCJA NR 8 

W SPRAWIE PRZEGLĄDU ORAZ DOSKONALENIA PROGRAMÓW STUDIÓW 

 W AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

  &1 

W celu sprawnego zarządzania kierunkiem i zapewnienia odpowiedniej jakości 

kształcenia przeprowadza się okresowe przeglądy programów studiów i dokonuje 

się zmian z zamiarem doskonalenia programów studiów.  

 

 §2 

1. Zmiany w programach studiów są wprowadzane z początkiem nowego cyklu 

kształcenia. W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być 

wprowadzane wyłącznie zmiany: 1) w doborze treści kształcenia 

przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających najnowsze 

osiągnięcia naukowe, artystyczne lub związane z działalnością zawodową; 2) 

konieczne do: a) usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską 

Komisję Akredytacyjną, b) dostosowania programu studiów do zmian w 

przepisach powszechnie obowiązujących.  

2. W programie studiów utworzonych na podstawie pozwolenia można dokonywać 

zmian łącznie 30 % ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w programie 

studiów aktualnym na dzień wydania pozwolenia.  

§3 

Okresowe przeglądy programów studiów przeprowadzają członkowie zespołu 

ds. jakości kształcenia  

       §4 

1. Okresowe przeglądy programów studiów przeprowadza się raz w roku 

(Załącznik nr 1).  

 

2. Całość prac związanych z przeglądem i doskonaleniem programów studiów 

nadzoruje dziekan wydziału.  

3. Dziekan omawia wyniki analizy programów studiów na posiedzeniach rady 
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programowo-dydaktycznej w celu podjęcia działań związanych z doskonaleniem 

jakości procesu kształcenia.  

 

                                                                        §5 

1. Raport z przeglądu dokumentacji programu studiów przekazywany jest do 

pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia, który sporządza ogólnouczelniane 

sprawozdanie w tym zakresie.  

2. Opracowane sprawozdanie pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia 

przedstawia prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki, najpóźniej do 30 

listopada. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

do Instrukcji nr 8 w sprawie 

przeprowadzania okresowych 

przeglądów programów 

studiów w  

Akademii Mazowieckiej w 

Płocku. 

 

Wzór okresowego przeglądu programu studiów na kierunkach studiów  

w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

Akademia Mazowiecka  

Wydział    

Kierunek:                                Specjalność….. Poziom studiów:  

Forma studiów:  

 

Rok akademicki, od którego obowiązuje oceniany program 

studiów: 

 

ROK AKADEMICKI:  

NAZWISKA OSÓB DOKONUJĄCYCH PRZEGLĄDU 

PROGRAMU: 

 

DATA DOKONANIA PRZEGLĄDU PROGRAMU:  

 

PYTANIE TAK NIE UWAGI/KOMENTARZE 

Czy wykazano związek kierunku studiów ze 

strategią uczelni/wydziału? 

   

Czy nazwa kierunku/ specjalności jest adekwatna 

do zakładanych efektów uczenia się? 

   

Czy wykazano zgodność efektów uczenia się z 

potrzebami społeczno-gospodarczymi?  
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Czy efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i 

celami kształcenia oraz opisują, w sposób trafny, 

specyficzny, realistyczny i pozwalający na 

stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne osiągane 

przez studentów, a także odpowiadają właściwemu 

poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz 

profilowi praktycznemu? 

   

Czy przyporządkowano kierunek do dyscypliny lub 

dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia 

się, ze wskazaniem dyscypliny wiodącej? 

   

Czy określono kompetencje oczekiwane od 

kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia 

pierwszego i drugiego stopnia? 

   

Czy przedstawiono koncepcję kształcenia (ogólne 

cele kształcenia, przewidywane możliwości 

zatrudnienia, wizję absolwenta na rynku pracy)? 

   

Czy w przygotowywaniu programu korzystano ze 

wzorców krajowych lub międzynarodowych? 

   

Czy w programie studiów określono formę lub 

formy studiów, liczbę semestrów i liczbę 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? 

   

Czy określono sposoby weryfikacji i oceny 

efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w 

trakcie całego cyklu kształcenia? 
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Czy określono łączną liczbę punktów ECTS, jaką 

student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia? 

   

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? 

   

Czy określono wymiar, zasady i formę odbywania 

praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, 

jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk? 

   

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) 

   

 

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)? 

   

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? 
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Czy program studiów obejmuje zajęcia kształtujące 

umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 

50% liczby punktów ECTS? 

   

Czy określone w programie studiów efekty uczenia 

się uwzględniają efekty w zakresie znajomości 

języka obcego? 

   

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?  

   

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? 

   

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? 

   

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? 
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Czy prowadzona jest współpraca z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, 

w konstruowaniu programu studiów, jego realizacji 

oraz doskonaleniu? 

   

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? 

   

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? 

   

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? 
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Czy harmonogram realizacji programu studiów 

oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba 

semestrów, liczba godzin zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia i szacowany 

nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów 

ECTS, umożliwiają studentom osiągnięcie 

wszystkich efektów uczenia się? 

   

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? 

   

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? 
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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? 

   

Krótkie omówienie sugestii zmian programowych 

zgłaszanych przez pracowników, studentów i 

pracodawców: 

1. 

2. 

3. 
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INSTRUKCJA NR 10 

W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ SAMOOCENY JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH I ADMINISTRACYJNYCH UCZELNI 

ROZDZIAŁ 1 

§ 1 

Celem samooceny jest uzyskanie informacji o funkcjonowaniu jednostek 

organizacyjnych i administracyjnych w tych obszarach, w których nie były 

przeprowadzone dotychczas procedury mające na celu monitorowanie i doskonalenie 

systemu jakości kształcenia w Akademii Mazowieckiej  w Płocku.  

§ 2 

1. Okresową samoocenę jednostek organizacyjnych i administracyjnych 

Uczelni przeprowadzają raz do roku dziekani/dyrektorzy/kierownicy 

jednostek. Wzory samooceny stanowią załączniki 1-9 niniejszej instrukcji.  

2. Sporządzona samoocena przekazywana jest do pełnomocnika Rektora ds. 

jakości kształcenia, który sporządza ogólnouczelniane sprawozdanie w tym 

zakresie. 

3. Opracowane sprawozdanie pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia 

przedstawia prorektorowi ds. studenckich i dydaktyki, najpóźniej do 30 

listopada. 

4. Wyniki samooceny omawiane są na posiedzeniach rady programowo-

dydaktycznej w celu podjęcia działań związanych z doskonaleniem jakości 

procesu kształcenia.  
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ZAŁĄCZNIK 1 

do instrukcji nr 10 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

 

Wydział:  

Dziekan:  

Rok akademicki:  Data 

wypełnienia: 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

Struktura zatrudnienia 

nauczycieli akademickich na 

prowadzonych kierunkach 

studiów 

Dorobek naukowy nauczycieli 

akademickich w dyscyplinach, 

z których wywodzą się 

poszczególne przedmioty 

(dorobek naukowy z ostatnich 

pięciu lat) 

 

 

 

 

 

 

 

Baza dydaktyczna, w tym sale 

wykładowe, pracownie oraz 

ich wyposażenie; zasoby 

biblioteczne własne oraz 

wirtualne  
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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 

  

Okresowa ocena nauczycieli 

akademickich przeprowadzana 

na wydziale na 

poszczególnych kierunkach 

studiów 

 

 

 

 

 

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) 
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Udział interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych 

w procesie tworzenia 

programów /koncepcji 

kształcenia, w tym  

- współpraca z biurem karier i 

pracodawcami 

- współpraca z samorządem 

studenckim 

  

Zapobieganie zjawiskom 

patologicznym, związanym z 

procesem kształcenia 

  

Rozwój kadry naukowo-

dydaktycznej i badania 

naukowe realizowane przez 

pracowników naukowo-

dydaktycznych zatrudnionych 

na wydziale 

  

Współpraca międzynarodowa, 

z uwzględnieniem jej wpływu 

na realizację procesu 

dydaktycznego i tworzenie 

programów kształcenia 

  

Udział studentów i nauczycieli 

akademickich w programach 

międzynarodowych oraz w 

wymianie realizowanej z 

zagranicznymi ośrodkami 

akademickimi 

  

Zrządzanie kierunkiem, 

struktura procesu decyzyjnego 

i system oceny procesu 

zarządzania kierunkiem 
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Strategia rozwoju wydziału i 

jej zgodność z misją Uczelni i 

polityką jakości 

  

System informacyjny w tym 

publiczny dostęp do 

informacji o programach 

studiów, efektach uczenia się, 

organizacji i procedurach toku 

studiów 

 

 

 

 

Studia podyplomowe i kursy 

szkoleniowe prowadzone na 

wydziale 

  

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości w 

Akademii Mazowieckiej w 

Płocku 

  

Inne uwagi   

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 
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        ZAŁĄCZNIK 2 

do instrukcji nr 10 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Nazwisko i imię kierownika 

Studium Praktycznej Nauki 

Języków Obcych 

 

Rok akademicki:  Data 

wypełnienia: 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W 

PŁOCKU 

Dobór kadry prowadzącej i 

wspierającej proces 

kształcenia w ramach języków 

obcych 

 

 

 

 

Baza dydaktyczna, w tym sale 

wykładowe, pracownie oraz 

ich wyposażenie; zasoby 

biblioteczne własne oraz 

wirtualne  

 

 

 

 

 

 

Organizacja procesu 

kształcenia, w tym w 

szczególności organizacja 

realizacji zakładanych efektów 

uczenia się 

 - rozwiązania w zakresie 

uznawania certyfikatów 

instytucji zewnętrznych 
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Okresowa ocena nauczycieli 

akademickich przeprowadzana 

w Studium Praktycznej Nauki  

Języków Obcych 

  

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  

  

Rozwój kadry dydaktycznej 

zatrudnionej w Studium 

Praktycznej Nauki Języków 

Obcych 

  

Udział studentów i 

wykładowców w programach 

międzynarodowych  

  

Publiczny dostęp do 

informacji o efektach uczenia 

się, organizacji i procedurach 

lektoratów 

 

 

 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

zarządzania jakością w 

Akademii Mazowieckiej w 

Płocku 

  

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 
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ZAŁĄCZNIK 3 

do instrukcji nr 10 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Nazwisko i imię kierownika 

Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu  

 

Rok akademicki:  Data 

wypełnienia: 

 

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 

  

Baza dydaktyczna, w tym sale 

gimnastyczne i ich wyposażenie 

  

Zauważone trudności, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach kierownika 

Studium  

 

 

 

 

Zauważone 

trudności/nieprawidłowości, 

których rozwiązanie wymaga 

decyzji władz Uczelni 

 

 

 

 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości 

  

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 
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ZAŁĄCZNIK 4 

do instrukcji nr 10 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

BIBLIOTEKA  AKADEMI MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

Nazwisko i imię dyrektora 

Biblioteki  

 

Rok akademicki:  Data 

wypełnienia: 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY   ZAUWAŻONE 

TRUDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

Stan księgozbioru w stosunku do 

potrzeb prowadzonych kierunków 

studiów 

  

Baza lokalowa wraz z wyposażeniem, 

w tym system informatyczny 

Biblioteki 

  

Czy istniejące zasoby biblioteczne 

oraz elektroniczne zasoby wiedzy, w 

szczególności z Wirtualnej Biblioteki 

Nauki i Cyfrowej Wypożyczalni 

Publikacji Naukowych Academica 

pozwalają na realizację procesu 

prowadzącego do uzyskania efektów 

uczenia się? 

  

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w kompetencjach 

Biblioteki 

 

 

 

 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji władz 

Uczelni 
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Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu jakości 

kształcenia 

  

 

 

ZAŁĄCZNIK 4 

do instrukcji nr 10 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

 

BIURO STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH I KARIER W AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

Nazwisko i imię kierownika   

Rok akademicki:  Data 

wypełnienia: 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W 

PŁOCKU  

Organizacja praktyk, w tym 

organizacja realizacji  

zakładanych efektów uczenia 

się 

 

 

 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 
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Okresowa weryfikacja 

efektów uczenia się 

uzyskanych w wyniku 

praktyk, w tym sposoby 

weryfikowania efektów na 

każdym etapie odbywania 

praktyk 

  

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu jakości 

kształcenia 

  

Organizacja oferty 

szkoleniowej 

 

 

 

Współpraca ze środowiskiem 

lokalnym  

 

  

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach Biura  

 

 

 

 

 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

 

 

 

 

Uwagi o funkcjonowaniu 

wewnętrznego systemu jakości 

kształcenia 

  

ZAKRES DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH W ODPOWIEDZI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

DOSTRZEŻONE W UBIEGŁYM ROKU AKADEMICKIM 

DOSTRZEŻONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE 
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ZAŁĄCZNIK 6 

do instrukcji nr 10 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych  

 

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH I DYDAKTYKI 

Nazwisko i imię kierownika   

Rok akademicki:  Data 

wypełnienia: 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W 

PŁOCKU  

Rekrutacja studentów, nadzór 

nad przebiegiem postępowania 

kwalifikacyjnego  

 

 

 

 

 

Udzielanie pomocy 

materialnej studentom, w tym 

studentom z 

niepełnosprawnością 

 

  

Realizacja zadań z zakresu 

dydaktyki  

  

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach Działu 
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Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

 

 

 

 

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 
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ZAŁĄCZNIK 7 

do instrukcji nr 10 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

 

PROGRAM ERASMUS+ 

Nazwisko i imię Koordynatora 

ds. Programu Erasmus+ 

 

Rok akademicki:  Data 

wypełnienia: 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W 

PŁOCKU  

Skala mobilności studentów 

(wyjazd na studia i praktyki) 

 

 

 

Skala mobilności nauczycieli 

akademickich  

  

Skala mobilności 

pracowników w celach 

szkoleniowych 

  

Czy zostały stworzone 

warunki sprzyjające 

umiędzynarodowieniu 

kształcenia na kierunkach?  

  

Czy nauczyciele 

akademiccy są 

przygotowani do nauczania, 

a studenci do uczenia się w 

językach obcych? 
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Czy wspierana jest 

międzynarodowa mobilność 

studentów i nauczycieli 

akademickich? 

  

Czy tworzona jest oferta 

kształcenia w językach 

obcych, skutkująca 

systematycznym 

podnoszeniem stopnia 

umiędzynarodowienia i 

wymiany studentów i 

kadry? 

  

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach osób 

odpowiedzialnych za program 

Erasmus+. 

 

 

 

 

 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

 

 

 

 

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 
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ZAŁĄCZNIK 8 

do instrukcji nr 10 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

 

DOM STUDENTA AKADEMII MAZOWIECKIEJ  w PŁOCKU 

Nazwisko i imię kierownika 

Domu Studenta 

 

Rok akademicki:  Data 

wypełnienia: 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

SUGESTIE 

DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W 

PŁOCKU 

Baza lokalowa, w tym pokoje 

studenckie, pomieszczenia sanitarne, 

kuchenne oraz ich wyposażenie 

 

 

 

Dobór pracowników zatrudnionych 

w Domu Studenta  

  

Poziom bezpieczeństwa w Domu 

Studenta 

  

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w kompetencjach 

kierownika Domu Studenta 

 

 

 

 

 

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji władz 

Uczelni 
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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 
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ZAŁĄCZNIK 9 

do instrukcji nr 10 w sprawie 

przeprowadzania samooceny 

wydziałów/studium/jednostek 

administracyjnych 

 

Dziekanat  

Nazwisko i imię kierownika 

Dziekanatu 

 

Rok akademicki:  Data 

wypełnienia: 

 

1. Obserwacje i sugestie dotyczące jakości kształcenia 

KRYTERIA SAMOOCENY  ZAUWAŻONE TRUDNOŚCI 

I NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

SUGESTIE DOTYCZĄCE 

POPRAWY JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W 

AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W 

PŁOCKU  

Prowadzenie spraw 

studenckich wszystkich form i 

stopni studiów prowadzonych 

na wydziale, w tym 

dokumentacji przebiegu 

studiów 

 

 

 

Obieg dokumentów i 

korespondencji 

Prowadzenie 

sprawozdawczości 

  

Obsługa studentów studiów 

podyplomowych i studentów 

zagranicznych 

  

Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie leży w 

kompetencjach osób 

odpowiedzialnych za pracę 

dziekanatu 
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Zauważone trudności bądź 

nieprawidłowości, których 

rozwiązanie wymaga decyzji 

władz Uczelni 

 

 

 

 

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 
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INSTRUKCJA NR 11 

MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII 

MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

§ 1 

1. Projekt monitorowania losów zawodowych absolwentów realizowany jest zgodnie z 

art. 352 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.). 

2. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów koordynuje Biuro Studenckich 

Praktyk Zawodowych i Karier. 

§ 2 

1. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów jest prowadzone na podstawie: 

1) danych zawartych w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych 

Losów Absolwentów szkół wyższych, prowadzonym przez Ministerstwo 

Edukacji i Nauki; 

2) badania ankietowego przeprowadzonego wśród absolwentów Akademii 

Mazowieckiej  w Płocku. 

§ 3 

1. Podstawowym typem raportu, wygenerowanego w ogólnopolskim systemie 

monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, jest raport na 

poziomie programu studiów. Raport składa się z następujących części:  

1) Wstępna część raportu zawiera informację, jakiej grupy absolwentów raport 

dotyczy (nazwę kierunku oraz szkoły wyższej) wraz z poziomem i rokiem 

ukończenia studiów.  

2) Pierwsza część raportu zawiera informacje na temat czasu poszukiwania pracy 

przez absolwentów objętych monitoringiem.  

3) Druga część raportu zawiera informacje na temat stabilności pracy absolwentów 

objętych monitoringiem, w tym: 

• procent osób, które choć raz w okresie objętym monitoringiem miały 

doświadczenie bycia bezrobotnym; 

• ryzyko bezrobocia, czyli średni procent miesięcy w okresie objętym 
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badaniem, w których absolwenci byli zarejestrowani jako bezrobotni. 

Informację tę uzupełnia względny wskaźnik ryzyka bezrobocia pokazujący 

ryzyko bezrobocia absolwenta w stosunku stopy bezrobocia w jego powiecie 

zamieszkania; 

• liczba pracodawców dających zatrudnienie na umowę o pracę.  

4) Trzecia część raportu zawiera informacje na temat wynagrodzenia absolwentów 

objętych monitoringiem.  

5) Czwarta część raportu zawiera wybrane informacje o strukturze społeczno-

demograficznej badanej zbiorowości.  

6) Piąta część raportu zawiera informacje o wybranych wskaźnikach sytuacji 

absolwentów na rynku pracy przedstawione ze względu na wybrane cechy 

społeczno-demograficzne.  

§ 4 

3. Badanie ankietowe losów zawodowych absolwentów Akademii Mazowieckiej  w 

Płocku, ma na celu: 

1) uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na 

rynku pracy, 

2) uzyskanie opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych na 

studiach z punktu widzenia wymagań rynku pracy, 

3) uzyskanie informacji na temat dalszych planów edukacyjnych i zawodowych 

absolwentów. 

§ 5 

1. Narzędziami badania ankietowego absolwentów jest kwestionariusz absolwenta 

oraz ankieta absolwenta. 

2. Termin realizacji badania ankietowego: 

⚫ w momencie uzyskania absolutorium- kwestionariusz absolwenta 

⚫ do roku od uzyskania dyplomu – badanie ankietowe on-line 

⚫ po 3 latach od uzyskania dyplomu - badanie ankietowe on-line 

3. Etapy realizacji badania ankietowego absolwentów: 

3.1. Wypełnienie Kwestionariusza absolwenta:  

▪ absolwent wypełnia kwestionariusz w momencie 
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ukończenia Uczelni, w którym dobrowolnie podejmuje decyzję o udziale lub 

odmowie w badaniu monitorowania losów absolwentów oraz wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych. 

▪ formularz wypełnia student kończący Uczelnię w chwili podpisu karty 

obiegowej przez Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych i Karier – dotyczy 

wyłącznie studentów ostatniego roku studiów. 

3.2. Pierwsze badanie ankietowe:  

▪ badanie przeprowadzane w okresie do roku od uzyskania dyplomu, 

▪ monitorowaniu podlegają wyłącznie absolwenci, którzy w pierwszym etapie 

wyrazili zgodę na udział w badaniu i wskazali adres e-mail, 

▪ kwestionariusz ankiety wysyłany jest do absolwentów drogą mailową, 

▪ czas realizacji: do roku od uzyskania dyplomu.  

 

3.3. Drugie badanie ankietowe: 

▪ badanie przeprowadzane w okresie po 3 latach od uzyskania dyplomu 

▪ monitorowaniu podlegają wyłącznie absolwenci, którzy w pierwszym etapie 

wyrazili zgodę na udział w badaniu i wypełnili kwestionariusz ankiety w 

pierwszym badaniu ankietowym.   

▪ kwestionariusz ankiety wysyłany jest do absolwentów drogą mailową 

▪ czas realizacji: po 3 latach od uzyskania dyplomu 

  

3.4. Opracowanie sprawozdania końcowego na podstawie uzyskanych danych. 

§ 6 

1. Sprawozdanie z badania ankietowego absolwentów oraz raporty z systemu 

monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych Pełnomocnik 

Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych i karier przekazuje pełnomocnikowi 

Rektora ds. jakości oraz Dziekanom. 

2. Analiza danych na temat losów zawodowych absolwentów Akademii Mazowieckiej  

w Płocku przeprowadzana jest corocznie w semestrze zimowym. Raport na temat 

karier zawodowych absolwentów poszczególnych kierunków przedstawiany jest na 

radzie programowo-dydaktycznej, na której podejmowane są decyzje mające na 

celu lepsze dostosowanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy i 

oczekiwań otoczenia społeczno- gospodarczego. 



 

 

 120 

ZAŁĄCZNIK 1   

do Instrukcji nr 11 w sprawie 

zasad monitorowania losów 

zawodowych absolwentów 

Akademii Mazowieckiej  w 

Płocku 

 

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów  

Akademii Mazowieckiej  w Płocku  
 

KWASTIONARIUSZ ABSOLWENTA 

Szanowni Państwo, 

Akademia Mazowiecka  w Płocku prowadzi monitorowanie losów absolwentów, w związku z 

tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu. 

Celem badania jest zapoznanie się z tym w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa 

absolwentów naszej Uczelni. Ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną po 

roku i 3 latach od momentu uzyskania dyplomu. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że 

informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.    

 TAK, WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ W BADANIU LOSÓW ZAWODOWYCH 

ABSOLWENTÓW   

 NIE, NIE WYRAŻAM ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU LOSÓW 

ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW 

DANE ABSOLWENTA 

Imię i nazwisko   

Wydział   

Kierunek  

Specjalność  

Tryb studiów 
 I stopnia                   II stopnia                jednolite magisterskie 

              stacjonarne                          niestacjonarne  

Nr albumu   

Adres e-mail  

 

…………………………………………………  …………………………………… 

/miejscowość i data*/                              /czytelny podpis*/  

Klauzula informacyjna 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia            

27 kwietnia 2016 r., informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Mazowiecka          

z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Akademii Mazowieckiej              

w Płocku – e-mail: iod@mazowiecka.edu.pl; tel. 24/366 54 00 wew. 290. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w celu 

realizacji monitorowania losów zawodowych absolwentów w Akademii 

Mazowieckiej  z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia monitorowania 

losów zawodowych absolwentów oraz przechowywane przez okres pięciu lat 

w archiwum zakładowym.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie 

przepisy. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem 

przystąpienia do badania losów zawodowych absolwentów. 

 

 

 
Data  …………………………………… 

 

………………………………………….. 
           (czytelny podpis absolwenta)                               

 

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza!  

mailto:iod@mazowiecka.edu.pl
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ZAŁĄCZNIK 2   

do Instrukcji nr 11 w sprawie 

zasad monitorowania losów 

zawodowych absolwentów 

Akademii Mazowieckiej  w 

Płocku 

 

ANKIETA ABSOLWENTA 

  

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW  

AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

 
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku prowadzi monitorowanie losów absolwentów, 

którego głównym celem jest poznanie odpowiedzi na pytanie: jak absolwenci radzą sobie na 

rynku pracy w kontekście zdobytego wykształcenia i aktywności zawodowej. Dzięki zdobytej 

wiedzy będziemy mogli lepiej dostosować programy nauczania do rzeczywistych potrzeb 

studentów – przyszłych pracowników, którzy jako absolwenci będą kształtowali rynek pracy. 

Tylko opinie wypowiedziane będą miały znaczenie i wpłyną na jakość kształcenia studentów, 

dlatego Pana/Pani udział w badaniu jest tak ważny. Szacunkowy czas udzielania odpowiedzi 

wynosi ok. 10 min. 

 
1. Płeć: 

 Kobieta  

 Mężczyzna 
 

2. Wiek: 

 …………………. 

 

3. Kierunek ukończonych studiów: 

 Administracja* 

 Bezpieczeństwo wewnętrzne  

 Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją 

 Ekonomia 

 Filologia 

 Informatyka  

 Kosmetologia* 

 Nowe media 

 Pedagogika 

 Pedagogika specjalna 

 Pielęgniarstwo* 

 Położnictwo* 

 Praca socjalna  

 Zarządzanie  

 inny, 

………………………………………………………………………………………. 

*proszę przejść do pytania 5 

 

4. Proszę podać nazwę specjalności, na której Pani/Pan studiowała: 
 

……………………………………………………………………………………………

………… 
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5. Tryb studiów ukończonych w Akademii Mazowieckiej  w Płocku: 

 stacjonarne   I stopnia 

 niestacjonarne  II stopnia 

  jednolite magisterskie 
 

6. Czy planuje Pani/Pan dalsze kształcenie? 

 nie  

 tak, na studiach II stopnia  

 tak, na studiach podyplomowych 

 tak, na kursach i szkoleniach  

 inne…………………………………………………………………………………… 
 

7. Czy pracował/a Pani/Pan w trakcie studiów: 

 tak 

 nie 
 

8. Czy praca ta była związana: 

 z kierunkiem studiów 

 z wykształceniem na poziomie szkoły średniej 

 z zainteresowaniami 

 z potrzebą poprawy statusu materialnego 

 

9. Czy kontynuuje Pani/Pan pracę podjętą na studiach? 

 tak 

 nie 

 

10. Aktualny status zawodowy: 
 

 zatrudniona/y (proszę przejść do pytania 13)   

 bezrobotna/y (proszę odpowiedzieć na  pytania 11 i 12) 

11. Jakie są przyczyny niepodjęcia przez Panią/Pana zatrudnienia? (można wskazać 

więcej niż jedną odpowiedź) 

 szukam pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami 

 szukam pracy spełniającej moje oczekiwania finansowe 

 kontynuuję edukację 

 nie mam wystarczającego wykształcenia 

 nie szukam pracy (dlaczego?)………………………………………………………….. 

 inny powód 

…………………………………………………………………………………….. 

12. W jaki sposób poszukuje Pan/i pracy? – można wskazać więcej niż jedną odpowiedź 

 ogłoszenia w Internecie  

 Urzędy Pracy  

 ogłoszenia w prasie  

 przez agencję zatrudnienia  

 za pośrednictwem rodziny, znajomych 

 bezpośrednio u pracodawcy 

 biuro karier 

 na targach pracy  

 inny, 

jaki?................................................................................................................................. 

 

13. Jaka jest Pana/Pani forma zatrudnienia? 

 umowa o pracę 

 umowa cywilno-prawna   
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 umowa o staż 

 samozatrudnienie – jednoosobowa działalność gospodarcza 

 działalność gospodarcza – zatrudniam pracowników 

 inna, jaka? 

……………………………………………………………………………………………….

…………………………… 

 

14. Co skłoniło Pana/Panią do założenia własnej działalności gospodarczej? (prosimy o 

odpowiedź osoby prowadzące działalność gospodarczą) 

 praca na własny rachunek 

 uzyskiwanie wyższych dochodów niż „na etacie” 

 prestiż związany z prowadzeniem własnej firmy 

 wymóg pracodawcy  

 pozytywne przykłady w otoczeniu     

 tradycja rodzinna  

 niemożność znalezienia pracy  

 inne 

(jakie?)………………………………………………………………………………… 

 

15. Jaki jest Pana/Pani rodzaj stanowiska pracy? 

 kierownicze 

 specjalistyczne  

 menadżerskie  

 administracyjne 

 pracownik szeregowy 

 pracownik fizyczny 

 właściciel/ka firmy     

 

16. Na jakim poziomie kształtują się Pana/Pani zarobki brutto? 

 ………………………… 

 

17. Czy jest Pan/i zadowolony/a z osiąganych dochodów? 

 jestem bardzo zadowolony/a 

 jestem raczej zadowolony/a 

 nie jestem zadowolony/a 

 

18. Status firmy zatrudniającej: 

 jednostka budżetowa 

 firma z sektora małych przedsiębiorstw (zatrudnia do 50 osób)  

 firma z sektora średnich przedsiębiorstw (zatrudnia do 250 osób)  

 firma z sektora dużych przedsiębiorstw (zatrudnia pow. 250 osób) 

 własna działalność gospodarcza 

 inny ………………………………………… 

 

19. W jakiej branży Pan/i pracuje? 

□ edukacja/nauka/szkolenia □ administracja publiczna 

□ budownictwo □ pośrednictwo finansowe 

□ transport □ produkcja 

□ informatyka □ bankowość i finanse  

□ przemysł □ prawo 

□ marketing/sprzedaż □ medycyna/służba zdrowia  

□ doradztwo/konsulting □ administracja biurowa 

□ rozrywka/sztuka/media □ informatyka/programowanie 
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□ informatyka/administracja □ rolnictwo/ środowisko 

□ inżynieria/technika  □ budownictwo/geodezja 

□ hotelarstwo/turystyka  □ geologia/hydrologia/tektonika  

□ organizacje pozarządowe/wolontariat □ badania i rozwój  

□ telekomunikacja □ wydawnictwo/dziennikarstwo  

□ księgowość/audyt □ nieruchomości  

□ Internet/multimedia  □ HR/kadry  

□ kosmetyka/wizaż  □ elektronika/elektryka  

□ sport/rekreacja   □ praca fizyczna  

□ farmaceutyka/biotechnologia  □ grafika/fotografia/kreacja  

□ tłumaczenia  □ transport/spedycja 

□ logistyka □ PR/reklama 

□ innej, jakiej?……………………………………………………………………………..… 

 

20. Co skłoniło Panią/Pana do  podjęcia aktualnej pracy? 

 wysokość wynagrodzenia 

 praca zgodna z wykształceniem 

 możliwość rozwoju zawodowego 

 prestiż firmy 

 dobra atmosfera w firmie 

 chęć pozostania w mieście, w którym ukończyłem/am studia 

 chęć zmiany miejsca zamieszkania 

 względy osobiste 

 nic szczególnego, po prostu chciałem/am mieć pracę 

 

21. Gdzie znajduje się firma/instytucja, w której Pan/i pracuje? 

 w miejscu mojego zamieszkania 

 w miejscu, gdzie ukończyłem/ ukończyłam studia 

 poza miejscem studiów i poza miejscem zamieszkania ale w kraju 

 poza granicami kraju 

 

22. Czy zmieniał/a Pan/i miejsce zamieszkania z powodu podjęcia zatrudnienia na 

obecnym stanowisku pracy? 

 tak 

 nie 

 

23. W jaki sposób aplikował/a Pan/i na obecne stanowisko pracy?  

 nie dotyczy, prowadzę własną firmę 

 pracę otrzymałam w wyniku kontynuacji praktyk, stażu, wolontariatu 

 odpowiadając na ogłoszenie w Internecie  

 poprzez Urząd Pracy  

 odpowiadając na ogłoszenie w prasie  

 bezpośrednio u pracodawcy 

 przez biuro karier 

 na targach pracy  

 inne, jakie? 

 

24. Jaki jest Pana/Pani staż pracy w obecnym miejscu pracy? 

 lat: _________ miesięcy: ___________ 

 

25. U ilu pracodawców był Pan/ była Pani na rozmowie kwalifikacyjnej przed podjęciem 

pracy? 

 u …………….. pracodawców 

 pierwszy do którego się zgłosiłem zatrudnił mnie 
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 nie dotyczy prowadzę własna działalność gospodarczą 

 

26. Czy uzyskała Pani/Pan awans w obecnej pracy? 

 nie 

 tak - awans stanowiskowy 

 tak - awans finansowy  

 tak – awans stanowiskowy i finansowy 

 

27. Czy w okresie między ukończeniem studiów a znalezieniem pracy była Pan/ była Pani 

zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy? 

 tak, przez ile miesięcy? ____________ 

 nie 

 

28. Czy praca, którą Pan/i wykonuje ma związek z ukończonym kierunkiem studiów w 

Akademii Mazowieckiej w Płocku? 

 zdecydowanie tak  

 częściowo tak 

 nie 

 

29. Co z okresu studiów jest najbardziej przydatne w Pani/Pana pracy zawodowej? 

 wiedza i umiejętności ściśle związane z kierunkiem studiów 

 umiejętności interpersonalne  

 umiejętności analitycznego myślenia 

 znajomość języków obcych 

 umiejętność obsługi programów komputerowych 

 dyspozycyjność 

 odporność na stres 

 prawo jazdy 

 

30. Czy umiejętności nabyte na studiach w Akademii Mazowieckiej  w Płocku okazały się 

przydatne w obecnej pracy? 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak  

 raczej nie 

 zdecydowanie nie 

 

31. Jakich kompetencji brakuje Pani/Panu w obecnej pracy zawodowej: 

 kompetencji „twardych” (wiedza specjalistyczna i umiejętności istotnych dla 

wykonywanej pracy); 

jakich?....................................................................................................................................... 

 kompetencji „miękkich” (umiejętności interpersonalne, komunikacyjne) 

jakich?....................................................................................................................................... 

 posiadam wystarczające kompetencje 

 

TO JUŻ WSZYSTKIE PYTANIA!  DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU. 
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INSTRUKCJA NR 12 

WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM W 

KONSTRUOWANIU, REALIZACJI I DOSKONALENIU PROGRAMU STUDIÓW 

ORAZ JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ KIERUNKU 

      §1 

Celem procedury jest określenie zakresu i form współpracy z instytucjami otoczenia 

społeczno-gospodarczego, w tym z pracodawcami oraz jej wpływu na koncepcję 

kształcenia, efekty uczenia się, program studiów oraz realizację praktyk zawodowych. 

W ramach obowiązującej procedury określa się sposoby, częstość i zakres 

monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływu jej rezultatów na 

program studiów i doskonalenie jego realizacji. 

 

 

                 §2 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 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 oraz wpływu na jego treści; 

• Udział interesariuszy zewnętrznych u 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 
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studiów, w tym zatrudnienie kadry nauczycieli posiadających aktualne 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią; 

• Zbieranie innych informacji z otoczenia społeczno – gospodarczego, mogących 

mieć znaczenie dla zapewniania jakości kształcenia;  

• Prowadzenie corocznej oceny współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym i wykorzystanie jej wyników w doskonaleniu systemu 

§31.Opinie przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego na temat koncepcji 

kształcenia, efektów uczenia się, programu studiów i jego realizacji zbierane są 

alternatywnie za pomocą ankiet, wywiadów oraz w ramach posiedzeń rady 

programowo-dydaktycznej, zajęć terenowych, praktyk zawodowych i innych spotkań. 

2. 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. Na wydziale lub kierunku studiów mogą być (alternatywnie) powoływane rady 

interesariuszy lub rady pracodawców 

4. Członkowie zespołu ds. jakości kształcenia wyznaczeni do tego zadania przez 

kierunkowego przedstawiciela ds. jakości kształcenia sporządzają raz w roku 

sprawozdanie ze współpracy wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym (Wzór 

sprawozdania stanowi załącznik nr 1 niniejszej instrukcji). Sprawozdanie 

zaopiniowane następnie przez radę programowo-dydaktyczną przekazywane jest 

pełnomocnikowi Rektora ds. jakości kształcenia, który przygotowuje ogólnouczelnianie 

sprawozdanie z realizacji procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.  
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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 

Wzór sprawozdania ze współpracy wydziału z otoczeniem społeczno-

gospodarczym 

FORMA WSPÓŁPRACY Z 

OTOCZENIEM SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYM W ROKU 

AKADEMICKIM 

PODJĘTE DZIAŁANIA 

ZE WSKAZANIEM ICH 

ZAKRESU I 

CZĘSTOTLIWOŚCI 

UWAGI I PROPOZYCJE 

ZGŁASZANE PRZEZ 

INTERESARIUSZY 

ZEWNĘTRZNYCH 

Konsultacje z interesariuszami 

zewnętrznymi mające na celu 

dostosowanie oferty 

edukacyjnej uczelni do potrzeb 

otoczenia społeczno-

gospodarczego oraz uzyskanie 

opinii na temat stopnia 

osiągania efektów uczenia się 

oraz programów studiów 

 

  

Rozwój współpracy w zakresie 

realizacji zajęć praktycznych, 

praktyk zawodowych i staży   
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Konsultacje z przedstawicielami 

otoczenia społeczno-

gospodarczego w ramach 

odbywania praktyk 

zawodowych i systemu ich 

weryfikacji 

 

  

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w określaniu 

tematyki prac dyplomowych 

  

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; 
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Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw dydaktycznych i  

badawczych. Współdziałanie z 

interesariuszami zewnętrznymi 

w ramach spotkań 

seminaryjnych, 

konferencyjnych, w tym 

konferencji i kół studenckich 

 

  

Udział interesariuszy 

zewnętrznych w kształceniu na 

prowadzonych 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 
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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 

 

  

Wspólne przedsięwzięcia z 

podmiotami zewnętrznymi 

(Organizacja wspólnych 

przedsięwzięć o charakterze 

społecznym, kulturalnym etc.) 

 

  

Inne formy współpracy   

   

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 

 

NAZWIASKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SPRAWOZDANIE:  
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INSTRUKCJA 13 

POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W AKADEMII MAZOWIECKIEJ W 

PŁOCKU 

              ROZDZIAŁ I 

                    POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Mazowieckiej  w 

Płocku przyjmowany jest uchwałą Senatu Akademii Mazowieckiej w 

Płocku. 

2. Potwierdzanie efektów uczenia się obejmuje identyfikację, dokumentację, 

ocenę i poświadczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. 

3. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia 

się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na 

określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada: 

a) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo 

b) kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, do której 

przyporządkowany jest kierunek albo dyscypliny wiodącej, w przypadku 

przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny. 

4.  Proces potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Mazowieckiej w 

Płocku podlega ocenie w ramach funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Mazowieckiej w Płocku.  

5. Proces potwierdzania efektów uczenia się podlega właściwemu 

dokumentowaniu. 

6.   Potwierdzanie efektów uczenia się nie dotyczy 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 
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INSTRUKCJA NR 14 

MONITOROWANIE SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO 

SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII MAZOWIECKIEJ 

W PŁOCKU 

§ 1 

Kryteriami skuteczności funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia jest liczba dostrzeganych braków, nieprawidłowości, słabych stron systemu 

i podejmowanie na tej podstawie działań naprawczych. 

Sprawdzanie skuteczności systemu odbywa się za pomocą następujących procedur i 

dobrych praktyk funkcjonujących w Uczelni:  

1) zbiorcze zestawienie przez zespoły ds. jakości kształcenia problemów, braków, 

nieprawidłowości dotyczących procesu kształcenia, przygotowywanie 

propozycji działań naprawczych i wprowadzanie ich w życie 

2) przygotowywanie samooceny jednostek organizacyjnych i administracyjnych 

uczelni wraz ze wskazaniem działań doskonalących w odpowiedzi na 

dostrzeżone nieprawidłowości 

3) przygotowywanie sprawozdania z oceny procesu kształcenia oraz przyjmowanie 

przez radę programowo-dydaktyczną planów naprawczych;  

4) przygotowywanie przez pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia 

sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

wraz z propozycją planów naprawczych.  

§ 2 

Przedstawiciel wydziału ds. jakości kształcenia we współpracy z dziekanem wydziału 

przygotowuje corocznie ocenę skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia (Załącznik nr 1). 
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ZAŁĄCZNIK 1 

do Instrukcji nr 14 w sprawie 

monitorowania skuteczności 

funkcjonowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 

 

Ocena skuteczności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia 
 

„BYŁO” 

WYNIKI OCENY 

„JEST” 

DZIAŁANIA 

DOSKONALĄCE 

 

„BĘDZIE” 

WYNIKI POWTÓREJ OCEN ZE 

WSKAZANIEM TERMINU I OSÓB 

ODPOWIEDZIALNYCH ZA 

WYKONANIE DZIAŁANIA 
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INSTRUKCJA NR 15 

PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI W AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W 

PŁOCKU 

Postanowienia ogólne 

 § 1 

1. Procedura antydyskryminacyjna w Akademii Mazowieckiej w Płocku obejmuje 

zasady przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji w Akademii Mazowieckiej  w 

Płocku oraz tryb postępowania antydyskryminacyjnego.  

2. Przepisy procedury antydyskryminacyjnej stosuje się do pracowników 

pozostających w stosunku pracy z Akademią Mazowiecką w Płocku oraz do 

studentów Akademii Mazowieckiej w Płocku. 

§ 2 

1. Procedura antydyskryminacyjna ma na celu w szczególności:  

1) przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie Uczelni; 

2) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia działań 

antydyskryminacyjnych; 

3) wyciąganie konsekwencji wobec osób dopuszczających się dyskryminacji;  

4) wspieranie działań mających na celu budowanie i umacnianie pozytywnych; 

relacji interpersonalnych między pracownikami oraz studentami. 

 § 3 

2. Użyte w procedurze określenia rozumiane są w następujący sposób: 

1)  Komisja ds. Dyskryminacji - organ kolegialny powoływany przez 

Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku do rozpatrywania skarg 

dotyczących dyskryminacji oraz przeciwdziałania i zapobiegania 

zjawiskom dyskryminacji na zasadach określonych w niniejszej 

regulacji;   

2) Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 

mianowania, powołania, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane 

stanowisko;  

3)  Student – osoba posiadająca status 
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studenta w Akademii Mazowieckiej  w Płocku; 

4)  Dyskryminacja pracownika – nierówne traktowanie w zakresie 

nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, 

awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 

seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub 

nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

zarówno w formie dyskryminacji bezpośredniej jak i pośredniej;  

5)  Dyskryminacja studenta – bezprawne pozbawienie lub ograniczenie 

praw studenta albo nierównomierne traktowanie ze względu na płeć, 

wiek, niepełnosprawność, narodowość, rasę, przekonania, zwłaszcza 

polityczne lub religijne, oraz przynależność związkową, a także 

przyznanie z tych względów niektórym studentom mniejszych praw niż 

te, z których korzystają inni studenci. 

 

Przeciwdziałanie dyskryminacji 

   § 4 

1. W celu przeciwdziałania dyskryminacji Władze Uczelni zobowiązane są 

podejmować wszelkie dozwolone przepisami prawa działania polegające w 

szczególności na:  

1) promowaniu pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego 

postaw i zachowań w relacjach między pracownikami oraz pracownikiem a 

studentem;  

2) upowszechnianiu wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji, metod 

zapobiegania jego występowaniu oraz konsekwencji jego wystąpienia;  

3) monitorowaniu problematyki antydyskryminacyjnej i stosowaniu 

procedur antydyskryminacyjnych w praktyce.  
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Postępowanie antydyskryminacyjne 

      § 5 

1. Każdy pracownik oraz każdy student, który czuje się ofiarą dyskryminacji ma 

prawo żądać podjęcia przez Władze Uczelni działań zmierzających do 

wyeliminowania tych zjawisk, zniwelowania ich skutków oraz zastosowania 

przewidzianych przez przepisy prawa sankcji wobec osób dopuszczających się 

danego naruszenia.  

§ 6 

2. Pracownik lub student, którzy uznali, że zostali poddani dyskryminacji, mogą 

ten fakt zgłosić pisemnie w formie skargi do Władz Uczelni. 

3. Pracownicy i studenci Uczelni mogą wysyłać zgłoszenia o sytuacjach noszących 

znamiona dyskryminacji na adres e-mail: sekretariatrektora@mazowiecka.edu.pl 

albo przesyłać korespondencyjnie na adres Sekretariat Rektora z adnotacją na 

kopercie „dyskryminacja”. 

4. Skarga powinna zawierać w szczególności: 

1) informacje, jakie działania lub zachowania pracownik/student uznał 

za dyskryminację; 

2) opis zachowań, ewentualne dowody bądź świadków na poparcie 

przytoczonych  okoliczności; 

3) wskazanie osób, którzy w opinii skarżącego dopuścili się wobec 

niego dyskryminacji; 

4) datę i własnoręczny, czytelny podpis pracownika/studenta. 

5. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.  

     § 7 

1.  Rektor, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania skargi dotyczących 

dyskryminacji, powołuje Komisję ds. Dyskryminacji, zwaną dalej „Komisją”, w 

składzie: 

1) dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich;  

2) dwóch przedstawicieli Samorządu Studenckiego; 

3) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;  

4) radca prawny;  

5) pracownik Działu Kadr i Spraw Socjalnych. 
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2. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga dotycząca 

stosowania dyskryminacji ani bezpośredni lub pośredni przełożony skarżącego, 

pracownik oskarżony o działanie dyskryminacyjne, bezpośredni lub pośredni 

przełożony oskarżonego o dyskryminację, osoba będąca małżonkiem, krewnym 

lub powinowatym. 

3. Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego. 

4. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji 

zdobytych w trakcie lub w związku z rozpatrywaną skargą. 

5. Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący, stosownie 

do potrzeb prowadzonego postępowania.  

§ 8 

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) organizacja pracy Komisji, w tym przechowywanie dokumentacji 

prowadzonych spraw na czas pracy Komisji; 

2) zwoływanie posiedzeń Komisji; 

3) przedłożenie Rektorowi Uczelni stanowiska Komisji ds. Dyskryminacji 

w rozpatrywanej sprawie.  

2. Członkowie Komisji, działają zgodnie z zasadami: 

1) poufności; 

2) bezstronności; 

3) ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz  

rozwiązanie problemu. 

3. Członkowie Komisji ds. Dyskryminacji upoważnieni są do przeglądania 

dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia sprawy. 

4. Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, podpisany przez 

Przewodniczącego i wszystkich obecnych członków Komisji. Protokół powinien 

zawierać w szczególności: 

1) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonego 

postępowania; 

2) zeznania świadków; 
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3) rozstrzygnięcie o zasadności skargi lub jej bezzasadności; 

4) proponowane działania i środki prawne. 

 5. Po wysłuchaniu skarżącego oraz osoby obwinionej o stosowanie dyskryminacji 

i ewentualnych świadków, po rozpatrzeniu dowodów przez ich przedłożonych, 

Komisja dokonuje oceny zasadności skargi i ocenę tę wraz z wnioskami i 

rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań przekazuje Rektorowi Uczelni. 

6. Komisja przyjmuje ocenę i rekomendacje zwykłą większością głosów. 

7. Przewodniczący Komisji przekazuje Rektorowi Uczelni stanowisko Komisji, 

wraz z protokołem z przebiegu postępowania, niezwłocznie, nie później niż w 

ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego.  

8. Zakończenie postępowania powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy od dnia 

złożenia skargi. W uzasadnionych przypadkach Rektor Uczelni, na wniosek 

Przewodniczącego Komisji może przedłużyć termin zakończenia postępowania, 

o czym Przewodniczący zawiadamia strony postępowania. 

§ 9 

1. W razie uznania skargi za zasadną, Rektor podejmuje działania zmierzające do 

wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i mające na celu 

przeciwdziałania ich powstawaniu. 

2. W każdym przypadku stwierdzonej dyskryminacji Władze Uczelni podejmują 

działania zapobiegające powstawaniu podobnych sytuacji, w szczególności 

poprzez działania o charakterze informacyjnym.   

3. W każdym przypadku stwierdzonej dyskryminacji Władze Uczelni zobowiązują 

się do udzielania niezbędnej pomocy ofiarom dyskryminacji. 

Poufność 

1. Osoby biorące udział w postepowaniu wyjaśniającym skargę dotyczącą 

dyskryminacji zobowiązane są do zachowania poufności co do wszystkich 

faktów poznanych w jego toku. 

2. Członkowie Komisji nie mogą kopiować i rozpowszechniać dokumentów 

dotyczących rozpatrywanego przypadku dyskryminacji. 

3. Świadkowie biorący udział w posiedzeniach Komisji są zobowiązani do 

zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i okoliczności, z którymi zapoznali 

się w toku postępowania wyjaśniającego. 

4. Dane zawarte w materiałach i dokumentach Komisji 
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Antydyskryminacyjnej podlegają ochronie przewidzianej dla ochrony danych 

osobowych. 

§ 10 

Prowadzone przez Komisję ds. Dyskryminacji postępowanie nie wyłącza możliwości 

skierowania przez każdą ze stron sprawy na drogę postepowania sądowego. 
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HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA W AKADEMII MAZOWIECKIEJ  W PŁOCKU 

 
 

 

Termin Osoba/osoby odpowiedzialne Działanie 

Wrzesień Zespoły ds. Jakości Kształcenia 

 

Przygotowanie raportu dotyczącego współpracy 

wydziału/kierunków z przedstawicielami otoczenia 

społeczno-gospodarczego 

Październik Koordynator do Spraw Ankietyzacji w 

Uczelni 

a) analiza ankiet przeprowadzonych wśród 

kandydatów na studentów w Akademii 

Mazowieckiej  w Płocku 

b) przesłanie opracowanych wyników do 

Dziekanów oraz Pełnomocnika Rektora ds. 

jakości kształcenia  

Październik Zespoły ds. Jakości Kształcenia c) przeprowadzenie analizy wybranych prac 

zaliczeniowych/egzaminacyjnych/dyplomo

wych 

d) przeprowadzenie analizy kart przedmiotów 

 

Październik Zespoły ds. Jakości Kształcenia 

 

e) Zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia w pełnym składzie. 

Omówienie następujących zagadnień: 

- wyniki analizy wybranych prac 

zaliczeniowych/egzaminacyjnych/dyplomo

wych  

-- wyniki analizy wybranych kart 

przedmiotów 

-wyniki analiz sprawozdań z realizacji 

efektów uczenia się składanych przez 

wykładowców, opiekunów praktyk 

zawodowych z ramienia Uczelni oraz 

opiekunów praktyk zawodowych z 

ramienia zakładów pracy 

- wyniki okresowych przeglądów 

programów  

-efekty współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym 

-wyniki procesu ankietyzacyjnego 

przeprowadzonego wśród studentów 

-wyniki konsultacji przeprowadzonych 

wśród studentów  

-inne zagadnienia istotne z punktu widzenia 

jakości kształcenia 
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Listopad Dziekan/Zespół ds. Jakości 

Kształcenia/Rada Programowo-

dydaktyczna 

a) Opracowanie wskaźników dotyczących 

skuteczności wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia w 

odniesieniu do obszarów wpływających 

na jakość kształcenia (opracowują  

b) przygotowanie sprawozdania z realizacji 

procesu kształcenia wraz z 

przedstawieniem planów naprawczych. 

Dołączenie do sprawozdań protokołów z 

posiedzeń Zespołów ds. Jakości kształcenia 

(dwa protokoły: z posiedzenia zespołów, 

które odbywają się w miesiącach: marzec, 

październik) 

c) przedstawienie na posiedzeniu Rady 

programowo-dydaktycznej sprawozdania z 

realizacji procesu kształcenia wraz z 

planami naprawczymi. 

 

Październik Opiekunowie roku/Przedstawiciele 

Kierunku/Wydziału ds. Jakości 

Kształcenia/Kierownicy Zakładów 

spotkania informacyjne (adaptacyjne) ze studentami 

każdego roku studiów 

Listopad Kierownik 

Zakładu/Dziekan/Kierownik Studium 

sporządzenie planu hospitacji w semestrze 

zimowym 

 

Listopad Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 

Kształcenia 

przedłożenie Prorektorowi ds. Studenckich i 

Dydaktyki sprawozdania z realizacji procesu 

kształcenia wraz z planami naprawczymi 

 

Luty Nauczyciele akademiccy a) przygotowanie sprawozdań z osiągniętych 

przez studentów efektów uczenia się w 

ramach poszczególnych przedmiotów  

b) dostarczenie ich do Dziekana/Kierownika 

Studium 

Marzec Zespół ds. Jakości Kształcenia 

 

a) ocena weryfikacji prac pisemnych i 

egzaminacyjnych 

b) analiza sprawozdań złożonych przez 

wykładowców w sprawie realizacji 

przedmiotu 

c) analiza wyników ankiet dotyczących oceny 

nauczycieli akademickich 
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Marzec Koordynator ds. Ankietyzacji w 

Uczelni 

a)  analiza ankiet dotyczących oceny 

nauczycieli akademickich w semestrze 

zimowym 

b)  analiza ankiet na temat jakości 

świadczonych usług przez komórki 

administracyjne  

c)   przesłanie opracowanych wyników do 

Dziekanów/Zespołów ds. Jakości 

Kształcenia oraz Pełnomocnika Rektora 

ds. jakości kształcenia 

Marzec Kierownik Zakładu/ 

Dziekan/Kierownik Studium 

a) sporządzenie planu hospitacji w semestrze 

letnim 

 

Marzec Zespół ds. Jakości Kształcenia 

 

a) przeprowadzenie spotkań (konsultacji) z 

przedstawicielami studentów każdego 

kierunku i formy studiów w sprawie jakości 

kształcenia.  

b) sporządzenie protokołu ze spotkania 

Kwiecień Zespół ds. Jakości Kształcenia 

 

a) przeprowadzenie analizy funkcjonujących 

programów kształcenia wg. 

przygotowanego wzoru 

Marzec 

/Kwiecień 

Rady programowo-dydaktyczne/ 

Dziekan 

a) przedstawienie przez Dziekana  

sprawozdania z oceny procesu kształcenia, 

w tym:  

• wyników oceny nauczycieli 

akademickich dokonywanej przez 

studentów 

• wyników hospitacji zajęć 

dydaktycznych 

• efektów prac zespołów do spraw 

jakości kształcenia 

• wyników monitorowania losów 

absolwentów 

 

Maj Dziekan/Kierownicy/Dyrektorzy  a) przeprowadzenie samooceny działalności 

wydziału/studium według wzoru załącznika 

b) przekazanie samooceny Pełnomocnikowi 

Rektora ds. Jakości Kształcenia 

Czerwiec Dziekanat/ Dziekan/Kierownicy 

Zakładów 

a) przeprowadzenie ankietyzacji dotyczącej 

oceny nauczycieli akademickich i jakości 

świadczonych usług przez komórki 

administracyjne 

b) przeprowadzenie hospitacji zajęć 

dydaktycznych  
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Czerwiec/ 

Wrzesień 

Nauczyciele akademiccy a) przygotowanie sprawozdań z osiągniętych 

przez studentów efektów uczenia się w 

ramach poszczególnych przedmiotów za 

okres ostatniego semestru 

b)  dostarczenie ich do dziekanatu 

Wrzesień 

 

Koordynator ds. Ankietyzacji w 

Uczelni  

a) analiza ankiet oceny nauczycieli 

akademickich dokonywanej przez 

studentów 

b) przesłanie wyników ankiet do Dziekana/ 

Kierowników Studium oraz Pełnomocnika 

Rektora ds. Jakości Kształcenia 

 

 

  

 

 

 

 


