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Warszawa, 10.01.2016 r. 

Wydział Turystyki i Rekreacji 

 

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2014/2015 

 

 

I. Informacje wstępne  

Podstawa prawna: 

 1. Uchwała nr 71/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie z 23.04.2013 w sprawie określenia polityki jakości, celów uczelnianego systemu 
zapewniania jakości kształcenia, organizacji i trybu wyboru jednostek odpowiedzialnych za 
działanie uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz określenia ich 
kompetencji i zakresu odpowiedzialności, a także wprowadzenia ogólnych zasad 
funkcjonowania uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

2. Zarządzenie Nr 69/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad i systemu ankietyzacji 
oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa 
3. Uchwała nr 30/2012/2013 Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji z dnia 4 czerwca 2013 

4. Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji z dnia 8 kwietnia 2013 

Skład zespołu opracowującego sprawozdanie: dr Janusz Matusiak, dr Agnieszka Bołdak, 
dr Agata Stefanowska.   
 

II. Treść sprawozdania 

1. Procedury zapewnienia jakości kształcenia w jednostce  

      W roku sprawozdawczym 2014/2015 dla  zapewnienia należnej jakości kształcenia w 
Wydziale Turystyki i Rekreacji działały następujące komisje: 
- Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 
- Wydziałowa Komisja Nauki 
- Wydziałowa Komisja Dyscyplinarna 
- Wydziałowa Komisja Stypendialna 
   Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia składa się z pięciu zespołów pracujących nad 
określonymi procedurami oraz realizacją zadań.  
Zespoły wchodzące w skład WKdsJK: 
- Zespół ds. Jakości Kształcenia 
- Zespół ds. Programów Kształcenia 
- Zespołu ds. Oceny Prac Dyplomowych 
- Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 
- Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 
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 Poszczególne zespoły WKdsJK pracowały wg zakresów obowiązków oraz harmonogramów 
ustalonych w końcu ubiegłego roku sprawozdawczego. Ponadto w analizowanym roku 
sprawozdawczym korzystano dodatkowo z poniższych dokumentów: 
Pismo Okólne nr 4/2014/205 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11.12.2014 roku w sprawie: powołania 
Zespołu ds. weryfikacji pytań na egzamin dyplomowy na studiach I° w roku akademickim 
2014/2015 
Pismo okólne nr 9/WTIR 2014/2015 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14.01.2015 w sprawie: 
przeprowadzenia międzynarodowego obozu zimowego dla studentów II roku I˚ kierunku 
Turystyka i Rekreacja AWF Warszawa oraz Hanze University for Sport Study’s in Groningen z 
Holandii. 
Pismo Okólne nr 15/2014/2015 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 02.06.2015 roku dot, procedury egzaminu 
dyplomowego na studiach I stopnia. 
Pismo Okólne nr 16/2014/2015 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22.06.2015 rok w sprawie: procedury 
egzaminu dyplomowego studiów II ° na kierunku turystyki i rekreacji w roku akademickim 
2014/2015. 
Pismo Okólne nr 20/2014/2015 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 01.07.2015 roku w sprawie: powołania 
zespołu celem przygotowania planu i programu studiów dualnych na studiach I° kierunek – 
turystyka i rekreacja 
 
2. Programy kształcenia, efekty kształcenia, ocenianie studentów 

   Zespół ds. programów kształcenia w roku akademickim 2014/2015 dokonał aktualizacji 
sylabusów (w konsultacji z Komisją ds. jakości odnośnie punktów ECTS i kodów przedmiotów). 
Karty przedmiotów, w każdym roku akademickim doskonalone są przez nauczycieli 
akademickich wydziału. Otrzymują oni wzory kart i wytyczne do ewentualnych zmian 
przygotowane przez Zespół ds. programów kształcenia w porozumieniu z Komisją ds. jakości 
kształcenia. Zlecono opracowanie nowych sylabusów przez pracowników wydziału do 
przedmiotów z aktualnie obowiązującego planu, które z kolei zweryfikowała i poprawiła 
Komisja ds. Jakości Kształcenia. 

Określono listę przedmiotów, które mogą być przeprowadzone w ramach dodatkowych 
30 punktów ECTS w zakresie programu studiów Wydziału, jak też zamieszczono aktualną 
dokumentację dotyczącą planu, programu i kart przedmiotów danego toku studiów na 
platformie e-learningowej Wydziału. Wynikiem pracy Zespołu było przygotowanie narzędzi 
służących do weryfikacji osiąganych efektów kształcenia oraz przeglądu programów kształcenia. 
 Zweryfikowano również wnioski dotyczące zmian programowych. Programy kształcenia 
są modyfikowane po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół ds. programów kształcenia i 
Radę Wydziału. Opiniowanie i ewentualne zmiany są dokonywane po zgłoszonych wnioskach 
przez nauczycieli akademickich wydziału. Ujednolicono listy przedmiotów do wyboru 
realizowanych w danym semestrze. 
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 Ważnym zadaniem była weryfikacja procesu dyplomowania studentów dla I i II stopnia 
kształcenia. Aktualnie studenci I stopnia przygotowują projekt o charakterze utylitarnym z 
zakresu kierunku studiów. Przystępują do egzaminu dyplomowego, w ramach którego – w 
pierwszej części prezentują założenia projektu, w drugiej części odpowiadają na pytania z 
zakresu programu studiów I stopnia. Pytania egzaminacyjne zostały zweryfikowane dzięki 
powołaniu odpowiedniej podkomisji (Zespół ds. weryfikacji pytań na egzamin dyplomowy na 
studiach I° w roku akademickim 2014/2015). Nowy zestaw pytań uwzględnia bardziej 
praktyczne zastosowanie posiadanej wiedzy z zakresu turystyki i rekreacji. W bieżącym roku po 
raz pierwszy projekty licencjackie zostały poddane ocenie promotora pracy (w tym celu 
opracowano odpowiedni protokół oceny) oraz procedurze antyplagiatowej. Studenci II stopnia 
przygotowują pracę dyplomową magisterską, która powinna mieć także charakter utylitarny. 
Przystępują do egzaminu magisterskiego, w ramach którego prezentują założenia pracy 
odpowiadając na pytania promotora i recenzenta. W związku z modyfikacją charakteru pracy, 
opracowano nowy protokół jej oceny. Wszystkie wytyczne i procedury przygotowania prac i 
egzaminów dyplomowych znajdują się w opublikowanym na wydziałowej platformie e-
learningowej „Poradniku pisania pracy dyplomowej”. 
 Zespół ds. oceny prac dyplomowych przeprowadził ocenę 12 losowo wybranych prac z 
puli wszystkich obronionych w roku poprzedzającym kolejny etap prac Zespołu. Prace 
opiniowano pod kątem ich jakości, mierzonej za pomocą takich kryteriów jak: wybór tematu 
pracy i jego kompatybilność z treścią, struktura pracy, jakość strony redakcyjnej, treść pracy, 
aktualność piśmiennictwa, poziom graficzny (ogólne wrażenie, schludność opracowania), 
stopień samodzielności pracy na podstawie wyników testu antyplagiatowego – czyli ogólnych 
zasad przyjętych jako obowiązujące dla standardu pracy magisterskiej, ale także pod kątem 
przyjętych przez Radę WTiR zmian w zasadach realizacji prac magisterskich, które obowiązywały 
w roku sprawozdawczym. 
     Prace wybrane do oceny dobrze spełniały wymagania stawiane pracom magisterskim o 
tematyce turystyki i rekreacji, indywidualne prace komisja oceniła jako dobre, dobre plus oraz 
bardzo dobre. W większości ocenianych prac temat pracy był sformułowany prawidłowo, autor 
wyczerpywał temat na poziomie pracy magisterskiej. Recenzenci nie mieli większych zastrzeżeń 
do autorów prac odnośnie przestrzegania standardów edytorskich. Wszystkie oceniane przez 
Zespół prace były realizowane pod kierunkiem promotorów legitymujących się stopniem dr lub 
dr hab. W przypadku promotora, legitymującego się stopniem doktora, recenzentem był w 
większości przypadków dr habilitowany (prof. AWF), w dwóch ocenianych pracach zarówno 
promotor jak i recenzent mieli tytuł naukowy doktora. Przewodniczącym komisji 
egzaminacyjnej (powoływanej przez Dziekana WTIR) był zawsze dr hab. (prof. AWF), w jej skład 
wchodził poza przewodniczącym promotor pracy i recenzent.  

Zespół ds. oceny prac dyplomowych wskazał również na nieprawidłowości w niektórych 
pracach: drobne błędy i niedokładności formalne, niejasności w opisie metodologii, warstwa 
językowa niektórych prac, niedopracowanie rozdziału podsumowującego pracę, malejąca liczba 
cytowanych pozycji źródłowych oraz ich nietrafiony dobór, ułomnie sformułowane tytuły 
niektórych prac. Niestety, całościowy raport dotyczący oceny prac dyplomowych będzie 
opracowany dopiero w końcu stycznia 2016 roku.  
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Jeśli chodzi o zadania zrealizowane przez zespół ds. kontaktów z pracodawcami, do 
najważniejszych zaliczyć należy: 

 Spotkania z pracodawcami w celu weryfikacji założeń praktyk zawodowych. 
 Podpisywanie dokumentacji praktyk zawodowych – porozumienia o realizacji praktyk, 

skierowania na praktyki. 
 Kontrolę przebiegu praktyk zawodowych w wybranych placówkach wraz z oceną ich 

realizacji (na podstawie kontroli dokumentów i oceny dzienników praktyk) 
 Aktualizację dzienników praktyk wg. zgłaszanych potrzeb.  

 Istotnym działaniem wspomagającym proces kształcenia studentów w wydziale były 
Rekreolimpiady – imprezy rekreacyjne, gdzie studenci włączani byli do współorganizowania i 
bezpośredniego aktywnego udziału. Mają one na celu wyrabianie wśród nich prozdrowotnego 
stylu życia a także integrację ich środowiska (aspekt społeczny). Są też dobrą promocją 
Wydziału TiR w pozostałym środowisku AWF. W roku sprawozdawczym zorganizowano trzy 
takie imprezy (1 w semestrze zimowym i 2 w letnim).   
 

3. Kadra naukowo-dydaktyczna i dydaktyczna 

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Turystyki i Rekreacji przeprowadzono 
okresową ocenę nauczycieli akademickich. Zakończenie procesu oceny nauczycieli 
akademickich przypadło na dzień 15 czerwca 2015 roku. Wyniki zbiorcze ceny nauczycieli 
akademickich posiada Dziekan Wydziału. Zespół ds. Oceny Jakości nie otrzymał informacji 
dotyczących tego obszaru a także raportu ankietyzacji procesu dydaktycznego. 
 

4. Badania naukowe 

Zapewnienie poziomu naukowego w wydziale realizowane było przez Prodziekana ds. 
Nauki i Wydziałową Komisji Nauki. Pracownicy Wydziału Turystyki i Rekreacji brali udział w 
realizacji projektu Sport and game in science, life and art»  presentation in the project “Europe 
is our playground”: “Polish, traditional - folk plays and games as an offer for modern European 
w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej   (projekt realizowany przy współpracy z 
Departamentem Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,) oraz projektu 
POKL.04.01.01-00-321/11-00 „PI – CZAS NA ZMIANĘ – e-platforma jako narzędzie pozwalające 
na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy” 
(Wydział Turystki i Rekreacji na podstawie umowy zawartej z Liderem projektu jest partnerem 
testującym produkt finalny). 

Ponadto kontynuowana była realizacja 4 projektów badań statutowych (Ds.) i 5 
projektów młodych naukowców (DM). Projekty tych badań zostały zaakceptowane przez 
Senacką Komisję Nauki. W trakcie ich realizacji coroczne sprawozdania były opiniowane 
początkowo przez recenzentów Wydziałowej Komisji Nauki; sprawozdania za rok 2014 były 
opiniowane przez recenzentów wskazanych przez Wydziałową Komisję Nauki. Najważniejszymi 
kryteriami oceny były publikacje i udział w konferencjach naukowych. Finansowanie badań było 
wstrzymywane w przypadku braku pozytywnej oceny sprawozdania. Zasady finansowania 
badań zostały ustalone przez Wydziałową Komisję Nauki, promują one publikacje w 
czasopismach objętych punktacją MNiSW. Opinie dotyczącą możliwości finansowania 
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konkretnego działania każdorazowo przedstawia Prodziekan ds. Nauki, decyzje o finansowaniu 
podejmuje Dziekan.  

W roku 2014 Wydział otrzymał środki na realizację działalności podstawowej (badania 
statutowe) i badania młodych naukowców; w roku 2015 jedynie w tej drugiej kategorii. Ponadto 
na początku 2015 roku Wydział był zmuszony zwrócić niemal wszystkie zaoszczędzone środki na 
dotację podstawową z powodu zawyżenia liczby pracowników prowadzących badania naukowe 
w jednostce. Drastycznie ograniczyło to możliwości finansowania działań naukowych. Pomimo 
to pracownicy Wydziału (prof. Anna Pawlikowska- Piechotka i prof. Stanisław Piekarski) 
opracowali projekty badawcze, których realizacja rozpocznie się (bezkosztowo) w roku 2016. 

Istotne problemy naukowe podejmowane były także na posiedzeniach naukowych 
katedr i zakładów. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni informowani byli także 
o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe oraz publikowania 
ich rezultatów.  

Dorobek naukowy Katedr WTiR oraz wyniki badań realizowanych w ramach projektów 
finansowych ze środków MNiSW były przedstawiane na Uczelnianej Konferencji Naukowej we 
wrześniu 2015.  

Prodziekan ds. Nauki systematycznie dokonuje analizy dorobku pracowników Wydziału, 
zazwyczaj na początku roku kalendarzowego oraz (w roku 2013 i 2014) w związku z podziałem 
dotacji na zwiększenie wynagrodzeń.  

Osoby realizujące projekty badawcze wykorzystywały ich wyniki w prowadzonych przez 
siebie zajęciach dydaktycznych, m.in. z przedmiotów: Metodyka rekreacji, Podstawy turystyki, 
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Regiony turystyczne, Polityka turystyczna, Teoria i 
metodyka treningu zdrowotnego, Rekreacja i turystyka osób starszych, Trening funkcjonalny, w 
ramach specjalizacji: Kinezygerontoprofilaktyka, Fitness, Trener personalny, Odnowa 
psychosomatyczna oraz w przedmiotach do wyboru. Wyniki badań były także publikowane w 
czasopiśmie Turystyka i Rekreacja wydawanym przez Uczelnię, a finansowanym ze środków 
Wydziału przeznaczonych na naukę. W numerze 2/2014 opublikowano 5, zaś w numerze 
1/2015 2 artykuły autorstwa pracowników Wydziału. 

Doktoranci brali udział w realizacji projektów Ds-144, Ds-189 i Ds-190. Studenci 
uczestniczyli w badaniach naukowych w ramach kół naukowych, brali też udział w realizacji 
projektu Ds-189 i Ds-190.  
 
5. Zasoby do nauki i środki wsparcia dla studentów/doktorantów/ słuchaczy studiów 
podyplomowych 
 

Studenci mieli dostęp do zasobów Biblioteki AWF, systematycznie uaktualnianych. 
Dodatkowym źródłem informacji są materiały zamieszczane przez pracowników na uczelnianej 
platformie. 

Studenci mogli realizować swoje zainteresowania naukowe uczestnicząc w pięciu kołach 
naukowych działających w roku akademickim 2014/15. Na Konferencji Studenckich Kół 
Naukowych w roku 2015 członkowie kół naukowych WTiR przedstawili 6 referatów. Zasady 
podziału środków finansowanych przeznaczonych na naukę uwzględniają działania studentów, 
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jednak ze względu na szczupłość środków finansowych działalność studenckich kół naukowych 
finansowana była w ograniczonym zakresie (udział w konferencjach naukowych). 

Badania naukowe doktorantów będących studentami studiów doktoranckich były 
finansowane ze środków Wydziału Wychowania Fizycznego przeznaczonych na ten cel (projekty 
DM-33 mgr Aleksandry Samełko, DM-34 mgr. Michała Knittela, DM-45 mgr Natalii Koperskiej – 
doktorantów prof. Moniki Guszkowskiej; DM-39 mgr Katarzyny Prokopowicz, doktorantki prof. 
Ewy Kozdroń oraz DM-44 mgr Justyny Pacelt, doktorantki prof. Wojciecha Szeligiewicza).  

System wsparcia materialnego dla studentów polega, tak jak dotychczas na 
rozpatrywaniu przez Komisję Stypendialną składanych przez osoby zainteresowane wniosków o 
stypendia socjalne i przyznawanie ich na podstawie ujętych w regulaminie kryteriów. W roku 
akademickim 2014/2015 na Wydziale Turystyki i Rekreacji studiowało 10 osób 
niepełnosprawnych , które pobierały przewidziane dla nich prawem stypendia. Aktualnie 
rozpatrywana jest kwestia sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych ułatwiających tej 
grupie proces edukacji. Rozważana jest także kwestia pokrycia kosztów niwelacji barier 
architektonicznych na terenie Uczelni zgłaszanych przez osoby z dysfunkcją ruchu. 
 
6. Internacjonalizacja kształcenia i mobilność akademicka w jednostce 
 

W roku akademickim 2014/15 rozpoczęto realizację porozumienia pomiędzy Akademią 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydziałem Turystyki i Rekreacji, a 
Universite du Sud Toulon-Var (Francja) w sprawie wspólnych studiów i podwójnego 
dyplomowania, dzięki którym w roku 2015/16 rozpocznie się wymiana studentów. W  celu 
sprawnego przygotowania dokumentów formalnych powołano zespół do spraw przygotowania 
planu i programu studiów dualnych na studiach I° - kierunek turystyka i rekreacja w roku 
akademickim 2015/2016. 

Pracownicy WTiR w roku akademickim 2014/15 nie brali udziału w badaniach 
naukowych realizowanych we współpracy międzynarodowej. Natomiast odbyły się wyjazdy 
siedmiu pracowników do uczelni zagranicznych, w tym 3 do Słowacji,1 do Francji, 1 do 
Portugalii i 1 do Turcji w ramach LLP Erasmus oraz 1 wyjazd do Norwegii w ramach Funduszu 
Stypendialnego i Szkoleniowego. Odnotowano dwie mobilności przyjazdowe nauczycieli w 
ramach programu LPP Erasmus (1 z Hiszpanii i 1 z Francji). 

       Internacjonalizacja i mobilność studentów monitorowana i oceniana jest 
dwutorowo. W minionym roku sprawozdawczym zanotowano ogółem 53 przyjazdy do 
Wydziału TiR w ramach programu Erasmus+ (z Turcji - 26, z Hiszpanii - 18, z Portugalii – 7, z 
Estonii – 1, z Węgier 1). Analizując mobilność polskich studentów, odnotowano  52 wyjazdy na 
studia w ramach programu LPP Erasmus (w tym Czechy 1; Niemcy 2; Grecja 2; Hiszpania 14; 
Chorwacja 2; Węgry 2; Włochy 3; Portugalia 12; Turcja 14) oraz 2 wyjazdy w ramach Funduszu 
Stypendialnego i Szkoleniowego (Norwegia). Na praktyki wyjechało 15 studentów (w tym 
Czechy 1; Hiszpania 7; Węgry 1; Włochy 1; Islandia 1; Słowacja 2; Turcja 2). 

Monitorowanie (ankietowanie)  procesu internacjonalizacji odbywa się po każdym 
wyjeździe naszych studentów i pracowników. Szczególnie istotna jest ocena studentów 
przyjeżdżających. Merytoryczna wartość naszych studiów w większości odpowiedzi oceniana 
jest jako dobra.  
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W roku akademickim 2014/15 przeprowadzono również międzynarodowy obóz zimowy 
dla studentów II roku I˚kierunku Turystyka i Rekreacja AWF Warszawa oraz Hanze University for 
Sport Study’s in Groningen z Holandii. Ze strony holenderskiej w obozie wzięło udział 26 
studentów oraz 6 nauczycieli akademickich i organizatorów. 
 
7. Zapobieganie zjawiskom patologicznym w jednostce, w tym ochrona własności 
intelektualnej 
 

Ocena ochrony własności intelektualnej i funkcjonowania systemu antyplagiatowego 
w roku akademickim 2014/2015 w oparciu o wszystkie obronione w WTIR AWF Warszawa w 
okresie lipiec 2015 – listopad 2015 (współczynnik zapożyczeń, ponownie skierowane do 
analizy systemu antyplagiatowego i inne) może być dołączona do niniejszego sprawozdania 
po jej całościowym opracowaniu przez Zespół ds. oceny prac dyplomowych (koniec stycznia 
2016).  

Natomiast  wydziałowy Zespół ds. oceny prac dyplomowych stwierdził, że wszystkie 
losowo badane prace (12 prac) poddane ocenie systemu antyplagiatowego zostały  uznane za 
samodzielne. Współczynnik podobieństw I nie przekraczał w badanych pracach wartości 20.0%, 
współczynnik podobieństw II wartości 12.0%. 

Ponadto w roku akademickim 2014/15 po raz pierwszy analizie antyplagiatowej 
podlegały również prace licencjackie, przygotowywane w formie projektów realizowanych w 
zespołach.  

Biorąc pod uwagę analizę skarg składanych przez studentów, w okresie 2014/2015 do 
prodziekana ds. studenckich wpływały w dalszym ciągu ustne skargi  studentów na jakość pracy 
jednego z nauczycieli akademickich. Skarg nie ujęto w formie pisemnej, zasłaniając się obawą 
przed konsekwencjami w związku z zajęciami odbywanymi z danym wykładowcą. O sprawie 
poinformowano kolejny raz kierownictwo Wydziału Turystyki i Rekreacji. 
 
8. Warunki kształcenia w jednostce 
 
W porównaniu do roku akademickiego 2013/14 niewiele zmian zostało wprowadzonych. 
Warunki prowadzenia zajęć na Wydziale nie są zadawalające. Grupy zajęciowe nadal są bardzo 
liczne – nieadekwatnie do warunków w jakich prowadzone są zajęcia. Sale wykładowe bardzo 
często są zbyt małe dla określonej liczby studentów, brakuje stołów i krzeseł, sale nie są 
wyposażone w środki audiowizualne. Nauczyciele, aby podnieść jakość kształcenia wykorzystują 
do pracy swoje prywatne komputery i rzutniki. Podobna sytuacja często ma miejsce na 
zajęciach praktycznych (np. outdoor, gry drużynowe) – studenci korzystają z prywatnego 
sprzętu nauczycieli Wydziału. 
Jeszcze trudniejsza sytuacja – wręcz katastrofalna, jest w czasie pełnienia konsultacji dla 
studentów, przez nauczycieli Wydziału Turystyki i Rekreacji. Związane jest to z tym, że 
pracownicy wydziału pracują w wieloosobowych pokojach (na niewielkiej przestrzeni, nawet po 
cztery osoby). Zagęszczenie to nie pozwala na konsultowanie i pracę ze studentami z 
zachowaniem standardów i wysokiej jakości kształcenia. W roku akademickim 2014/2015 
rozpoczęto działania zmierzające do poprawy sytuacji w pokojach nauczycieli. Nie podjęto 
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żadnych wiążących decyzji związanych z rozlokowaniem pracowników katedr w pokojach, tak 
aby ułatwić im pracę podczas konsultacji.  
 
9. System informacyjny funkcjonujący w jednostce, związany m.in. z gromadzeniem i 
wykorzystywaniem informacji związanych z prowadzonym kształceniem oraz wyników i 
analiz jego monitorowania i oceny. 
 

W tym obszarze sytuacja nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku 
sprawozdawczego. Raporty z ogólnouczelnianych badań ankietowych kierowane są 
bezpośrednio do Dziekana Wydziału TiR oraz do Przewodniczącej WKdsJK (w wersji 
elektronicznej). Raporty z badań udostępniane są członkom WKdsJK oraz Kierownikom Katedr i 
Zakładów.  
 Przygotowane raporty przekazywane są z dużym opóźnieniem albo są niekompletne. Nie 
pozwala to na przygotowanie sprawozdań z działalności WKdsJK. 

Cała dokumentacja (poza wersją elektroniczną) związana z procesem kształcenia w 
postaci protokołów i kart zaliczeń studenta przechowywana jest w Biurze Obsługi Studenta. 

Dokumentacja weryfikująca efekty kształcenia (zaliczenia, egzaminy) przechowywana 
jest bezpośrednio przez nauczycieli akademickich. 
 
10. Publikowanie informacji na temat oferty edukacyjnej jednostki oraz funkcjonującego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia w jednostce 
 

Na stronie internetowej uczelni, na podstronie wydziału funkcjonuje zakładka: 
Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia. W miejscu opublikowane zostały 
informacje dot. struktury WKdsJK, zakresu obowiązków, podstaw prawnych związanych z 
jakością kształcenia oraz sprawozdanie z oceny jakości kształcenia na Wydziale TiR za rok 
akademicki 2013/2014. 

Dodatkowo, po zaakceptowaniu przez Dziekana sprawozdania końcowego z oceny 
jakości kształcenia na naszym Wydziale, sprawozdania są rozsyłane drogą elektroniczną do 
Kierowników Katedr. 

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

Wydział Turystyki i Rekreacji kontynuuje współpracę z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, zapraszając przedstawicieli branży turystycznej i rekreacyjnej na zajęcia 
dydaktyczne w ramach poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów 
(mi.in. odbyły się spotkania z przedstawicielami LOT-u, Polskiej Organizacji Turystycznej, 
Ministerstwa Sportu i Turystyki). 

Innym przykładem współpracy są podpisywane porozumienia w sprawie organizacji i 
realizacji zawodowych praktyk dla studentów pomiędzy Wydziałem TiR a podmiotami 
gospodarczymi działającymi w branży turystycznej i rekreacyjnej, oraz strukturami administracji 
rządowej i samorządowej, a także organizacjami działającymi na rzecz turystyki i rekreacji. 
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12. Podsumowanie sprawozdania: 
   Należy zauważyć, że znaczna część rekomendacji z ubiegłego roku sprawozdawczego została 
wdrożona. W dalszym ciągu, jak się wydaje, utrzymywane są mocne strony wydziału tj. duży 
stopień aktywności i zaangażowania pracowników w doskonalenie procesu kształcenia a  
szczególnie zwiększenie różnorodności oferty programowej a także sprawne zarządzanie 
wydziałem. Niewątpliwie dużym atutem jest też znaczny stopień mobilności i internacjonalizacji 
studentów. Na pozytywną uwagę zasługuje też działalność naukowa w wydziale, szczególnie w 
kontekście wysoce niedostatecznych środków finansowych. 
Niestety utrzymują się także niekorzystne zjawiska mające istotny wpływ na jakość kształcenia. 
Są to: sale dydaktyczne niedostosowane do formalnej liczby studentów, brak środków 
audiowizualnych (nauczyciele inwestują we własne rzutniki, komputery dla podniesienia 
jakości), niedostateczne warunki lokalowe pracowników (wieloosobowe pokoje) w czasie 
konsultacji studenckich. Opracowujący niniejsze sprawozdanie reprezentują pogląd, że 
ustalenie liczby 30 studentów na zajęcia seminaryjne, ćwiczenia uniemożliwia utrzymanie 
odpowiedniej jakości zajęć dydaktycznych.  
13.   Analiza SWOT dla rozwoju jednostki 
 
 W roku sprawozdawczym 2014/2015 nie ukończono analizy SWOT dla wydziału. 
Czynności w tym zakresie należałoby kontynuować w kolejnym roku sprawozdawczym. 
 

Przewodniczący   
Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia  

          dr Janusz Matusiak 
 
 
 
 


