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1. Podstawowe założenia polityki zapewnienia jakości kształcenia w jednostce 
 

Za jakość kształcenia na Wydziale bezpośrednio odpowiedzialny jest Dziekan. 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia i Rozwoju Wydziału jest powoływana przez 

Dziekana w celu współuczestniczenia w tworzeniu, doskonaleniu i monitorowaniu 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
 

Podstawowym założeniem jest podniesienie jakości kształcenia na Wydziale, poprawa 

poziomu naukowego Wydziału w tym rozwój kadr naukowej, uatrakcyjnianie i rozszerzenie 

oferty edukacyjnej, unowocześnianie procesu kształcenia, poprawa warunków jego realizacji, 

udoskonalenie struktury organizacyjne Wydziału, a także monitorowanie i doskonalenie 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Przyjęte założenia są zgodne ze 

Strategią rozwoju Wydziału Turystyki i Rekreacji do roku 2020 oraz Strategią polityki 

kadrowej Wydziału na lata 2016-2020.  

 

 
2. Cele wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

 
Ogólnym celem funkcjonującego na Wydziale Turystyki i Rekreacji wewnętrznego 

systemu zapewniania jakości jest doskonalenie procesu kształcenia studentów w celu 

nabywania niezbędnych kompetencji, zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Jako cele 

szczegółowe wyróżnia się: 
 
• monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia, 

• zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji oraz stałego rozwoju kadry 

dydaktycznej, 

• ocena programów i efektów kształcenia, 

• analiza oceniania przez studentów, 

• ocena rozwoju naukowego , internacjonalizacji kształcenia i mobilności nauczycieli 

oraz studentów, 

• warunki kształcenia w jednostce. 

 

 
2. Podstawy prawne i struktura organizacyjna wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia 

 
System jakości jest na Wydziale Turystyki i Rekreacji regulowany m.in. 

Zarządzeniem Rektora nr 50/2006/2007, Zarządzeniem Rektora AWF Warszawa nr 

14/2014/2015 z dnia 12 listopada 2014 r., Uchwałą Senatu nr 71/2012/2013 z dnia 23 

kwietnia 2013 r. , Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innymi właściwymi dla 
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obszaru zarządzeniami Rektora oraz Dziekana. Nadzór nad zapewnianiem jakości kształcenia 

na Wydziale Turystyki i Rekreacji pełni Wydziałowa Komisja ds. Jakości i Programów 

Kształcenia, we współpracy z władzami Wydziału i innymi komisjami stałymi. Współpraca 

poszczególnych komisji w zakresie gromadzenia informacji, formułowania rekomendacji oraz 

podejmowania decyzji pozostaje w zgodzie z przyjęta strukturą funkcjonowania Systemu. 
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Wszystkie komisje wydziałowe podlegają bezpośrednio Dziekanowi WTiR. Ich 

zadania i cele wynikają z przyjętych przez Radę Wydziału regulaminów funkcjonowania. 

Podstawowe obszary współpracy w ramach Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia oraz działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia zostały 

przedstawione w tabeli 1. 

 

Tab. 1. Zakres współpracy komisji i zespołów w zakresie zapewniania jakości 

kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji 
 

Nazwa komisji / zespołu Współpraca z WKdsJK 

Zespół ds. Oceny Jakości i 

Efektów kształcenia 

- opracowywanie sprawozdań dotyczących samooceny jakości kształcenia 

na wydziale (wnioski i uwagi) 

- monitorowanie dokumentowania EK w ramach poszczególnych 

przedmiotów (przeglądy dokumentacji) 

Zespół ds. Programów 

Kształcenia 
- opracowywanie programów kształcenia i monitorowanie wprowadzanych 

zmian 

- okresowe przeglądy programów kształcenia 

- przeglądy i weryfikacje efektów kształcenia, analiza skuteczności ich 

osiąganie, 

- monitorowanie opracowywania oferty kształcenia w języku obcym 

Zespół ds. Kontaktów z 

Pracodawcami 

- monitorowanie potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców 

- organizacja spotkań z pracodawcami – przekazywanie uwag i sugestii 

- konsultowanie programu kształcenia z interesariuszami zewnętrznymi 

Zespół ds. Oceny Prac 

Dyplomowych 
- ocenianie przebiegu procesów dyplomowania studentów 

- monitorowanie przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej i 

prawa autorskiego 

- monitorowanie jakości prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 

Zespół ds. Oceny Nauczycieli 

Akademickich 

- bieżąca i okresowa ocena nauczycieli akademickich 

- analiza poziomu naukowego wydziału 

- przegląd kadry naukowo-dydaktycznej na wydziale 

- monitorowanie polityki kadrowej uczelni      
Zespół ds. Analiz Jakości 

Kształcenia 

- przygotowywanie raportów analitycznych i syntetycznych z 

przeprowadzanych badań ankietowych 

Wydziałowa Komisja Nauki - monitorowanie poziomu naukowego wydziału, 

- monitorowanie zgodności problematyki podejmowanych badań 

naukowych z kierunkami kształcenia, 

- zapewnianie udziału studentów w realizowanych badaniach naukowych 

- monitorowanie wykorzystywania wyników badań naukowych w procesie 

dydaktycznym 

Przedstawiciel WTiR w  

Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia 

- uczestniczenie w spotkaniach Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

- przekazywanie sprawozdań ze spotkań w formie pisemnej do Dziekana 

Wydziału oraz przewodniczącej WKdsJK 

- przekazywanie dokumentacji do konsultacji, zbieranie uwag i 

przedstawianie opinii Wydziału na spotkaniach Uczelnianej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia 

 

 



 

8 
 

Tab. 2 Skład osobowy zespołów i komisji pracujących w ramach WSZJK 

 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz kierunkowe zespoły 

Komisja ds. Jakości Kształcenia Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów kształcenia 

Przewodnicząca: dr Anna Leś  

Członkowie:  

 prof. nzw dr hab. Jolanta Mogiła-Lisowska 

 dr Joanna Piotrowska  

 dr Małgorzata Gałązka  

 dr Joanna Zagdańska  

 pracownik niebędący nauczycielem akademickim: 

Jolanta Chróścicka 

 przedstawiciele studentów: Aleksandra Godawa, 

Katarzyna Lichacz, Katarzyna Świstowska, Maja 

Ziółkowska 

Przewodniczący: dr Janusz Matusiak 

Członkowie: 

 dr Agnieszka Bołdak 

 dr Agata Stefanowska 

 dr Anna Czajkowska 

 dr Hanna Prószyńska – Bordas 

 dr Przemysław Płoskonka 

 przedstawiciel studentów - Jarosław Mościcki 

Zespół ds. Programów Kształcenia Zespół ds. Kontaktów z Pracodawcami 

Przewodnicząca: dr Anetta Majchrzak – Jaszczyk  
Członkowie:  

dr Anna Mazurkiewicz-Pizło 

dr Jakub Mosz  
dr Piotr Majdak  
dr Joanna Piotrowska,  
dr Joanna Kalecińska,  
dr Maciej Łuczak  
mgr Agnieszka Muszyńska  
przedstawiciel studentów - Rafał Nizioł 

Przewodniczący: dr Jacek Klawender 

Członkowie :  

  dr Ewa Niedzielska 

  dr Jacek Oleksiejuk 

  mgr Magdalena Kukieła – pracownik    

  administracyjny 

 

Zespół ds. Oceny Prac Dyplomowych         Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Pawlikowska-

Piechotka 

Członkowie:  
prof. nzw dr hab. Stanisław Piekarski,  
prof. nzw dr hab. Wojciech Szeligiewicz,  
dr Jacek Oleksiejuk,  
dr Piotr Majdak  
dr Anna Ostrowska - Tryzno  
mgr Karolina Gołębieska 

Przewodniczący: prof. nzw dr hab. Stanisław 

Piekarski  
Członkowie:  
 prof. nzw dr hab. Jolanta Mogiła-Lisowska,  
 prof. nzw dr hab. Wojciech Szeligiewicz,  
 dr Piotr Majdak 

 

Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia         Zespół ds. Przekształcenia profilu studiów IIo z     

            „ogólnoakademickiego” na „praktyczny” 

  Przewodnicząca: mgr Elżbieta Iwańska  
Członkowie:  
dr Anetta Majchrzak – Jaszczyk 

dr Anna Czajkowska 

Przewodnicząca: dr Joanna Kalecińska  
Członkowie:  
 dr Piotr Majdak,  
 dr Jacek Klawender,  
 dr Maciej Łuczak,  
 dr Barbara Sołtys-Pędraszewska  
 dr Anna Mazurkiewicz - Pizło 

 mgr Ilona Skwarska – pracownik administracyjny 

Wydziałowa Komisja Nauki Wydziałowa Komisja Konkursowa 

Przewodniczący: dr Jacek Oleksiejuk Członkowie: 

 dr hab. prof. AWF Ewa Kozdroń 

 dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska 

 dr hab. prof. AWF Anna Pawlikowska – Piechotka 

 dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz  
 dr Piotr Majdak 

dr Anna Mazurkiewicz - Pizło 

 dr Joanna Piotrowska 

 sekretarz  Komisji - pracownik Działu Nauki Mirosława 

Frąc 

Przewodnicząca: prof. nzw dr hab. Ewa Kozdroń  
Członkowie:  

 dr Maciej Łuczak,  
 dr Jacek Klawender,  
 dr Agata Stefanowska,  
 dr Ewa Niedzielska, 

 mgr Agnieszka Butscher 
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Kandydaci WTiR do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej  ds. Nauczycieli 

prof. nzw dr hab. Ewa Kozdroń 

dr Artur Kieszek 

 

Kandydaci WTiR do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

dr Bartłomiej Krynicki 

dr Joanna Piotrowska 

 

Kandydaci WTiR do składu Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej  

ds. Studentów  

prof. nzw dr hab. Marian Kowalewski 

dr Joanna Zagdańska 

 

Kandydat WTiR do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 

dr Małgorzata Gałązka 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna 

Przewodniczący (Wydziałowy Samorząd Studencki) – Markwart Martyna 

Zastępca Przewodniczącego (przedstawiciel Wydziałowego Samorządu Studenckiego) – Karol 

Brzozowski 

Członkowie:    

przedstawiciele Wydziałowego Samorządu Studenckiego: Katarzyna 

Świstowska, Sylwia Aderek, Adrianna Bromke  

pracownik administracyjny: mgr Ilona Skwarska 

prodziekan ds. studenckich: dr Jacek Klawender 

 

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza 

Przewodniczący: prof. nzw dr hab. Wojciech Szeligiewicz 

- dr Agata Stefanowska 

- mgr Magdalena Kukieła 

- student Kamil Michałowski 

 

Przedstawiciel WTiR w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

dr Ewa Niedzielska 
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Działaniem systemu objęci są: nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich 

poziomów i form studiów, pracownicy administracyjni i techniczni Wydziału związani z 

procesem kształcenia studentów (tzw. interesariusze wewnętrzni). Ich opinie, propozycje i 

sugestie mają istotny wpływ na kształtowanie systemu, tak by spełniał on swoją funkcję w 

sposób najbardziej przyjazny dla środowiska, którego dotyczy. Funkcjonowanie WSZJK ma 

charakter ciągły i systematyczny. W jego wdrażaniu wykorzystuje się dotychczasowe 

doświadczenia i dobre praktyki oraz wprowadza nowe inicjatywy, mające na celu ustawiczne 

doskonalenie jakości kształcenia. 
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System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji 
Opracowano na podstawie Zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 14/2014/2015 z dnia 12 listopada 2014 r. 

 

Za jakość kształcenia i jej zapewnienie odpowiada: 

- na poziomie uczelni Rektor poprzez nadzorowanie Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia; 

- na poziomie wydziału Dziekan; 

- na poziomie jednostki organizacyjnej kierownik jednostki. 

Za przeprowadzenie przeglądów we wskazanych w Zarządzeniu Rektora obszarach, na 

poziomie wydziału odpowiada komisja ds. jakości kształcenia, zgodnie z zakresem zadań i 

opisaną strukturą systemu zapewniania jakości kształcenia na wydziale. 

 

W Akademii Wychowania Fizycznego wyodrębniono 12 obszarów istotnych dla zapewnienia 

jakości kształcenia na uczelni i zawarto te wskazania w wydziałowym systemie zapewniania 

jakości kształcenia. 

 
1. Polityka i procedury zapewniania jakości kształcenia 

1.1 Przegląd jakości i celów wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia 

Zapewnienie jakości: doskonalenie systemu jakości na wydziale, realizacja założeń systemu, 

weryfikacja celów systemowych, przydatność systemu dla rozwoju wydziału; 

Monitorowanie i ocena jakości: analiza i ocena składanych (corocznie) sprawozdań z oceny 

własnej. Za monitorowanie i ocenę realizacji celów Wydziałowego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia odpowiada Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół ds. Oceny Jakości 

i Efektów Kształcenia 

 

1.2 Dokumentacja Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

Zapewnienie jakości: na wydziale dokumentacja jest kompletowana z uwzględnieniem 

obszarów istotnych dla jakości kształcenia na uczelni zgodnych z wytycznymi Uczelnianej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz z uwzględnieniem procedur zapewniających, 

monitorujących i oceniających jakość w danych obszarze. 

Nadzór nad dokumentacją w ramach poszczególnych zespołów i komisji na poziomie 

wydziału sprawuje przewodniczący komisji/zespołu. 

Monitorowanie i ocena jakości: monitorowanie poprawności kompletowania oraz 

prowadzenia i nadzoru nad dokumentacją WSZJK należy do przewodniczącego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia – weryfikowanie poprawności kompletowania dokumentacji raz na dwa 

lata 

 

1.3 Udział studentów/słuchaczy studiów podyplomowych i kursów w działaniach dotyczących 

zapewnienia jakości kształcenia 

Zapewnienie jakości: członkostwo i praca w zespołach związanych z jakością kształcenia na 

wydziale, opiniowanie projektów dokumentów związanych z programem kształcenia, 

uczestnictwo w badaniach ankietowych, uczestnictwo w podejmowaniu decyzji za 

pośrednictwem przedstawicieli studentów. 

Monitorowanie i ocena jakości: za monitorowanie stopnia udziału interesariuszy 

wewnętrznych w zadaniach związanych z jakością kształcenia odpowiada Zespół ds. Jakości 

Kształcenia. Ocena przeprowadzana jest na podstawie opracowanych przez Dział Nauczania i 

Spraw Studenckich oraz Zespół ds. Analizy Jakości Kształcenia, zestawień dotyczących 

udziału respondentów w danej edycji badania oraz informacji przekazanych przez samorząd 
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studencki. Ocena jest przeprowadzana po zakończeniu cyklu badań ankietowych w danych 

roku akademickim. 

 

2. Programy kształcenia 

2.1 Opracowanie i zatwierdzanie programów kształcenia 

Zapewnienie jakości: powołanie właściwych komisji, ustalanie przez RW projektu efektów 

kształcenia dla profilu, kierunku i poziomu studiów, uzyskanie opinii przez komisję senacką, 

przyjęcie EK przez Senat AWF, uchwalenie przez RW programu i planu studiów, ocena 

zgodności pomiędzy programem, planem studiów a przyjętymi dla profilu, kierunku i 

poziomu EK, wprowadzenie zmian w programie kształcenia, uwzględnienie warunków jakie 

musi spełniać program kształcenia oraz opis kwalifikacji, uwzględnienie zajęć o profilu 

praktycznym, przygotowanie struktury programu studiów oraz matryc EK, pilnowanie 

terminów obowiązujących dla tworzonej dokumentacji prowadzonych studiów. 

Dodatkowo:  

- wprowadzenie zmian do programów studiów dla kolejnych cykli kształcenia wymagają 

oceny zgodności programu studiów z przyjętymi EK 

- za doskonalenie programu przedmiotu w zakresie wynikającym z doskonalenia programu 

studiów odpowiada nauczyciel akademicki będący autorem programu przedmiotu (z 

uwzględnieniem wniosków i opinii na temat programu zgłoszonych przez prowadzących 

zajęcia i wynikających z badań ankietowych) 

- za opracowanie karty przedmiotu odpowiada nauczyciel akademicki będący autorem 

programu przedmiotu i realizujący przedmiot zgodnie z programem studiów 

- karty przedmiotów powinny być opracowane i złożone w miejscu oraz terminie wskazanych 

w szczegółowych zasadach 

- jeśli autorem karty przedmiotu jest doktorant to zawartość weryfikuje opiekun naukowy lub 

kierownik zakładu; jeśli autorem jest nowozatrudniony pracownik zawartość weryfikuje 

osoba wskazana przez kierownika zakładu, w ramach którego realizowany jest przedmiot. 

Monitorowanie i ocena jakości: monitowaniu i ocenie podlega realizacja przyjętych procedur 

oraz kompletność dokumentacji programu kształcenia. Ocena powinna zostać 

przeprowadzona przynajmniej raz w roku akademickim przez Zespół ds. Programów 

Kształcenia 

 

2.2 Monitorowanie programów kształcenia 

Zapewnienie jakości: analiza i ocena programów kształcenia, poprzez przeprowadzanie 

okresowych przeglądów programów kształcenia oraz analiza i ocena programów studiów i ich 

realizacji 

Monitorowanie i ocena jakości:  

- zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi oraz zaleceniami instytucji akredytujących 

(m.in. wymagania dla kształcenia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym) 

- zgodność programu (w tym: formy prowadzenia zajęć, zakres wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych niezbędnych do osiągnięcia założonych EK) 

- poprawność stosowanego systemu punktów ECTS (poprawność szacowania nakładu pracy 

studenta), analiza i ocena wykorzystania przez studentów możliwości mobilności 

- właściwa sekwencja przedmiotów poprzez analizę planu studiów 

- poprawność konstrukcji kart przedmiotów oraz ich kompletność 

- sprawdzenie kart przedmiotów pod względem aktualności i dostępności zalecanej literatury 

obowiązkowej i uzupełniającej 
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- sprawdzenie zgodności kart przedmiotów z programem studiów i założonymi EK dla 

przedmiotu 

- wskaźniki ilościowe charakteryzujące plan studiów (liczba godzin, forma zajęć, liczba 

egzaminów i zaliczeń, udział zajęć fakultatywnych i obligatoryjnych, możliwość realizacji 

dodatkowych zajęć w zakresie 30 punktów ECTS) 

- analiza programu praktyk studenckich wraz z analizą EK uzyskiwanych podczas ich 

realizacji 

- opracowanie systemu kontroli praktyk studenckich 

- sprawdzenie doboru metod dydaktycznych 

 

2.3 Okresowy przegląd programów kształcenia 

Zapewnienie jakości: przegląd programów kształcenia przeprowadza się co roku dla 

zakończonego cyklu kształcenia na danym kierunku, poziomie i formie kształcenia. Za 

przeprowadzenie przeglądu odpowiada Zespół ds. Programów Kształcenia. Okresowe 

przeglądy przeprowadza się zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale senatu w zakresie 

wprowadzania zmian doskonalących program kształcenia i rozporządzenia MNiSW, według 

harmonogramu opracowanego na wydziale. 

Przegląd programów kształcenia opiera się o: 

- informacje wynikające z monitorowania programów studiów realizowanych na wydziale 

- informacje wynikające z monitorowanie i przeglądu EK założonych dla programu 

kształcenia 

- informacje wynikające z monitorowanie przyjętych rozwiązań realizowanych w innych 

uczelniach (krajowe i zagraniczne) 

- wyniki przeprowadzonych badań ankietowych i konsultacji środowiskowych 

- informacje charakteryzujące potencjał wewnętrzny wydziału: kadrę naukowo-dydaktyczną 

(z uwzględnieniem minimum kadrowego), kierunki badań naukowych, możliwości finansowe 

jednostki, dostępną infrastrukturę i zasoby do nauki. 

Wynikiem przeglądu jest protokół – zbiór rekomendacji do doskonalenia programu 

kształcenia, zwierający informacje: 

- osoby odpowiedzialne za przegląd 

- data przeglądu 

- zakres przeglądu (kierunek, poziom, profil, forma studiów) 

- cykl do którego odnosi się opracowany program studiów 

- lista informacji w oparciu o które przeprowadzany był przegląd 

- lista oraz argumentacja rekomendowanych zmian w programie 

- proponowany termin obowiązywania rekomendowanych zmian. 

Wprowadzane zmiany doskonalące powinny być odpowiednio uzasadnione, 

udokumentowane uzgodnieniami i opiniami środowiskowymi, prowadzone w formie rejestru 

wprowadzonych zmian dla danego kierunku, poziomu studiów, formy kształcenia. 

 

Na podstawie protokołu z przeglądu Dziekan (po zasięgnięciu opinii zespołu pracowników 

akademickich zaliczonych do minimum kadrowego dla kierunku) przedkłada RW ocenę 

realizacji efektów kształcenia. 

Wnioski są podstawą doskonalenia programu kształcenia. 

Program studiów (zmieniony) kierowany jest do właściwej komisji senackiej w celu oceny 

zgodności programu studiów z przyjętymi dla kierunku efektami kształcenia. 
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Zespół ds. Programów Kształcenia opracowuje zasady przeprowadzanie przeglądu 

uwzględniając: 

- terminarz planowanego przeglądu 

- zasady przygotowania i przeprowadzenia przeglądu (zakres zadań i odpowiedzialność 

wynikająca z przyjętej na wydziale struktury WSZJK) 

- przeprowadzenie przeglądu (dane do przeglądu, obieg i wzory dokumentów związanych z 

przeglądem) 

- określa zasady wdrażania ustaleń z przeglądu. 

 

Monitorowanie i ocena jakości: 

- wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród absolwentów, pracodawców, 

studentów, popularność kierunku. 

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia monitoruje poprawność przeprowadzenia 

okresowych przeglądów programów kształcenia. 

 

3. Efekty kształcenia 

3.1 Osiąganie i okresy przegląd efektów kształcenia 

Założone w programie kształcenia efekty muszą zostać osiągnięte przez studenta na koniec 

trwania cyklu kształcenia w wyniku realizacji zestawu przedmiotów.  

Monitorowanie i ocena jakości: monitorowanie efektów kształcenia na wydziale jest 

procesem ciągłym i odbywa się w ramach realizowanego przedmiotu – dobór metod oceny 

osiągnięcia EK przez studenta w ramach przedmiotu należy do obowiązków prowadzącego 

dany przedmiot. Przegląd osiągnięcia założonych EK przeprowadza prowadzący przedmiot 

po zakończeniu realizacji zajęć. Przegląd osiągania EK służy doskonaleniu programu 

studiów, programu kształcenia, doskonaleniu metod kształcenia, identyfikacji trudności w 

zaliczeniu przedmiotów i gromadzeniu punktów ECTS. 

Do dokonania przeglądu należy posłużyć się analizą wyników sesji egzaminacyjnej, wyników 

badań ankietowych oceniających rozwój EK w kategoriach wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych.  

Efektem dokonania przeglądu są propozycje zmian w kartach przedmiotów zgłaszane do 

zespołu ds. programów kształcenia w terminie określonym w harmonogramie.  

Pozytywne zaopiniowane przez zespół ds. programów kształcenia zmiany w przedmiocie są 

przedstawiane na RW i poddawane głosowaniu.  

W każdym roku akademickim przeprowadzane są analizy sesji egzaminacyjnych obrazujące 

osiągnięcie przez studentów założonych EK oraz rozkład ocen w sesji egzaminacyjnej na 

podstawie danych przygotowanych przez dziekanaty. Za przeprowadzenie analizy 

odpowiedzialny jest prodziekan ds. dydaktyki. 

Przegląd na poziomie nadawania kwalifikacji (egzamin dyplomowy) przeprowadza zespół ds. 

programów kształcenia, co roku po zakończeniu cyklu kształcenia – na podstawie analizy 

danych (przygotowanych przez dziekanaty) wyników egzaminu dyplomowego. 

 

Na podstawie przeglądów przygotowywane są protokoły zawierające rekomendacje do zmian 

w programie studiów. Na wydziale zostały opracowane szczegółowe zasady przeprowadzania 

przeglądu – w załączniku do dokumentu. 
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3.2 Weryfikacja efektów kształcenia 

Weryfikacja założonych EK odbywa się na poziomie przedmiotu lub na poziomie egzaminu 

dyplomowego. Sposób weryfikacji założonych EK w ramach przedmiotu określony jest w 

karcie przedmiotu.  

Za weryfikację EK i jej poprawność na poziomie przedmiotu odpowiada prowadzący. 

Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji potwierdzającej 

etapową weryfikację EK (prace pisemne semestralne, zaliczeniowe, egzaminacyjne, 

dokumenty związane z praktykami, dokumentację potwierdzającą ustną weryfikację EK). 

Zaliczenie przez studenta przedmiotu oznacza osiągnięcie wszystkich założonych EK dla 

przedmiotu.  

Za końcową weryfikację EK na poziomie nadawania kwalifikacji odpowiadają właściwe 

komisje egzaminu dyplomowego powołane na wydziale (w komisji egzaminacyjnej są 

przedstawiciele trzech katedr wydziału). 

Warunkiem uzyskania kwalifikacji na danym poziomie kształcenia jest osiągnięcie przez 

studenta wszystkich założonych w programie EK. 

 

Na wydziale opracowane są szczegółowe zasady przenoszenia zajęć zaliczonych przez 

studenta oraz zasady przenoszenia studenta na inny kierunek. Zasady te podane są do 

wiadomości studenta na stronie internetowej.  

 

Monitorowanie i ocena jakości: ocena poprawności weryfikacji EK na poziomie nadawania 

kwalifikacji (egzaminu dyplomowego) przeprowadzana jest co roku przez Zespół ds. Oceny 

Jakości i Efektów Kształcenia. 

Ocena dotyczy: poprawności procesu dyplomowania (wybór i zatwierdzenie prac 

dyplomowych, wybór recenzentów, dobór recenzentów, jakość recenzji, wyniki postępowania 

antyplagiatowego, dobór pytań egzaminacyjnych), oceny prac dyplomowych, oceny 

przestrzegania określonych kryteriów dotyczących promotorów, prac dyplomowych (standard 

pracy, temat pracy w kontekście kierunku studiów), egzaminów dyplomowych; udziału 

interesariuszy zewnętrznych (ekspertów) w procesie dyplomowania.  

 

4. Ocenianie studentów/doktorantów/słuchaczy studiów podyplomowych 

4.1 Ocenianie studentów/doktorantów/słuchaczy studiów podyplomowych 

Ogólne zasady oceniania i zaliczania przedmiotów zawarte są w obowiązującym regularnie 

studiów. Szczegółowe zasady oceniania określone są na poziomie przedmiotu.  Ocenianie 

studentów na wydziale jest: jasne, przejrzyste, podane do wiadomości zainteresowanych oraz 

nie może ulec zmianie w trakcie trwania realizacji przedmiotu. Osobą odpowiedzialną za 

określenie sposobów i kryteriów oceniania jest autor karty przedmiotu. W karcie przedmiotu 

powinny zostać opisane warunki i kryteria jakie powinien spełnić student, aby otrzymać 

ocenę dostateczną.  

Zasady oceniania w ramach przedmiotu są na bieżąco weryfikowane podczas kontaktów 

prodziekanów ze studentami, hospitacji zajęć dydaktycznych, semestralnych badań 

ankietowych oceniających zajęcia dydaktyczne.  

Jeśli prowadzący zmieni system oceniania w trakcie trwania przedmiotu studenci mają prawo 

odwołać się do dziekana – odwołanie skutkuje: przywróceniem sposób i kryteriów oceniania 

podanych w karcie przedmiotu oraz pouczeniem ustnym/pisemnym prowadzącego zajęcia o 

nieprawidłowości takich działań. 

Student ma prawo wglądu do ocenionej pracy: 
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1. Prace śródsemestralne: student w ciągu 7 dni od ogłoszenia oceny zgłasza prowadzącemu 

chęć wglądu w pracę pisemną; osoba prowadząca przedmiot ma obowiązek udostępnić pracę 

pisemną w ciągu 7 dni od wpłynięcia stosowanie uzasadnionej prośby; 

2. Prace będące podstawą zaliczenia przedmiotu: w przypadku niekwestionowania przez 

studenta prawidłowości przeprowadzenia egzaminu obowiązuje zasada wglądu w pracę jak w 

przypadku prac śródsemestralnych. W sytuacji zakwestionowania prawidłowości 

przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia student w okresie 3 dni od ogłoszenia wyników składa 

do dziekana wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. W przypadku terminowego 

wpłynięcia wniosku dziekan ma obowiązek weryfikacji formy i przebiegu egzaminu 

(zgodność przeprowadzonego egzaminu/zaliczenia z ogłoszonymi w karcie przedmiotu 

sposobami i kryteriami oceniania). Termin egzaminu zostaje wyznaczony przez dziekana w 

okresie 7 dni od momentu podjęcia decyzji. Jeżeli zastrzeżenia dotyczą egzaminu pisemnego 

to egzamin polega na komisyjnym sprawdzeniu i ocenie pracy zgodnie z przyjętymi zasadami 

oceny. Dodatkowo prawo wglądu w pracę pisemną ma powołana przez dziekana komisja.  

Egzamin komisyjny ma formę zgodną z zapisem przedstawionym w karcie przedmiotu. 

Wystawiona ocena z pracy lub egzaminu powinna zostać odpowiednio uzasadniona pisemnie.  

  

Prace pisemne śródsemestralne, zaliczeniowe, egzaminacyjne przechowywane są przez 

prowadzącego z danego przedmiotu przez cały cykl kształcenia. 

 

Monitorowanie i ocena jakości: ocena stosowania zasad oraz wykorzystywania informacji 

pochodzących z badań ankietowych przeprowadzana jest co roku przez prodziekana ds. 

dydaktyki 

 

4.2 Informacja o strategii oceniania 

Ogólne zasady oceniania i zaliczania przedmiotów zawarte są w regulaminie studiów 

udostępnionym na stronie internetowej wydziału. Na stronie wydziału umieszczone jest także 

plany studiów zawierające informację nt. ilości zaliczeń i egzaminów w poszczególnym 

semestrach toku studiów. 

Prowadzący przedmiot jest zobligowany do przekazania studentom informacji o zasadach 

oceniania na danym przedmiocie.  

Na pierwszych zajęciach prowadzący ma obowiązek przedstawić studentom obowiązującą w 

danym cyklu kształcenia kartę przedmiotu, a także przekazać informacje uzupełniające na 

temat oczekiwań wymaganych do zaliczenia przedmiotu. Kryteria te nie mogą ulec zmianie w 

trakcie realizacji przedmiotu.  

Karty przedmiotów są udostępnione studentom na stronie internetowej.  

Monitorowanie i ocena jakości: ocena dostępności informacji dot. zasad i strategii oceniania 

przeprowadzana jest co roku przez prodziekana ds. dydaktyki i zespół ds. oceny jakości i 

efektów kształcenia. 

    

5. Kadra Naukowo-dydaktyczna i dydaktyczna 

5.1 Okresowa ocena nauczycieli akademickim 

Zapewnienie jakości: okresowa ocena nauczycieli akademickich na wydziale przeprowadzana 

jest w wydziale przez powołaną przez RW na wniosek dziekana wydziałową komisję 

oceniającą.  

Ocena okresowa nauczycieli akademickich mianowanych posiadających tytuł naukowy 

profesora co 4 lata oraz co 2 lata w odniesieniu do pozostałych nauczycieli akademickich.  
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Ocena obejmuje trzy obszary: naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, zgodnie z przyjętym 

przez Senat wzorem karty oceny nauczyciela akademickiego.  

W wydziale są opracowane szczegółowe zasady przeprowadzania okresowej oceny – 

załącznik do dokumentu.  

Monitorowanie i ocena jakości: monitorowanie odbywa się zgodnie z wyznaczonymi 

ustawowo terminami a analizie podlega plan/harmonogram ocen okresowych i dodatkowych 

oraz wykorzystanie wyników oceny okresowej.  

Przy formułowaniu oceny należy wziąć pod uwagę także zbiorcze wyniki okresowej oceny 

nauczycieli akademickich na wydziale.  

 

5.2 Bieżąca ocena nauczycieli akademickich 

Zapewnienie jakości: bieżąca ocena nauczyciela akademickiego jest obowiązkiem 

bezpośredniego przełożonego i odbywa się na podstawie m.in. wyników oceny zajęć 

dydaktycznych oraz wyników hospitacji. Ocena zajęć dydaktycznych oraz hospitacje zajęć 

stanowią element oceny okresowej nauczycieli akademickich.  

Hospitacje dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich. 

Na wydziale realizowane są hospitacje: 

- planowe (funkcja doradcza, kontrolna, diagnozująca) 

- interwencyjne (niezapowiedziane; funkcja rozpoznawczo-diagnozująca oraz profilaktyczna). 

 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań objętych procedurą hospitacji: 

1. Prodziekan ds. studenckich / inna osoba wskazana przez dziekana: inicjowanie hospitacji w 

trybie interwencyjnym i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych hospitacji RW 

2. Kierownik katedry: przygotowanie rocznego planu hospitacji w katedrze, nadzór nad 

rejestrem hospitacji w katedrze, opracowanie podsumowania hospitacji w danym roku 

akademickim dla władz wydziału lub prorektora właściwego ds. kształcenia 

3. Hospitujący: przeprowadzenie hospitacji i omówienie wyników z osobą hospitowaną, 

sporządzenie protokołu z przeprowadzonej hospitacji (arkusz hospitacji) 

4. Osoba hospitowana: uwzględnienie wniosków i zaleceń z hospitacji w planowaniu i 

realizowaniu zajęć dydaktycznych. 

Dziekan wydziału ustala szczegółowy tryb przeprowadzania hospitacji planowanych w 

wydziale i wyznacza osoby upoważnione do hospitowania zajęć, szczegółowy tryb i zasady 

przeprowadzenia hospitacji pozaplanowych w wydziale (łącznie z określeniem kryteriów 

wprowadzenia trybu interwencyjnego), zakres hospitacji oraz wzór arkusza hospitacji, 

terminy obowiązujące podczas organizacji hospitacji oraz sporządzenia i przekazania 

wymaganej dokumentacji.  

Arkusz hospitacji (po omówieniu wyników z nauczycielem) jest dołączany do oceny 

okresowej nauczyciela akademickiego.  

Wgląd do dokumentacji hospitacyjnej mają: hospitowany, hospitujący, bezpośredni 

przełożony, wydziałowa komisja oceniająca nauczycieli.  

 

Monitorowanie i ocena jakości: analiza systemu hospitacji, sposób wykorzystania wyników 

hospitacji, sposób wykorzystania wyników hospitacji do samodoskonalenia, system wsparcia 

dla nauczycieli w przypadku uzyskania oceny niezadowalającej. Pod uwagę należy także 

wziąć wyniki przeprowadzonych badań ankietowych oraz wyniki hospitacji zajęć.  

Za monitorowanie i ocenę odpowiada Zespół ds. Oceny Nauczycieli Akademickich oraz 

Prodziekan ds. Studenckich – ocena jest przeprowadzana raz do roku, po zakończeniu cyklu 

hospitacji oraz badań ankietowych.  



 

18 
 

 

5.3 Przegląd kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej 

Przegląd kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej przeprowadzany jest co roku – 

odpowiada za to Dziekan Wydziału.  

Zapewnienie jakości: spełnienie wymogów w zakresie minimum kadrowego i odpowiedniego 

stosunku liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów, kwalifikacje pracowników do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, kwalifikacje pracowników do prowadzenia zajęć na 

studiach doktoranckich, kwalifikacje językowe do prowadzenia zajęć ze studentami 

ERASMUS+, kwalifikacje promotorów do prowadzenia prac dyplomowych, wyniki 

przeprowadzonych ocen okresowych.  

Wyniki przeprowadzonego przeglądu kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej wraz z 

wnioskami są przedstawiane na RW. 

Monitorowanie i ocena jakości: ocenie podlega terminowość przeprowadzenie przeglądu 

(harmonogram przyjęty na wydziale), poprawność i kompletność dokumentacji przeglądu, 

poprawność przeprowadzenia przeglądu i wykorzystanie wyników przeglądu. Ocenę 

przeprowadza Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia. 

 

5.4 Polityka kadrowa 

Zapewnienie jakości: na wydziale są opracowane szczegółowe zasady dotyczące polityki 

kadrowej (załącznik do dokumentu). Opracowana polityka kadrowa pozwala na właściwe 

zarządzanie pracownikami, realizowanie procesu kształcenia na wysokim poziomie i 

prawidłowe funkcjonowanie jednostki.  

Monitorowanie i ocena jakości: analiza i ocena podejmowanych w tym zakresie działań i 

decyzji, wykorzystanie wniosków z ocen okresowych i bieżących nauczycieli i pracowników 

administracyjnych, wsparcia rozwoju naukowego i podnoszenia kwalifikacji przez 

pracowników oraz działań motywująco-dyscyplinujących.  

 

Ocena kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej przeprowadzana jest co dwa lata przez 

Kolegium Dziekańskie (poszerzone o Kierowników Katedr), z wiodącym głosem Dziekana. 

 

Oceny polityki kadrowej na wydziale dokonuje Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii 

Prodziekana ds. Nauki oraz Prodziekana ds. dydaktycznych 

 

 

6. Badania naukowe 

6.1 Poziom naukowy wydziału 

Zapewnienie jakości: badania naukowe na wydziale są realizowane zgodnie z zasadami 

przyjętymi przez Senatu AWF, zgodnie z Uchwałą Nr 45/2013/2014 Warszawa z 15 kwietnia 

2014 r. Kierownicy projektów badawczych DS i DM składają sprawozdanie roczne lub 

końcowe z realizacji projektów do 31 stycznia roku następującego po realizacji badań. 

Sprawozdania w wersji papierowej są składane do Dziekana właściwego Wydziału, natomiast 

wersje elektroniczne zależnie od Wydziału są przesyłane na adres e-mailowy wskazany na 

stronie internetowej, do działu Nauki AWF Warszawa. W zakresie podniesienia poziomu 

naukowego Wydziału w dniu  7 marca 2017 roku została podjęta przez Radę Wydziału 

Uchwała nr 20/2016/2017 w sprawie aktywizacji działalności naukowo-badawczej na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji. 
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Na wydziale powołana jest Wydziałowa Komisja Nauki, której regulamin oraz zasady 

funkcjonowania są określone w zgodzie z ogólnymi wytycznymi obowiązującymi dla AWF 

Warszawa. 

Poziom naukowy wydziału oceniany jest co 4 lata przez właściwą komisję Komitetu 

Ewaluacji Jednostek Naukowych. Poziom naukowy wydziału jest wynikiem przyjętej i 

realizowanej w wydziale polityki naukowej, która zawarta została we wspomnianej powyżej 

Uchwale Rady Wydziału nr 20/2016/2017 z dnia 7 marca 2017 roku. Polityka naukowa 

wydziału jest znana nauczycielom akademickim zatrudnionym na wydziale a wszelkie 

informacje na temat działalności naukowej wydziału oraz niezbędne dokumenty umieszczone 

są na stronie internetowej wydziału.  

Monitorowanie i ocena jakości, do której należą: monitorowanie między kolejnymi ocenami 

parametrycznymi poziomu naukowego wydziału poprzez analizę porównawczą: gromadzenie 

informacji składanych przez wydział do sprawozdań z działalności uczelni, gromadzenie 

danych ze sprawozdań wydziałowej komisji nauki, analiza skuteczności przyjętych w 

wydziale zasad i rozwiązań mających na celu podniesienie efektywności naukowej 

pracowników, analiza współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, 

współpraca naukowo-badawczą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, analiza dorobku 

naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale, analiza ilości 

zorganizowanych konferencji i spotkań naukowych, analiza zgodności prowadzonych badań 

naukowych z dziedziną nauki związaną z kierunkiem studiów, analiza przyjętych na wydziale 

wskaźników jest realizowana na podstawie wyników przeprowadzonych analiz przez 

prodziekana ds. nauki. 

 

6.2 Zgodność problematyki badań naukowych z dziedziną nauki związaną z kierunkiem studiów 

oraz powiązanie badań naukowych z realizowanym kształceniem 

Wydział zapewnia zgodność problematyki prowadzonych badań naukowych z obszarami, w 

których prowadzone jest kształcenie. Na wydziale przyjęte zostały zasady wykorzystania 

badań naukowych w procesie dydaktycznym oraz rozwoju potencjału dydaktyczno-

badawczego wydziału.  

Monitorowanie i ocena jakości: analiza problematyki realizowanych badań naukowych i 

uaktualniania treści programowych o wyniki przeprowadzonych badań. Analiza stosowania 

przyjętych na wydziale zasad oraz rzeczywistego wykorzystania wyników prowadzonych 

badań w realizacji procesu kształcenia. 

Ocena przeprowadzana jest nie rzadziej niż co 2 lata przez dziekana ds. nauki, zespół ds. 

programów kształcenia oraz zespół ds. oceny jakości i efektów kształcenia. 

 

6.3 Udział studentów/doktorantów w realizowanych badaniach naukowych oraz aktywność ich 

naukowa 

Wydział posiada zasady i informacje potwierdzające włączenie studentów i doktorantów do 

badań naukowych. Zasady te zostały przyjęte formalnie i są udostępnione studentom i 

doktorantom na stronie internetowej wydziału. 

 

7. Zasoby do nauki i środki wsparcia dla studentów/doktorantów 

7.1 Zasoby biblioteki 

Zapewnienie jakości: na wydziale została wyznaczona przez dziekana osoba do kontaktu z 

biblioteką.  

Zakres obowiązków przedstawiciela wydziału do kontaktu z biblioteką: 
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- uczestnictwo w corocznych konsultacjach w wydziale dot. zapewnienia zasobów do nauki 

na dany cykl kształcenia 

- przekazanie przedstawicielowi biblioteki wykazu literatury niezbędnej do prowadzenia 

procesu dydaktycznego w danym cyklu kształcenia 

- analiza przekazanych przez bibliotekę pozycji ze wskazaniem ich przydatności do procesu 

dydaktycznego 

- zebranie pisemny opinii od pracowników naukowych wydziału na temat testowanych baz 

danych i przekazanie ich bibliotece 

- koordynacja organizacji szkoleń dla studentów z zakresu wyszukiwania informacji (kontakt 

z przedstawicielem biblioteki w zakresie organizacji szkoleń) 

- zapewnienie (w ramach budżetu wydziału) środków finansowych na zakup literatury lub 

dostępu do zasobów. 

Osoba wyznaczona przez dziekana do kontaktu z biblioteką przygotowuje i przekazuje do 

WKdsJK sprawozdanie z przeprowadzonego działania na koniec roku akademickiego. 

 

Zakup literatury do zbiorów biblioteki oraz zakup baz danych – procedura opisana w 

załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 14/2014/2015 z dnia 12 listopada 

2014. 

 

7.2 Wsparcie dla studentów/doktorantów 

Zapewnienie jakości: w uczelni jest udzielane studentom wsparcie materialne i naukowe. 

Zasady przydziału i rozdziału środków pomocy materialnej wraz z odpowiednimi wzorami 

wniosków są jawne i dostępne dla studentów (umieszczone na stronie internetowej wydziału). 

Zasady przyznawania pomocy materialnej określone są w ustawie i dokumentach przyjętych 

w uczelni oraz wydziale.  

Wsparcie naukowe określa regulamin studiów, kompetencje zaś przekazane są dziekanowi 

wydziału (przyznawanie IPS, ITS). 

Dodatkowo nauczyciele akademiccy pracujący na wydziale są zobowiązani do 

przeprowadzania dyżurów / konsultacji w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo. 

Dziekan powołuje opiekuna rocznika, którego obowiązki są szczegółowo opisane w 

regulaminie studiów.   

Monitorowanie i ocena jakości: badania ankietowe, analiza procesu przyznawania świadczeń 

pomocy materialnej w wydziale i pomocy oferowanej osobom z niepełnosprawnościami.  

Przy formułowaniu oceny bierze się pod uwagę: zestawienia ilościowe określające poziom 

wsparcia materialnego dla studentów, wyniki badań ankietowych, skargi, wnioski i odwołania 

studentów od decyzji o nieprzyznaniu świadczeń, przejrzystość zasad obowiązujących na 

uczelni i wydziale (przestrzeganie terminów w procesie przyznawania i postępowaniu 

odwoławczym), zadowolenie z obsługi administracyjnej, dostęp do informacji, realizowane 

wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.  

Przy formułowaniu oceny zespół ds. oceny jakości i efektów kształcenia bierze pod uwagę 

wyniki przeprowadzonych badań ankietowych oraz wyniki przeprowadzonej analizy 

realizowanego wsparcia na wydziale. Ocena dokonywana jest co roku. 

 

8. Internacjonalizacja kształcenia i mobilność akademicka 

8.1 Mobilność studentów 

Zapewnienie jakości: przyjęte ogólnouczelniane dokumenty (Erasmus University Charter, 

polityka uczelni w programie Erasmus+, LLP Erasmus, zasady finansowania, dokumenty 
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regulujące zasady zaliczania okresu studiów, wykaz uczelni partnerskich, informacje o 

wydziałowych koordynatorach programu).  

Monitorowanie i ocena jakości: dokonywanie corocznej analizy i oceny mobilności 

studentów (funkcjonująca wymiana studentów, sformalizowane zasady realizacji programu 

studiów oraz zasady przenoszenia zajęć zaliczonych przez studentów – ERASMUS+ i 

MOST, wybór przedmiotów dla studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających, 

wykorzystanie doświadczeń zdobytych przez studentów podczas wyjazdów pod kątem 

poprawy jakości kształcenia – uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, modyfikacja prowadzenia 

zajęć; opinie studentów przyjeżdzających na wydział w stosunku do oczekiwań). 

W zbieranie opinii i informacji wg opracowanego kwestionariusza włączony jest wydziałowy 

organ samorządu studenckiego. Analizą i oceną zajmuje się zespół ds. oceny jakości i 

efektów kształcenia wraz z koordynatorem wydziałowym programu ERASMUS+ oraz 

MOST. 

 

8.2 Mobilność pracowników wydziału 

Zapewnienie jakości: przyjęte ogólnouczelniane dokumenty (Erasmus University Charter, 

polityka uczelni w programie Erasmus+, LLP Erasmus, zasady finansowania, mobilność 

zagraniczna nauczycieli akademickich, wykaz uczelni partnerskich. 

Monitorowanie i ocena jakości: analiza i ocena mobilności pracowników wydziału dotyczy: 

przyjętego systemu kwalifikowania pracowników wydziału na wyjazdy, zasad rozliczania 

godzin dydaktycznych przy wyjazdach, funkcjonującej na wydziale wymiany pracowników 

(nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych), wykorzystania doświadczeń 

zdobytych podczas wyjazdów pod kątem doskonalenia jakości kształcenia, wykorzystania 

aktywności pracowników wydziału w ocenie przeprowadzanej przez bezpośredniego 

przełożonego. 

Ocena przeprowadzana jest na koniec roku akademickiego przez Prodziekana ds. nauki na 

wniosek wydziałowego koordynatora ds. Erasmus+. 

 

9. Zapobieganie zjawiskom patologicznym 

9.1 Ochrona własności intelektualnej 

Zapewnienie jakości: na uczelni przyjęto procedurę antyplagiatową oraz zasady korzystania z 

systemu antyplagiatowego. Raporty przygotowywane przez administratora systemu są 

przekazywane dziekanowi, zaś dziekan przekazuje je do WKdsJK aby umieścić istotne 

informacje w corocznym sprawozdaniu z oceny jakości kształcenia na wydziale. Dodatkowo 

na wydziale ramach seminarium magisterskiego studenci są zapoznawani z podstawami 

prawa autorskiego oraz zasadami jego przestrzegania. 

Monitorowanie i ocena jakości: analiza i ocena skuteczności działań promocyjnych, analiza i 

ocena skali zjawiska na wydziale, ocena realizacji i skuteczności procedury opisanej w 

zarządzeniach rektora.  

Ocena przeprowadzana jest co roku przez Zespól ds. oceny prac dyplomowych oraz zespół 

ds. oceny jakości i efektów kształcenia 

 

9.2 Skargi, wnioski studentów 

Na wydziale opracowano szczegółowe zasady związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków 

składanych przez studentów określające m.in. terminy załatwiania spraw, sposób załatwiania 

spraw, sposób doręczania pism.  

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w uczelni.  
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Monitorowanie i ocena jakości: na wydziale prowadzona jest analiza problematyki 

składanych skarg i wniosków oraz wyników postępowania wyjaśniającego. Pod uwagę bierze 

się ilość składanych skarg i wniosków oraz sposób reagowania władz wydziału, poprawność 

stosowania przyjętych procedur.  

Ocena przeprowadzana jest co roku przez Zespół ds. oceny jakości i efektów kształcenia. 

 

9.3 Sytuacje patologiczne i konfliktowe 

Zapewnienie jakości: w rozwiązaniu sytuacji patologicznych i/lub konfliktowych bierze 

udział dziekan wydziału, odpowiednie komisje (Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów, 

Komisja Odwoławcza ds. Studentów, Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli) oraz sąd 

koleżeński. 

Każda sprawa związana z sytuacją patologiczną lub konfliktową kierowana jest przez 

dziekana wydziału do rektora – rektor podejmuje decyzję o wszczęciu lub nie postępowania 

dyscyplinarnego.  

Na wydziale opracowano szczegółowe zasady rozwiązywania sytuacji konfliktowej 

(student/doktorant – pracownik wydziału) i zostały podane do wiadomości studentów 

(zamieszczone na stronie internetowej).  

 

10. System informacyjny 

10.1 Dokumentacja związana z procesem kształcenia, w tym z weryfikacją efektów 

kształcenia 

Zapewnienie jakości: 

Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z procesem kształcenia: 

- prace śródsemestralne, semestralne prace zaliczeniowe lub egzaminacyjne, prace 

dyplomowe, dokumenty poświadczające egzaminy ustne, dokumentacja analizująca postęp 

oraz wyniki osiągane przez studentów; 

- dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez studenta założonych efektów kształcenia są 

przechowywane przez prowadzącego przedmiot przez cały cykl kształcenia. Po tym okresie 

dokumenty mogą zostać zniszczone w sposób przyjęty w AWF. Osobami uprawnionymi do 

dostępu do tej dokumentacji są: prowadzący przedmiot, student, powołana przez dziekana 

komisja egzaminu komisyjnego (jeśli zachodzi taka konieczność). 

 

Ocena poprawności dokumentowania procesu kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia 

przeprowadzana jest na podstawie losowo wybranej dokumentacji dla przedmiotu, nie 

rzadziej niż co dwa lata przez Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia wraz z 

prodziekanem ds. dydaktyki 

 

10.2 Dokumentacja związana z monitorowaniem i oceną jakości kształcenia 

Zapewnienie jakości: 

Raporty analityczne i syntetyczne z ogólnouczelnianych badań ankietowych przekazywane są 

przez Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia dziekanom. Za pośrednictwem dziekana raporty 

kierowane są do WKdsJK i podlegają dalszej analizie.  

Wszelkie działania podejmowane w celu oceny i podniesienia jakości kształcenia powinno 

być dokumentowane (pisemne lub elektroniczne potwierdzenia odbytych posiedzeń, zebrań, 

spotkań wraz z ustaleniami). Dokumentację tworzą także: wyniki i raporty z badań 

ankietowych, protokoły z przeprowadzonych przeglądów lub ocen jakości, rejestry podjętych 



 

23 
 

decyzji, sprawozdania z oceny własnej jednostki, analiza SWOT, harmonogramy działań 

doskonalących. 

Nadzór nad dokumentacją na wydziale sprawuje osoba wskazana przez dziekana – prowadzi 

ona ewidencję dokumentacji, odpowiada za jej właściwe zabezpieczenie przez uszkodzeniem, 

zniszczeniem, utratą.  

Za monitorowanie i ocenę poprawności gromadzenia i nadzoru nad dokumentacją odpowiada 

przewodniczący WKdsJK. Ocena przeprowadzana jest minimum co dwa lata, na losowo 

wybranej próbie dokumentacji. 

 

11. Publikowanie informacji i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

11.1. Zakres i sposób publikowania informacji – informacje kierowane do kandydatów, 

studentów, pracodawców 

Zapewnienie jakości: umieszczenie na stronie internetowej uczelni oraz podstronie wydziału 

aktualnej informacji (w języku polskim i angielskim) dotyczących oferty kształcenia 

skierowanej do studentów (regulamin studiów, proces rekrutacji, organizacja studiów, 

informacje związane z działalnością Biura Karier, przepisy wewnętrzne AWF kierowane do 

studentów). 

Monitorowanie i ocena jakości: monitorowaniem i oceną zajmuje się Uczelnia Komisja ds. 

Jakości Kształcenia – kontrolę przeprowadza się co roku i dotyczy kompletności i aktualności 

zamieszczanych informacji. 

Zakres i sposób publikowania informacji – informacje dotyczące programów studiów 

Zapewnienie jakości: udostępnienie na stronie informacji dotyczące wdrażania w uczelni 

Krajowych Ram Kwalifikacji, informacji dotyczące programów przedmiotów (formę 

prezentowanych informacji ustala dziekan wydziału), informacji dotyczących praktyk i 

procesu dyplomowania oraz informacje uwzględniające charakterystykę prowadzonego 

kształcenia i przepisy wewnętrzne. 

Monitorowanie i ocena jakości: monitorowaniu służą badania ankietowe a ich analiza do 

oceny dostępności informacji o kształceniu na wydziale. Monitorowaniem zajmuje się Zespół 

ds. Jakości Kształcenia a oceną Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia (ocenę 

przeprowadza się raz w roku akademickim i dotyczy ona kompletności i aktualności 

zamieszczanych informacji). 

Zakres i sposób publikowania informacji – informacje dotyczące systemu zapewniania 

jakości kształcenia na wydziale 

Na stronie wydziału zamieszczona jest informacja nt. funkcjonującego na wydziale systemu 

zapewniania jakości, sprawozdania podsumowujące jakość kształcenia na wydziale, 

podsumowania wyników badań ankietowych, informacje o rekomendowanych i podjętych 

działaniach doskonalących.  

Za przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej odpowiada Zespół ds. Jakości 

Kształcenia – treści umieszczane na stronie internetowej muszą być zaopiniowane przez 

przewodniczącego komisji oraz zatwierdzone przez dziekana wydziału. 

Monitorowanie i ocena jakości: ocenę dostępności informacji na temat WSZJK przeprowadza 

się co roku przez właściwe organy na poziomie uczelni i wydziału. 

 

11.2 Kontakty z interesariuszami zewnętrznymi 

Zapewnienie jakości: wydział ma opisane zasady współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym jednostki z uwzględnieniem: specyfiki prowadzonego kształcenia (grupy 

interesariuszy), cel i zakres współpracy, organy odpowiedzialne za inicjowanie i organizację 
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spotkań, częstotliwości kontaktów wskazujących na cykliczność współpracy, sposobów 

wykorzystania wyników współpracy (w tym doskonalenia programów kształcenia i ich 

realizacji), realizacji tzw. III misji uczelni (służebność społeczna – np. promowanie i 

organizacja warunków do LLL). 

Monitorowanie i ocena jakości: dotyczy realizacji opisanych zasad, wpływu interesariuszy 

zewnętrznych na rozwój wydziału i programów kształcenia. Ocena przeprowadzana jest co 

dwa lata przez Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia 

 

11.3 System ankietyzacji ogólnouczelnianej 

Zapewnienie jakości: ogólnouczelniany system ankietyzacji w AWF zbiera informacje 

dotyczące: oczekiwań kandydatów na studia, jakości zajęć dydaktycznych, kształcenia oraz 

zadowolenia z odbytych studiów, pracy jednostek administracyjnych (oraz biblioteki) 

związanych z obsługą studentów, jakości i warunków kształcenia, zadowolenia z realizowanej 

w uczelni wymiany międzynarodowej, karier zawodowych absolwentów, oczekiwań i opinii 

pracodawców (w zakresie kompetencji absolwenta studiów). 

Wyniki badań ankietowych przekazywane są do dziekana wydziału, celem dalszego 

wykorzystania (przekazanie do prodziekanów oraz WKdsJK). 

Monitorowanie i ocena jakości: ocena wykorzystania wyników ankietyzacji do podniesienia 

jakości kształcenia przeprowadzana jest przez Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia. 

Oceny przeprowadzane są co roku, po zakończeniu ankietyzacji w danym roku akademickim 

(na wydziale ocena wykorzystania wyników ankietyzacji zawarta jest w sprawozdaniu z 

oceny własnej jednostki). 

 

12. Warunki kształcenia 

12.1 Infrastruktura 

Zapewnienie jakości:  

- realizacja zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym w warunkach 

specyficznych dla danego zakresu działalności zawodowej 

- realizacja zajęć w odpowiednich (dla rodzaju zajęć) liczebnościowo grupach studenckich 

- zapewnienie odpowiednich sal dydaktycznych (wielkość i odpowiednie wyposażenie) 

- sale dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami 

- zapewnienie odpowiednich zasobów bibliotecznych (stały kontakt z Biblioteką Główną) 

 

Za zapewnienie odpowiednich warunków pracy na wydziale odpowiada Dziekan. 

Monitorowanie i ocena jakości: 

Za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa zajęć dydaktycznych i użytkowania obiektów 

uczelni odpowiada specjalista ds. bhp, ppoż i oc. 

Przed rozpoczęciem roku akademickiego odbywa się przegląd warunków pracy (w tym 

pomieszczeń dydaktycznych) zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednim zarządzeniu 

rektora 

Oceną warunków pracy i kształcenia zajmuje się komisja ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 

w AWF – ocena przekazywana jest rektorowi oraz do wiadomości dziekanom i kierownikom 

jednostek oraz UKdsJK. 

Wyniki przeglądu oraz ocena warunków pracy (w tym kształcenia) powinna być 

uwzględniona w sprawozdaniu wydziału – Dziekan po otrzymaniu raportu z przeglądu 

warunków pracy przekazuje dokument do WKdsJK. 
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12.2 Organizacja procesu dydaktycznego 

Zapewnienie jakości:  

1. Obsada zajęć dydaktycznych 

- prowadzenie zajęć dydaktycznych o danej tematyce przez nauczycieli akademickich zgodnie 

z ich kwalifikacjami zawodowymi oraz specjalizacją naukową 

- prowadzenie zajęć ze studentami programu ERASMUS+ przez nauczycieli z odpowiednimi 

kwalifikacjami 

- prowadzenie zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowymi (studia o 

profilu praktycznym) zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa oraz stosownymi rozporządzeniami Ministra NiSW  

2. liczebność grup studenckich zgodna z przyjętymi na uczelni i wydziale aktami prawnymi – 

liczebność grup powinna stwarzać realne możliwości aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

dydaktycznych 

3. liczba studentów przypadająca na promotora pracy dyplomowej  

4. zabezpieczenie potrzeb studentów z niepełnosprawnościami 

5. zabezpieczenie potrzeb stypendystów programu ERASMUS+ związanych z odbywaniem 

zajęć 

6. realizacja zajęć e-learningowych 

7. przygotowanie organizacji oraz szczegółowej organizacji roku akademickiego oraz planów 

zajęć 

8. zapewnienie dostępu do zasobów wspomagających proces kształcenia – zasobów 

edukacyjnych. 

 

Studenci wydziału mają zapewniony stały dostęp do informacji związanych z organizacją 

studiów (plany studiów, plany zajęć) – informacje zamieszczone są na stronie internetowej 

wydziału. 

 

Monitorowanie i ocena jakości: 

- spełnienie opisanych wymagań oraz przyjęte wskaźniki ilościowe 

- liczba studentów przypadająca na liczbę nauczycieli akademickich na poszczególnych 

kierunkach i poziomach studiów 

- liczba studentów przypadająca na liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowisku profesora 

- liczba studentów przypadająca na jednego nauczyciela akademickiego wchodzącego w skład 

minimum kadrowego dla kierunku studiów 

- analiza badań ankietowych wśród studentów i doktorantów 

Ocena formułowana jest na podstawie wyników analizy: 

 - wskaźników ilościowych 

- raportów z badań ankietowych 

- informacji z monitorowania 

- sprawozdań z procesu rekrutacji 

- przeglądu kadry. 

Ocena przeprowadzana jest co roku przed rozpoczęciem nowego cyklu kształcenia na 

wydziale przez przedstawicieli Wydziału. 
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12.3 Obsługa procesu dydaktycznego 

Zapewnienie jakości: opracowane i przyjęte na wydziale szczegółowe zasady zapewniające 

kompetentną, efektywną i szybką obsługę studentów/doktorantów (terminy załatwiania 

spraw, sposób załatwiania spraw, sposób wydawania zaświadczeń, sposób doręczania pism). 

Opis obsługi procesu dydaktycznego zamieszczony jest na stornie internetowej wydziału. 

Monitorowanie i ocena jakości: 

- przegląd dokumentacji przebiegu studiów realizowany zgodnie z zasadami przyjętymi na 

wydziale 

- badania ankietowe oceniające pracę administracji na poziomie wydziału. 

Ocenę formułuje się na podstawie analizy poprawności prowadzenia dokumentacji przebiegu 

studiów oraz wyników badań ankietowych. 
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Aktualnie wdrożone procedury na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji 

 

Procedury są opracowywane i aktualizowane w trakcie bieżących prac Wydziału 

Nie wszystkie procedury zawarte w WSZJK zostały opisane i wdrożone – będą one 

opracowywane podczas prac komisji i zespołów oraz na bieżąco uzupełniane w 

dokumencie 
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1. Zasady działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości i Programów Kształcenia 

 

1. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Komisji sprawuje Dziekan Wydziału 

Turystyki i Rekreacji AWF Warszawa. 

2. Do zadań Komisji ds. Jakości Kształcenia należy: 

1) opracowywanie i wdrażanie procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu 

jakości kształcenia na Wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, programów kształcenia, metod i form kształcenia oraz sposobów 

weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta, 

2) wspieranie rad programowych w modernizowaniu programów kształcenia i 

opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, 

3) opracowywanie metod poprawy mobilności studentów i doktorantów, 

4) opracowywanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej, w tym szczególnie 

podnoszenie kwalifikacji kadry i opracowywanie metod doskonalenia systemu 

nagradzania nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników 

administracyjnych, związanych z procesem dydaktycznym,  

5) opracowywanie metod doskonalenia jakości obsługi administracyjnej procesu 

dydaktycznego, 

6) coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia, 

7) publikowanie planowanych działań i raportu z ich realizacji. 

8) przedstawianie Dziekanowi, Radzie Wydziału, w imieniu Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości i Programów Kształcenia, rezultatów oceny jakości kształcenia na Wydziale i 

przedstawianie wskazówek dotyczących planu naprawczego. 

 

3. Do zadań przewodniczącego Komisji należy: 

- reprezentowanie Komisji wobec władz Wydziału; 

- kierowanie pracami Komisji; 

- dokonywanie przydziału zadań poszczególnym członkom Komisji; 

- możliwość powoływania zespołów roboczych spośród członków Komisji do zadań 

szczególnych; 

- monitorowanie wdrażania przyjętych procedur i działań zmierzających do poprawy 

jakości kształcenia na Wydziale; 

- przedstawianie Dziekanowi i Radzie Wydziału opinii Komisji w sprawach przez nią 

rozpatrywanych, jeśli zachodzi taka konieczność; 

- zwoływanie posiedzenia Komisji, ustalanie terminu, miejsca oraz porządku obrad 

Komisji; 

- przewodniczenie obradom Komisji; 

- stosowanie oraz nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu przez wszystkich 

członków Komisji; 

- nadzór nad dokumentacją związaną z pracami Komisji. 

 

4. Przewodniczący Komisji powołuje Sekretarza Komisji spośród jej członków. 

5. Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności: 

- sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji 

- przygotowywanie materiałów na posiedzenie Komisji 

- zawiadamianie członków Komisji o terminach posiedzeń 
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6. Komisja ustala roczny harmonogram prac Komisji i przedstawia go Radzie Wydziału 

do końca października każdego roku akademickiego. 

7. Posiedzenie Komisji zwoływane są co najmniej raz na kwartał lub stosowanie do 

potrzeb: 

- z inicjatywy przewodniczącego 

- na wniosek Dziekana 

- członków Komisji 

8. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowych. 

9. Członek Komisji nieobecny na danym posiedzeniu nie ma prawa kwestionować 

podjętych na tym posiedzeniu decyzji i ustaleń. 

10. W celu efektywniejszej realizacji swoich zadań Komisja może powoływać zespoły 

eksperckie i robocze, o charakterze stałym lub doraźnym. 

11. Powołując zespoły o których mowa w ust.1 Komisja określa ich skład, cel powołania, 

zadania oraz czas ich realizacji. 

12. Zespołom przewodniczą właściwi koordynatorzy powołani przez Komisję. 

 

 

W celu realizacji swoich zadań Komisja może, w porozumieniu z Dziekanem, zapraszać do 

stałej lub doraźnej współpracy ekspertów spoza AWF Warszawa. 

 

Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący, nie później niż na 7 dni przed planowanym 

terminem. 

O terminie i miejscu posiedzenia członków Komisji informuje się drogą elektroniczną lub 

telefonicznie. 

Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz 

Komisji. 

 

Sprawozdania z prac Komisji Przewodniczący przedstawia Dziekanowi Wydziału oraz 

Radzie Wydziału nie rzadziej niż raz w roku akademickim. 
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2. Zasady działalności Zespołu ds. Programów Kształcenia  

 

Zadania Zespołu ds. Programów Kształcenia obejmują całokształt działań związany z 

realizowanymi programami kształcenia na Wydziale, w szczególności: 

1. Opracowanie aktualnych informacji o programach kształcenia. 

2. Ocena i okresowe przeglądy metodyki, warunków i sposobów zaliczania modułów 

kształcenia oraz weryfikacji osiągania założonych efektów kształcenia, analiza metod 

i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez 

studenta 

3. Ocena i okresowe przeglądy programów kształcenia 

4. Analizowanie programu kształcenia prowadzonych przez wydział, w szczególności 

pod kątem ich zgodności ze strategią rozwoju Wydziału, zgodności kierunkowych 

efektów kształcenia z efektami obszarowymi, poprawności doboru metod kształcenia i 

oceniania do zakładanych efektów kształcenia, prawidłowości przypisywania punktów 

ECTS 

5. Nadzór merytoryczny nad zgodnością planów studiów i programów studiów z 

wytycznymi Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;  

6. Nadzór nad zgodnym z przepisami opracowaniem przez radę wydziału zasad 

rozliczania osiągnięć studenta oraz rejestracji na kolejny semestr – punkty ECTS 

7. Wnioskowanie zmian w programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników  

ankietowania (pracodawcy, studenci i absolwenci) 

8. Doskonalenie prowadzonych programów studiów (50%) 

9. Opracowywanie projektów nowych programów kształcenia z uwzględnieniem:  

- potrzeb rynku pracy  

- wyników monitorowania karier absolwentów,  

- zakładanych efektów kształcenia,  

- przydatności programów kształcenia z punktu widzenia misji wydziału, 

10. Analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskanych w procesie kształcenia do 

potrzeb rynku pracy. 

 

Harmonogram prac Zespołu ds. Programów Kształcenia na dany rok akademicki stanowi 

odrębny dokument sporządzony do dnia 1 października i zatwierdzony na pierwszym 

spotkaniu Zespołu, które odbywa się nie później niż do 15 października. Zakres czynności 

poszczególnych członków Zespołu stanowi załącznik regulaminu.   

 

Spotkania zespołu: 

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący  

2. Posiedzenia Zespołu odbywają raz na kwartał lub wg potrzeb  

3. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół podpisywany przez osobę 

sporządzającą oraz Przewodniczącego Zespołu.   

4. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy 

składu. 
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5. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego  

6. Przewodniczący może powoływać zespoły robocze spośród Członków Zespołu do 

realizacji zadań szczególnych.  

7. Ze spotkań zespołów roboczych sporządza się notatkę, która jest podpisywana przez 

członków zespołu i przekazywana Przewodniczącemu Zespołu.  

 

Dokumentacja z prac Zespołu przechowywana jest w biurze Prodziekana ds. Dydaktycznych. 

 

Raport roczny Zespołu ds. Programów Kształcenia zgodnie z wytycznymi Zespołu ds. Oceny 

Jakości i Efektów Kształcenia będzie przekazywany przewodniczącemu Zespołu ds. Oceny 

Jakości i Efektów Kształcenia każdego roku do 30 września. 
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3. Coroczne działania Zespołu ds. Programów Kształcenia 

 
Zadanie Osoby 

Wykonujące 

Osoba 

Odpowiedzialna 

Termin 

Dokumentacja dydaktyczna 

Przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę 

Wydziału programu kształcenia dla rekrutacji 

od nowego roku akademickiego dla studiów I 

i II stopnia  

Prodziekan ds. 

dydaktycznych 

Prodziekan ds. 

dydaktycznych 

Do 30 kwietnia 

Przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę 

Wydziału katalogu przedmiotów do wyboru i 

specjalizacji dla rekrutacji od nowego roku 

akademickiego dla studiów I i II stopnia  

Prodziekan ds. 

dydaktycznych 

Prodziekan ds. 

dydaktycznych 

Do 30 kwietnia 

Przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę 

Wydziału katalogu przedmiotów do wyboru i 
specjalizacji dla nowego roku akademickiego  

Prodziekan ds. 

dydaktycznych 

Prodziekan ds. 

dydaktycznych 

Do 30 kwietnia 

Sporządzenie kart przedmiotów dla 

zatwierdzonego przez Radę Wydziału 

programu kształcenia dla rekrutacji od 

nowego roku akademickiego dla studiów I i II 

stopnia 

Pracownicy 

dydaktyczni 

Kierownicy 

Zakładów 

Do 15 maja 

Kontrola kart przedmiotów w Zakładach: 

• Poprawność formalna karty przedmiotu  

• Metody weryfikacji efektów kształcenia 

• Dostępność i aktualność literatury 

• Matryca efektów kształcenia 

Kierownicy 

Zakładów 

Kierownicy 

Zakładów 

Do 30 maja 

Dostarczenie raportu z kontroli kart 

przedmiotów (wraz z propozycjami 

ewentualnych zmian przedmiotów lub ich 

nazwy), matrycy efektów kształcenia i wersji 

elektronicznej oraz podpisanej wersji 

papierowej kart przedmiotów do prodziekana 

ds. dydaktycznych.  

Kierownicy 

Zakładów 

Kierownicy 

Zakładów 

Do 30 maja 

Opracowanie kompletnej dokumentacji 

dydaktycznej dla nowego cyklu kształcenia: 

• Matryca efektów kształcenia 

• Programy studiów 

• Plany studiów 

Członkowie 

Zespołu ds. 

programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 15 czerwca 

Przekazanie kompletnej dokumentacji 

dydaktycznej wraz z kartami przedmiotów dla 
nowego cyklu kształcenia prodziekanowi ds. 

dydaktycznych 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 
Programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 
Programów 

Kształcenia 

Do 15 czerwca 

Przekazanie kart przedmiotów w wersji 

elektronicznej i programów studiów 

przewodniczącemu Zespołu ds. Strony 

Internetowej 

Prodziekan ds. 

dydaktycznych 

Prodziekan ds. 

dydaktycznych 

Do 20 czerwca 

Zamieszczenie programów studiów i 

sylabusów dla nowego cyklu kształcenia na 

stronie internetowej Wydziału 

Członkowie 

Zespołu ds. 

Strony 

Internetowej 

Przewodniczący ds. 

Strony Internetowej  

Do 30 czerwca 

Sporządzenie raportu z realizacji przyjętych 

procedur oraz kompletności dokumentacji 
programu kształcenia 

Członkowie 

Zespołu ds. 
programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 
Programów 

Kształcenia 

Do 15 września 
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Monitorowanie programów kształcenia 

Przygotowanie i przekazanie 

przewodniczącemu Zespołu ds. Programów 

Kształcenia danych dotyczących wyników 

egzaminów dyplomowych 

Biuro Obsługi 

Studenta 

Kierownik Biura 

Obsługi studenta 

Do 15 

października 

Przegląd programów kształcenia dla 

zakończonego cyklu kształcenia na danym 

kierunku, poziomie i formie kształcenia. 

Członkowie 

Zespołu ds. 

programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 31 

października 

Sporządzenie i przekazanie Dziekanowi 

raportu i zbioru rekomendacji do 

doskonalenia programu kształcenia  

Członkowie 

Zespołu ds. 

programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 31 

października 

Przeprowadzenie przeglądu na poziomie 

nadawania kwalifikacji– na podstawie analizy 
danych (przygotowanych przez dziekanaty) 

wyników egzaminu dyplomowego. 

Członkowie 

Zespołu ds. 
programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 
Programów 

Kształcenia 

Do 31 

października 

Sporządzenie raportu i rekomendacji zmian w 

programach kształcenia z analizy wyników 

egzaminów dyplomowych 

Członkowie 

Zespołu ds. 

programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 31 

października 

Opracowanie i przeprowadzenie 

wydziałowych ankiet wśród studentów i 

pracodawców dotyczących aktualnego 

programu kształcenia na studiach I i II stopnia 

Członkowie 

Zespołu ds. 

programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 31 

października 

Przekazanie wyników ankiet 

przewodniczącemu ds. Analiz jakości 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 31 

października 

Analiza danych ankietowych i dostarczenie 

raportu z badań przewodniczącemu Zespołu 

ds. Programów Kształcenia 

Zespół ds. Analiz 

Jakości 

Kształcenia 

Przewodniczący ds. 

Analiz Jakości 

Kształcenia 

Do 15 listopada 

Analiza obowiązujących aktów 

normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych 

dotyczących programów kształcenia 

Członkowie 

Zespołu ds. 

programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 15 listopada 

Analiza aktualnego programu kształcenia 

uwzględniająca: 

• Raporty z kart przedmiotów wraz z 

sugerowanymi zmianami dotyczącymi 
przedmiotów sporządzone przez 

kierowników Zakładów 

• Raport z analizy wyników egzaminów 

dyplomowych 

• Opinie studentów wyrażoną w ankietach 

• Opinię pracodawców wyrażoną w 

ankietach 

• Obowiązujące akty normatywne 

Sporządzenie raportu i rekomendacji z 

analizy. Przekazanie powyższych 

dokumentów Dziekanowi Wydziału. 

Członkowie 

Zespołu ds. 

programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 30 listopada 

Przygotowanie programu kształcenia dla 

nowego cyklu po uwzględnieniu wszystkich 

rekomendacji 

Członkowie 

Zespołu ds. 

programów 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Do 15 stycznia 
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Kształcenia Kształcenia 

Przekazanie propozycji zmian w programie 

kształcenia do dyskusji w ramach Wydziału 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 15 stycznia 

Przekazanie uwag i sugestii dotyczących 

propozycji zmian przewodniczącemu ds. 

Programów Kształcenia 

Kierownicy 

Zakładów 

Kierownicy Katedr Do 31 stycznia 

Przygotowanie i przekazanie ostatecznego 

programu kształcenia prodziekanowi ds. 

dydaktycznych 

Członkowie 

Zespołu ds. 

programów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

Zespołu ds. 

Programów 

Kształcenia 

Do 28 lutego 
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4. Zasady działalności Zespołu ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia 

1.  Zespół ds. oceny jakości i efektów kształcenia jest powoływany uchwałą Rady 

Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego na daną kadencję władz Wydziału. 

 

2. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

• Coroczne opracowywanie sprawozdań samooceny jakości kształcenia w WTiR 

• Monitorowanie i analiza obszarów mających wpływ na doskonalenie jakości 

kształcenia w wydziale 

• Monitorowanie wprowadzanych zmian, rekomendacji i realizowanych celów 

WKdsJK 

• Wnioskowanie zmian i rekomendacji zwiększających efektywność procesu 

kształcenia w wydziale 

• Opracowywanie aktualnych stanów jakości kształcenia w wydziale ze 

wskazaniem mocnych i słabych stron działania w tym zakresie – dokument 

końcowy przekazywany jest Dziekanowi WTiR oraz przewodniczącej WKdsJK. 

3. Zespół opiera swe działanie na pracy poszczególnych jego członków koordynowanej 

przez    Przewodniczącego. 

4. Zebrania (posiedzenia) zespołu odbywają się w terminach ustalonych przez 

Przewodniczącego zespołu oraz nie rzadziej niż raz w semestrze. Obecność członków 

zespołu na jego posiedzeniach jest obowiązkowa.   

5. Zespół podejmuje decyzje w drodze konsensusu a w sytuacji jego braku także poprzez 

głosowanie przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W sytuacji równej 

liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. Podczas głosowania 

członkowie nie mogą wstrzymywać się od głosu. 

 

6. Zebrania zespołu są protokółowane.  
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5. Procedura opracowywania rocznego sprawozdania z oceny jakości kształcenia w 

WTiR 

Głównym celem rocznego sprawozdania jest dokonanie kompleksowego przeglądu i oceny 

procesu kształcenia w wydziale oraz zaproponowanie zaleceń do poprawy i doskonalenia tego 

procesu w następnym okresie. Na jego podstawie Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia (WKdsJK) powinna mieć możliwość skonstruowania rekomendacji i 

harmonogramu prac do dalszego doskonalenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Struktura sprawozdania powinna być zgodna z Zał. Nr 1 do Zarządzenia Rektora 

AWF nr 14/2014/2015 z 12 listopada 2014 – z możliwością małych modyfikacji.  

Dla realizacji powyższego celu ZJEK: 

1. Dokonuje podziału pracy wśród swych członków poprzez określenie osób 

odpowiedzialnych za opracowanie częściowych sprawozdań z przydzielonych 

obszarów (wg Zał. Nr 1 Zarządzenia Rektora nr 14/2014/2015); 

2. Określa wewnętrznych adresatów w wydziale do przekazania ZdsOJEK niezbędnych 

danych i informacji o realizacji zadań w poszczególnych obszarach (komisje 

wydziałowe, zespoły, osoby funkcyjne). W tym celu Przewodniczący ZdsOJEK 

wysyła pismo (e-mail) do adresatów z podaniem szczegółowych wymagań i terminów 

dostarczenia sprawozdań obszarowych (wg Wytycznych do sporządzania raportów – 

oddzielny dokument); 

3. Terminy przekazania pism oraz materiałów do sporządzenia rocznego sprawozdania 

wskazane są w ramowym harmonogramie prac – załącznik do WSZJK 

4. Na podstawie materiałów nadesłanych od wewnętrznych adresatów, osoby 

odpowiedzialne w ZdsOJEK opracowują wstępną (roboczą) wersję treści sprawozdań 

w poszczególnych obszarach; 

5. Na zebraniu wszystkich członków ZdsOJEK osoby odpowiedzialne przedstawiają 

poszczególne wersje sprawozdań dla danych obszarów, wspomagają się opiniami 

pozostałych członków, wprowadzają ewentualne korekty a także ponownie mogą 

zwrócić się do wewnętrznych adresatów o uzupełnienie informacji; 

6. Po ustaleniu możliwej wersji poszczególnych obszarowych sprawozdań osoby za nie  

odpowiedzialne przekazują je do Przewodniczącego ZdsOJEK celem połączenia w 

jedną wspólną całość; 

7. Całość wstępnego i kompletnego sprawozdania wraz z podsumowaniem i SWOT jest 

ostatecznie ustalana na wspólnym zebraniu ZdsOJEK. Dokonywanie ostatecznych 

ustaleń w treści rocznego sprawozdania dokonuje się w wyniku dyskusji i 

dochodzenia do konsensusu; 

8. Przekazanie rocznego sprawozdania do WKdsJK następuje w terminie do 30 września 

każdego roku. 

 

Za uruchomienie tej procedury i koordynację prac ZdsOJEK odpowiada jej Przewodniczący. 
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6. Procedura przygotowywania materiałów niezbędnych do corocznego 

sprawozdania z oceny własnej jednostki  

1. Struktura raportu każdego obszaru powinna być ujęta w trzech zakresach:  

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. 

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. 
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7. Procedura opracowywania rocznej analizy SWOT w WTiR 

Głównym celem przeprowadzania corocznej analizy SWOT jest przedstawienie bilansu 

strategicznego WTiR.  Na jej podstawie Kierownictwo WTiR oraz Wydziałowa Komisja ds. 

Jakości Kształcenia (WKdsJK) powinny mieć możliwość określenia perspektyw rozwoju, 

celów operacyjnych i strategicznych ukierunkowujących planowo ten rozwój.  

Dla realizacji powyższego celu ZdsOJEK: 

1. Opracowuje wstępną (roboczą) wersję SWOT wydziału (silne i słabe strony, szanse i 

zagrożenia). Poszczególni członkowie ZdsOJEK reprezentujący różne dziedziny 

wiedzy i nauki (medycyna, nauki społeczne, turystyka, rekreacja) przedstawiają 

własne wnioski i w wyniku dyskusji kompletuje się max. 5 elementów dla każdego 

zakresu; 

2. Wstępną wersję SWOT rozsyła do wewnętrznych adresatów w wydziale (zakłady, 

katedry, osoby funkcyjne). W tym celu Przewodniczący ZdsOJEK wysyła pismo (e-

mail) do adresatów z podaniem szczegółowych wymagań i terminów. 

3. Terminy przekazania materiałów do sporządzenia analizy SWOT wskazane są w 

ramowym harmonogramie prac – załącznik do WSZJK 

4. Na podstawie materiałów nadesłanych od wewnętrznych adresatów, ZdsOJEK na 

wspólnym zebraniu określa ostateczną wersję analizy SWOT, którą umieści w 

rocznym sprawozdaniu. 

 Za uruchomienie tej procedury i koordynację prac ZdsOJEK odpowiada jej 

Przewodniczący. 
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8. Zakres prac Zespołu Ds. Analiz Jakości Kształcenia  

 

Celem głównym Zespołu jest stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia zgodnie z § 3 

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

Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 roku.  

 

Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia odpowiada za: 

1. Terminowe przygotowywanie raportów analitycznych oraz syntetycznych z baz 

danych przekazywanych po zakończeniu procesu ankietyzacji ogólnouczelnianej; 

2. Opracowywanie baz danych z badań ankietowych realizowanych na Wydziale; 

3. Terminowe przygotowywanie raportów analitycznych i syntetycznych z badań 

wydziałowych;  

4. Przekazywanie ww. raportów do Dziekana Wydziału, Przewodniczącego Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Specjalisty ds. Jakości Kształcenia 

 

Harmonogram prac Zespołu ds. Analiz Jakości Kształcenia na dany rok akademicki stanowi 

odrębny dokument sporządzony do dnia 1 października i zatwierdzony na pierwszym 

spotkaniu Zespołu, które odbywa się nie później niż do 15 października. Zakres czynności 

poszczególnych członków Zespołu stanowi załącznik regulaminu.   

 

Spotkania zespołu: 

- Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący  

- Posiedzenia Zespołu odbywają zgodnie z harmonogramem ankietyzacji ogólnouczelnianej 

- Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół podpisywany przez osobę sporządzającą 

oraz Przewodniczącego Zespołu.   

- Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy 

składu. 

- W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego  

 

Przewodniczący może powoływać zespoły robocze spośród Członków Zespołu do realizacji 

zadań szczególnych.  

 

Ze spotkań zespołów roboczych sporządza się notatkę, która jest podpisywana przez 

członków zespołu i przekazywana Przewodniczącemu Zespołu.  

 

Dokumentacja z prac Zespołu przechowywana jest przez Przewodniczącego Zespołu. 

 

Raporty z prac Zespołu będą przekazywane jednostkom, które zleciły wykonanie analizy 

zgodnie z wyznaczonymi terminami.  

 

Raporty semestralne będą prezentowane Radzie Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie po każdym semestrze roku akademickiego.  

 

Raport roczny Zespołu zgodnie z wytycznymi Zespołu ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia będzie przekazywany Dziekanowi, przewodniczącemu WKdsJK oraz 

przewodniczącemu Zespołu ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia każdego roku do 30 

września. 
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9. Procedura działania Wydziałowej Komisji Nauki  

  
1. Pracami WKN kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:  

 organizuje pracę WKN, zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy ich 

obradom oraz nadzoruje przygotowanie protokołu z posiedzenia WKN, 

 przedstawia Radzie Wydziału opinie WKN osobiście lub za 

pośrednictwem upoważnionego członka WKN, 

 występuje do innych komisji z wnioskami o współdziałanie  
 występuje do Rady Wydziału lub innych władz Uczelni z wnioskiem o 

powołanie ekspertów lub doradców niezbędnych dla rozpatrzenia kwestii 

specjalistycznych  
2. Przewodniczący, członkowie i sekretarz WKN mają:  

- Obowiązek uczestniczenia w posiedzeniu WKN i przedstawiania 

na nich swoich opinii i poglądów w rozpatrywanych sprawach 

- Powinność zasięgania opinii członków społeczności akademickiej w 

sprawach stawianych na posiedzeniu WKN, 

- Prawo zgłaszania pod obrady WKN inicjatyw wniosków objętych 

zakresem jej działania. 

3. Przewodniczący, członkowie i sekretarz WKN uczestniczą w jej posiedzeniach 

wyłącznie osobiście. W przypadku usprawiedliwionej niemożliwości wzięcia 

udziału w posiedzeniu, członek WKN winien zawiadomić o tym jej 

przewodniczącego.  
4. W przypadku trzech nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach WKN lub 

uchylania się od pracy członka WKN, przewodniczący może zwrócić się z wnioskiem 

do Rady Wydziału o jego odwołanie. 

5. Przewodniczący i członkowie WKN z tytułu pełnionej funkcji są odpowiedzialni 

przed Radą Wydziału 

6. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka WKN może zaprosić 

na posiedzenie WKN lub na określony punkt porządku obrad, osoby niebędące 

członkami WKN.  
7. Osobom niebędącym członkami WKN zaproszonym na posiedzenie WKN 

przysługuje prawo do wyrażenia opinii w rozpatrywanych sprawach bez prawa 

udziału w głosowaniu. 

8. Obowiązek obsługi administracyjnej WKN, w tym prowadzenia protokołu jej 

posiedzeń, spoczywa na sekretarzu komisji WKN. 

9. Termin, miejsce posiedzenia i porządek obrad WKN ustala jej przewodniczący. 

Posiedzenia WKN zwoływane są w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej nią raz 

w kwartale. Termin posiedzenia, porządek obrad oraz niezbędne materiały są 

przesyłane drogą elektroniczną członkom WKN oraz do wiadomości władzom 

Wydziału TiR nie później niż 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia. 

10. W szczególnych wypadkach posiedzenie WKN może nastąpić na wniosek 

Dziekana Wydziału TiR. 
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Przebieg rozpatrywania spraw  
- Po rozpatrzeniu danej sprawy WKN wyraża swoje stanowisko w formie opinii.  
- Opinie WKN są ustalane na jej posiedzeniu i uchwalane w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów. W uzasadnionych przypadkach na wniosek 

przewodniczącego lub członka WKN można podejmować uchwały w głosowaniu 

tajnym. Przewodniczący może zarządzić głosowanie drogą elektroniczną. Do podjęcia 

uchwały przez WKN konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby jej 

członków. WKN podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przez co należy 

rozumieć, że liczba głosów za podjęciem uchwały jest większa od liczby głosów 

przeciwnych, niezależnie od głosów wstrzymujących się. Przy tej samej liczbie 

głosów decydujący jest głos przewodniczącego.  
- Z obrad Komisji jest sporządzany protokół zawierający: datę, miejsce i porządek 

obrad posiedzenia, wykaz uczestników posiedzenia wraz z załączoną listą obecności z 

ich podpisami, omówienie spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, uchwały przyjęte 

przez WKN wraz z wynikami głosowania. 
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10. Procedura oceny poziomu naukowego Wydziału Turystyki i Rekreacji 

Na podstawie statutu AWF Warszawa oraz zarządzenia Rektora nr Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami oraz 

Uchwała Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji nr 20/2016/2017 z dnia 7 marca 2017 roku. 

 

1. Poziom naukowy oceniany jest w oparciu o obszar działalności naukowo – badawczej i 

publicystycznej. 

2. W zakresie obszaru publicystycznego należy stosować się do zarządzenia Rektora 

AWF Warszawa, które reguluje niezbędną minimalną wielkość aktywność 

publicystyczno-naukową dla pracowników zajmujących stanowiska naukowo-dydaktyczne. 

3. W zakresie osób nie zajmujących stanowisk naukowych należy stosować wytyczne 

zawarte w zapisach Uchwały Rady Wydziału nr 20/2016/2017 z dnia 7 marca 2017 

roku, która zaleca programowe włączanie w proces wspierania działalności naukowo – 

badawczej nauczycieli akademickich Wydziału zatrudnionych na etatach 

dydaktycznych. 

4. Każda z jednostek strukturalnych Wydziału, tj. katedr organizuje przynajmniej jedną 

konferencję naukową w ciągu roku. 

5. W ramach katedr funkcjonują Studenckie Koła Naukowe, jedno w każdym z zakładów. 

6. Niezbędnym warunkiem podwyższania poziomu naukowego Wydziału jest 

uczestniczenie w projektach badawczych nauczycieli akademickich. 

7. Podjęcie próby realizacji badań naukowych w wymiarze międzywydziałowym. 

8. W celu zwiększenia motywacji pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 

dydaktycznych zostaje ustanowiony corocznej konkursu „Kreator Nauki” o puchar 

Dziekana Wydziału TiR. Nagroda (fundowana ze środków prywatnych Dziekana) po 

zakończeniu roku kalendarzowego będzie wręczana (zgodnie z wcześniej 

opracowanym regulaminem) osobie nie będącej samodzielnym pracownikiem 

naukowych, za największą liczbę punktów MNiSzW uzyskaną za dorobek 

publicystyczny w rozpatrywanym okresie. 
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11. Procedura dotycząca udziału studentów/doktorantów w realizowanych 

badaniach naukowych oraz aktywność ich naukowa 

 

Udział studentów oraz doktorantów jest realizowana na Wydziel Turystyki i Rekreacji 

poprzez następujące formy pomocy i wsparcia: 

1. Konsultacje z nauczycielami akademickimi podczas wyznaczonych godzin. 

2. Prowadzenie przedmiotów, które umożliwiają zdobywanie przez studenta umiejętności 

prowadzenia samodzielnych badań naukowych np. Technologie informacyjne. 

3. Praktyki studenckie stanowiące inspirację do prowadzenie własnych samodzielnych, 

badań naukowych. 

4. Możliwość prowadzenia studiów dla studentów szczególnie uzdolnionych w ramach 

indywidualnego planu studiów i programu nauczania. 

5. Studenci podejmują badania własne pod kierunkiem wybranych nauczycieli 

akademickich, zgodnie ze swoimi preferencjami badawczymi w ramach projektów 

prowadzonych w Uczelni jako tzw. DM. 

6. Swoje teksty naukowe mają możliwość opublikowania w zeszytach naukowych 

„Turystyka i rekreacja” AWF Warszawa a także w zeszytach pokonferencyjnych 

ogólnopolskich kół naukowych zrzeszonych w AWF w całej Polsce. 
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12. Wzór karty wdrożenia badań naukowych w treści przedmiotów 

 

WDROŻENIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH PRZEZ 

INNE PODMIOTY 
Wykaz wdrożonych produktów (wyrób, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana 

roślin) będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

nazwa 

produktui 

nazwę i adres 

podmiotu 

wdrażającego 

oznaczenie, czy 

podmiot jest 

podmiotem 

krajowym czy 

zagranicznym 

Opis produktu  przychody podmiotu wdrażającego w 

okresie objętym ankietą ze sprzedaży 

produktów będących efektem wdrożenia 

wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych zrealizowanych w 

jednostce naukowe 

     

 
Każde wdrożenie produktu wymaga potwierdzenia przez podmiot wdrażający na karcie wdrożenia 

produktu, której zakres informacji jest określony w podanej poniższej tabeli. Skan karty wdrożenia 

produktu należy dołączyć do ankiety jednostki naukowej. 

 

KARTA WDROŻENIA PRODUKTU 

będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych 

zrealizowanych przez 

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

(nazwa jednostki naukowej) 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1 Nazwa produktu (wyrób, technologia, metoda, procedura, oprogramowanie, odmiana roślin): 

 
2 Opis produktu (maksimum 50 wyrazów): 

 
3 Nazwa i adres podmiotu potwierdzającego zastosowanie w praktyce wyników badań naukowych lub prac 

rozwojowych:  

 
4 Forma prawna przekazania wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych:  

 
5 Przychody podmiotu wdrażającego ze sprzedaży nowego produktu lub zwiększenie przychodów ze 

sprzedaży zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, będących wynikiem badań naukowych lub 

prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej w latach …. – ……*  

……………………… (tys. zł) 

6 Potwierdzenie zastosowania wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych:  

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

(pieczęć podmiotu wdrażającego)  

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

(data i podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania podmiotu)  

 

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

(data i podpis głównego księgowego)  

 

* Dotyczy okresu objętego ankietą. 

Podpis Kierownika Katedry 
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13. Procedura dotycząca prac Zespołu Ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych 
 

7. Wydziałowa Komisja ds. oceny prac dyplomowych została powołana uchwałą nr 

11/2012/2013 Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniu 06.11.2012 r. Od roku 

akademickiego 2014/2015 Komisja funkcjonuje pod zmienioną nazwą, jako Zespół 

ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych (Zespół ds. OJPD), jest jednym z pięciu 

zespołów działających w ramach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WK 

ds. JK) na WTIR AWF w Warszawie 

 

8. Zespół ds. OJPD do roku akademickiego 2014/2015 oceniał prace dyplomowe 

obronione na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z zachowaniem zasad anonimowości (ukrytych Informacji o autorze pracy, 

promotorze, recenzencie, przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej, a także danych 

na temat wyników badań anty-plagiatowych). Od roku 2014 Zespół ds. OJPD był 

zmuszony odstąpić od praktyki lat ubiegłych, ponieważ ma za zadanie ocenić 

zachowanie zasad etyki przy procedurach przygotowania pracy i jej obronie, w 

szczególności zbadać przejrzystość powiązań między osobami magistranta, promotora 

i recenzenta (prośba Dziekana i Rady Wydziału z listopada 2014 roku w związku z 

zaleceniami MNiSW z września – października 2014). Zatem nadal zachowanie zasad 

anonimowości danych osobowych autora pracy, promotora, recenzenta, 

przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej nie jest już możliwe. 

 

9. Zespół ds. OJPD w danym roku akademickim będzie oceniać prace wybrane losowo, 

w ilości 10% prac z puli wszystkich obronionych w roku poprzedzającym na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie (z 

zachowaniem odpowiedniej proporcji dla studiów stacjonarnych i zaocznych), 

obronionych w sesji zwykłej – termin pierwszy obron (od lipca do 15 września danego 

roku akademickiego). 

 

10. Od roku akademickiego 2016/2017 Zespół ds. OJPD będzie oceniał zarówno prace 

obronione na I jak i na II stopniu kształcenia 

 

11. Od roku akademickiego 2014/2015 recenzenci (członkowie Zespołu ds. OJPD – pkt. 

2) będą proszeni o zapoznanie się z treścią pracy, kopią protokołu egzaminacyjnego 

oraz kopią protokołu oceny samodzielności pracy opracowanego na podstawie raportu 

podobieństwa elektronicznego systemu anty-plagiatowego nr 2013/2014/5048. Na 

podstawie tego materiału będą proszeni o wypełnienie ujednoliconych formularzy 

recenzji dla opiniowanej pracy (wzór w załączeniu). 

 

12. Regulamin prac Zespołu ds. OJPD na Wydziale Turystyki i Rekreacji jest zgodny z 

tradycją i praktyką działania podobnych Komisji powoływanych na innych 

wydziałach AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jest zbieżny z zasadami 

obowiązującymi zarówno w latach ubiegłych jak i obecnie, uwzględnia w 

aktualizowanym corocznie regulaminie zalecenia Rektora AWF, Dziekana WTIR 
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AWF, Rady Wydziału WTIR AWF oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia w ramach której funkcjonuje. 

 

13. Regulamin prac Zespołu ds. OJPD przewiduje uwzględnianie przy ocenie prac ich 

zgodności z przyjętymi kryteriami, zasadami, a w szczególności z Regulaminem 

Studiów AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie (par. 28 – 31) oraz z systematycznie 

wprowadzanymi od roku 2014 zmianami przy procedurach realizacji prac 

dyplomowych na WTIR AWF Warszawa, a także od roku akademickiego 2014/2015 

zalecenia MNiSW odnoszące się do materii dobrych praktyk w zakresie ochrony praw 

autorskich oraz wysokich standardów etycznych w procedurach dydaktycznych i 

recenzyjnych w nauce, w szczególności jasności powiązań między osobami 

magistranta, promotora i recenzenta pracy. 

 

14. Raporty zbiorcze z wyników prac Zespołu ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych 

będą prezentowane Radzie Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie po zakończeniu każdego etapu prac powołanego Zespołu (składane na 

ręce Dziekana WTIR AWF do końca września danego roku akademickiego). 

 

15. Niniejszy regulamin, zawierający istotne zmiany w zasadach organizacji prac Zespołu 

ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych, działającego obecnie w ramach Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia WTIR AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 (zmiany zostały wniesione do 

punktów: 2, 3, 4, 5, 6 oraz 8, 9, 10, 11, 12), przedstawiony do opiniowania na drugim 

zebraniu zespołu w roku akademickim 2016/2017, w marcu 2017 oraz na Radzie 

Wydziału w tym samym miesiącu. Korekty do regulaminu wprowadzono w 

listopadzie 2017, zatwierdzone na zebraniu w marcu 2018. 

 

16. Spotkania robocze Zespołu ds. OJPD są zwoływane co najmniej raz w każdym z 

semestrów danego roku akademickiego, w miarę występujących potrzeb; 

sprawozdania wraz z listami obecności są archiwizowane od roku 2017, zgodnie z 

zaleceniami Dziekana WTIR – pkt. 12 Regulaminu. 

 

17. Prace Zespołu po sesji obron semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 

zakończą się Raportem złożonym na ręce Dziekana WTIR AWF we wrześniu 2017 

(harmonogram i organizacja prac Zespołu - zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Harmonogramie Prac Komisji, pismo Dziekana WTIR z dnia 15 01 2017 oraz pismo 

okólne Dziekana WTIR 9/2016/2017 z dnia 20 03 2017). 
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14. Wzór formularza recenzji - praca licencjacka  

 
NUMER PRACY: ………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

TYTUŁ PRACY: ……………………………………………………………………………………………………………………..………… 

NAZWISKO CZŁONKA KOMISJI:………………………………………………………………………………………………………… 
 

OCENA SZCZEGÓŁOWA (ZA KAŻDE PYTANIE 0-5 PUNKTÓW, RAZEM MOŻLIWE 0-50 PUNKTÓW; PYTANIE NR 11 – BEZ 

PUNKTÓW): 

1. Czy tytuł odpowiada zawartości treści:…………………………………………………………………………………………… 

2. Czy założenia, pytania badawcze, metody pracy są jasno określone…………………………………………………………… 

3. Czy praca ma znaczenie aplikacyjne……………………………………..……………………………………………………… 

4. Czy praca ma ilustracje, tabele, rysunki, mapy adekwatne do treści i czy są one prawidłowo opisane*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Czy odwołania, informacja o cytatach są właściwie oznaczone ……………………………………………………………… 

6. Czy pozycje literatury, na które powołuje się autor w tekście, są zamieszczone w bibliografii ………………………..............  

7. Czy bibliografia świadczy o rzetelnej kwerendzie (ilość pozycji ogółem, literatura zagraniczna) i zdaniem oceniającego żródła są 

właściwie dobrane i opisane …………….…………………………………………………………………………… 

8. Czy struktura pracy, kolejność rozdziałów są prawidłowe ……………………………………………………………………… 

9. Czy język pracy, stylistyka, ogólny wygląd spełniają wymagania stawiane pracom licencjackim …………………………  

10. Czy praca spełnia warunki przepisów odnoszących się do prac dyplomowych, w szczególności Regulaminu Studiów AWF JP 

Warszawa (par. 28-31) …………………………………………………………………..……………………………………… 

11. Czy, na podstawie posiadanych informacji, recenzent ma zastrzeżenia co do niejasności powiązań między osobą autora pracy, 

recenzentem pracy i jej promotorem – mogących istotnie wpłynąć na jakość pracy naukowej i zasady etyki ** 

…………………… 

Jeżeli tak, proszę uzasadnić swoje wątpliwości 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGI DODATKOWE  

RECENZENTA***………..………………………………………………………………………………………………………………………
…………….. ……………………………………………………............................................................... 

…………………………………………………………………………………..……. 

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

……………………………………………..………… 

RAZEM PUNKTÓW Z PYTAŃ 1-10 (0-50): ……..………………… OCENA JAKOŚCI PRACY (2, 3,4 lub 5): ……………………… 
DATA RECENZJI:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PODPIS RECENZENTA……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*UWAGA: Brak tabel, rysunków, map lub fotografii (pkt. 4) nie musi zawsze wpływać na pomniejszenie ostatecznej oceny pracy, jest to 

kwestia do rozstrzygnięcia przez Recenzenta, wyrażona następnie w niniejszej opinii  
** UWAGA: Na pytanie ostatnie (pkt. 11) odpowiadamy na podstawie danych z kopii Protokołu Egzaminu Dyplomowego (dane na temat 

osoby autora, promotora, recenzenta oraz przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej)  

***UWAGA: Pomocą dla uwag dodatkowych mogą być np. załączone kopie oceny samodzielności pracy na podstawie raportu 

podobieństwa elektronicznego systemu anty-plagiatowego 2013/2014/5048 - dla uchwycenia ewentualnych nieprawidłowości 
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15. Wzór formularza recenzji - praca magisterska 

 

NUMER PRACY: ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………. 
TYTUŁ PRACY: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
NAZWISKO CZŁONKA KOMISJI:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
OCENA SZCZEGÓŁOWA (ZA KAŻDE PYTANIE 0-5 PUNKTÓW, RAZEM MOŻLIWE 0-50 PUNKTÓW; PYTANIE NR 11 – BEZ PUNKTÓW): 

1. Czy tytuł odpowiada zawartości treści:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Czy założenia, pytania badawcze, metody pracy są jasno określone……………………………………………………………………………………. 

3. Czy praca ma znaczenie aplikacyjne……………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

4. Czy praca ma ilustracje, tabele, rysunki, mapy adekwatne do treści i czy są one prawidłowo opisane*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Czy odwołania, informacja o cytatach są właściwie oznaczone …………………………………………………………………………………………….  

6. Czy pozycje literatury, na które powołuje się autor w tekście, są zamieszczone w bibliografii ………………………...................... .. 

7. Czy bibliografia świadczy o rzetelnej kwerendzie (ilość pozycji ogółem, literatura zagraniczna) i zdaniem oceniającego żródła  są 

właściwie dobrane i opisane …………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Czy struktura pracy, kolejność rozdziałów są prawidłowe …………………………………………………………………………………………………….. 

9. Czy język pracy, stylistyka, ogólny wygląd spełniają wymagania stawiane pracom magisterskim ………………………………………..  

10. Czy praca spełnia warunki przepisów odnoszących się do prac dyplomowych, w szczególności Regulaminu Studiów AWF JP 

Warszawa (par. 28-31) …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

11. Czy, na podstawie posiadanych informacji, recenzent ma zastrzeżenia co do niejasności powiązań między osobą autora pracy, 

recenzentem pracy i jej promotorem – mogących istotnie wpłynąć na jakość pracy naukowej i zasady etyki ** ……………………  

Jeżeli tak, proszę uzasadnić swoje wątpliwości ................................…………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UWAGI DODATKOWE  RECENZENTA***………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………............................................................... …………………………………………………………………………………..…….  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………… 
RAZEM PUNKTÓW Z PYTAŃ 1-10 (0-50): ……..………………… ……..                 OCENA JAKOŚCI PRACY (2, 3,4 lub 5): …………………………………. 
DATA RECENZJI:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PODPIS RECENZENTA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*UWAGA: Brak tabel, rysunków, map lub fotografii (pkt. 4) nie musi zawsze wpływać na pomniejszenie ostatecznej oceny pracy, j est to 
kwestia do rozstrzygnięcia przez Recenzenta, wyrażona następnie w niniejszej opinii  
** UWAGA: Na pytanie ostatnie (pkt. 11) odpowiadamy na podstawie danych z kopii Protokołu Egzaminu Dyplomowego na studiach 
drugiego stopnia (dane na temat osoby autora, promotora, recenzenta oraz przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej) 
***UWAGA: Pomocą dla uwag dodatkowych mogą być np. załączone kopie oceny samodzielności pracy na podstawie raportu 
podobieństwa elektronicznego systemu anty-plagiatowego 2013/2014/5048 - dla uchwycenia ewentualnych nieprawidłowości 
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16. Zakres prac Zespołu ds. Kontaktów z Pracodawcami  

 

1. Zespół ds. Kontaktów z Pracodawcami na kadencję 2016-2020 został powołany 

Pismem Okólnym Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji       nr 4/2016/2017 z 

dniem 24 październik 2016r. 

2. Celem Zespół ds. Kontaktów z Pracodawcami jest: 

- współpraca z pracodawcami w celu realizacji przewidzianych programem studiów 

praktyk zawodowych studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz ich monitorowanie 

- bieżący kontakt z wybranymi  interesariuszami zewnętrznymi celem zapraszania na 

organizowane seminaria  naukowe i konferencje jako uczestników lub 

współorganizatorów 

- organizowanie konsultacji z potencjalnymi pracodawcami celem weryfikacji programu 

kształcenia zgodnie z preferencjami rynku pracy 

- organizowanie cyklicznych spotkań (przynajmniej raz w roku) przedstawicieli 

pracodawców ze studentami i pracownikami dydaktycznymi WTiR 

 

3. Zespół ds. Kontaktów z Pracodawcami pracuje w sposób ciągły realizując na bieżąco 

zadania wynikające z harmonogramu pracy i potrzeb procesu dydaktycznego w 

zakresie realizacji praktyk zawodowych. 

 

4. Efekty pracy Zespół ds. Kontaktów z Pracodawcami opracowane w formie notatek i 

sprawozdań będą prezentowane na posiedzeniach Rady Wydziału Turystyki i 

Rekreacji. 

 

5. Dokumentowanie spotkań i współpracy z zewnętrznymi interesariuszami realizowane 

będzie w formie notatek ze spotkań. 
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17. Procedury funkcjonowania Zespołu  do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich  

                              

Ustala się następujące zasady pracy Zespołu  do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich 

Wydziału     Turystyki i Rekreacji: 

 

1.W marcu każdego roku członkowie Zespołu  do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich 

dokonują przeglądu dokumentacji kadrowej nauczycieli akademickich Wydziału Turystyki i 

Rekreacji, ustalając listę osób przewidzianych do oceny kadrowej w bieżącym roku 

kalendarzowym.  

 

2.W terminie do 20 kwietniu danego roku Dziekan Wydziału drogą elektroniczną kieruje pod 

adres osób przewidzianych do oceny kadrowej informacje o planowanym przedsięwzięciu, 

podając przy tym termin, formę  i zasady realizacji oceny kadrowej.  

 

3.Osoby powiadomione o zaliczeniu ich do oceny kadrowej zobowiązane są w terminie do 15 

maja wypełnić „Kartę Oceny Nauczyciela Akademickiego” i uzyskać stosowne podpisy 

swoich bezpośrednich przełożonych. Tak przygotowane dokumenty należy w wersji 

„papierowej” złożyć w  Sekretariacie Dziekana Wydziału TiR. 

 

4.Niezwłocznie po zebraniu wszystkich „Kart Oceny Nauczyciela Akademickiego” Zespól 

dokonuje ich oceny pod względem formalno – prawnym (podpisy, adnotacje i uwagi 

przełożonych, itp.). 

 

5.Przed realizacją oceny kadrowej zespół jest zobowiązany uwzględnić protokoły z hospitacji 

i wyniki ankietyzacji nauczycieli, planowanych do przeglądu kadrowego.  

 

6.Dokonanie aktu oceny kadrowej nauczycieli Zespół jest zobowiązany dokonać w terminie 

do końca maja danego roku. Zespół pracuje bez bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich, weryfikując i oceniając zebrane dokumenty. W celu wyjaśnienia „wątpliwych” 

lub niezrozumiałych zapisów w przekazanych dokumentach Zespół może prosić o udział w 

pracy zespołu osoby zainteresowanej.  

 

7.Po dokonaniu „oceny ostatecznej” i wpisaniu jej do „Karty Oceny” wszyscy członkowie 

Zespołu złożyć muszą swoje podpisy.  

 

8.W terminie do 7 dni od przeprowadzenia oceny kadrowej z oceną powinna zapoznać się 

osoba oceniana i potwierdzić ten fakt swoim podpisem.  

 

9.W przypadku nie akceptowania oceny przez osobę zainteresowaną może ona złożyć 

odwołanie, stosownie do zapisów zawartych w innych dokumentach. W sytuacji wystawienia 

nauczycielowi akademickiego oceny negatywnej, Zespól zobowiązany jest do uruchomienia 

procedur dalszego postępowania z udziałem bezpośrednich przełożonych  osoby negatywnie 

ocenionej.  

 

10.Ocena kadrowa nauczycieli akademickich Wydziału Turystyki i Rekreacji  musi być 

zakończona w terminie do 15 czerwca danego roku kalendarzowego.  

 

11.Dokumentem końcowym jest „Protokół z przeprowadzonej oceny kadrowej”, 

przedstawiony Dziekanowi  Wydziału, a następnie w formie informacji – Rektorowi AWF.  
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12. Ocena kadrowa nauczyciela akademickiego może być też realizowana na doraźny 

wniosek Rektora AWF lub osoby biorącej udział w konkursach „kadrowych”. W takich 

okolicznościach procedury postępowania Zespołu ulegną dynamizacji, a cały proces 

postępowania nie może przekroczyć 14 dni.  

 

13.Za przygotowanie i archiwizację dokumentacji Zespołu do Spraw Oceny Nauczycieli 

Akademickich odpowiada jej przewodniczący.  

 

14.Pracę Zespołu do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich należy postrzegać  w 

kontekście funkcjonowania wydziałowego systemu kształtowania jakości kształcenia.  

 

15.Do 15 grudnia danego roku powinien być opracowany plan pracy Zespołu na rok 

następny. 

 

16. Każde zrealizowane spotkanie Zespołu, dotyczące problematyki oceny kadrowej 

nauczycieli akademickich powinno być potwierdzone stosowną notatką służbową.  
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18. Zasady organizacji i prowadzenia hospitacji  

 

Hospitacja jest odpowiednio przygotowana wizytą władz wydziału, nauczycieli akademickich 

lub kandydatów na nauczycieli na zajęciach programowych z zamiarem poznania, ulepszenia 

lub skontrolowania procesu kształcenia. 

Celem głównym hospitacji jest pomiar jakości procesu dydaktycznego, na podstawie 

wniosków stąd wynikających właściwe organizowanie i doskonalenie procesu kształcenia. 

W wydziale prowadzone są trzy podstawowe rodzaje hospitacji:  

• Kontrolno-oceniająca, obejmuje sprawdzenie formalnej strony procesu dydaktycznego: 

zgodności zajęć z planem i standardami, dyscypliny procesu kształcenia, frekwencji, 

warunków realizacji zadań dydaktycznych. 

• Doradczo-doskonaląca, jako metoda i forma doskonalenia pracy nauczycieli 

akademickich, związana głównie z oceną przygotowania nauczyciela do realizacji nowych 

zadań dydaktycznych. 

• Diagnozująca, ukierunkowana na obserwowanie zachowań studentów w czasie zajęć 

programowych z punktu widzenia ich wiedzy i umiejętności. Funkcje diagnozujące tego 

rodzaju hospitacji nie wykluczają funkcji doradczo-doskonalących, czy oceny dokonań 

nauczyciela poprzez pryzmat osiągnięć studentów.  

Ponadto, z inicjatywy nauczycieli akademickich w wydziale mogą być prowadzone hospitacje 

koleżeńskie.  

 Tryb przygotowania i przeprowadzenia hospitacji obejmuje: 

1. Opracowanie Semestralnego Planu Hospitacji - Plan hospitacji jest sporządzany po 

zakończeniu cyklu planowania zajęć w semestrze. Plany wykonują kierownicy katedr 

oraz kierownik Studium Języków Obcych. Opracowanie planów nadzoruje prodziekan 

dydaktycznych. Hospitujący i hospitowani są zapoznawani z planem za podpisem.  

Hospitacje koleżeńskie nie są ujmowane w Planie Hospitacji i nie podlegają rygorowi 

opracowania protokołu pohospitacyjnego. 

2. Przeprowadzenie rozmowy przed hospitacyjnej, której celem jest zapoznanie 

hospitowanego z celami hospitacji oraz wstępne zdefiniowanie problemów w  

realizacji procesu dydaktycznego sygnalizowanych przez nauczyciela akademickiego.  

Rozmowa przed hospitacyjna powinna się obyć nie później niż dziesięć dni przed 

planowanym terminem hospitacji. 

3. Przeprowadzenie hospitacji zgodnie z planem. 

4. Wypełnienie arkusza hospitacyjnego.  

5. Omówienie hospitacji. 

Zakres hospitacji powinien obejmować: 

1. Temat zajęć: 

   a) zgodny z programem nauczania, 

   b) sformułowany przez studentów (nauczyciela, wspólnie), 

   c) zawiera główne cele dydaktyczne zajęć, 

   d) prawidłowy (opóźniony, przyśpieszony) w realizacji programu, 

   e) sformułowany jasno (ogólnikowo, problemowo), 
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   f) uświadomiony studentom. 

 

2. Zakres treści kształcenia: 

   a) właściwy dobór treści i zadań do tematu, 

   b) poprawny pod względem merytorycznym. 

 

3. Operowanie celami zajęć dydaktycznych: 

   a) umiejętność właściwego formułowania celów zajęć oraz stopnia ich realizacji, 

   b) cele zajęć sformułowane tradycyjnie (poznawczy, kształcący, wychowawczy), 

       nowocześnie (np. w sposób operacyjny), 

   c) stopień realizacji celów w toku zajęć, 

   d) nauczyciel zapoznaje studentów z celami zajęć (z którymi?), 

   e) studenci uświadamiają sobie cele zajęć (które?). 

 

4. Metody kształcenia: 

   a) metody stosowane przez nauczyciela w toku zajęć: 

      - podające: opis, wykład informacyjny/problemowy/konwersatoryjny, praca z 

podręcznikiem/materiałami źródłowymi, 

      - poszukujące: problemowa, dyskusja, 

      - eksponujące: wizualna, dźwiękowa, 

      - praktyczne: ćwiczeniowa, badawcza, 

   b) właściwy dobór metod do celów i treści zajęć, 

   c) celowość stosowania odpowiednich metod pod kątem budzenia zainteresowań i  

       rozwijania aktywności studentów. 

 

5. Formy organizacyjne pracy studentów: 

   a) nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy studentów (indywidualna, zespołowa,  

       zbiorowa), 

   b) celowość i umiejętność stosowania odpowiednich form w toku zajęć. 

 

6. Zasady nauczania: 

   a) nauczyciel stosuje w czasie zajęć zasady w ujęciu: 

      - tradycyjnym: 

         > poglądowości, 

         > świadomego i aktywnego udziału studentów w procesie nauczania, 

         > przystępności nauczania, 

         > trwałości wiedzy, 

         >systematyczności i logicznej kolejności, 

         >wiązania teorii z praktyką, 

         >stopniowania trudności, 

      - nowoczesnym: 

         > aktywizacji studentów (intelektualna, sensomotoryczna, emocjonalna), 

         > celowości i regulacji (podanie celu i drogi do celu), 

         > strukturalizacji i programowania treści, 

         > indywidualizacji i uspołecznienia, 

         > organizowania warunków materialnych uczenia się (dobór i stosowanie środków  

            dydaktycznych, funkcjonowanie warsztatu pracy dydaktycznej), 

         > celowość i świadome stosowanie odpowiednich zasad. 
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7. Budowa i typ zajęć dydaktycznych: 

   a) ekonomiczne rozplanowanie i wykorzystanie czasu na zajęciach: 

      - ogniwa, które wystąpiły (ocena stopnia realizacji) na zajęciach, 

      - właściwe rozmieszczenie poszczególnych ogniw w czasie, 

   b) dominujący typ zajęć: 

      - wprowadzająca nowe treści, 

      - ćwiczeniowa, 

      - utrwalająca treści kształcenia (powtórzeniowa), 

      - sprawdzająca wiadomości, umiejętności. 

 

8. Wykorzystanie środków i materiałów dydaktycznych: 

   a) znajomość i właściwy dobór dostępnych środków dydaktycznych, 

   b) wykorzystanie podręczników i innych publikacji w celu wdrażania studentów 

       do samokształcenia (w miarę ich przydatności), 

   c) umiejętność wykorzystania dostępnych publikacji edukacyjnych w czasie zajęć;  

   d) umiejętność oceny wartości tych publikacji w procesie nauczania, 

   e) kształtowanie u studentów umiejętności stosowania nowych treści zaczerpniętych 

       z literatury w zastosowaniach teoretycznych i praktycznych, 

   f) nauczyciel rozbudowuje swoją bazę dydaktyczną (starania o pozyskanie przez 

       uczelnię pomocy dydaktycznych, pomoce wykonywane we własnym zakresie,  

       uzupełnianie biblioteczki nauczyciela), 

   g) wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych na zajęciach dydaktycznych  

      (w tym informatycznych) - własne doskonalenie w tym zakresie. 

 

9. Sposób utrwalania i egzekwowania wiadomości i umiejętności oraz kryteria oceny 

    studenta: 

   a) nauczyciel sprawdza u studenta: 

      - wiadomości: 

         > zapamiętywanie, 

         > rozumienie, 

      - umiejętności: 

         > zastosowanie umiejętności w sytuacjach typowych, 

         > zastosowanie umiejętności w sytuacjach problemowych, 

      - aktywność studenta: 

         > bierna (student zgłasza się, ponieważ chce zaakcentować swoją aktywność), 

         > czynna (student aktywnie uczestniczy w toku rozumowania), 

      - stosowanie prawidłowego języka dyscypliny naukowej, 

   b) nauczyciel poprzez kontrolę i ocenę sprzyja: 

      - rozbudzaniu zainteresowań dyscypliną naukową/przedmiotem, 

      - poszerzaniu wiedzy przedmiotowej, 

      - kształtowaniu umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, 

      - uczeniu aktywnego i świadomego uczenia się, 

   c) umiejętność operowania oceną (zgodnie z obowiązującym wewnątrz uczelnianym  

       systemem oceniania) jako środkiem mobilizującym do osiągania wyższych wyników, 

   d) dobór zadań dydaktycznych pod kątem: 

      - celów przeprowadzenia sprawdzianu/egzaminu, 

      - rytmiczności, 

      - poprawności formułowania zadań, 

      - odpowiedniej zawartości merytorycznej (korelacji z wymaganiami programowymi), 

      - sposobu ich realizacji (rozliczenie czasowe, przygotowanie przeprowadzenia 



 

55 
 

        pracy, jej rodzaj np. test, zestaw zadań, projekt itp.), 

    e) umiejętność operowania oceną w postaci innej niż określona w regulaminie studiów (np. 

ocena 

       słowna, wyróżnienie itp.). 

 

10. Rola studenta w czasie zajęć dydaktycznych: 

   a) postawa studentów: 

      - bierna (student uważnie słucha nauczyciela, zapisuje polecone treści itp.), 

      - czynna (samodzielne zdobywanie wiadomości przy wykorzystaniu podręcznika, 

         samodzielne rozwiązywanie podanych zadań itp.), 

      - aktywna (stawianie hipotez rozwiązania postawionego problemu, zadawanie 

         pytań nauczycielowi, dyskusja nad problemem, samodzielne wyszukiwanie ciekawych 

         informacji i zadań itp.), 

   b) samokontrola studenta (wypowiedzi, sformułowania, język przedmiotowy, sposób 

       rozwiązywania problemu) i reakcja nauczyciela na przejawy takowej, 

   c) grupa studentów wykazująca aktywność w procesie dydaktycznym (do odpowiedzi 

       zgłaszają się ci sami studenci, różni studenci, cała grupa dydaktyczna). 

 

11. Rola nauczyciela na zajęciach dydaktycznych: 

   a) funkcja nauczyciela w czasie zajęć: 

      - przekazuje studentom wiedzę, pokazuje sposoby rozwiązywania zadań (problemów), 

      - kieruje procesem kształcenia (studenci sami dochodzą do pożądanych treści 

        pod kontrolą i z pomocą nauczyciela), 

      - odpowiedzi na pytania i polecenia nauczyciela mają charakter odtwórczy (problemowy, 

        szczegółowy, ogólny), 

      - proporcje między aktywnością nauczyciela i studentów w czasie zajęć są właściwe 

        (niewłaściwe), 

   b) postawa nauczyciela: 

      - autokratyczna ("źle!" itp.), 

      - demokratyczna ("pomyśl", "może ktoś myśli inaczej?" itp.), 

   c) nauczyciel: 

      - pracuje na zajęciach z całą grupą dydaktyczną (z pewną grupą, z aktywnymi  

        studentami), 

      - stwarza sytuacje problemowe, mobilizuje studentów do pracy nad nimi, 

      - rozwija zdolności i zainteresowania wszystkich (niektórych -których?) studentów, 

      - reaguje na błędy: 

         > językowe studentów, 

         > stylistyczne studentów, 

         > pisowni studentów, 

         > merytoryczne studentów, 

         > sam popełnia błędy (jakie?), 

      - słownictwo (również przedmiotowe) nauczyciela jest bogate (ubogie) i dostosowane 

        (niedostosowane) do poziomu studentów, 

      - posiada dużą (małą) wiedzę merytoryczną i potrafi (nie potrafi) ją przekazać, 

      - wykazuje troskę o higienę pracy studentów. 

   d) styl prowadzenia zajęć ma charakter oryginalny (odtwórczy, typowy), a stopień 

       przygotowania nauczyciela do zajęć jest wysoki (przeciętny, niski), 

   e) nauczyciel realizuje sztywno z góry założony plan zajęć (wprowadza modyfikacje 

       reagując na zachowanie studentów, dostosowując się do czasu pozostałego do  

       dyspozycji itp.). 
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12. Notatki studentów: 

   -  rzeczowości i źródła notatek (wierne odtwarzanie wypowiedzi nauczyciela, wypowiedzi  

      nauczyciela i innych studentów, własne uzupełnienia na podstawie literatury) 

       

13. Zadania dydaktyczne: 

   a) przydatność, celowość, ekonomika stawianych zadań dydaktycznych do 

       samodzielnego/zespołowego wykonania w czasie przeznaczonym na samodzielne 

       studiowanie. 

 

14. Samoanaliza i omówienie toku zajęć i własnej pracy 

      dydaktycznej nauczyciela: 

   a) umiejętność dokonania rzetelnej analizy swoich zajęć (pracy dydaktycznej) przez 

       nauczyciela z uwzględnieniem teoretycznych podstaw postępowania praktycznego, 

   b) krytycyzm i chęć doskonalenia w stosunku do swojej pracy (w czasie zajęć, jako 

       nauczyciela), 

   c) stosunek do uwag pohospitacyjnych (przychylny, niechętny), 

   d) dokumentowanie własnej pracy dydaktycznej: 

      - posiada rozkłady materiału zgodne z obowiązującym programem, 

      - zapisy w dzienniku są kompletne, tematy sformułowane wyczerpująco i poprawnie, 

      - nauczyciel posiada szeroką bazę przygotowania do zajęć (literatura dydaktyczna, 

        merytoryczna, opracowania metodyczne, prezentacje i filmy dydaktyczne), którą wciąż 

       uaktualnia, 

   e) nauczyciel często (sporadycznie, wcale) uczestniczy w różnorodnych formach 

       samokształcenia i doskonalenia (jakich?). 

 

Zakres hospitacji jest modyfikowany w zależności od celu i rodzaju hospitacji. 
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W z ó r  -  a r k u s z  h o s p i t a c j i  

  

Nazwisko i imię 

nauczyciela (tytuł, stopień 

naukowy stanowisko) 
  

Data   
Grupa 

dyd. 
  Przedmiot   

Temat zajęć   

Rodzaj hospitacji  

Temat zajęć: (zgodny z programem nauczania; sformułowany przez studentów (nauczyciela, wspólnie); zawiera główne 

cele dydaktyczne zajęć; prawidłowy (opóźniony, przyśpieszony) w realizacji programu; sformułowany jasno (ogólnikowo, 

problemowo); uświadomiony studentom.) 

 

 

 

Zakres treści kształcenia: (właściwy dobór treści i zadań do tematu; poprawny pod względem merytorycznym) 

 

 

Operowanie celami zajęć dydaktycznych: (umiejętność właściwego formułowania celów zajęć oraz stopnia ich 

realizacji; cele zajęć sformułowane tradycyjnie (poznawczy, kształcący, wychowawczy), nowocześnie (np. w sposób 

operacyjny); stopień realizacji celów w toku zajęć; nauczyciel zapoznaje studentów z celami zajęć (z którymi?); studenci 

uświadamiają sobie cele zajęć (które?).) 

 

 

Metody kształcenia: (metody stosowane przez nauczyciela w toku zajęć: opis, wykład 

informacyjny/problemowy/konwersatoryjny, praca z podręcznikiem/materiałami, dyskusja, ćwiczenie, inne; właściwy dobór 

metod do celów i treści zajęć; celowość stosowania odpowiednich metod pod kątem budzenia zainteresowań i rozwijania 

aktywności studentów.) 

 

 

Formy organizacyjne pracy studentów: (czy nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy studentów 

(indywidualna, zespołowa,  zbiorowa); celowość i umiejętność stosowania odpowiednich form w toku zajęć). 

 

 

 

 

 Wykorzystanie środków i materiałów dydaktycznych: (znajomość i właściwy dobór dostępnych środków 

dydaktycznych; wykorzystanie podręczników i innych publikacji w celu wdrażania studentów; do samokształcenie; 

umiejętność wykorzystania dostępnych publikacji edukacyjnych w czasie zajęć; umiejętność oceny wartości tych publikacji w 

procesie nauczania; kształtowanie u studentów umiejętności stosowania nowych treści zaczerpniętych z literatury w 

zastosowaniach teoretycznych i praktycznych; wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w czasie zajęć (w tym 

informatycznych). 
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Sposób utrwalania i egzekwowania wiadomości i umiejętności oraz kryteria oceny studenta: 
(nauczyciel sprawdza u studenta: wiadomości (zapamiętywanie, rozumienie); umiejętności (zastosowanie umiejętności w 

sytuacjach typowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach problemowych); aktywność studenta (bierna, czynna); 

stosowanie prawidłowego języka dyscypliny naukowej; umiejętność operowania oceną zgodnie z obowiązującym wewnątrz 

uczelnianym systemem oceniania; umiejętność operowania oceną w postaci innej niż określona w regulaminie studiów np. 

ocena słowna, wyróżnienie itp.) 

 

 

 

Rola nauczyciela na zajęciach: (funkcja nauczyciela w czasie zajęć (przekazuje studentom wiedzę, pokazuje sposoby 

rozwiązywania zadań (problemów), odpowiedzi na pytania i polecenia nauczyciela mają charakter odtwórczy (problemowy, 

szczegółowy, ogólny),proporcje między aktywnością nauczyciela i studentów w czasie zajęć są właściwa, niewłaściwe); 

postawa nauczyciela (autokratyczna, demokratyczna); słownictwo (również przedmiotowe) nauczyciela jest bogate (ubogie) 

i dostosowane (niedostosowane) do poziomu studentów; posiada dużą (małą) wiedzę merytoryczną i potrafi (nie potrafi) ją 

przekazać; wykazuje troskę o higienę pracy studentów; styl prowadzenia zajęć ma charakter oryginalny (odtwórczy, 

typowy), a stopień przygotowania nauczyciela do zajęć jest wysoki (przeciętny, niski); nauczyciel realizuje sztywno z góry 

założony plan zajęć (wprowadza modyfikacje reagując na zachowanie studentów, dostosowując się do czasu pozostałego do 

 dyspozycji itp.). 

 

 

Notatki studentów: rzeczowość i źródła notatek (wierne odtwarzanie wypowiedzi nauczyciela, wypowiedzi  nauczyciela 

i innych studentów, własne uzupełnienia na podstawie literatury). 
 

 

 

Zadania dydaktyczne: przydatność, celowość, ekonomika stawianych zadań dydaktycznych do 

       samodzielnego/zespołowego wykonania w czasie przeznaczonym na samodzielne 

       studiowanie. 

 

 

 

14. Samoanaliza i omówienie toku zajęć i własnej pracy dydaktycznej nauczyciela: (umiejętność 

dokonania rzetelnej analizy swoich zajęć (pracy dydaktycznej); krytycyzm i chęć doskonalenia w stosunku do swojej pracy; 

stosunek do uwag pohospitacyjnych (przychylny, niechętny); posiada sylabus zgodny z obowiązującym programem, tematy 

są sformułowane wyczerpująco i poprawnie, nauczyciel posiada szeroką bazę przygotowania do zajęć (literatura 

dydaktyczna, merytoryczna, opracowania metodyczne, prezentacje i filmy dydaktyczne), którą wciąż uaktualnia); nauczyciel 

często (sporadycznie, wcale) uczestniczy w różnorodnych formach samokształcenia i doskonalenia (jakich?). 
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19. Procedura przeglądu dokumentacji efektów kształcenia w ramach 

poszczególnych przedmiotów w zakładach 

 

1. Przegląd dokumentacji efektów kształcenia przeprowadzany jest na zakończenie roku 

akademickiego przez Kierowników Zakładów; dokładny termin złożenia 

dokumentacji przeglądu ustalany jest co roku – pokrywa się z zakończeniem sesji 

poprawkowej w semestrze letnim; 

2. Za dokumentowanie osiągniętych przez studenta efektów kształcenia w ramach 

przedmiotu odpowiada nauczyciel prowadzący dany przedmiot; 

3. Dokumentacja efektów kształcenia powinna być przechowywana przez cały cykl 

kształcenia; 

4. Kierownik Zakładu zobowiązany jest sprawdzić przechowywanie dokumentacji w 

ramach poszczególnych przedmiotów – zgodność dokumentacji z zapisami w karcie 

przedmiotu; 

5. W przypadku nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji pracownik 

odpowiedzialny za przedmiot zobowiązany jest do jej uzupełnienia i poprawnego 

dokumentowania osiągnięć studenta w kolejnym roku akademickim; 

6. Po przeprowadzeniu przeglądu w zakładach kierownik zakładu składa w wersji 

papierowej podsumowanie przeglądu (kierownik zakładu przy każdym przedmiocie 

jest zobowiązany potwierdzić własnym podpisem przeprowadzenie przeglądu, 

odnotowaną zgodność / niezgodność dokumentacji w ramach przedmiotu). 
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Wzór tabeli do przeglądu dokumentacji EK w ramach przedmiotu 

 

Dokumentacja uzyskanych efektów kształcenia przez studentów w roku akademickim 2016/2017 – Wydział Turystyki i Rekreacji 

Zakład ……………………………………………………., kierownik:………………………………………………………….. 

Data przeglądu: …………………………………….. – okres: rok akademicki 2016/2017, semestr zimowy i letni – I i II stopień studiów 

Przedmiot Prowadzący Rok st. 
Lista 

obecności 

Aktywność 

na 

zajęciach 

Kolokwium 
Zadanie 

projektowe 

Inne (np. egzamin 

ewaluacyjny, 

wolontariat) 

Egzamin/ 

Zal. 

końcowe  

Podpis 

Kierownika 

Z-du 
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20. Procedura działalności Komisji ds. Dyscyplinarnych Na Wydziale Turystyki i Rekreacji 

 

  

1. Komisja działa w 3 osobowym składzie – 2 nauczycieli akademickich i jeden z dwóch wyznaczonych 

przez Rektora studentów Samorządu Studenckiego. 

2. Komisja rozpatruje sprawy skierowane do niej przez Rektora wcześniej rozpatrzone i opisane przez 

rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów na wydziale TiR. 

3. Po wpłynięciu wniosku od Rektora i zapoznaniu się z dokumentacja Komisja rozpatruję sprawę i nadaje 

jej bieg z godny z pismem okólnym i zasadami wydanymi i podpisanymi przez senat. 

4. Po rozpatrzeniu sprawy Komisja wzywa osobę na przesłuchania i wyjaśnienia wszelkich okoliczności 

wystąpienia zdarzenia niegodnego postawy studenta. 

5. Jeżeli to konieczne komisja konsultuje zebrany materiał z prawnikiem uczelnianym. 

6. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym sporządzonym przez rzecznika oraz zeznaniami 

oskarżanego studenta przystępuję do oceny i jeżeli jest to konieczne nakłada karę zgodną z wytycznymi 

zawartymi w piśmie okólnym i regulaminie komisji dyscyplinarnej. 

7. Po zakończeniu sprawy i ew. nałożeniu kary Komisja sporządza protokół, na którym widnieją podpisy 

komisji orzekającej i wysyła go do Władz Uczelni (Rektora oraz Dziekana Wydziału Turystyki i 

Rekreacji) 

8. W okresie objętym sprawozdaniem zakończono postępowanie w dwóch sprawach. Dwie  kolejne są w 

trakcie postępowania wyjaśniającego. Protokoły zakończonych spraw zostaną powielone i dołączone do 

oceny procedur i prac Komisji dyscyplinarnej TIR.   
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21. Procedura dot. realizacji praktyk zawodowych studentów na I stopniu studiów 

1/ Praktyki zawodowe studentów kierunku Turystyka i Rekreacja są integralną częścią procesu 

kształcenia realizowanego w ramach studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na 

Wydziale Turystyki i Rekreacji.  

 

2/ Celem praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta umiejętności wykonywania podstawowych 

czynności technicznych i merytorycznych na stanowisku pracy a także poznanie struktury 

organizacyjnej oraz działalności przedsiębiorstwa turystycznego, rekreacyjnego, stowarzyszenia, 

jednostki administracji publicznej lub organizacji działającej w zakresie turystyki i rekreacji jako 

potencjalnego miejsca przyszłej pracy zawodowej.  

 

3/ Osobą odpowiedzialną za organizację, kontrolę i ocenę praktyk zawodowych jest Kierownik 

Studenckich Praktyk Zawodowych. Do kontroli praktyk Dziekan może powołać opiekunów praktyk 

zawodowych, rekrutujących się z nauczycieli akademickich , zatrudnionych w Akademii Wychowania 

Fizycznego w Warszawie na Wydziale Turystyki i Rekreacji.  

 

4/ Zgodnie z ustalonym programem kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja wymiar praktyk 

zawodowych w trakcie studiów wynosi 12 tygodni.  

 

5/ Praktyki zawodowe realizowane są w trzech etapach – łącznie360 godzin  

I etap – 4 tygodnie po II-gim semestrze (120 godzin) - praktyki realizowane w przedsiębiorstwie 

rekreacyjnym.  

II etap – 4 tygodnie po IV-tym semestrze (120 godzin) - praktyki realizowane w przedsiębiorstwie 

turystycznym.  

III etap - 4 tygodnie po V-tym semestrze (120 godzin) - praktyki realizowane w przedsiębiorstwie 

turystycznym lub rekreacyjnym zgodnie z charakterem planowanej specjalizacji.  

Każdy z etapów praktyk powinien być realizowany w innej placówce w sposób ciągły!  

 

6/ W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość odbywania praktyk w sposób ciągły lub w formie 

praktyk śródrocznych w trakcie roku akademickiego, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Praktyk.  
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7/ Student jest kierowany przez Uczelnię lub wybiera samodzielnie miejsce praktyk w przedsiębiorstwie 

turystycznym, rekreacyjnym, stowarzyszeniu, jednostce administracji publicznej lub innej organizacji 

działającej w zakresie turystyki lub rekreacji według własnych możliwości lub na podstawie propozycji 

Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych.  

8/ Uczelnia poprzez upoważnionego przedstawiciela podpisuje porozumienie o realizację praktyk 

zawodowych z określoną placówką. Załącznikiem do porozumienia jest skierowanie na praktyki , 

upoważniające studenta do ich rozpoczęcia.  

 

9/ Student zobowiązany jest do terminowego rozpoczęcia i zakończenia oraz do systematycznego 

uczestnictwa w praktykach i prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyk – Dziennika Praktyk.  

 

10/ Student nie może rozpocząć praktyk zawodowych bez dopełnienia wymaganych formalności.  

 

11/ Po zakończeniu praktyk student składa w ustalonym terminie u Kierownika Studenckich Praktyk 

Zawodowych dokumentację zaliczeniową praktyk opracowaną według wytycznych.  

 

12/ Złożenie dokumentacji – (dziennika praktyk) - po wyznaczonym terminie powoduje obniżenie oceny 

do nie zaliczenia praktyk włącznie.  

 

13/ Na okres praktyk student zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych 

wypadków.  

 

14/ Uczelnia nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem studenta w 

trakcie praktyk.  

 

15/ W trakcie trwania praktyk zawodowych studentów obowiązuje Regulamin Studiów w Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie, Regulamin Praktyk Zawodowych studentów Wydziału 

Turystyki i Rekreacji i wewnętrzne rozporządzenia placówki, w której praktyki są realizowane.  

 

16/ Praktyki zawodowe mogą być zaliczone na podstawie udokumentowanej przez studenta pracy- 

umowy o pracę w sektorze turystycznym lub rekreacyjnym, a także na podstawie dyplomu ukończenia 

szkoły o profilu turystycznym. 
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Dokumenty związane z realizacją praktyk studenckich umieszczone są na stronie internetowej Wydziału 

(Dziennik praktyk, skierowanie do odbycia praktyk, porozumienie o współpracy, regulamin praktyk) 

www.awf.edu.pl/wtir/studia/praktyki,-obozy,-specjalizacje/studia-i-stopnia/dokumenty-praktyk 

 

 

 

22. Procedura dot. realizacji praktyk zawodowych studentów na II stopniu studiów 

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki 

i Rekreacji ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa  

Osobą odpowiedzialną za kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi 

jest powołany przez Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Kierownik Studenckich Praktyk 

Zawodowych dla drugiego stopnia studiów zwany dalej Kierownikiem.  

Osobą koordynującą praktyki zagraniczne w Programie Erasmus jest Koordynator Wydziałowy.  

Cel praktyk: Celem praktyk jest zapoznanie studenta ze strukturą, działalnością i ofertą rynkową 

przedsiębiorstw turystyczno-rekreacyjnych różnego typu a także działalnością innych podmiotów, 

organizacji pozarządowych i struktur samorządowych działających w zakresie turystyki i rekreacji. 

Zadaniem praktyk jest umożliwienie praktykantom udziału w tworzeniu, promocji i dystrybucji 

produktu turystycznego/rekreacyjnego, poznanie tajników pracy biurowej oraz obsługi klienta na 

różnych stanowiskach jako potencjalnego miejsca przyszłej pracy zawodowej.  

Miejsca praktyk: Praktyki krajowe jak i zagraniczne w Programie Erasmus mogą być realizowane w 

następujących przedsiębiorstwach i instytucjach z sektora publicznego, prywatnego lub społecznego: 

Biura podróży (touroperatorzy i agencje turystyczne), hotelowe centra organizacji i obsługi imprez, 

centra informacji turystycznej, centra konferencyjno-kongresowych, organizacje i stowarzyszenia 

zajmujące się upowszechnianiem, organizacją oraz promocją turystyki (np. PTTK), administracja 

publiczna i samorządowa wykonująca zadania z zakresu polityki turystycznej (np. POT. LOT), Lokalne 

Grupy Działania z sektora turystycznego. Ośrodki Sportu i Rekreacji, hotelowe centra rekreacji i fitness, 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność z zakresu kultury fizycznej (klub fitness, szkoła pływania, 

tańca, itp), organizacje i stowarzyszenia zajmujące się upowszechnianiem, organizacją oraz promocją 

rekreacji (np. TKKF), Lokalne Grupy Działania z sektora kultury fizycznej i rekreacji. Pozostałe nie 

http://www.awf.edu.pl/wtir/studia/praktyki,-obozy,-specjalizacje/studia-i-stopnia/dokumenty-praktyk
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wymienione instytucje publiczne, organizacje społeczne i przedsiębiorstwa zajmujące się 

upowszechnianiem, organizacją i promocją turystyki i rekreacji wymagają konsultacji z Kierownikiem.  

Warunki organizacyjne: Praktyki zawodowe studentów kierunku Turystyka i Rekreacja są integralną 

częścią procesu kształcenia realizowanego w ramach studiów drugiego stopnia w Akademii 

Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Turystyki i Rekreacji.  

Praktyki zawodowe realizowane są w trzech etapach i powinny być przeprowadzone w sposób ciągły w 

różnych przedsiębiorstwach i instytucjach turystyczno-rekreacyjnych 

 I etap – 4 tygodnie po I-szym semestrze (120 godzin ) - praktyki realizowane w przedsiębiorstwach i 

instytucjach turystyczno-rekreacyjnych z sektora prywatnego, publicznego lub społecznego. 

 II etap – 4 tygodnie po II-gim semestrze (120 godzin) - praktyki realizowane w przedsiębiorstwach i 

instytucjach turystyczno-rekreacyjnych z sektora prywatnego, publicznego lub społecznego (inny sektor 

niż w I-szym etapie)  

III etap - 4 tygodnie po III-cim semestrze (120 godzin) - praktyki realizowane w przedsiębiorstwach i 

instytucjach turystyczno-rekreacyjnych zgodnie z charakterem wybranej specjalizacji.  

Praktyki zawodowe mogą być realizowane w ramach praktyk zagranicznych Programu Erasmus po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem Wydziałowym i Kierownikiem. W indywidualnych 

przypadkach (studia Erasmus, zdarzenia losowe, inne) istnieje możliwość odbywania praktyk 

śródrocznych w trakcie roku akademickiego oraz zaliczenia praktyk w miejscu aktualnego zatrudnienia 

w przedsiębiorstwach i instytucjach turystyczno-rekreacyjnych (umowa o pracę, inna stała forma 

zatrudnienia). Powyższe działania wymagają uzyskaniu akceptacji Kierownika.  

Student jest kierowany przez Uczelnię lub wybiera samodzielnie miejsce praktyk w przedsiębiorstwie 

turystycznym, rekreacyjnym, stowarzyszeniu, jednostce administracji publicznej lub innej organizacji 

działającej w zakresie turystyki lub rekreacji według własnych możliwości, na podstawie propozycji 

Kierownika lub Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus. Uczelnia reprezentowana przez 

Dziekana lub upoważnionego przedstawiciela podpisuje porozumienie o realizację praktyk zawodowych 

z określoną placówką. Załącznikiem do porozumienia jest skierowanie na praktyki, upoważniające 

studenta do ich rozpoczęcia. Student realizuje maksymalnie 6 godzin praktyki dziennie. W 

uzasadnionych przypadkach i za zgodą studenta wymiar godzin może wzrosnąć do 8 godzin dziennie. 

Student nie może realizować praktyki u swojego kolegi studiującego na tym samym roku. Studenci, 

którzy chcą realizować praktykę w firmach rodzinnych lub u innego studenta Akademii Wychowania 
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Fizycznego w Warszawie, który prowadzi działalność gospodarczą w sektorze turystycznym lub 

rekreacyjnym powinni uzyskać akceptację Kierownika.  

Zmianę miejsca praktyk należy bezwzględnie zgłosić do Kierownika i uzyskać zgodę na zmianę. 

Student, który tego nie uczyni lub też dokona zgłoszenia po terminie, nie będzie miał zaliczonej 

praktyki.  

Warunki programowe: Student zobowiązany jest w miejscu odbywania praktyk do doskonalenia 

umiejętności i wykonywania zadań - uwzględniając możliwości przedsiębiorstwa lub instytucji - w 

zakresie: Organizacji pracy przedsiębiorstwa turystyczno-rekreacyjnego lub innej instytucji, będącej 

miejscem praktyk w tym: - Poznanie zakresu, struktury i organizacji przedsiębiorstwa oraz prawnych 

podstaw działalności. Poznanie produktów oraz usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Poznanie 

regulaminu pracy przedsiębiorstwa oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Określanie zakresu 

czynności i kompetencji pracowników przedsiębiorstwa oraz ich obowiązków i praw. Poznanie zasad 

organizacji stanowiska pracy i zasad współpracy w zespole. Obsługiwanie urządzeń i sprzętu biurowego 

znajdującego się w przedsiębiorstwie. Analiza obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Poznanie i 

analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa oraz materiałów informacyjnych dotyczących 

świadczonych usług. Poznanie i analiza zasad współpracy z kontrahentami oraz zasad tworzenia 

wizerunku przedsiębiorstwa. Organizacji imprez turystycznych, rekreacyjnych w przedsiębiorstwie 

turystyczno-rekreacyjnego lub inne placówce, będącej miejscem praktyk w tym: - Przyjmowanie 

zamówień od klientów indywidualnych i grupowych oraz sporządzanie ofert dla polskich i 

zagranicznego podmiotów. Asystowanie oraz samodzielne planowanie i programowanie imprez z 

uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań, wieku, rodzaju grup klientów. Współpraca z kontrahentami 

krajowymi i zagranicznymi. Kalkulowania kosztów imprez oraz zamawianie usług niezbędnych do 

realizacji imprez. Przyjmowanie należności za usługi turystyczne z zastosowaniem różnych form 

płatności. Stosowanie zasad rozliczania kosztów realizacji imprezy. Komunikowanie się w języku 

obcym z klientami i kontrahentami przedsiębiorstwa. Obsługi klientów przedsiębiorstwa turystyczno-

rekreacyjnego lub innej placówki, będącej miejscem praktyk w tym: - Stosowanie zasad kultury obsługi 

klienta. Udzielanie informacji klientom przedsiębiorstwa. Rezerwacja usług z wykorzystaniem 

systemów rezerwacji usług turystycznych. Posługiwanie się rozkładami komunikacyjnymi, lotniczymi i 

promowymi. Stosowanie zasad sprzedaży biletów komunikacyjnych krajowych i zagranicznych oraz 

sporządzanie zestawień sprzedanych biletów komunikacyjnych. Analizowanie ofert towarzystw 

ubezpieczeniowych i wypełnianie polis ubezpieczeniowych. Wykonywania prac interwencyjnych na 

rzecz przedsiębiorstwa turystyczno-rekreacyjnego lub innej placówki w przypadku powstania takich 
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potrzeb. Bieżącej dokumentacji praktyk – Dziennika Praktyk z wyszczególnieniem realizacji 

powyższych zadań i opisem czynności.  

Obowiązki studenta – praktykanta: Student zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentami oraz 

obowiązkami związanymi z praktykami. Dziennik praktyk należy samodzielnego pobrać, wydrukować, 

obłożyć w przeźroczystą okładkę i wsunąć w szynę introligatorską. Dzienniki które nie będą tworzyły 

zwartej całości nie będą poddawane ocenie. Student nie może rozpocząć praktyk zawodowych bez 

dopełnienia wymaganych formalności. Na okres praktyk student zobowiązany jest ubezpieczyć się od 

następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Student zobowiązany jest do 

terminowego rozpoczęcia, zakończenia oraz systematycznego uczestnictwa w praktykach. Student 

zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji praktyk – Dziennika Praktyk. Wszystkie 

informacje w Dzienniku Praktyk powinny być wpisane własnoręcznie przez właściciela dziennika. 

Uczelnia nie ponosi kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem studenta w 

trakcie praktyk. Uczestnicy praktyk zagranicznych Programu Erasmus W trakcie trwania praktyk 

zawodowych studenta obowiązuje Regulamin Studiów oraz wewnętrzne rozporządzenia placówki, w 

której praktyki są realizowane (regulamin pracy, przepisy BHP i PPOŻ).  

Po zakończeniu praktyk student składa w ustalonym terminie i miejscu dokumentację zaliczeniową 

praktyk opracowaną według wytycznych. Złożenie dokumentacji po wyznaczonym terminie będzie 

skutkowało obniżeniem oceny, z nie zaliczenia praktyk włącznie.  

Zaliczenie praktyk: Zaliczenie praktyk następuje na podstawie: - zaświadczenia o odbyciu praktyk 

zawodowych wraz z datą, oceną, podpisem i pieczęcią opiekuna praktyk. W przypadku uczestnictwa w 

praktykach zagranicznych Programu Erasumus wymagane jest zaświadczenie Koordynatora 

Wydziałowego - terminowego zwrotu uzupełnionego Dziennika Praktyk zawierającego wykaz 

zrealizowanych zadań, harmonogram dziennych czynności, opinię studenta o praktykach.  

Złożenie niepełnej dokumentacji lub po wyznaczonym terminie będzie skutkowało obniżeniem oceny, z 

nie zaliczenia praktyk włącznie. Praktyki zawodowe mogą być zaliczone na podstawie 

udokumentowanej przez studenta pracy w miejscu aktualnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach i 

instytucjach turystyczno-rekreacyjnych (umowa o pracę, inna stała forma zatrudnienia).  

Praktyka nie może być zaliczona w przypadku:  

- braku stawiennictwa lub kolejnych zgłoszonych nieusprawiedliwionych nieobecności w miejscu 

odbywania praktyk.  
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- świadomego i rażącego złamania regulaminu pracy, przepisów BHP i PPOŻ w miejscu odbywania 

praktyk.  

- braku złożenia dokumentacji – Dziennika Praktyk lub niedopełnienia innych niezbędnych formalności. 

Dokumenty związane z realizacją praktyk studenckich umieszczone są na stronie internetowej Wydziału 

(Dziennik praktyk, skierowanie do odbycia praktyk, porozumienie o współpracy, regulamin praktyk) 

www.awf.edu.pl/wtir/studia/praktyki,-obozy,-specjalizacje/studia-ii-stopnia 

 

 

http://www.awf.edu.pl/wtir/studia/praktyki,-obozy,-specjalizacje/studia-ii-stopnia
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Ramowy harmonogram prac w ramach Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  

na Wydziale Turystyki i Rekreacji 

 

Zadanie Termin przekazania 

dokumentacji 

Przekazanie dokumentacji do  Odpowiedzialny 

Składanie oświadczeń o zaliczeniu do grupy osób 

prowadzących badania naukowe 

Do 4 stycznia Dziekan WTiR Pracownicy 

indywidualnie 

Sprawozdanie z działalności naukowej Katedry w 

minionym roku kalendarzowym 

Do 31 stycznia Dziekan WTiR Kierownicy Katedr 

Analiza w zakładach wyników sesji zimowej Do 1 marca Prodziekan ds. Dydaktyki Kierownicy Zakładów 

i Katedr 

Analiza hospitacji w semestrze zimowym Do 1 marca Prodziekan ds. Studenckich Kierownicy Katedr 

Analiza procesu praktyk zawodowych  Do 1 marca Dziekan WTiR 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Zespół ds. Kontaktów 

z Pracodawcami 

Przygotowanie raportu syntetycznego dot. opinii 

uczestników wymiany międzynarodowej 

Marzec (3 tygodnie od 

momentu przekazania bazy) 

Dziekan WTiR 

Specjalista AWF ds. jakości kształcenia 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Zespół ds. Analiz 

Jakości 

Przygotowanie raportu syntetycznego i 

analitycznego dot. oceny zajęć dydaktycznych w 

semestrze zimowym 

Marzec/kwiecień (3 tygodnie 

od momentu przekazania 

bazy) 

Przygotowanie raportu syntetycznego dot. oceny 

pracowników administracyjnych 

Kwiecień (3 tygodnie od 

momentu przekazania bazy) 

Dziekan WTiR 

Specjalista AWF ds. jakości kształcenia 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Zespół ds. Analiz 

Jakości 

Zamieszczenie programu, planu i kart 

przedmiotów na stronie www Wydziału dla 

nadchodzącego cyklu kształcenia 

Do 15 marca Sekretariat Dziekana WTiR Prodziekan ds. 

Dydaktyki 

Spotkanie z pracodawcami Kwiecień - maj Władze WTiR 

Pracownicy WTiR 

Zespół ds. Kontaktów 

z Pracodawcami 
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Opracowanie kart przedmiotów na nowy cykl 

kształcenia 

Do 15 maja Zespół ds. Programów Kształcenia Kierownicy Zakładów 

Wysłanie wytycznych do sprawozdania z oceny 

własnej 

Do 15 czerwca Przewodniczący zespołów i komisji Zespół ds. Oceny 

Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła 

Naukowego 

Do 15 czerwca Prodziekan ds. Nauki Opiekunowie SKN 

Przygotowanie raportu syntetycznego i 

analitycznego dot. oceny zajęć dydaktycznych w 

semestrze letnim 

Lipiec (3 tygodnie od 

momentu przekazania bazy) 

Dziekan WTiR 

Specjalista AWF ds. jakości kształcenia 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Zespół ds. Analiz 

Jakości 

Przygotowanie raportu syntetycznego dot. opinii 

uczestników wymiany międzynarodowej 

Przegląd dokumentacji EK w ramach 

poszczególnych przedmiotów 

Do 15 lipca Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia 

Kierownicy Zakładów 

Analiza hospitacji w semestrze letnim Do 15 lipca Prodziekan ds. Studenckich  Kierownicy Katedr 

Przekazanie sprawozdań z prac komisji i 

zespołów (wg wzoru ZdsOJiEK) 

Do 15 lipca Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Przewodniczący 

zespołów i komisji 

Przygotowanie raportu syntetycznego dot. opinii 

studentów kończących studia 

Lipiec / sierpień (3 tygodnie 

od momentu przekazania 

bazy) 

Dziekan WTiR 

Specjalista AWF ds. jakości kształcenia 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Zespół ds. Analiz 

Jakości 

Złożenie kompletnego sprawozdania z oceny 

jakości prac dyplomowych (licencjackie i 

magisterskie) 

Do 15 września Dziekan WTiR 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Zespół ds. Oceny 

Jakości Prac 

Dyplomowych 

Analiza procesu praktyk zawodowych – złożenie 

sprawozdania z oceny  

Do 15 września  Dziekan WTiR 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Zespół ds. Kontaktów 

z Pracodawcami 
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Złożenie kompletnego sprawozdania z oceny 

własnej jednostki 

Do 30 września Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia 

Zespół ds. Oceny 

Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Opracowanie harmonogramów prac zespołów i 

komisji WKdsJK na rok akademicki 

Do 30 września Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia 

Przewodniczący 

zespołów i komisji 

WKdsJK 

Złożenie sprawozdania z przeprowadzonych na 

Wydziale przeglądów i ocen kadrowych za 

poprzedni rok akademicki 

 

Przedstawienie wniosków na Radzie Wydziału 

Do 15 września Dziekan WTiR 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Zespół ds. Oceny 

Nauczycieli 

Akademickich 

Przygotowanie raportu syntetycznego dot. 

oczekiwań kandydatów na studia 

Wrzesień/październik (3 

tygodnie od momentu 

przekazania bazy) 

Dziekan WTiR 

Specjalista AWF ds. jakości kształcenia 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 

Zespół ds. Analiz 

Jakości 

Opracowanie rekomendacji dot. jakości 

kształcenia na kolejny rok akademicki 

Do 21 października Dziekan Wydziału TiR Wydziałowa Komisja 

ds. Jakości 

Kształcenia 

Przedstawianie planu pracy Studenckiego Koła 

Naukowego na kolejny rok akademicki 

Do 31 października Prodziekan ds. Nauki Opiekunowie SKN 

Przyjęcie sprawozdania z oceny własnej jednostki 

wraz z wybranych rekomendacjami do realizacji 

w bieżącym roku akademickim 

Do 15 listopada Rada Wydziału Dziekan Wydziału 

TiR 

Złożenie propozycji zmian w programach 

kształcenia, rozszerzenia oferty przedmiotów do 

wyboru, specjalizacji 

Do 30 listopada Zespół ds. Programów Kształcenia Kierownicy Zakładów 

i Katedr 

Umieszczenie sprawozdania wraz z 

rekomendacjami na stronie www Wydziału 

Po przyjęciu dokumentu Sekretariat Dziekana WTiR Wydziałowa Komisja 

ds. Jakości 

Kształcenia 

Przeprowadzenie przeglądu WSZJK Do 15 grudnia Dziekan WTiR Wydziałowa Komisja 

ds. Jakości 

Kształcenia 

Przygotowanie raportu syntetycznego dot. kariery 

zawodowej absolwentów 

Listopad / grudzień (3 

tygodnie od momentu 

Dziekan WTiR 

Specjalista AWF ds. jakości kształcenia 

Zespół ds. Analiz 

Jakości 
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Przygotowanie raportu syntetycznego dot. opinii i 

oczekiwań pracodawców  

przekazania bazy) Wydziałowa Komisja ds. Jakości 

Kształcenia  

Zespół ds. Oceny Jakości i Efektów 

Kształcenia 
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