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Warszawa, 28 listopada 2017 

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok ak. 2016/2017 

Wydział Turystyki i Rekreacji 

 Informacje wstępne  

 Podstawa prawna  

- Zarządzenie Nr 69/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznej Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 16 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji oraz 

sprawozdawczości w AWF Warszawa.  

- Uchwała nr 71/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia polityki jakości, celów 

uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu wyboru jednostek 

odpowiedzialnych za działanie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz 

określenia ich kompetencji i zakresu odpowiedzialności, a także wprowadzenia ogólnych zasad 

funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

- Uchwała Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie: zmian w uchwale Nr 15/2011/2012 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 

roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego kompilującego uchwałę 

Nr 15/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z 

dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wraz z aneksem nr 1 z dnia 10 lipca 

2012 r. oraz uchwałę Nr 84/2011/2012 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad 

wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz 

kursów dokształcających.  

- Zarządzenie Nr 14/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie 

zapewniania jakości kształcenia obowiązujących w AWF Warszawa.  

- Zarządzenie Nr 15/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przeglądu systemu 

zapewniania jakości kształcenia, obowiązującej w AWF Warszawa, oraz wzoru protokołu 

przeglądu systemu zapewniania jakości kształcenia.  

Skład zespołu opracowującego sprawozdanie  

- dr Agnieszka Bołdak,  

- dr Anna Czajkowska, 

- dr Janusz Matusiak,  

- dr Hanna Prószyńska-Bordas 

- dr Przemysław Płoskonka   

 

1. Polityka i procedury zapewnienia jakości kształcenia w jednostce  

a) W roku akademickim 2016/2017 funkcjonował Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia 
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(dokument ten jest na bieżąco aktualizowany, zgodnie z wypracowanymi zaleceniami poszczególnych 

zespołów). Działania te koncentrowały się w trzech zakresach: 

- realizacji procedur związanych z hospitacją zajęć dydaktycznych (na poziomie Zakładów oraz 

Katedr), analizy danych z ankietyzacji studentów w wydziale, oceny jakości prac magisterskich i 

licencjackich, przeglądu dokumentacji efektów kształcenia na poziomie zakładów (osoby 

odpowiedzialne za przeprowadzenie przeglądu – kierownicy Zakładów); 

- analizy ankiet ogólnouczelnianych, która to następowała i następuje to z dużym opóźnieniem; 

- uwag w wyniku audytu na temat funkcjonowania systemu jakości na wydziale (był on 

przeprowadzany po raz pierwszy). 

Działania w innych zakresach ujęte są w opisie poszczególnych obszarów w dalszych częściach 

niniejszego sprawozdania. 

W roku akademickim 2016/2017 dokonano zmiany Przewodniczącego Zespołu ds. Analiza Jakości 

Kształcenia. 

b) Utrudniony  był przepływ informacji między WKdsJK a Zespołem ds. Analiz Jakości Kształcenia 

(brak terminowego dokonywania analizy ankietyzacji ogólnouczelnianej i przekazywania raportów 

podsumowujących). Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia nadal nie jest spójnym 

dokumentem stanowiącym podstawę pracy na Wydziale. Duże problemy w roku akademickim 2016/2017 

były z zaangażowaniem studentów w działania poszczególnych zespołów i komisji (brak chętnych, 

nieobecność na spotkaniach). Brak było przepływu informacji pomiędzy przedstawicielami Wydziału w 

strukturach UKdsJK a przedstawicielami Wydziału oraz członkami WKdsJK. 

c) Rekomendacje: 

- poszerzenie składu zespołu, ewentualna zmiana osoby odpowiedzialnej za: reprezentowanie 

Wydziału w strukturach uczelnianych oraz za otrzymywanie i przekazywanie do dalszych analiz 

baz danych (brak przepływu informacji wewnątrz zespołu co skutkuje nieterminową realizacją 

analiz i raportów); 

- ponowna modyfikacja w semestrze zimowym 2017/2018 Wydziałowego Systemu Jakości 

Kształcenia na spotkaniu z Dziekanem, Prodziekanami, Kierownikami Katedr i Zakładów, 

członkami WKdsJK; 

- postulujemy zorganizowanie specjalnego spotkania z wydziałowymi przedstawicielami 

Samorządu Studentów w celu aktywizacji studentów do prac nad jakością;  

- zobligowanie przez Dziekana przedstawicieli Wydziału w strukturach UKdsJK do pisemnego 

składania sprawozdań ze spotkań. 

1.1. Dokumentacja Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

a) W roku sprawozdawczym 2016/2017, w celu zapewnienia należnej jakości kształcenia w Wydziale 

Turystyki i Rekreacji działały następujące komisje: 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

Wydziałowa Komisja Nauki 

Wydziałowa Komisja Dyscyplinarna 

Wydziałowa Komisja Stypendialna 

Wydziałowa Komisja Wyborcza 

Wydziałowa Komisja Konkursowa. 

   Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia składa się z pięciu zespołów pracujących nad 

określonymi procedurami oraz realizacją zadań.  
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Zespoły wchodzące w skład WKdsJK: 

Zespół ds. Programów Kształcenia 

Zespołu ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych 

Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

Zespołu ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia 

Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia 

Zespołu ds. Kontaktów z Pracodawcami 

Zespołu ds. Przekształcenia profilu studiów II stopnia z „ogólnoakademickiego” na  „praktyczny”. 

 Poszczególne zespoły WKdsJK pracowały wg zakresów obowiązków oraz harmonogramów ustalonych 

w końcu ubiegłego roku sprawozdawczego. Ponadto w analizowanym roku sprawozdawczym korzystano 

dodatkowo z poniższych dokumentów: 

Pismo Okólne nr 14/2016/2017 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 roku dot. procedury egzaminu 

dyplomowego dla studentów studiów  I° w  roku akademickim 2016/2017 kończących studia zgodnie 

z cyklem kształcenia oraz studentów po wznowieniu studiów, a także realizujących studia w ramach 

podwójnego dyplomowania; 

 

Pismo Okólne nr 15/2016/2017 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2017 roku dot. procedury egzaminu 

dyplomowego dla studentów studiów II°w  roku akademickim 2016/2017 kończących studia zgodnie 

z cyklem kształcenia oraz studentów po wznowieniu studiów; 

 

Pismo Okólne nr12/2016/2017 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w   sprawie: 

przeprowadzenia   okresowej   oceny   nauczycieli   akademickich   w   roku   akademickim 

2016/2017; 

 

Pismo Okólne nr 2/2016/2017 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28.09.2016 r. dotyczy: zasad organizacji i 

prowadzenia hospitacji;  

 

Pismo Okólne nr 9 /2016/2017Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20.03.2017r.W sprawie: aktywizacji działań na 

rzecz zapewnienia jakości kształcenia Wydziału Turystyka i Rekreacja; 

 

Pismo Okólne nr 20/2014/2015 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 01.07.2015 roku w sprawie: powołania zespołu 

celem przygotowania planu i programu studiów dualnych na studiach I° kierunek – turystyka i 

rekreacja.  

W roku sprawozdawczym poszczególne zespoły opracowały zakresy swoich zadań i plany działania na 

bieżący rok. 

b) W obszarze związanym z dokumentacją systemu zapewnienia jakości kształcenia w roku 

sprawozdawczym stwierdzono liczne nieprawidłowości. Przede wszystkim brak jest wyczerpujących 

sprawozdań niektórych komisji i zespołów. Przedstawione analizy często nie prezentują konkretnych 

wniosków i ocen, zgodnych z przekazanym im schematem (Wytycznymi Zespołu ds. Oceny Jakości i 

Efektów Kształcenia, patrz poniżej).  

Wytyczne do sporządzania raportów w poszczególnych obszarach sprawozdania WSZJK 

1. Struktura raportu każdego obszaru powinna być ujęta w trzech zakresach:  
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A. diagnoza, opis zagadnień danego obszaru w analizowanym okresie (rok sprawozdawczy). 

W tym koniecznie trzeba opisać – jak i czy realizowano rekomendacje z poprzedniego roku;                                                                                                                                                  

 UWAGA. Pomocne i szczegółowe wytyczne dla danych obszarów zawarte są w 

Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora AWF nr 14/2014/2015 (41 stron). Oczywiście dany 

Zespół/Komisja powinien zapoznać się głównie ze swoim (lub tylko) raportowanym 

obszarem.  

B. wstępna ocena pkt „A” (krytyczna analiza) np. czy i co zauważono jako nieprawidłowości 

(lub prawidłowości), odchylenia w opisywanym obszarze; 

C.   propozycje usprawnienia, korekty odchyleń, doskonalenia czy zmian w opisywanym 

obszarze.  

2. Do każdego raportu z danego obszaru powinien być załączony tzw. materiał źródłowy, na 

podstawie którego tworzono wnioski Zespołu/Komisji zawarte w punktach „B” i „C”. 

Oczywiście nie wszystkie szczegóły tylko materiał zbiorczy np. przy ankietach tylko końcowa 

tabela zbiorcza. 

Ponadto cząstkowe raporty poszczególnych zespołów i komisji są przesyłane nieterminowo. 

c) Wskazane jest również  opracowanie stałych procedur, formuł a szczególnie mierników, dzięki którym 

można weryfikować progres lub regres w stosunku do lat ubiegłych.  

1.2. Udział studentów w działaniach dotyczących zapewniania jakości kształcenia  

a) W Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia formalnie było przypisanych 12 przedstawicieli 

studentów. Zaangażowanie studentów ograniczało  się do udziału w  ankietyzacji. 

b) Brak jest informacji o świadomych działaniach studentów na rzecz jakości kształcenia w wydziale. 

c) Należy zdecydowanie zwiększyć liczbę studentów zaangażowanych w kształtowanie procesu jakości w 

wydziale, w prace poszczególnych zespołów i komisji. 

2. Programy kształcenia, efekty kształcenia, ocenianie studentów 

2.1. Opracowanie i zatwierdzanie programów kształcenia  

a) Zespół ds. Programów Kształcenia w roku akademickim 2016/2017 pracował w oparciu o Pismo 

Okólne nr 4/2016/2017 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji z dnia 24.10.2016 roku. 

Przeprowadzono kontrolę: kart przedmiotów, sposobów weryfikacji efektów kształcenia oraz rozkładu 

natężenia efektów kształcenia (matryca) w procesie edukacji.  

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie kontroli uczyniono kierowników poszczególnych 

zakładów. Kierownicy Zakładów dostarczyli do przewodniczącej Zespołu poprawione karty 

przedmiotów, matryce efektów kształcenia, listy metod weryfikacji efektów kształcenia i listy literatury 

brakującej w bibliotece AWF Warszawa. Następnie Zespół przeprowadził kontrolę dostarczonych 

materiałów stwierdzając brak 11 kart przedmiotów oraz listy brakującej literatury w kilku Zakładach. Na 

skutek monitów Zespołu, część brakującej dokumentacji została dostarczona. 

Następnym poruszanym przez Zespół zagadnieniem było dopasowanie programu studiów I stopnia do 

wymogów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

warunków prowadzenia studiów: „Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym 

przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS…”. Prace Zespołu 

doprowadziły do zatwierdzenia przez Radę Wydziału, w dniu 11 lipca 2017 roku, programu studiów I 

stopnia spełniającego ten wymóg. 

W związku z Uchwałą Nr 70/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie: dodatkowych wytycznych dla rad wydziałów w 

zakresie tworzenia programów kształcenia, w tym programów studiów, Zespół ds. Programów 

Kształcenia podjął dalszą pracę celem dostosowania programów na studiach pierwszego i drugiego 

stopnia do nowych wymagań. Efektem tej pracy było zatwierdzenie w dniu 4 października programów 
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spełniających wskazówki zawarte w Uchwale Senatu. 

 W sprawozdaniu oceny własnej jednostki 2015/16 zwrócono uwagę, iż prace nad zmianą profilu 

studiów II stopnia powinny rozpocząć się niezwłocznie po rozpoczęciu pracy nowych władz wydziału, z 

uwzględnieniem potrzeb pracowników, studentów oraz pracodawców. 

Wydziałowy Zespół ds. zmiany profilu z ogólnoakademickiego na praktyczny dla studiów II 

stopnia (Zespół ds. ZPzOnP) został powołany uchwałą nr 8/2016/2017 Rady Wydziału Turystyki i 

Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniu 13.09.2016 r.  

Dokumentacja wypracowana przez zespół: 

- efekty kształcenia, zatwierdzone przez senat uczelni uchwałą nr 37/2016/2017 z dnia 21.03.2017; 

- matryca efektów kształcenia; 

- karty przedmiotów (sylabusy); 

- plan  studiów stacjonarnych dla cyklu 2017_2019 zatwierdzony uchwałą rw z dnia 04.04.2017; 

- plan studiów niestacjonarnych dla cyklu 2017_2019 zatwierdzony uchwałą rw z dnia 04.04.2017; 

- program studiów stacjonarnych dla cyklu 2017_2019 zatwierdzony uchwałą rw z dnia 

04.04.2017; 

- program  studiów niestacjonarnych dla cyklu 2017_2019 zatwierdzony uchwałą rw z dnia 

04.04.2017; 

- kody przedmiotów. 

W trakcie przygotowywania dokumentacji dydaktycznej na każdym etapie prowadzone były 

konsultacje z pracownikami wszystkich Katedr Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz przygotowywane 

dokumenty opiniowane były przez Wydziałową Komisję ds. Jakości i Samorząd Studencki. 

b) Nie udało się zrealizować niektórych rekomendacji WKds.JK z ubiegłego roku sprawozdawczego : 

- pomimo przeprowadzenia analizy programów kształcenia uwzględniających wypowiedzi 

studentów kończących studia i studentów studiów II stopnia nie udało się wypracować nowego 

programu studiów I i II stopnia;  

- nie podjęto działań w sprawie poprawy jakości realizowanych specjalizacji;  

- nie doprowadzono do zamieszczenia na Wirtualnej Uczelni kart przedmiotów oraz planów i 

programów studiów na stronie Uczelni. 

 W roku akademickim 2017/2018, oprócz zadań pojawiających się na bieżąco, zespół zajmie się nie 

zrealizowanymi rekomendacjami z roku akademickiego 2016/2017. 

c) Rekomendacje  Zespołu ds. Programów Kształcenia: 

- należy rozważyć odniesienie efektów kształcenia do więcej niż jednego obszaru kształcenia; 

warto dodać obszar nauk społecznych; 

- efekty kształcenia powinny uwzględniać odniesienie do sektorowych ram kwalifikacyjnych w 

turystyce; 

- matryca efektów kształcenia wskazuje na zbyt duże nasilenie jednych efektów, a znikome innych, 

może warto nad tym popracować, aby zrównoważyć; 

- liczba efektów powinna być mniejsza, aby ułatwić działania związane z weryfikacją ich 

osiągania; w związku z tym ich opisy powinny być bardziej ogólne;  

- należy przeprowadzać spotkania z pracodawcami oraz ankietyzację interesariuszy (nauczycieli 

akademickich, studentów, absolwentów);  

- należy prowadzić bieżącą weryfikację dokumentacji dydaktycznej  do aktualnych rozporządzeń 

MNISW oraz zarządzeń rektora i uchwał senatu. 
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2.1.1. Wyniki badania opinii kandydatów na studia I i II stopnia kierunku turystyka i rekreacja 

Brak jest badań kandydatów pragnących rozpocząć studia na kierunku turystyka i rekreacja. 

2.1.2. Raport z ankiety studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Turystyki i 

Rekreacji 

a) Ankieta studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia została przeprowadzona w połowie 

stycznia 2017 roku. Jej celem było pozyskanie opinii studentów na temat jakości studiowania na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz wprowadzenia zmian programowych. Kluczowym pytaniem było 

pytanie dotyczące opinii studentów na temat sensowności podziału kierunku na dwie osobne specjalności: 

Rekreację i Turystykę oraz pytanie dotyczące ich wyboru w takiej sytuacji. 

W ankiecie wzięło udział 70 studentów co stanowiło 67,96% ogółu studentów rocznika drugiego. Ankieta 

składała się z 14 pytań. Szczegółowe dane na ten temat znajdują się w raporcie Zespołu ds. Analiz 

Jakości Kształcenia.  

b) Na podstawie danych z ankiet można stwierdzić, że studenci II stopnia studiów stacjonarnych wyrażają 

pozytywne bądź neutralne opinie na temat atrakcyjności studiowania na Wydziale Turystyki i Rekreacji 

AWF. Za najmocniejsze strony wydziału studenci uznają prowadzone przez AWF obozy, koleżanki i 

kolegów z którymi studiują oraz specjalizacje realizowane na wydziale. Do najsłabszych stron można 

zaliczyć praktyki, działalność naukową oraz program studiów. Warto jednak nadmienić, że program był 

oceniany przez podobną część studentów zarówno jako dobry i jako zły. Jeśli chodzi o działalność 

naukową, warto podkreślić, że aktualnie tj. od roku 2017/2018 studia II stopnia są studiami o profilu 

praktycznym, stad też prawdopodobnie mniejsze zaangażowanie studentów w rozwój nauki. 

c) W kolejnym roku sprawozdawczym należałoby uzupełnić raport o wyniki badań: kandydatów na studia 

TiR, absolwentów, pracodawców oraz studentów I stopnia na temat oceny atrakcyjności studiowania na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF.  

Wyniki ankiet pokazały, że duża część studentów jest zainteresowana podziałem na dwie specjalności 

(Turystykę i Rekreację). W związku z tym należy kontynuować dyskusję w celu modyfikacji programu, 

który spełniłby oczekiwania ze strony studentów. 

2.1.3. Wyniki badań opinii absolwentów Wydziału TiR 

Brak jest badań opinii absolwentów studiów kierunku Turystyka i Rekreacja. 

2.1.4. Wyniki badania opinii studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017 

Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia  w roku akademickim 2016/2017 pracował w oparciu o Pismo 

Okólne nr 4/2016/2017 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji z dnia 24.10.2016 roku.  

Zespół monitorował i analizował jakość kształcenia zgodnie z § 3 Uchwały nr 71/2012/2013 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku.  

a) W ankiecie osób kończących studia stacjonarne I stopnia, przeprowadzonej przez AWF Warszawa w 

roku 2016 wzięły udział 24 osoby. Ankieta dotyczyła osób kończących studia w ww. roku i składała się z 

6 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego. Szczegółowe dane zawarte są w raporcie Zespołu Analiz 

Jakości Kształcenia. 

b) Analizując powyższe dane, można uznać, że najniżej ocenianymi kategoriami były: oferta Uczelni w 

zakresie łatwości w odnalezieniu sal wykładowych i seminaryjnych oraz obiektów sportowych i 

dostępności obiektów sportowych i dydaktycznych poza zajęciami ujętymi w planie studiów.   

Dość nisko oceniane były również: system praktyk zawodowych, dostosowanie infrastruktury Uczelni do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość uczestnictwa w studenckich kołach naukowych, przydatność 

zdobytej wiedzy w kontekście przyszłej pracy zawodowej, wyposażenie sal wykładowych i 

seminaryjnych, szansę na rynku pracy po zakończeniu studiów.    

Do elementów, które zostały ocenione pozytywnie bądź neutralnie można zaliczyć: obsługę i przydatność 
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informacji uzyskanych w dziekanacie, program studiów, dostosowanie liczebności grup do formy zajęć, 

zgodność treści przekazywanych na zajęciach z treściami zawartymi w kartach przedmiotów.  

Wysoko oceniane przez studentów były również: bezpieczeństwo w czasie zajęć realizowanych w 

obiektach sportowych, bezpieczeństwo w czasie zajęć realizowanych w salach wykładowych i 

seminaryjnych, dostępność i różnorodność punktów gastronomicznych.  

c) Z perspektywy Wydziału Turystyki i Rekreacji należałoby się zastanowić nad poprawą oferty praktyk 

zawodowych, kół naukowych, specjalizacji i studiów podyplomowych. Skłania również do zastanowienia 

bardzo zła ocena szans osób kończących studia na rynku pracy oraz przydatności zdobytej wiedzy w 

kontekście przyszłej pracy zawodowej. 

Wskazane są też działania na rzecz podniesienia kompetencji studentów podlegające najniższej ich 

ocenie. Problemem jest zdobywanie przez studentów specjalistycznych umiejętności zawodowych, należy 

przeanalizować jego przyczyny (np. brak specjalistycznych programów, dostępu do odpowiedniej 

infrastruktury). Zdecydowanie należy spopularyzować współpracę studentów z Biurem Karier AWF. 

2.1.5. Wyniki badania pracodawców nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem kompetencji i 

kwalifikacji zawodowych absolwentów AWF Warszawa  

Brak jest badań z tego zakresu w roku sprawozdawczym 

2.2. Weryfikacja efektów kształcenia  

a) Poniższa analiza ocen dotyczy zimowej sesji egzaminacyjnej i została przeprowadzona po jej 

zakończeniu w lutym 2017 roku. Otrzymano dane od 42 pracowników dydaktycznych dla 50 

przedmiotów. 

Wyniki: 

- średnia ocen wystawionych w obu terminach z wszystkich analizowanych przedmiotów w 

semestrze zimowym 2016/2017 wyniosła 3,55; 

- średnia ocen wystawionych w terminie I z wszystkich analizowanych przedmiotów wyniosła 

3,74, zaś w terminie II 3,04; 

- średnia ocen wystawionych w terminie I z ćwiczeń wynosiła 3,88;  

- średnia ocen wystawionych w terminie I z zaliczenia lektoratów wyniosła 3,67, zaś z 

egzaminu z języka 3,62;  

- średnia ocen wystawionych w I terminie z wykładów kończących się zaliczeniem wyniosła 

3,62, zaś z wykładów kończących się egzaminem 3,31. najniższa średnia ocen dla wykładów 

kończących się zaliczeniem została zanotowana dla przedmiotu międzykulturowość i wynosiła 

2,98, najwyższa dla przedmiotu planowanie przestrzeni turystycznej i wynosiła 4,64. dla 

wykładów kończących się egzaminem najniższa średnia ocen to 2,57 dla przedmiotu podstawy 

ekonomii, a najwyższa dla przedmiotu teoria i metodyka turystyki 4,01;  

- średnia ocen dla przedmiotów realizowanych w innych niż wymienione powyżej formach, z 

pominięciem seminariów magisterskich była równa 4,09. najwyższą średnią ocen 4,84, nie 

tylko w tej kategorii, ale wśród wszystkich przedmiotów realizowanych w semestrze 

zimowym 2016/2017 osiągnął przedmiot praca przedsiębiorstwa rekreacyjnego/turystycznego;  

- do zaliczenia poprawkowego ćwiczeń przystąpiło 102 studentów w ramach 11 przedmiotów, 

najwięcej z przedmiotu marketing. tylko jeden student nie zaliczył przedmiotu w II terminie. 

średnia ocen wynosiła 3,09; 

- do zaliczenia w II terminie lektoratów przystąpiło 19 studentów, zaś do egzaminów 

językowych 9. średnia ocen dla zaliczenia wynosiła 3,33, zaś dla egzaminu 3,05; 

- dla wykładów kończących się zaliczeniem na ocenę, średnia ocen w II terminie wyniosła 2,79. 

do zaliczeń poprawkowych przystąpiło 100 studentów, z czego 28 osób bez powodzenia. do 

egzaminów poprawkowych przystąpiło 515 studentów, dla 86 egzamin zakończył się 

niepowodzeniem. średnia ocen z egzaminów wyniosła 3,09. najwięcej osób pisało poprawę z 
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przedmiotów podstawy socjologii (106 osób), podstawy ekonomii (72 osoby) i ekonomika 

turystyki i rekreacji (54 osoby); 

- w terminie I przeprowadzono 6 egzaminów w postaci testu jednokrotnego wyboru, 1 egzamin 

w postaci testu wielokrotnego wyboru, 1 egzamin ustny i 12 egzaminów pisemnych w postaci 

innej niż testowa. w terminie II przeprowadzono 5 egzaminów w postaci testu jednokrotnego 

wyboru, 1 egzamin w postaci testu wielokrotnego wyboru, 2 egzaminy ustne i 8 egzaminów 

pisemnych w postaci innej niż testowa.  

 

Szczegółowe dane dostępne są w raporcie z analizy ocen w semestrze zimowym 2016/17. 

 

b) W roku akademickim 2016/17 nie przeprowadzono pełnej weryfikacji efektów kształcenia. Brakuje 

analizy ocen za semestr letni (raport taki istnieje jedynie w postaci zbioru danych bez ich analizy czy 

syntezy) oraz danych dotyczących osób na etapie pozauczelnianym tj. naszych absolwentów 

wzbogaconych dodatkowo opiniami pracodawców. 

c) W wydziale brak jest jasno określonych procedur, zasad, a szczególnie mierników weryfikacji efektów 

kształcenia. Nie uzyskano także informacji analizujących powyższe wyniki poszczególnych sesji 

egzaminacyjnych w wydziale (wnioski). 

2.3. Ocenianie studentów  

a) Informacje dotyczące: warunków i form zaliczenia przedmiotów oraz zasad oceniania, sposobów 

bieżącej kontroli efektów kształcenia znajdują się  kartach przedmiotów. Na pierwszych zajęciach w 

semestrze, w którym rozpoczyna się dany przedmiot prowadzący poszczególne przedmioty są 

zobowiązani do przedstawienia zasad zaliczenia Aktualna dokumentacja planu, programu i kart 

przedmiotów danego toku była na bieżąco zamieszczana na wydziałowej platformie e-learningowej lub 

na Wirtualnej Uczelni. 

 Na egzaminach, kolokwiach, pracach zaliczeniowych, referatach, sprawdzianach lub innych 

formach zaliczeń danego przedmiotu oraz ocenach z zajęć praktycznych obowiązuje skala ocen: bardzo 

dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny(2,0). 

Oceny te, oprócz oceny niedostatecznej (2,0) są ocenami pozytywnymi i świadczą o opanowaniu przez 

studenta danego materiału i spełnieniu wymagań z danego przedmiotu, co do wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych. Końcowe oceny z egzaminów, zaliczeń, praktyk zawodowych dokumentuje się 

elektronicznie w protokołach na WU (Wirtualnej Uczelni) oraz w postaci dokumentu  papierowego z 

podpisem danego nauczyciela akademickiego. 

W okresie sprawozdawczym przeanalizowano ponownie karty przedmiotów, zostały one 

uaktualnione do profilu  praktycznego. Problemem w dalszym ciągu jest nadmiar efektów kształcenia 

oraz  nieuaktualniana literatura. Ponadto zaobserwowano nieproporcjonalne rozłożenie punktów ECTS.  

b) Do komisji nie dotarły dane na temat przeglądu metod i kryteriów oceniania w roku sprawozdawczym, 

a także brak raportu systemu oceniania np. w trakcie egzaminów. W bieżącym roku sprawozdawczym 

naniesiono korekty w kartach przedmiotów, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Komisji. Dokonano 

modyfikacji programu studiów, uzupełniając punktu ECTS, tam, gdzie zauważono niedopatrzenia. 

c) W dalszym ciągu brak jest jednolitego systemu ocen dla całego Wydziału, np. określenie minimalnego 

progu procentowego, który zaliczałby egzamin na ocenę dostateczną.  Istnieje potrzeba doprecyzowania 

skali ocen zwłaszcza dla egzaminów pisemnych.  

2.3.1. Ocena na podstawie analizy wyników dyplomowania 

a) Obszar ten oceniany jest przez Zespół ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych. Działa on w ramach 

struktury Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Do roku 2016 opiniował jedynie prace 

magisterskie, od roku 2017 – prace dyplomowe magisterskie i licencjackie. 

Należy podkreślić, że w aktualnych założeniach prac Zespołu uwzględniono zalecenia zawarte w 
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„Sprawozdaniu z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2013/2014” z dnia 21 11 2014 (część III: 

rekomendacje dla Zespołu ds. OJPD) oraz konieczne zmiany sygnalizowane w czasie spotkań Rady 

Wydziału WTIR w semestrze zimowym 2016. Przy pracach roku sprawozdawczego wzięto pod uwagę 

także zalecenia zawarte w piśmie Dziekana WTIR z marca 2017. W lipcu 2017 zaktualizowano 

Regulamin prac Zespołu DS. OJPD) oraz zredagowano nowy formularz recenzji w oparciu o 

rekomendacje MNiSW w zakresie procedur obrony prac licencjackich i magisterskich na uczelniach 

wyższych.. 

W roku akademickim 2016/2017 (termin I obron, w czasie sesji letniej lipiec 2017) po raz pierwszy były 

oceniane prace licencjackie, co nie było praktyką prac Zespołu w latach ubiegłych. 

Z uwagi na specyfikę prac dyplomowych bronionych na I oraz II stopniu kształcenia – zdecydowano o 

przygotowaniu dwóch oddzielnych raportów (osobno opracowanych odpowiednio dla prac licencjackich i 

magisterskich). 

Zgodnie z decyzją Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia okres oceny prac dyplomowych dla roku 

akademickiego 2016/17 został wyznaczony do 25 lipca 2017.   

Materiał prac Zespołu ds. OJPD w roku akademickim 2016/2017 (prace licencjackie) 

 W zakresie analizy oceny prac licencjackich stwierdzono że łącznie w sesji pierwszej (lipiec 

2016) obroniono łącznie około 60 prac, i dlatego też materiałem analizowanym było tylko 6 prac (10%). 

Ogółem studentów VI semestru (I stopnia) w roku akademickim 2016/2017 (stan na 30 czerwca 2017) 

było 159 osób. Zatem z całości rocznika pracę licencjacką obroniło w terminie I sesji letniej 38.5% (do 25 

lipca 2017). 

Wszystkie oceniane w tym roku prace licencjackie miały więcej niż jednego autora, recenzje (opinie) 

promotora oraz recenzenta, teczki akt indywidualne założone dla każdego z autorów bronionej pracy, 

zawierające komplet dokumentów wymaganych przez uczelnię.  

Integralną częścią obrony pracy dyplomowej może być także prezentacja ustna za pomocą plakatów lub 

programu PowerPoint, co dopuszcza regulamin obron WTIR.  Jednak tym materiałem Zespół nie 

dysponował. W ocenianych materiałach brakuje także informacji o formie egzaminu w jakiej się on 

odbył. 

Recenzje prac zamieszczono w indywidualnych teczkach akt studentów,  co jest najwyraźniej dobrą 

praktyką Wydziału w wypadku prac mających więcej niż jednego autora.  

Zespół pragnie podkreślić istotny aspekt porządku formalnego i rygorów archiwizacji dokumentacji 

obron prac dyplomowych, wyrażony w opinii  prawnika naszej Uczelni, z lipca 2017, dotyczącej formy 

sporządzania recenzji prac dyplomowych w formie projektu, pisanych przez autora i współautorów. Jeżeli 

recenzja jest zróżnicowana w zależności od pracy studenta uczestniczącego w projekcie wówczas w 

teczce akt każdego studenta z zespołu musi być oryginał recenzji pracy dyplomowej (napisanej 

odręcznie) podpisany własnoręcznie przez recenzenta. W przypadku  recenzji takiej samej dla  

wszystkich twórców projektu  dopuszczalny jest skserowany oryginał recenzji pracy dyplomowej w 

formie projektu napisany odręcznie ze złożonym własnoręcznie podpisem na każdej z kserokopii z 

dopiskiem „ za zgodność z oryginałem” oraz zapisem „ oryginał recenzji znajduje się w teczkach akt 

osobowych studentów – współautorów”, przy czym należy podać numer albumu współautora. Recenzje 

pracy dyplomowej pisanej w formie projektu wypełnione w formie komputerowej i wydrukowane w 

liczbie zespołu piszącego pracę ze złożonym własnoręcznym podpisem na każdym wydrukowanym 

egzemplarzu będą stanowiły oryginał dokumentu dla autora i współautorów.   

Wyżej wymienione formy sporządzania recenzji prac dyplomowych, jak podkreślono, są zawarte w 

wymaganiach § 4 ust 12 Rozporządzenia MNiSW z dnia 16 września 2016 roku (Dz.U. 2016, poz. 1554). 

Recenzenci (członkowie Zespołu ds. OJPD) po zaznajomieniu się z treścią prac, wydali o nich opinie, 

wypełniając ujednolicony kwestionariusz recenzji przygotowany do oceny prac licencjackich (w 

załączeniu wzór formularza recenzji pracy licencjackiej) oraz dzieląc się swoimi uwagami w czasie 
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zebrań Zespołu. Zgodnie z przyjętymi nowymi zasadami, recenzenci znali nazwiska autorów prac i 

nazwiska ich promotorów; natomiast tak jak w latach ubiegłych nie znali ocen przyznanych wcześniej, w 

czasie toku egzaminu licencjackiego. Te dane były utajnione, znane tylko przewodniczącemu Zespołu ds. 

OJPD, który opracował na ich podstawie „Zbiorczą syntetyczną charakterystykę prac licencjackich”. 

Recenzenci poznali natomiast tytuły prac oraz ich pełną treść, nazwiska autorów, promotorów i 

recenzentów. Na prośbę Dziekana WTIR, Komisji ds. Jakości Kształcenia WTIR oraz uwag zgłaszanych 

w czasie Rad Wydziału (rok akademicki 2016/2017), kryteria oceny rozszerzono o oceny: średnia ze 

studiów, ocena pracy przez promotora (opinia) i recenzenta, średnia z egzaminu dyplomowego, 

współczynniki podobieństw (raport antyplagiatu, wskaźniki podobieństw I oraz II), oświadczenia 

promotora o dopuszczeniu pracy do obrony, oświadczenia członków Komisji egzaminacyjnej o braku 

mogących zaistnieć korelacjach miedzy osobami biorącymi udział w egzaminie (nieprawidłowościach), 

mogących w szczególności wpłynąć na jego przebieg.    

Ponadto Zespół ds. OJPD, zwracał szczególną uwagę na następujące, istotne dla jakości prac, kwestie: 

- Czy tytuł pracy jest poprawnie sformułowany i czy odpowiada zawartości treści pracy? 

- Czy układ pracy, jej struktura, kolejność rozdziałów są zgodne z zasadami przyjętymi dla prac 

dyplomowych (standardów edytorskich)? 

- Czy opisano jasno i wyczerpujące przyjęte metody realizacji pracy? 

- Czy opracowanie wyczerpuje temat na poziomie wymaganym dla pracy licencjackiej? 

- Czy piśmiennictwo świadczy o rzetelnej kwerendzie bibliotecznej licencjata, czy jest aktualne, 

czy są to źródła naukowe i ile jest w nim pozycji literatury zagranicznej?  

- Czy zapis bibliografii, źródeł cytowanych jest zgodny z przyjętymi zasadami? 

- Czy praca jest poprawnie zredagowana, napisana poprawną polszczyzną (styl, gramatyka, język 

odpowiedni dla pracy naukowej – zgodnie ze standardami edytorskimi obowiązującymi dla prac 

dyplomowych)? 

- Czy praca wymaga materiału ilustracyjnego (map, rysunków, fotografii) i jeżeli tak to czy jest 

uzupełniona rysunkami, fotografiami, tabelami i czy są one odpowiednio opisane? 

 

W wyniku  polecenia Dziekana i Rady Wydziału z listopada 2014 roku oraz w związku z zaleceniami 

MNiSW z września  roku 2014, Zespół ds. OJPD  miał za  zadanie także ocenić zachowanie zasad etyki 

przy procedurach przygotowania pracy i jej obronie, w szczególności przejrzystość powiązań między 

osobami dyplomanta, promotora i recenzenta. W związku z tym do formularza wprowadzono w tym roku 

pytanie: czy, na podstawie posiadanych informacji, recenzent ma zastrzeżenia co do powiązań - 

niezgodnych z zasadami etyki przyjętymi dla prac naukowych - zauważonych miedzy osobami autora 

(autorów) pracy dyplomowej, promotorem i recenzentem? 

 Należy też podkreślić, że ani jeden recenzent Zespołu ds. OJPD nie zauważył takich 

nieprawidłowości, nikt nie wyróżnił sytuacji, mogącej w sposób istotny wpłynąć na naruszenie dobrych 

praktyk w środowisku akademickim. Przy czym, jak się wydaje, na ten aspekt powinni być także 

szczególnie mocno wyczuleni wszyscy odpowiedzialni za skład Komisji egzaminacyjnych oraz 

członkowie Komisji w trakcie egzaminu. Od roku 2017 wprowadzono specjalny formularz, który 

wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej podpisują. Obecnie do zestawu obowiązkowych 

dokumentów załączonych do teczki studenta należy także oświadczenie podpisane przez promotora, 

recenzenta oraz przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o nie dostrzeganiu (zgodnie z posiadaną 

wiedzą) takich nieprawidłowości. Wszystkie opiniowane przez nas prace licencjackie miały taki 

dokument załączony w teczce akt. 

 Należy podkreślić, że część kryteriów jakie przyjęto dla oceny jakości prac jest także brana pod 

uwagę w opiniach recenzenta i promotora wydawanych w czasie toku egzaminu licencjackiego (np. 

dotyczących układu i struktury pracy, poprawności językowej), ale wprowadzono do kwestionariusza 

recenzji także nowe elementy (np. pytanie o  ilość pozycji cytowanej literatury, w tym literatury 
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zagranicznej, o sposób przedstawienia wyników założonych badań, zasadność zamieszczenia materiału 

ilustracyjnego, poziom graficzny pracy). 

 W związku z nowymi zadaniami i koniecznością rozszerzenia opinii, dodatkowym materiałem 

badań były poza samymi pracami licencjackimi, także ich protokoły oceny samodzielności pracy 

wykonane na podstawie raportu podobieństwa w elektronicznym systemie antyplagiatowym oraz 

protokoły egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia (kopie dokumentów). Pod uwagę 

brana była także treść oświadczenia promotora pracy (w wypadku znaczących przekroczeń 

współczynników), niezbędna dla dopuszczenia pracy do obrony. Wśród ocenianych w lipcu 2017 prac 

licencjackich żadna nie miała przekroczonego progu 20%, w wypadku dwóch prac dotyczyło to 

odpowiednio 17.1% oraz 14.4% współczynnika podobieństw I. Nie ma w teczkach akt oświadczeń 

promotorów odnoszących się do tych wskaźników. Na podstawie tych informacji rozszerzono zakres 

„Syntetycznej charakterystyki prac licencjackich”.  

b) Oceniane prace miały przeciętnie objętość ponad 40 stron – średnia dla prac opiniowanych 47.5 strony, 

dla tekstu formatu A4 (standardowa czcionka Times New Roman 12), odstępy wierszy 1.5. Zdaniem 

recenzentów Zespołu w trzech przypadkach na 6 badanych prac tytuł pracy był wybrany i sformułowany 

nieprawidłowo. W jednym przypadku tytuł zawierał błąd (w nazwie naszej uczelni), w pozostałych był 

zbyt długi i skomplikowany, zbędnie szczegółowy (składał się z kilkunastu wyrazów). W większości 

ocenianych prac, zdaniem recenzentów Zespołu ds. OJPD, autor wyczerpywał temat na poziomie pracy 

licencjackiej, przy czym praca najobszerniejsza liczyła 67 stron, a praca najkrótsza 37 stron. 

Recenzenci nie wyrazili zastrzeżeń do autorów prac odnośnie przestrzegania standardów edytorskich, w 

zakresie struktury pracy (podział na rozdziały i podrozdziały), sposobu formatowania tekstu, stylu 

narracji, interpunkcji, skrótów. Mieli natomiast uwagi odnośnie zapisu odwołań komentarzowych i 

źródłowych (zapisu cytowań innych prac, zestawienia literatury) oraz opisów rysunków i tabel – 

niezgodnych z przyjętymi standardami. Zastrzeżenia wyrażono w tym zakresie aż do 4  prac ocenianych z 

6 (wadliwy zapis bibliografii, mieszanie dwóch zapisów cytowań, mieszanie w zestawieniu źródeł 

internetowych i literatury tradycyjnej, nieprawidłowo opisane rysunki i tabele).  

 Większość prac miała aktualne piśmiennictwo, przeciętnie po 20 pozycji (w tym 1 – w języku 

obcym). Znacznie częściej zdarzały się prace zagranicznych autorów tłumaczone na język polski (jednak 

zespół brał w tym wypadku pod uwagę tylko odwołania do źródeł oryginalnych). 

Wszystkie oceniane przez Zespół ds. OJPD prace licencjackie miały wykonany raport badań 

antyplagiatowych. Współczynnik podobieństw I oraz II na podstawie wyników badań raportu z 

elektronicznego systemu antyplagiatowego dla ocenianych prac (przeprowadzanego zgodnie z procedurą) 

wyniósł średnio 8.2%– w roku ubiegłym 2015/2016 - 7.2% (I) oraz 1.6 % (II).  

 Zdaniem recenzentów Zespołu ds. OJPD, prace które podlegały ocenie w pełni spełniały 

wymagania stawiane pracom licencjackim o tematyce turystyki i rekreacji (pod względem wyboru 

tematyki, struktury i przyjętych metod pracy, treści pracy), zauważone błędy uznano za nie mogące 

wpłynąć w istotny sposób na ocenę końcową. Członkowie Zespołu ds. OJPD dali temu wyraz oceniając w 

tym roku indywidualne prace na ocenę bardzo dobrą (średnia 48.2 punkty na 50 możliwych). 

Odpowiednio uśrednione oceny Komisji Egzaminacyjnej wynosiły: średnia z egzaminu dyplomowego 

4.83, średnia z oceny pracy 4.83, średnia z ocen na dyplomie 4.04, przy średniej ze studiów I stopnia 4.04 

(dla ocenianych wybranych prac obronionych w terminie I sesji letniej, do dnia 25 lipca 2017 roku).   

Pomimo wydawania na ogół pozytywnych opinii recenzowanych prac dyplomowych (ocen dobrych i 

bardzo dobrych), członkowie Zespołu ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych, recenzując prace w sposób 

szczegółowy (według ujednoliconych przyjętych kryteriów), mając na względzie nadrzędny cel prac 

Zespołu i WK ds. JK jakim jest dążenie Wydziału Turystyki i Rekreacji do stałego podnoszenia poziomu 

prac, pragną zwrócić uwagę na następujące istotne nieprawidłowości: 

1. Niezręcznie sformułowane tytuły prac (tytuł zbyt długi, ułomna stylistyka, banał, błąd w nazwie 

uczelni);  
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2.Występujące nadal w niektórych pracach błędy i niedokładności formalne, które nie powinny być 

tolerowane (na przykład błędy i brak konsekwencji w zapisie cytowań, odwołań źródłowych i zapisie 

bibliograficznym). Najczęstszymi błędami są: mieszanie źródeł literatury i stron internetowych, brak 

alfabetycznego ustawienia autorów, brak wydawcy cytowanej pracy lub nazwy czasopisma, brak numeru 

i rocznika czasopisma, braki stron, które artykuł zajmuje w czasopiśmie, brak daty dostępu do źródła 

internetowego, mieszanie różnych systemów zapisu odwołań. Nieprawidłowo opisane są rysunki i tabele;   

3. Rzadko, ale zdarzają się, wyrażenia kolokwialne, język typowy dla folderów promocyjnych lub 

popularnych przewodników, niezręczne sformułowania, ułomności stylistyczne; 

4. Zespół pragnie podkreślić zaniepokojenie z powodu niewielkiej ilości pozycji literatury zagranicznej, 

dowodu kwerendy bibliotecznej (średnio – 1 pozycja). Ponadto tylko w dwóch przypadkach na 6 

ocenianych prac było więcej niż 25 pozycji literatury (odpowiednio 35 i 39), a więc powyżej zalecanych 

standardów MNiSW, które mówią o minimum 25 pozycjach. W jednej pracy było 25 pozycji, w jednej 

22, a w dwóch po 11 (we wszystkich wypadkach licząc już razem ze źródłami internetowymi); 

5. Nie wzbudza zaniepokojenia objętość prac ocenianych, przeciętnie 47.5 strony (najobszerniejsza – 60 

stron, najkrótsza – 37 stron). Wiemy jednak z praktyki uczestniczenia w tej sesji, że zdarzają się prace 

dyplomowe licencjackie liczące zaledwie kilkanaście stron;  

6. W takim samym stopniu jak w pracach magisterskich, ocenianych w tym roku i w latach ubiegłych, 

najsłabszą częścią ocenianych prac licencjackich jest ostatni rozdział (podsumowanie, wnioski końcowe i 

dyskusja). Zdarzają się prace, w których ten rozdział jest niczym więcej ponad kolejne streszczenie; nie 

zawierając podsumowania całego procesu badań, bez interpretacji i komentarzy dla otrzymanych 

wyników, bez podkreślenia rezultatu aplikacyjnego prac;  

c) Rekomendacje: 

1. Odpowiedni wybór tematu i prawidłowe sformułowanie tytułu są ważne dla jakości, spójności pracy 

oraz uniknięcia ewentualnych wątpliwości czy praca zawiera treści mieszczące się bez zastrzeżeń w 

obszarze problemowym kształcenia w kierunku turystyka i rekreacja, a zatem ma prawo być na Wydziale 

Turystyki i Rekreacji AWF obroniona. Inną kwestią jest niezręczne sformułowanie tytułu pracy i błędy 

merytoryczne w jej tytule, co niestety ma co roku miejsce; 

2. Recenzenci nie mają istotnych uwag w stosunku do układu i struktury prac opiniowanych (poza jedną 

pracą, uwagi szczegółowe w „Zbiorczej charakterystyce…). Jednak pragniemy podkreślić istotne 

znaczenie prawidłowego opisania założeń pracy: celu, wyróżnionych problemów (pytań) badawczych, 

materiału badań oraz metod poszukiwania odpowiedzi. Wciąż zdarzają się prace o zbyt ogólnikowo 

opisanych założeniach, niejasnych celach aplikacyjnych i metodach realizacji pracy. We wnioskach 

wysuniętych po analizie zebranego materiału – często brak jest podkreślenia znaczenia aplikacyjnego 

pracy, jej przydatności, rekomendacji autorskich; 

3. Prawidłowy opis bibliograficzny, cytowania, opisy rysunków i tabel. Pomimo regularnie podnoszenia 

tej kwestii w raportach Zespołu i sygnalizowania problemu w czasie spotkań Rady Wydziału, dla źródeł 

internetowych w ocenianych w tym roku pracach licencjackich, podobnie jak w pracach magisterskich, 

często brakuje informacji o administratorze strony i dacie aktualizacji zamieszczonych informacji oraz 

dostępu do strony przez autora pracy. Należy zwrócić uwagę, aby cytowane jako źródła adresy 

internetowe powinny mieć zawsze nazwę administratora, datę aktualizacji oraz datę dostępu. Niestety 

wciąż zdarzają się błędy w zapisie literatury tradycyjnej. Najczęstszymi zauważonymi błędami są: 

mieszanie źródeł literatury i stron internetowych, brak alfabetycznego ustawienia autorów, brak wydawcy 

lub nazwy czasopisma, brak numeru i rocznika czasopisma, braki stron, które artykuł zajmuje w 

czasopiśmie. Zdarzają się też autorzy mieszający dwa różne systemy zapisu cytowanych źródeł. Często 

zdarzają się wciąż błędy w tytułach i podpisach tabel i rysunków (tytuł, źródło); 

4. Opiniujący widzą problem zbyt małego udziału literatury zagranicznej w materiałach źródłowych. 

Należy tez wciąż zwracać uwagę, aby w cytowanej literaturze nie było (poza niezwykle uzasadnionymi 

przypadkami) popularnych przewodników turystycznych, artykułów popularnonaukowych i 
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encyklopedii;  

5.Podsumowanie, wnioski końcowe i dyskusja. Niestety, zdarza się, że rozdział ten jest niczym ponad 

zwykłe streszczenie pracy, co gorsza pojawiają się w nim także informacje, które nie były prezentowane 

wcześniej w tekście kolejnych rozdziałów pracy;  

6.Eliminacja zjawisk patologicznych. Niestety w pracach licencjackich występuje znaczący współczynnik 

podobieństw, na szczęście tylko w obszarze wskaźnika (I). Może warto zatem powrócić do 

wcześniejszych rekomendacji zespołu dotyczących wówczas prac magisterskich i sugestii rozważenia 

możliwości opracowania sztywnych górnych limitów dla prac mogących być dopuszczonymi do obrony 

oraz granicznego wskaźnika podobieństw przy którym jest niezbędne oświadczenie promotora 

(rekomendacja dla prac dyplomowych stopnia I oraz II); 

7. Na ogół integralną częścią egzaminu dyplomowego jest starannie przygotowana ustna prezentacja 

(plakaty, forma multimedialna). Niestety w dokumentacji nie ma śladu informacji o takiej prezentacji w 

formie na przykład aneksu załączonego do pracy licencjackiej (wydruk komputerowy, foto plakatów). 

Propozycja strony tytułowej dla aneksu – w załączeniu. Pragniemy nadmienić, że na ten istotny aspekt 

przygotowania prac zwróciliśmy uwagę w piśmie do Dziekana WTIR AWF z dnia 12 lipca 2017 roku 

(kopia w załączeniu do Raportu). Zespół także przypomnieć swoje sugestie zgłaszane w poprzednich 

raportach (lara 2012 – 2016) dotyczące określenia ścisłych limitów (minimum oraz maksimum) ilości 

słów lub znaków typograficznych jakie powinna mieć praca dyplomowa (odpowiednio dla licencjackiej i 

magisterskiej); 

8. Prawidłowa archiwizacja dokumentów. Uwagi zawarte w tym punkcie wykraczają poza zakres prac 

Zespołu ds. OJPD (nie dotyczą jakości prac dyplomowych), ale pragniemy zwrócić uwagę na istotny 

aspekt porządku formalnego i rygorów archiwizacji dokumentacji obron prac dyplomowych. Opinia 

prawnika naszej uczelni z lipca 2017 stanowi wyczerpującą  informację  formy sporządzania recenzji prac 

dyplomowych.  Jak podkreślono w konsultacji prawniczej wymieniane dokumenty są zawarte w 

wymaganiach § 4 ust 12 Rozporządzenia MNiSW z dnia 16 września 2016 roku (Dz.U. 2016, poz. 1554). 

3. Kadra naukowo-dydaktyczna i dydaktyczna 

Praca nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objęte zakresem obowiązków, 

wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin 

dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 zawarte są w Uchwale Nr 63/2013/2014 Senatu 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 1 lipca 2014 roku. 

3.1. Okresowa ocena nauczycieli akademickich dokonana przez Zespół ds. Oceny  Nauczycieli 

Akademickich 

a)  Zgodnie z Uchwałą nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego z dnia 21.03.2017 w 

Wydziale Turystyki i Rekreacji przeprowadzona została ocena kadrowa części nauczycieli akademickich, 

o oparciu o przyjęty w dniu 20.09.2016 „Regulamin pracy Zespołu ds. Oceny Nauczycieli 

Akademickich”.  

Ocena nauczycieli akademickich dokonywana była na podstawie poniższych kryteriów. 

Podstawą oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i 

naukowych są: 

- prowadzone badania naukowe; 

- publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych z punktacją MNiSzW; 

- terminowa realizacja zatwierdzonego przez dziekana indywidualnego planu naukowego; 

- udział w kształceniu i wspieraniu młodej kadry naukowej; 

- ocena zajęć dydaktycznych sporządzona w wyniku ankietyzacji prowadzonej przez studenta; 

- aktywność i efektywność w działalności organizacyjnej, zakładów, katedr i Wydziałów.  
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Podstawą oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych są: 

- opracowane i wdrożone programy studiów, kursów, studiów podyplomowych i specjalizacji 

(w tym komercyjnych); 

- opracowania skryptowe i metodyczne; 

- osiągnięcia zawodowe w działalności turystyczno-rekreacyjnej i sportowej;  

- zdobyte uprawnienia i posiadane doświadczenia praktyczne związane  z działalnością 

teoretyczno-rekreacyjną; 

- ocena zajęć dydaktycznych sporządzona w wyniku ankietyzacji prowadzonej wśród 

studentów; 

- wspieranie procesu naukowego Wydziału; 

- terminowa i efektywna realizacja przedsięwzięć organizacyjnych Wydziału. 

Minimalne wartości punktowe warunkujące uzyskanie oceny „pozytywnej” dla poszczególnych 

grup nauczycieli akademickich ujmuje poniższa tabela.  

Grupy nauczycieli 

akademickich 

 

Działalność 

naukowa 

Działalność 

dydaktyczna 

Działalność 

organizacyjna 

Ogólna liczba 

punktów 

Asystent  15            20        10        45 

Adiunkt            25 40        10        75 

Lektor  nie dotyczy            20          5        25 

Wykładowca      nie dotyczy            40        15        55 

St. wykładowca nie dotyczy            40        15        55 

Profesor (dr hab.)         40 70        50      160 

 

Wzór Karty Oceny Nauczyciela Akademickiego stanowi załącznik do Uchwały Senatu AWF nr 

29/2011/2012 z dnia 17.04 2012roku. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym ocenie  poddano 19 osób w tym osoby, które: 

- nie były ocenianie w roku 2015; 

- zajmują stanowiska asystentów; 

- ubiegali się o przedłużenie umowy o pracę. 

 

Wśród ocenianych znaleźli się : 

1 osoba -  dr hab. prof. AWF; 

5 osób - adiunkci; 

3 osoby - starsi wykładowcy; 

2 osoby – wykładowcy; 

5 osób – asystenci; 

3 osoby – lektorzy. 

 

b) Wszyscy opiniowani uzyskali oceny pozytywne. Jest to pewien postęp w stosunku do przeglądu 

kadrowego przeprowadzonego w roku 2015 (na 31 osób poddanych ocenie - 2 otrzymały ocenę 

warunkowo pozytywną). Z czterech osób, które były opiniowane w roku 2015 i 2017 dwie otrzymały 

oceny punktowe zdecydowanie wyższe a dwie nieco niższe niż w roku 2015. Przyjmując średnią 

punktową osób ocenianych w roku 2015 i 2017, w ostatnim przeglądzie przeciętna liczba zdobytych 
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punktów była o 21 punktów wyższa niż w roku 2015. Można więc mówić o pewnej pozytywnej 

ewaluacji. Pozytywnym zjawiskiem jest też uzyskiwanie punktów w obszarze działalności naukowej 

przez osoby zatrudnione na stanowiskach dydaktycznych. Wszyscy oceniani dydaktycy uzyskali 

przeciętnie po 25 punktów za działalność naukową. Rysuje się też pozytywna tendencja w prowadzonej 

ankietyzacji. Systematycznie wzrasta poziom pozytywnej oceny nauczycieli przez studentów. Najwyższy 

wskaźnik  tym zakresie na przestrzeni ostatnich trzech lat uzyskano po semestrze letnim roku 

akademickiego 2016/2017. Tradycyjnie najmocniejszą stroną działalności Wydziału Turystyki i Rekreacji 

jest działalność dydaktyczna (przeciętnie we wszystkich grupach uzyskano 46 punktów). Na drugim 

miejscu plasuje się działalność organizacyjna (przeciętnie - 33 punkty).  

c) Rekomendacje: 

Najsłabiej wypada działalność naukowa, zwłaszcza w kontekście najbardziej aktualnych oczekiwań 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i kierownictwa AWF. W roku 2016 pracownicy Wydziału 

opublikowali 3 artykuły z punktacją IF, Rekomendacje Komisji są w tym obszarze jednoznaczne. 

Stosowne staranie w tym zakresie powinny być czynione zarówno przez nauczycieli akademickich jak i 

kierownictwo Wydziału.  I w tym kontekście należy wzmóc starania o pozyskanie środków finansowych 

na rozwój naukowy i zawodowy pracowników wydziału. Koniecznym wydaje się też opracowanie 

długofalowej polityki kadrowej w Wydziale. Brak jest informacji o ponownym przeglądzie kadrowym 

osób, które w ubiegłym przeglądzie (2015 rok) uzyskały ocenę warunkową. 

3.2. Bieżąca ocena nauczycieli akademickich  

Obszar tej oceny nie uległ zmianie w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego. Bieżąca ocena 

odbywa się zgodnie z planem hospitacji zajęć w poszczególnych zakładach  Zespół opracowujący 

sprawozdanie stwierdza, iż  nie otrzymał jakichkolwiek informacji, analiz pohospitacyjnych oraz  

wniosków przełożonych. 

3.3. Ocena dokonywana przez studentów  

Zespół opracowujący sprawozdanie nie otrzymał żadnych materiałów z zakresu oceny nauczycieli 

akademickich dokonywanej przez studentów.  Nie uwzględniono rekomendacji z ubiegłorocznego 

sprawozdania. Zespół rekomenduje przywrócenie ankietyzacji przez studentów. 

 3.4. Przegląd kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej  

a)  Wydział Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  jest obecnie 

jednym z pięciu wydziałów uczelni. W Wydziale Turystyki i Rekreacji  zatrudnionych było 45 

nauczycieli akademickich oraz 10 pracowników administracji obsługującej przebieg procesu 

dydaktycznego (wg stanu na 31.12.2016).  Na dzień 30 września 2017 roku liczba pracowników 

administracyjnych zmniejszyła się do 8 osób (jeden pracownik administracyjny złożył rezygnację z pracy 

oraz jednemu pracownikowi administracyjnemu zakończyła się umowa o pracę). Liczba nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Wydziale Turystyki i Rekreacji na dzień 31.12. 2016 roku  stanowiła 13 

% ogólnej liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni (łącznie z ZWWFiS w Białej 

Podlaskiej) (dane zgodne ze  sprawozdaniem  S-12 do GUS – na 31.12.2016 roku). Najliczniej 

reprezentowani byli nauczyciele ze stopniem doktora (28 osób), następnie magistra (11 osób, w tym 3 

lektorki) oraz 6  pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego. Wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni byli w Wydziale jako podstawowym miejscu pracy.  

Nauczyciele stanowiący minimum kadrowe w roku akademickim 2016/2017  pracowali  w 

uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie mianowania bądź umowy o pracę. Relacje 

pomiędzy liczbą nauczycieli stanowiących minimum kadrowe na dzień 01.10.2016 roku  (6 dr hab. + 

27 doktorów = 33 osoby) , a liczbą studentów, wg stanu na dzień 30.11.2016 roku,  utrzymywały  się na 

poziomie 1:25. (826 studentów : 33 nauczycieli akademickich = 25). Liczba pracowników naukowo-

dydaktycznych na dzień 10.06.2016 roku zakwalifikowanych na rok 2017 wynosiła 30 osób co stanowiło 

65% pracowników wydziału. Na dzień 10.10.2016 roku pracownicy naukowo-dydaktyczni  stanowili 

60% pracowników wydziału (wg stanu na 01.10.2016 roku tj 27:45= 60%). Spadek o 5% liczby –N  
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nastąpił z powodu odejścia z WTiR jednego pracownika z tytułem profesora zwyczajnego i 

przekwalifikowaniem  z dniem 1 października 2016 roku dwóch pracowników ze stanowiska asystenta na 

stanowisko wykładowcy.   

b)  Aktualny stan kadry pozwala zachować potencjał naukowy i dydaktyczny Wydziału. 

c) Należy przygotować się do podołania zagrożeniu wynikającemu z bardzo niekorzystnego zjawiska 

kumulacji kończących się umów o zatrudnienie w 2018 roku  dla  18 nauczycieli akademickich.  Ponadto 

należy zwrócić uwagę na efektywniejsze informowanie pracowników o projektach i wymianach 

międzynarodowych oraz zintensyfikować wsparcie dla młodych pracowników naukowo-dydaktycznych. 

4. Badania naukowe 

4.1. Poziom naukowy Wydziału  

a)  Pracownicy Wydziału Turystyki i Rekreacji kontynuowali realizację projektu Sport and game in 

science, life and art  presentation in the project “Europe is our playground”: “Polish, traditional - folk 

plays and games as an offer for modern European w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej 

(projekt realizowany przy współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Departamentem Sportu 

i Turystyki) oraz projektu POKL.04.01.01-00-321/11-00 „PI – CZAS NA ZMIANĘ – e-platforma jako 

narzędzie pozwalające na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań 

rynku pracy” (Wydział Turystyki i Rekreacji na podstawie umowy zawartej z Liderem projektu jest 

partnerem testującym produkt finalny). Projekt sfinalizowano w postaci konferencji, warsztatów i 

wydawnictwa. 

Kontynuowana była też realizacja następujących projektów badawczych (badania statutowe DS i 

młodych naukowców DM) bez zewnętrznego finansowania: 

- Ds-245, dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska-Piechotka: Uwarunkowania przestrzenne i 

społeczne zrównoważonego rozwoju turystyki kulturowo-religijnej (na przykładzie wybranych 

sanktuariów Warszawy i regionu Mazowsza);  

- Ds-249, dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski: Uwarunkowania turystyczno-społeczne polskich 

festiwali kultury kresowej. 

Projekty tych badań zostały zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Nauki. Wydziałowa Komisja 

Nauki opiniowała także projekty badawcze, których realizacja rozpocznie się w roku 2018. 

Najważniejszymi kryteriami oceny były publikacje i udział w konferencjach naukowych. Finansowanie 

badań było wstrzymywane w przypadku braku pozytywnej oceny sprawozdania. Zasady finansowania 

badań zostały ustalone przez Wydziałową Komisję Nauki, promują one publikacje w czasopismach 

objętych punktacją MNiSW. Opinie dotyczącą możliwości finansowania konkretnego działania 

każdorazowo przedstawiał Prodziekan ds. Nauki, decyzje o finansowaniu podejmował Dziekan.  

Wykaz projektów pozytywnie zaopiniowanych: 

Numer Autor Tytuł Recenzent 

DS.-300 dr hab. Anna 

Pawlikowska-Piechotka 

 

Implementacja idei „Sport 

dla wszystkich” – 

uniwersalne place zabaw w 

środowisku zurbanizowanym  

prof. Ewa Kozdroń 

DS.-301 dr Artur Kieszek Atrakcyjne formy 

wypoczynku weekendowego 

w przestrzeni rekreacyjnej 

Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu 

prof. Anna Pawlikowska-

Piechotka 

DM.-59 dr Piotr Majdak Rozwój zrównoważony  prof. Wojciech 
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i innowacje w turystyce Szeligiewicz 

DS.-302 dr Małgorzata Gałązka Wpływ terroryzmu na 

podejmowanie decyzji 

wyjazdowych polskich 

turystów 

dr Jacek Oleksiejuk 

 dr Hanna Pruszyńska-

Bordas 

Struktura ruchu turystyczno-

rekreacyjnego (cechy 

demograficzno-społeczne, 

psychograficzne i 

behawioralne) w różnych 

typach parków narodowych 

dr Piotr Majdak 

DS.-306 dr Jacek Oleksiejuk Współpraca prorozwojowa  

w zakresie turystyki i 

rekreacji pomiędzy  Polską a 

Ukrainą  

i Białorusią dofinansowana 

ze środków Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych w 

latach 2012-2015 

dr Maciej Łuczak 

DS.-303 dr Joanna Piotrowska Ocena poziomu sprawności 

fizycznej po trzymiesięcznej 

przerwie wakacyjnej u 

słuchaczek UTW AWF 

Warszawa 

prof. Jolanta Mogiła-

Lisowska 

DS.-299 dr Joanna Zagdańska Sanatoria, domy zdrowia, 

domy turystyczno-

wypoczynkowe środowisk 

nauczycielskich 

prof. Anna Pawlikowska-

Piechotka 

 

Dorobek naukowy Katedr WTiR oraz wyniki badań realizowanych w ramach projektów finansowych ze 

środków MNiSW były przedstawiane na Uczelnianej Konferencji Naukowej we wrześniu 2016. Ponadto 

pracownicy Wydziału w roku 2016 oraz 2017 wzięli udział w 10 międzynarodowych konferencjach 

naukowych; 26 pracowników Wydziału wygłosiło łącznie 43 referaty na ogólnopolskich konferencjach 

naukowych. W roku 2016 pracownicy Wydziału opublikowali 3 artykuły z punktacją IF, 13 artykułów w 

czasopismach posiadających punktację MNiSW, byli autorami jednej monografii naukowej i 3 innych 

prac zwartych oraz 9 rozdziałów w monografiach naukowych i 3 rozdziałów w innych pracach zwartych. 

Dane dotyczące roku 2017 będą dostępne po złożeniu sprawozdań z działalności naukowej katedr.  

Osoby realizujące projekty badawcze wykorzystywały ich wyniki w prowadzonych przez siebie zajęciach 

dydaktycznych, m.in. z przedmiotów: Metodyka rekreacji, Podstawy turystyki, Zagospodarowanie 

turystyczne i rekreacyjne, Teoria i metodyka treningu zdrowotnego, Rekreacja i turystyka osób starszych, 

Trening funkcjonalny, w ramach specjalizacji: Kinezygerontoprofilaktyka, Fitness, Trener personalny, 

Odnowa psychosomatyczna oraz w przedmiotach do wyboru. Wyniki badań były także publikowane 

w czasopiśmie Turystyka i Rekreacja wydawanym przez Uczelnię, a finansowanym ze środków 

Wydziału przeznaczonych na naukę. W numerze 1/2016 oraz 2/2016 ukazały się łącznie 22 artykuły 

autorstwa pracowników Wydziału. Doktoranci brali udział w realizacji projektu Ds-190 oraz Ds-245. 

Studenci uczestniczyli w badaniach naukowych w ramach kół naukowych, brali też udział w realizacji 

projektu Ds-189 i Ds-190.  
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b) W okresie sprawozdawczym niektórzy  pracownicy  nie opublikowali żadnej pracy naukowej. 

Konieczne są   więc działania  zwiększające efektywność naukową części pracowników naukowo-

dydaktycznych. Należy składać wnioski badawcze o przyznanie grantów ze źródeł finansowania 

zewnętrznego. Prodziekan ds. Nauki systematycznie dokonywał analizy dorobku pracowników Wydziału, 

zazwyczaj na początku roku kalendarzowego po przedstawieniu przez katedry sprawozdań z ich 

działalności. Pracowników nieposiadających publikacji motywowano do publikowania w uczelnianym 

czasopiśmie Turystyka i Rekreacja, które w wykazie Ministerstwa Nauki jest wykazywane na liście B z 4 

punktami. 

c)  W roku sprawozdawczym były podejmowane działania aktywizujące Kierowników Katedr i Zakładów 

do wspierania podwładnych w publikowaniu pozycji wysokopunktowych lub monografii, co jest istotne 

dla utrzymania wysokiej efektywności naukowej. Istotne problemy naukowe podejmowane były także na 

posiedzeniach naukowych katedr i zakładów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni 

informowani byli także o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe oraz 

publikowania ich rezultatów. Niestety, w roku 2016 Wydział otrzymał jedynie środki na badania  

młodych naukowców; zaś w  roku 2017 nie otrzymał żadnej dotacji na działalność naukową.  Drastycznie 

ograniczyło to możliwości finansowania działań naukowych. Pomimo to pracownicy Wydziału (prof. 

Anna Pawlikowska-Piechotka i prof. Stanisław Piekarski) rozpoczęli bezkosztową realizację 

wymienionych wyżej projektów badawczych. Złożono także projekty do realizacji w roku 2017 a także 

na rok 2018. 

4.1.1. Działalność studenckich kół naukowych  

a) Studenci  realizowali zainteresowania naukowe uczestnicząc w działalności kół naukowych (wykaz 

kół naukowych działających w roku akademickim 2016/17 przedstawiono w tabeli). W maju 2017 roku 

Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych zorganizował Wydział Wychowania Fizycznego 

AWF Warszawa, w którym uczestniczył Wydział TiR. Przedstawiono 4 opracowania, które będą 

przedmiotem publikacji w specjalnym numerze Turystyki i Rekreacji 1/2017. 

Zasady podziału środków finansowanych przeznaczonych na naukę uwzględniają działania 

studentów. Jednak ze względu na szczupłość środków finansowych nie przydzielono żadnych finansów 

na działalność studenckich kół naukowych. 

Studenckie Koła Naukowe w Wydziale Turystyki i Rekreacji 

Nazwa Studenckiego Koła 

Naukowego 

Opiekun Zakład Rok 

założenia 

Studenckie Koło Turystyki 

Krajoznawczej  

i Zrównoważonej 

dr Piotr  

Majdak 
Teorii Turystyki 2011 

SKN przy Zakładzie Metodyki 

Turystyki 
mgr Karolina Gołębieska 

Metodyki 

Turystyki 
2013 

Piechur 
dr inż. Artur  

Kieszek 
Teorii Turystyki 2013 

Młodzi Przedsiębiorcy  dr Jacek Oleksiejuk 
Ekonomii  

i Finansów 
2011 

Re-rekreacja 
dr hab. prof. AWf Ewa 

Kozdroń 

Metodyki 

Rekreacji 
2013 

 

b) Należy stwierdzić, że koła naukowe istniały, natomiast nie ma informacji na temat szczegółów ich 

działalności.  

c) Za priorytetowe należy uznać zdobycie środków finansowych na działalność studenckich kół 
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naukowych. Jest to jeden z istotnych elementów kształcenia studentów, na który studenci zwracali 

szczególną uwagę w badaniach ankietowych.   

  

4.2. Zgodność problematyki i badań naukowych z dziedziną nauki związaną z kierunkiem studiów 

oraz powiązanie badań naukowych z realizowanym kształceniem  

a) Organizowane w Wydziale konferencje w sposób bezpośredni nawiązują do rozwoju dyscyplin 

naukowych będących przedmiotem działalności statutowej jednostki. Praktyczne implikacje wynikające z 

Wyniki  opublikowanych badań były podstawą do inicjowania nowych trendów w kształceniu studentów 

oraz wzbogacały warsztat metodyczny pracowników Wydziału. Monitorowaniem powiązań badań 

naukowych z ofertą kształcenia na Wydziale zajmuje głównie Wydziałowa Komisja Nauki (poprzez 

analizę problematyki podjętych badań) we współpracy z Prodziekanem ds. Nauki. Wykaz prowadzonych 

projektów badawczych DS i DM był dostępny w trakcie ich realizacji do wglądu na stronie internetowej 

Uczelni.  

b)  Aktualnie realizowany Wykaz projektów badawczych (DS i DM) znajdował się na stronie 

internetowej Uczelni oraz był do wglądu na Wydziale u Prodziekana ds. Nauki. W związku z prowadzoną 

polityką kadrową Uczelni, Dziekan wskazywał konieczność publikowania wyników projektów 

badawczych w czasopismach wysoko punktowanych związanych z profilem Wydziału (szczególnie z 

listy A i C).  

c) Należy propagować i rozpowszechniać wśród studentów wiedzę na temat zrealizowanych badań 

naukowych, zarówno aktualnie prowadzonych jak i projektowanych.  

 

5. Zasoby do nauki i środki wsparcia dla studentów/doktorantów/ słuchaczy studiów 

podyplomowych 

5.1  Wsparcie biblioteczno-informacyjne 

a) Studenci wydziału mieli niczym nie utrudniony dostęp do zasobów Biblioteki AWF. Dodatkowym 

źródłem informacji są materiały zamieszczane przez pracowników na uczelnianej e-platformie. W roku 

sprawozdawczym rozpoczął pracę Wydziałowy Przedstawiciel ds. Kontaktów z Biblioteką Główną. 

Ponadto: 

 Biblioteka Główna udostępnia swoje księgozbiory także online; 

 Biblioteka Główna organizuje online szkolenia biblioteczne dla studentów w zakresie, takim jak: 

informacje ogólne, katalogi, wypożyczalnia, czytelnia ogólna i naukowa, pracownia 

komputerowa, własna baza danych, zagraniczne bazy danych, katalogi i bazy danych, katalogi 

centralne, formularz informacyjny. Przeszkolenie to dla studentów I roku może być 

przeprowadzone już na wniosek opiekuna roku; 

 pracownicy WTiR mogą zgłaszać online wykazy brakującej literatury i czasopism bezpośrednio 

do Biblioteki Głównej;  

 Biblioteka Główna we wrześniu 2017 roku zwróciła się online do pracowników uczelni o 

uzupełnienie wykazu literatury (obowiązującej, uzupełniającej) dla studentów studiujących w 

części warszawskiej AWF na rok akademicki 2017/2018. 

b) Niestety ze strony wydziału  nie wpłynął żaden wniosek dotyczący pisemnego opiniowania 

testowanych przez Bibliotekę Główną baz danych pod kątem ich przydatności w procesie dydaktycznym. 

c) Należałoby rozszerzyć działania edukacyjne wśród studentów dotyczące możliwości zdobywania 

informacji potrzebnych w studiowaniu.   

5.2  Wsparcie materialne dla studentów  

a)  Wzorem lat ubiegłych na Wydziale Turystyki i Rekreacji w ramach akcji wspierania materialnego 

studentów kierunku Turystyka i Rekreacja oraz doktorantów rozpatrywane były składane indywidualnie 
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podania o przyznanie stypendium socjalnego, prawa do pobytu w domu studenckim lub obu tych form 

wsparcia jednocześnie. 

Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu przedstawianych wniosków w przypadku spełniania przez 

wnioskodawcę przewidzianych  przepisami kryteriów decydowała o przyznaniu pomocy materialnej w 

wybranej formie. 

Oddzielny fundusz  przeznaczony był na pomoc materialną dla osób niepełnosprawnych, oraz na pomoc 

studentom w nagłych przypadkach losowych. 

W roku akademickim 2016/2017 Komisja pozytywnie rozpatrzyła i przyznała stypendia socjalne 95 

osobom. 

59 osób otrzymało stypendia rektorskie, 4 studentom niepełnosprawnym przyznano pomoc materialną ,o 

która wnioskowali, a z pomocy losowej skorzystały 2 osoby. 

Prawo do zamieszkania w domach studenckich otrzymało ponad 60 osób. 

b) Ten rodzaj wsparcia dla studentów jest dość dobrze oceniany przez nich. W ankietach studentów 

kończących studia tą sferę oceniają oni jako „raczej dobrą”. Na podstawie przytoczonych wyżej danych 

dotyczących rożnych form wsparcia studentów należy zauważyć, że wsparcie to utrzymuje się na 

podobnym poziomie jak w ubiegłych latach. 

c) Niestety, podobnie jak w ubiegłym roku zaleca się opracowanie częściowego raportu z tego obszaru 

wg przekazanych specjalnych wytycznych.  

 

5.3  Wsparcie organizacyjne - indywidualny tok studiów, indywidualny plan studiów  

Szczególnie cenioną pomocą dla aktywnych studentów i przewidzianą w regulaminie studiów w AWF są 

dwie formy indywidualizacji studiów.  Liczbę studentów naszego wydziału korzystających z tej 

dogodności przedstawia poniższa tabela. Jedynym mankamentem jest późne informowanie nauczycieli 

akademickich o studentach posiadających te formy studiów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Internacjonalizacja kształcenia i mobilność akademicka w jednostce 

a)   Wydział Turystyki i Rekreacji uczestniczył w programach mobilności akademickiej Erasmus +;  

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) zarówno na poziomie studentów jak i u nauczycieli 

akademickich. Funkcje organizacyjne pełnił koordynator wydziałowy. Jego  działania dotyczyły głównie 

weryfikacji i  kwalifikacji studentów zagranicznych jak również pomocy w organizacji studiów na 

kierunku TiR. Pomoc koordynatora dotyczyła: wyboru przedmiotów i przydziału do grup, kontaktu 

studentów zagranicznych z nauczycielami akademickimi, spraw formalne dotyczących planu zajęć. Jeśli 

chodzi o studentów wyjeżdżających, działalność koordynatora obejmowała kontakt z uczelniami 

   

  

Indywidualny Tok 

Studiów (ITS) 

Indywidualny Plan Studiów  

(IPS) 

Poziom studiów  liczba studentów  liczba studentów  

I stopień  13 

15  

(w tym: 1 osoba semestralny 

IPS) 

II stopień  14 7 

Ogółem  27 22 
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partnerskimi, ocenę uzyskanych przez studentów efektów kształcenia. Koordynator wydziałowy stale 

współpracował z koordynatorem uczelnianym. Informacje dotyczące samego programu, uczelni 

partnerskich, kryteriów kwalifikacji studentów i pracowników, zasad finansowania, znajdują się na 

stronie AWF www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica/erasmus. 

Studentów przyjeżdżających poddano ankietyzacji. Ankieta dotyczyła takich elementów jak: 

znajomość języka angielskiego przez pracowników AWF (mentora, pracowników domu studenckiego, 

koordynatora wydziałowego, nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia), programu zajęć, wsparcia 

w zakresie języka angielskiego, informacji o programie Erasmus + na stronie internetowej AWF, oraz 

dostępu do obiektów sportowych, zakwaterowania i organizowanych imprez integracyjnych. Zbiorcze 

opracowanie za rok 2016/2017 nie zostało zakończone. Jednak analiza danych wykazuje, że nie zawsze 

studenci przyjeżdżający są zadowoleni z komunikacji językowej z pracownikami domów studenckich. 

Zgłaszają też zastrzeżenia do prowadzących zajęcia dotyczące języka i wartości merytorycznych zajęć. 

Duża część zajęć prowadzona jest w postaci prezentacji multimedialnych przygotowywanych przez 

studentów. Brak zastrzeżeń występuje w ankietach studentów z Turcji.  Studenci innych nacji są bardziej 

krytyczni.  

Analizując mobilność polskich studentów odnotowano łącznie 48 wyjazdów na studia oraz 11 

wyjazdów na praktyki. Studenci wyjeżdżający w 2016/17: Czechy na studia 1 student, Estonia na studia 1 

student, Grecja na studia 2 studentów, na praktyki  2, Hiszpania na studia 3 studentów, na praktyki 3 

studentów, Chorwacja na studia 2 studentów, na praktyki  1, Węgry na studia 4 studentów, Irlandia na 

studia 1 student, Włochy na studia 1 student, na praktyki  1, Norwegia na studia 2 studentów, Portugalia 

na studia 29 studentów, na praktyki  3, Turcja na studia 2 studentów, Bułgaria na praktyki 1. 

W ramach programu Erasmus  przyjechało do nas  42 studentów.(19 z Turcji, 11 z Hiszpanii, 11 z 

Portugalii i 1 z Niemiec) 

W roku sprawozdawczym w ramach umów Erasmus+ oraz Funduszu Stypendialnego Szkoleniowego 

(FSS) uczestniczyli również pracownicy wydziału Turystyki i Rekreacji. Za granicę wyjechało łącznie 4 

nauczycieli akademickich, w tym do: Francji (1 osoba),  Portugalii (2 osoby), Węgry (1 osoba). 

Jeśli chodzi o przyjazdy pracowników innych uczelni zagranicznych  to 5 osób odwiedziło nasz Wydział. 

Byli to pracownicy  uczelni z  Francji,  Czech,  Białorusi,  Islandii oraz  Portugalii. 

b) Do zespołu opracowującego sprawozdanie (do momentu sporządzania niniejszego sprawozdania) nie 

dotarły informacje dotyczące analizy danych z ankiet wypełnianych przez zagranicznych studentów. 

Zespół uzyskał je własnym staraniem od koordynatora uczelnianego. Raport końcowy Uczelnianego 

Koordynatora ukazuje się w późniejszym terminie i dlatego dane z ankiet nie docierają do zespołu w 

odpowiednim czasie. Wszystkie niedoskonałości przedstawione w ubiegłorocznym raporcie znalazły 

swoje miejsce w ogólnym sprawozdaniu Uczelnianym za rok 2015/2016. Jednakże podobne zastrzeżenia 

zgłaszają tegoroczni zagraniczni studenci, więc można sądzić, że zgłaszane rekomendacje nie zostały 

zrealizowane. 

c) Z analizy danych w roku akademickim 2016/2017 można wnioskować rozszerzenie ankietyzacji o: 

-  wyniki ankiet przeprowadzonych na polskich studentach wyjeżdżających oraz opisowego raportu  

dotyczącego  jakości kształcenia studentów polskich;  

-  dane  dotyczące  wyjazdów/przyjazdów nauczycieli (czy było więcej zgłoszeń a mniej 

możliwości, czy mniej/więcej chętnych na wyjazdy w porównaniu z rokiem poprzednim?); 

- dane dotyczące  pracowników wyjeżdżających - czy wyjazdy wpływają korzystnie na jakość 

kształcenia?  

- informacje o udziale pracowników w badaniach naukowych realizowanych we współpracy 

międzynarodowej. 

  

7. Zapobieganie zjawiskom patologicznym w jednostce, w tym ochrona własności intelektualnej 
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a) Jednym z istotnych działań zapobiegawczych jest raport z badań antyplagiatowych. Współczynnik 

podobieństw I oraz II na podstawie wyników badań raportu z elektronicznego systemu antyplagiatowego 

dla ocenianych prac wyniósł średnio 8.2% (I) – w roku ubiegłym 7.2% (I) oraz 1.6 % (II). W bieżącym 

roku zmodyfikowano poradnik pisania prac magisterskich i licencjackich.  

Ponadto działania związane z zapobieganiem zjawiskom patologicznym przejawiały się w 

następujących aspektach: 

- na wniosek Rady Mieszkańców domów studenckich i skargi mieszkańców na często drastycznie 

złe zachowania studentów obcokrajowców z programu Erasmus skierowano pismo w tej sprawie 

do Prorektora ds. Nauki z opisem konkretnych przypadków i propozycjami rozwiązań-władze 

uczelni nie podjęły działań w tym temacie; 

- w związku ze złamaniem Regulaminu Domów Studenckich (zakłócanie ciszy nocnej, 

nadużywanie alkoholu, dewastacja mienia publicznego) usunięto jedną zagraniczną studentkę z 

akademika. Po miesiącu władze Uczelni na jej wniosek przywróciły jej prawo pobytu w Domu 

Studenckim; 

- po skardze służb porządkowych na studenta wjeżdżającego notorycznie na teren Uczelni metodą 

„na zderzak” bez uiszczania opłaty przeprowadzono z nim rozmowę dyscyplinującą. W jej 

wyniku student wykupił abonament wjazdowy; 

- jedna sprawa została skierowana do Komisji Dyscyplinarnej,  dotyczyła ona niewłaściwego 

zachowania się studenta w stosunku do prowadzącego zajęcia. Incydent zakończył się 

udzieleniem upomnienia. 

b) Należy podkreślić, że analiza antyplagiatowa dyplomowych prac magisterskich jest obowiązkowa w 

wydziale a także jest dość rzetelnie badana przez Zespół ds. OJPD. Należy jednak zwrócić uwagę na 

minimalny wzrost współczynnika podobieństwa  od dwóch lat.  Może zmiana obszarów zainteresowania 

realizowanych w ramach prac magisterskich lub rozszerzenie liczby pozycji piśmiennictwa wpłynęły by  

na poprawę tego współczynnika. Liczba spraw dyscyplinarnych z udziałem studentów wydziału jest 

niewielka. 

c)  W ramach pracy ze studentami na seminariach magisterskich i licencjackich oraz samodzielnej pracy  

promotorów z magistrantami  trzeba  położyć większy nacisk na zagadnienia związane z materiałami 

źródłowymi do prac oraz poszukać innego paradygmatu danego problemu.  

8. Warunki kształcenia w jednostce 

a) Osobą odpowiedzialną za warunki kształcenia jest Dziekan Wydziału. W związku z tym raport z oceny 

warunków pracy w uczelni kierowany jest na jego ręce. Decyzje o zmianach warunków  kształcenia 

dziekan podejmuje we współpracy z Radą Wydziału.  

b) Zespół sporządzający sprawozdanie nie otrzymał żadnych materiałów dotyczących tego zagadnienia. 

Aczkolwiek trudno jest nie zauważyć, że wystrój korytarzy i sal zajmowanych przez WTiR pozostawia 

wiele do życzenia. Gabloty i tablice informacyjne są słabo wykorzystane w celach informacyjnych i 

promocyjnych.  

c)  Dobrze było by określić te czynniki, które nie są uwarunkowane sytuacją ogólnouczelnianą (np. 

wspólne obiekty dydaktyczne) a zależą wyłącznie od działań władz wydziału. Przykładem może być 

zmniejszona liczebność grup dziekańskich planowana na semestr letni  roku 2017/2018.  

9. System informacyjny funkcjonujący w jednostce, związany m.in. z gromadzeniem i 

wykorzystywaniem informacji związanych z prowadzonym kształceniem oraz wyników i analiz 

jego monitorowania i oceny. 

a) System gromadzenia i wykorzystywania informacji związanych z prowadzonym kształceniem oraz 

wyników i analiz jego monitorowania i oceny jest sukcesywnie udoskonalany. Dokumentacja związana z 

procesem edukacji oraz ocenianiem jego efektów znajduje się w poszczególnych Zakładach, gdzie 

przechowywana jest przez obowiązujący okres czasu, a następnie okresowo niszczona. 
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 Dokumentacja z prac nad jakością gromadzona jest i przechowywana przez przewodniczących 

zespołów/komisji. Raporty końcowe przekazywane są  Dziekanowi Wydziału. 

b) Problemem jest terminowe udostępnianie materiałów źródłowych i opracowań cząstkowych w celu 

opracowania końcowego. Autorzy opracowań nie stosują się do wytycznych sporządzania cząstkowych 

raportów. 

c) Rekomendacja: terminowe dostarczanie opracowań. 

10. Publikowanie informacji na temat oferty edukacyjnej jednostki oraz funkcjonującego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia w jednostce 

10.1. Publikowanie informacji o ofercie edukacyjnej wydziału 

a) Przekaz informacji o ofercie edukacyjnej odbywa się głównie za pośrednictwem Internetu, który jest 

najpopularniejszym kanałem rozpowszechniania danych. By informacja była wystarczająco 

przekonywująca dla potencjalnych kandydatów musi być pełna i rzetelna. Jedną z przyczyn zmniejszania 

się liczby chętnych na studia I i II stopnia oraz coraz częstszym porzucaniu studiów tuż po rozpoczęciu I 

semestru może być brak właściwej informacji o studiach na WTiR. Chodzi o dwa różne stopnie studiów. 

Chętnymi na studia I stopnia są głównie maturzyści z danego roku, niekiedy z lat ubiegłych. Głównym 

kanałem informacji dla nich jest portal internetowy AWF, kontakt z zespołem ds. Rekrutacji i Dzień 

Otwarty organizowany na wiosnę. Chętni na studia II stopnia wywodzą się przede wszystkim ze 

studentów studiujących już na AWF, którzy znają już realia uczelni i mają styczność ze społecznością 

akademicką, ale też przybywają chętni, którzy kończyli studia I stopnia na innych uczelniach, często o 

innym profilu. Pojawia się też pewien odsetek ambitnych osób zdecydowanych studiować na dwóch 

kierunkach a także czynnych sportowców, którzy zastanawiają się nad wyborem WTiR a nie Wydziału 

Wychowania Fizycznego. Osoby te wymagają informacji dodatkowej. Spersonalizowanych informacji o 

ofercie udziela pracownik Uczelni, obsługujący wszystkie wydziały.  

Wizytówką jest też wystrój Uczelni, odwiedzanej przez kandydatów, gdzie przekazywana jest również 

wiedza nieformalna i duch miejsca (genius loci). Kandydaci najczęściej przybywają tylko do budynku 

głównego, gdzie większość ekspozycji ściennych poświęcona jest tradycjom AWF i aktywności 

sportowej, natomiast niezbyt liczne gabloty i panele z materiałami na temat turystyki i rekreacji znajdują 

się w odległych korytarzach budynku głównego oraz w baraku przychodni, zajmowanym przez WTiR. 

Informacje dla kandydatów są łatwo dostępne na portalu uczelnianym www.awf.edu.pl  z 

podstrony ogólnouczelnianej http://www.awf.edu.pl/kandydat, gdzie podany jest także sposób nawiązania 

kontaktu z ogólnouczelnianym Zespołem ds. Rekrutacji (telefon, poczta elektroniczna). Informacje na 

temat oferty edukacyjnej zamieszczone są również na podstronie WTiR na w tym samym układzie jak w 

innych wydziałach. 

Podjęto działania, by przybliżyć kandydatom aktualną ofertę edukacyjną. W związku z przejściem z 

profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny, zmodyfikowano treść tekstu oferty, wzbogacając ją o 

nowe dane dotyczące specjalizacji.  

Kandydaci mogą się zapoznać z czterema działami.  

A/ OPISY KIERUNKÓW - tekstami zachęty do podjęcia studiów na danym wydziale, 

B/ SPECJALIZACJE - wykazami specjalizacji na studiach I i II stopnia na danym wydziale, w przypadku 

WTiR są tu: 

Na studiach  I stopnia: Obsługa ruchu turystycznego, Hotelarstwo, Organizacja usług gastronomicznych 

w turystyce,  Projektowanie produktów turystycznych w regionie,  Organizacja imprez w turystyce i 

rekreacji,  Animator czasu wolnego, Fitness nowoczesne formy gimnastyki,  Nordic walking,  Odnowa 

psychosomatyczna,  Marketing sportowy; 

Na studia II stopnia: Trener osobisty (personalny), Kinezygerontoprofilaktyka (rekreacja osób starszych), 

Menadżer rekreacji, Menadżer turystyki, Trener czasu wolnego. 

http://www.awf.edu.pl/kandydat
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C/ TEMATYKA STUDIÓW 

D/ OFERTA EDUKACYJNA – tu znajdują się opisy kompetencji absolwenta studiów, osobno I i  

osobno II stopnia. 

Profile związane z WTiR na Facebooku to: 

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

- Stowarzyszenie Absolwentów AWF Warszawa 

- Rekreolimpiada  - Rekreolimpiada Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa 

- awf warszawa mgr turystyka i rekreacja 2016-18 - Grupa rocznika magisterki 

kierunku Turystyka i Rekreacja na AWF w Warszawie 

Przekaz na oficjalnej stronie www składa się wyłącznie z tekstu. 

Odnośnie A-OPISY KIERUNKÓW; Tekst nie zawiera opisu kierunku, a szereg różnych danych ma 

potęgować motywację, m. in. dane dotyczące rozwoju zatrudnienia w branży usług turystycznych i 

rekreacyjnych na świecie. Tekst jest  identyczny dla kandydatów na studia I i II stopnia, zawiera też 

nieścisłości jak np. „Przyjdź do nas a kolejne pięć lat Twojego życia upłyną..” (po pierwsze:  kolejne 3 – 

na studiach I stopnia, kolejne 2 – na studiach II stopnia, po drugie: powinno być „upłynie”, gdyż forma 

„upłyną” jest stosowana tylko dla liczebników 2,3,4. 

Odnośnie B-SPECJALIZACJE; Specjalizacje są tylko wymienione bez podania żadnych szczegółów na 

czym polegają, na jakich zasadach i kiedy studenci je mogą wybrać, jakie kompetencje mogą uzyskać. 

Odnośnie C-TEMATYKA STUDIOW; Tematyka studiów jest zredagowana łącznie dla I i II stopnia, 

tymczasem oferta i specjalizacje jest inna. Są to informacje o dużym stopniu uogólnienia. 

Odnośnie D-OFERTA EDUKACYJNA; Szczegółowy opis kompetencji absolwenta nie jest 

jednoznaczny z ofertą edukacyjną. Szczególnie dla kandydatów na studia II stopnia ważne jest podanie 

szczegółów oferty i atutów studiowania na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Tym bardziej, że oprócz 

absolwentów studiów I stopnia AWF przychodzą do nas osoby o innym profilu wykształcenia 

licencjackiego z różnych uczelni.  

Brak na stronie www planu studiów, tak jak jest na stronach innych wydziałów. Można stwierdzić, iż 

brak jest wielu istotnych informacji oraz panuje w nich nieporządek. WTiR nie ma również osobnego 

profilu na facebooku. 

Natomiast oficjalne strony Samorządu Studenckiego samorzadawf.pl i Stowarzyszenia Absolwentów 

przestały istnieć, choć są jeszcze do nich linki ze strony oficjalnej AWF w Warszawie. 

Jedyny oficjalny profil Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF Warszawa jest na Facebooku, bez 

odniesienia do konkretnych wydziałów. 

b) Nie podjęto zaproponowanych w ubiegłorocznym sprawozdaniu postulatów o utworzeniu profilu 

WTiR na Facebooku oraz wyprodukowaniu i umieszczeniu w Internecie filmików obrazujących proces 

dydaktyczny na WTiR. Nie wzbogacono  informacji dla kandydatów na oficjalnej stronie www uczelni o 

sekcję FAQ z odpowiedziami. 

c) Rekomendacje: 

- przeprowadzić analizę dostępności i jakości informacji o ofercie  bazując na populacji 

potencjalnie zainteresowanej studiowaniem w WTiR; 

- utworzyć dodatkową informację w postaci odpowiedzi na faq, wywiadów ze studentami / 

absolwentami / pracownikami czy filmów pokazujących działalność wtir.  najlepiej w formie 

profilu na facebooku. dobrze by było nawiązać współpracę ze studentami w postaci konkursu na 

film czy zdjęcia relacjonujące pracę i imprezy naszego wydziału. można wystąpić do samorządu 

studenckiego z propozycją takiego konkursu; 
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- warto podać nowe inicjatywy wydziału, możliwości uczestniczenia w badaniach naukowych w 

ramach koła naukowego, możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w jęz. 

angielskim ze studentami zagranicznymi, wyjazdach na część studiów za granicę, współpracy 

międzynarodowej; 

- warto zadbać o wystrój pomieszczeń wydziału, uaktualnienie informacji w holach i korytarzach, 

powiesić nowe postery związane z działalnością naukowo-edukacyjną wydziału, w tym z 

działalnością naukową i społeczną studentów oraz informacje na temat współpracy z otoczeniem 

gospodarczym i z zagranicą;  

- powinny się pojawić informacje w języku angielskim na stronie www. informacje w gablotach i 

na tablicach informacyjnych powinny być dwujęzyczne. 

10.2. Publikowanie informacji na temat funkcjonującego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

w jednostce 

a) Wymiana informacji odbywa się podczas rozmów indywidualnych oraz zebrań roboczych (Rada 

Wydziału, zebrania katedr, zakładów, zespołów) oraz drogą e-mailową do pracowników WTiR. W celach 

służbowych wykorzystywane są też prywatne telefony pracowników.  

Sposób publikowania informacji nt. systemu zapewnienia jakości kształcenia nie uległ zmianie. Na 

podstronie WTiR istnieją zakładki: 

- „Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia”, która odsyła do plików w formacie .pdf : 

- skład osobowy Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

- Struktura Wydziałowej Komisji Jakości WTiR 

- „Sprawozdania z oceny własnej jednostki”, gdzie zamieszczono 3 pliki w formacie .pdf ze 

sprawozdaniami z ostatnich lat. 

b) Wydziałowa strona zawiera zatwierdzone dokumenty końcowe. Jest to archiwum. Nie spełnia roli 

platformy w Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia.  

Nadal nie ma skrzynki e-mailowej, gdzie można by nawiązać korespondencję i ewentualnie zgłosić uwagi 

na temat jakości na poziomie wydziału, chociaż na stronie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia jest notka: „Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za wydziałowe systemy zapewnienia 

jakości kształcenia znajdują się na stronach jednostek”. 

Członkowie innych zespołów nie mają bezpośredniego dostępu do informacji i raportów poszczególnych 

Zespołów.  

c) Rekomendacje 

Należy podać e-mail do osoby kontaktowej odpowiedzialnej za zbieranie bieżących uwag o jakości w 

WTiR dla ogółu osób związanych z WTiR (studentów, pracowników, osób z otoczenia). Określić dostęp 

do pozostałych raportów i informacji dla członków zespołów ds. jakości (na platformie).  

11. Współpraca jednostki z otoczeniem społeczno-gospodarczym/interesariuszami zewnętrznymi 

a) W roku akademickim 2016/2017 WTiR starał się o możliwie najszerszą współpracę z podmiotami 

zewnętrznymi, jak również o współpracę z innymi jednostkami wewnątrz AWF w celu realizacji zadań 

dydaktycznych i naukowych i rozwoju kompetencji studentów odbywających praktyki oraz 

przygotowujących prace dyplomowe. 

We współpracy WTiR z otoczeniem społeczno-gospodarczym liczy się inicjatywa poszczególnych 

studentów, zainteresowanych odbyciem praktyk zawodowych w konkretnym przedsiębiorstwie lub 

napisaniem pracy dyplomowej, której efektami zainteresowane byłoby  określony podmiot / środowisko. 

Współpraca  z otoczeniem społeczno-gospodarczym w roku akademickim 2016/2017 podobnie jak w 
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latach ubiegłych była realizowana  na następujących płaszczyznach: 

- organizacja i kontrola studenckich praktyk zawodowych dla wszystkich roczników studiów 

licencjackich, realizowanych we współpracy z podmiotami gospodarczymi i strukturami 

samorządowymi, oraz rządowymi działającymi w sferze turystyki i rekreacji – praktyki odbywali 

studenci wszystkich roczników; 

- całoroczna, bieżąca praca Zespołu ds. Kontaktów z Pracodawcami związana z realizacją praktyk 

zawodowych, kontaktami merytorycznymi i interwencjami  w sprawach spornych zgłaszanych 

zarówno przez praktykodawców jak i studentów. Podjęto interwencje w 3 przypadkach  

zgłaszanych przez przedstawicieli podmiotów przyjmujących studentów; 

- udział studentów w targach turystycznych (październik 2016) oraz wizytacja placówek 

rekreacyjnych (listopad/grudzień 2016) w ramach zajęć dydaktycznych mających na celu 

zapoznanie z działalnością branży turystycznej i rekreacyjnej  oraz  potencjalnymi miejscami 

praktyk zawodowych i przyszłej pracy. 

Pełne sprawozdanie dotyczące organizacji i przebiegu praktyk zawodowych w roku akademickim 

2016/2017 znajduje się u Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji wraz  z wnioskami dotyczącymi 

potencjalnych usprawnień. 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przejawiała się także w roboczych spotkaniach: z 

Dyrekcją Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Bielany, Prezesem Przedsiębiorstwa Organizacji Turystyki 

Rekreacji i Sportu, Prezesem Agencji Informacji Turystycznej „Mufa” czy v-ce Prezesem Polskiej 

Organizacji Turystycznej. 

W roku  akademickim 2016/2017 pilotażowo wprowadzono ankietyzację podmiotów działających w 

sferze turystyki i rekreacji, aby zebrać opinie pracodawców na temat przygotowania studentów do 

praktyk zawodowych i przebiegu i realizacji 

b) W udostępnionym materiale dają się zauważyć  kontakty z pracodawcami  jednak brak 

jednoznacznych konkluzji wynikających z tych kontaktów. 

c) Rekomendacje 

Należy podjąć próbę wprowadzenia ankietyzacji podmiotów z branży turystycznej i rekreacyjnej on-line, 

aby ułatwić jej wypełnianie respondentom i otrzymać wyniki mniejszym nakładem pracy. 

W związku z wprowadzeniem profilu praktycznego i nowych specjalizacji należy ustalić procedury 

poszukiwania nowych interesariuszy i kierunków współpracy z otoczeniem, tak by studenci mieli jak 

największy wgląd w know how dziedziny,  w której się specjalizują.  

12. Podsumowanie sprawozdania  

 W roku akademickim 2016/2017 prowadzono liczne działania zmierzające do doskonalenia 

jakości kształcenia w Wydziale Turystyki i Rekreacji. Dotyczyło to praktycznie większości obszarów 

Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, które to zostały dokładniej przedstawione w 

powyższym materiale wg jednolitego schematu opisu (wytyczne do sporządzania raportów). Realizowano 

też szereg zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonego po raz pierwszy audytu 

funkcjonowania systemu jakości w wydziale. Sprawy wymagające poprawy, zmiany czy też bardziej 

zdecydowanych działań zostały wskazane w niniejszym sprawozdaniu w punkcie „c” – rekomendacje.  

Zespół opracowujący całościowe sprawozdanie pragnie także w tym miejscu zwrócić uwagę na kilka 

zagadnień: 

- nie udało się niestety zaangażować studentów do doskonalenia WSZJK a przecież jest on 

adresowany przede wszystkim do nich, czyli jest realizowany „dla nich, ale bez nich”; 

- niewielka ilość informacji na stronie internetowej wydziału i dość słabe rozpropagowanie 

(reklama) oferty wydziału, uwzględniającej możliwości rozwojowe studenta czy możliwości 

specjalizacyjne; 



 27 

- wyniki ankietyzacji różnych interesariuszy są interesujące. Jednak warto zwrócić uwagę na 

nierówne liczebności poszczególnych grup (roczników) biorących udział w badaniu. Powoduje 

to, że wyniki ankietyzacji są niereprezentatywne. Innym problemem są niepełne wyniki 

ankietyzacji, zwłaszcza brak informacji na temat badań kandydatów, absolwentów oraz 

pracodawców, co umożliwiłoby efektywniejszą pracę nad udoskonalaniem programów 

kształcenia i/lub wprowadzeniem nowych przedmiotów; 

- trudności w rozwoju nauki w wydziale będą się prawdopodobnie pogłębiały do czasu 

uregulowania stałego dopływu finansów; 

- sprawą niezwykle istotną jest opracowanie długofalowej polityki kadrowej dla wydziału;  

- raporty częściowe poszczególnych zespołów i innych podmiotów wchodzących w skład 

WKds.JK przesyłane są z dużym opóźnieniem oraz w formie, która uniemożliwia lub znacząco 

utrudnia wyciągnięcie syntetycznych wniosków i rekomendacji; 

- ponadto zespół opracowujący sprawozdanie doszedł do wniosku, iż doskonalenie jakości 

kształcenia leży nie tylko w procedurach, tworzeniu dokumentacji, formalizacji działań lecz 

bardziej we wzbudzaniu nieformalnych działań, aktywnej bezpośredniej dyskusji, tworzeniu 

pozytywnej atmosfery („mody”) wobec jakości procesu kształcenia. 

 

13.   Analiza SWOT dla Wydziału Turystyki i Rekreacji 

Poniższa analiza została ograniczona jedynie do pięciu elementów w każdym z czterech poniższych 

zakresów. Większość z poniższych elementów ma swoje dalsze rozwinięcie. 

Mocne strony 

1. Atrakcyjna lokalizacja (wszystkie obiekty w zamkniętym kampusie) i ponad 20-letnia tradycja 

kształcenia na kierunku turystyki i rekreacji  

2. Wysoki stopień internacjonalizacji kształcenia studentów 

3. Możliwość zawodowego specjalizowania się studentów w toku studiów (specjalizacje) oraz 

zdobywania uprawnień zawodowych (kursy instruktorskie) 

4. Możliwość realizowania i uczenia praktycznych umiejętności studentów na obozach letnich i 

zimowych 

5. Kompetentna, przedsiębiorcza i kreatywna kadra dydaktyczna. 

Słabe strony 

1. Niska kategoryzacja naukowa wydziału  

2. Bariery w rozwoju młodej i średniej kadry naukowej (doktoraty i habilitacje). Liczba profesorów 

i doktorów habilitowanych na granicy minimum kadrowego i uprawnień dla wydziału. Brak 

poczucia stabilizacji zatrudnienia przez pracowników. 

3. Brak zadowalających rezultatów współpracy z otoczeniem rynkowym 

4. Średnia lub niska lokata w rankingach kształcenia na kierunku turystyki i rekreacji. 

5. Brak funduszy na badania naukowe oraz nowoczesne środki dydaktyczne. 

Szanse 

1. Większe uczestnictwo w europejskim systemie kształcenia jako  uatrakcyjnienie własnej oferty 

edukacyjnej 

2. Wprowadzenie (pilotażowo) studiów dualnych 

3. Zwiększenie liczby kierunków/specjalności kształcenia w wydziale 

4. Intensyfikacja relacji ze środowiskiem turystyki i rekreacji i jego otoczeniem 

5. Pełne wdrożenie wydziałowego systemu zapewnienia jakości. 
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Zagrożenia 

1. Niż demograficzny i coraz większa konkurencja na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa 

wyższego 

2. Zmienność i niestałość uregulowań prawnych i finansowych, zarówno tych zewnętrznych jak i 

wewnątrzuczelnianych 

3. Niskie zainteresowanie otoczenia gospodarczego komercyjnymi badaniami naukowymi  

4. Nasycenie rynku usług turystyczno-rekreacyjnych specjalistami tir. 

5. Brak skutecznej pomocy i wsparcia ze strony  ponadwydziałowych ośrodków władzy.  

W oparciu o powyższą analizę atutów, słabości, możliwości i zagrożeń można określić dalszy kierunek 

rozwoju Wydziału Turystyki i Rekreacji. 

 

Przewodniczący  

Zespołu ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia 

dr Janusz Matusiak 

 

 


