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Warszawa, dnia 21.11.2014 

  

  

Wydział Turystyki i Rekreacji 
  

  

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za 

rok akademicki 2013/2014 

 

 

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 Warszawa3. 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 w jednostce 

      W celu zapewnienia należnej jakości kształcenia w Wydziale Turystyki i Rekreacji w roku 

sprawozdawczym 2013/2014 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 

  Opracowano zakresy obowiązków oraz harmonogramy prac poszczególnych zespołów 

WKdsJK. Obecnie trwają prace końcowe nad usystematyzowaniem Wewnętrznego Systemu 
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Zapewniania Jakości Kształcenia w Wydziale Turystyki i Rekreacji. Decyzją Dziekana Wydziału 

WSZJK został włączony jako element kluczowy w strategię rozwoju Wydziału na najbliższe lata. 

  Procedury: 

1. Zasady organizacji i prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych 

2. Procedura egzaminu dyplomowego i magisterskiego oraz opracowanie „Poradnika Pisania 

Pracy Dyplomowej” / Pismo okólne nr 11/2013/2014 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z dnia 20.05.2014 roku 

3. Prowadzenie zajęć dla studentów w ramach programu ERASMUS / Zarządzenie nr 

2/2013/2014 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18.08.20144. Liczebność grup studenckich na zajęciach 

dydaktycznych / Zarządzenie nr 2/2013/2014 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18.08.20145. Procedura 

zgłaszania i akceptacji specjalizacji oraz przedmiotów do wyboru realizowanych w roku 

akademicki 2014/2015 / Pismo okólne nr 9/2013/2014 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28.04.2014 roku 

6. Procedura oceny projektów licencjackich oraz prac magisterskich / nowe wzory kart recenzji 

prac dyplomowych i magisterskich 

  Ad. 1 

Opracowano i przyjęto na Wydziale procedury przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych.  

Szczegółowo opisano rodzaje hospitacji, które można realizować oraz tryb przygotowania i 

przeprowadzenia hospitacji. Załącznikiem do dokumentu jest wzór arkusza hospitacyjnego. 

Na początku roku akademickiego powinien być opracowany plan hospitacji (zgodnie z zapisem w 

instrukcji – plan hospitacji jest sporządzany po zakończeniu cyklu planowania zajęć w semestrze). 

Za opracowanie planów odpowiedzialni są kierownicy katedr oraz kierownik Studium Języków 

Obcych. Opracowanie planów nadzoruje prodziekan ds. dydaktycznych. Hospitujący i 

hospitowani są zapoznawani z planem za podpisem.  

Podjęto decyzję, że hospitacje koleżeńskie nie są ujmowane w planie hospitacji i nie podlegają 

rygorowi opracowania protokołu pohospitacyjnego. 

Uwaga: hospitacje zajęć dydaktycznych nie są realizowane zgodnie z przyjętym planem hospitacji 

lub nie są realizowane w ogóle. 

Rekomendacja: wg komisji należy ponownie omówić plan hospitacji oraz jego celowość z 

osobami odpowiedzialnymi za opracowanie planów. Dopilnować także wykonania 

zaplanowanych hospitacji oraz złożenia protokołów hospitacyjnych. 

Ad. 2 

Opracowano i przyjęto procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego i magisterskiego. 

Dodatkowo opracowano poradnik pisania projektów licencjackich. Procedury egzaminacyjne, 

wykaz pytań egzaminacyjnych oraz poradnik dla studentów i pracowników naukowo-

dydaktycznych zostały zamieszczone na platformie e-learningowej wydziału oraz przesłane drogą 

elektroniczną do pracowników. 

Uwaga: w okresie sprawozdawczym przekazano studentom wytyczne do projektów pod koniec 

semestru zimowego 2013/2014. W związku z późnym przekazaniem wytycznych prace 

dyplomowe studiów I stopnia (projekty) nie były w pełni zgodne w przyjętymi wytycznymi. 
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Rekomendacja: należy przekazywać uaktualnione wytyczne, pytania egzaminacyjne oraz 

propozycje tematów projektów na początku roku akademickiego, aby studenci mieli możliwość 

skonsultowania się w sprawie interesujących ich tematów. 

Propozycja Komisji: w pierwszej kolejności RW powinna zaakceptować proponowane tematy 

projektów, a dopiero później studenci powinni się na nie zapisywać. Zakres tematyczny pytań na 

egzamin końcowy zatwierdzać we wrześniu na RW. 

 

Ad.3 

W roku akademickim 2013/2014 przyjęto nowe zasady prowadzenia zajęć dla studentów w 

ramach programu ERASMUS. W okresie sprawozdawczym zaczęto prowadzić w wydziale 

zajęcia w grupach mieszanych (studenci zagraniczni oraz polscy), z językiem wykładowym 

angielskim. 

Uwaga: studenci cenią sobie zajęcia prowadzone w mieszanych grupach, chętnie angażują się we 

wspólne działania ze studentami programu ERASMUS. 

Ad.4 

Przyjęto zasady dotyczące liczebności grup studenckich, zarówno w przypadku zajęć 

teoretycznych jak i praktycznych. 

W przypadku grup liczniejszych niż 33 studentów przyjęto, że prowadzący zajęcia może ubiegać 

się o podział grup. 

Uwaga: Prowadzenie zajęć w tak licznych grupach może mieć wpływ na jakość kształcenia w 

ramach realizowanego przedmiotu. Dodatkowo nie wszystkie sale dydaktyczne są przygotowane 

na prowadzenie zajęć z tak licznymi grupami.  

Ad.5 

Nowo przyjęta procedura zgłaszania nowych przedmiotów i specjalizacji.  

Uwaga: brak możliwości oceny poprawności i skuteczności przyjętej procedury ze względu na 

krótki czas posługiwania się procedurą. 

Ad.6 

Zmodyfikowano karty oceny (recenzji) prac dyplomowych i magisterskich. Uwzględniono 

wskazówki promotorów oraz wytyczne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. 

2.  Programy kształcenia, efekty kształcenia, ocenianie studentów/doktorantów  

       Zespół ds. programów kształcenia w roku akademickim 2013/2014 zmodyfikował opis 

kwalifikacje absolwenta, zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu studiów. Kwalifikacje 

dostosowano do przyjętych profili kształcenia (studia I stopnia mają profil praktyczny, studia II 

stopnia maja charakter ogólnoakademicki). 

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. W roku akademickim 

2013/2014 Zespół zaopiniował cztery wnioski, z czego trzy negatywnie: wprowadzenia nowego 

przedmiotu („pogoda i klimat w turystyce i rekreacji”), zwiększenia liczby godzin  i rozdzielenie 
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realizacji przedmiotu „Fizjologia człowieka z anatomią” na „fizjologię” i „anatomię”, zmiany 

realizacji formy przedmiotu „podstawy filozofii”. Natomiast wniosek dotyczący zmiany terminu 

realizacji praktyk zawodowych został zaopiniowany pozytywnie. 

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. Wzory sylabusa zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału TiR, następnie zlecono 

opracowanie nowych sylabusów przez pracowników wydziału do przedmiotów z aktualnie 

obowiązującego planu, które z kolei zweryfikowała i poprawiła Komisja ds. Jakości Kształcenia. 

Dodatkowo nadano kody przedmiotom/modułom, którymi należało posłużyć się przy 

przygotowaniu sylabusów (działanie naprawcze - zgodnie z uwagami zawartymi w raporcie 

przygotowanym po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w roku akademickim 2012/2013). 

   Uwaga: dopracowania wymaga określenie wartości 1 punktu ECTS, gdyż obecnie jest to 

zakres od 25 do 30 godzin nakładu pracy. Skutkiem tego jest nieprecyzyjne określanie liczby 

godzin nakładu pracy studenta w wielu kartach przedmiotowych. Zobowiązuje do tego par. 12 

Uchwały 49/2012/2013 Senatu AWF z 22.01.2013.   

Proces dyplomowania studentów opracowano odrębnie dla I i II stopnia kształcenia. 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. 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. 

Wszystkie wytyczne i procedury przygotowania prac i egzaminów dyplomowych znajdują się 

w opublikowanym na wydziałowej platformie e-learningowej „Poradniku pisania pracy 

dyplomowej”. 

Ocenę prac magisterskich obronionych w Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF JP w Warszawie 

w czasie sesji letniej roku akademickiego 2013/2014 przeprowadził Zespół ds. oceny prac 

dyplomowych. Ocena prac licencjackich nie była możliwa, ponieważ w tej sesji nadal 

obowiązywał tryb obron bez składania pracy. Zgodnie z uzyskanymi danymi, łącznie w sesji 

pierwszej (lipiec 2013) i poprawkowej (wrzesień – październik 2013) obroniono 205 prac. Zespół 

ds. oceny prac dyplomowych przeprowadziła ocenę 10% losowo wybranych prac z puli 

wszystkich obronionych w roku poprzedzającym kolejny etap prac Zespołu zachowując proporcje 

między pracami studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 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) – 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 roku sprawozdawczym.  

     Proces recenzji został dostosowany także do zaleceń raportu audytu przeprowadzonego na 

temat „Audyt w zakresie przygotowania AWF Warszawa do wymogów wynikających z 

krajowych ram kwalifikacji”. Komisja oceniając jakość prac szczególną uwagę zwracała na 

kompletność konstrukcji pracy, zgodność ich realizacji i obrony z wymaganiami Regulaminu 

Studiów. 
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     Prace wybrane do oceny dość dobrze spełniały wymagania stawiane pracom magisterskim o 

tematyce turystyki i rekreacji, natomiast przeciętnie oceniono indywidualne prace w zakresie ocen 

bardzo dobry, dobra plus lub dobry. W większości ocenianych prac temat pracy był sformułowany 

prawidłowo, autor wyczerpywał temat na poziomie pracy magisterskiej. Niepokój wzbudziło kilka 

prac, których tytuł był zbyt długi lub niezręcznie sformułowany. Recenzenci nie mieli większych 

zastrzeżeń do autorów prac odnośnie przestrzegania standardów edytorskich. Nie zauważono 

znaczących różnic w jakości prac realizowanych na studiach dziennych i na zaocznych, a także w 

pracach realizowanych pod kierunkiem doktora lub doktora habilitowanego. 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 

zawsze dr habilitowany (prof. AWF). 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. 

 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 5 takich imprez 

(2 w semestrze zimowym i 3 w letnim).   

3. Kadra naukowo-dydaktyczna i dydaktyczna  

       W sprawozdawczym roku akademickim 2013/2014 UKdsJK opracowała i wprowadziła w 

ramach uczelni nowe narzędzia do ankietyzacji.  

W semestrze zimowym przeprowadzono po raz pierwszy ankietyzację ogólnouczelnianą z 

obszaru oceny prowadzonych zajęć dydaktycznych m.in. na Wydziale TiR. Wyniki zbiorcze 

przekazane zostały Dziekanowi oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.  

 

Z ogólnej informacji przekazanej przez Uczelniany Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia 

wynika, że studenci dobrze oceniali punktualność prowadzonych zajęć, przedstawienie karty 

przedmiotu (w tym cel zajęć, program, efekty kształcenia i kryterium zaliczenia) oraz 

przestrzeganie przyjętych kryteriów zaliczenia przedmiotu. Odsetek pozytywnych odpowiedzi w 

odniesieniu do ww. składowych wyniósł ponad 94%. 

 

Wyniki pokazują wysoki odsetek zajęć, które się nie odbyły z winy prowadzącego w odniesieniu 

do seminarium (40% badanych udzieliło odpowiedzi, że zajęcia min. raz nie odbyły się z winy 

prowadzącego).  

Rekomendacja: zwrócić większą uwagę na realizację zajęć w formie seminarium (m.in. 

częstotliwość zajęć wynikających z planu studiów a realne wykonanie godzin). 
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W przypadku oceny przez studentów zaangażowania nauczyciela w problematykę zajęć, sposób 

przekazania wiedzy, obiektywizm nauczyciela, sposób traktowania studentów oraz dostępność 

nauczyciela podczas dyżurów / konsultacji wyniki były dobre.  

Zajęcia realizowane w formie ćwiczeń, wykładów, zajęć sportowych oraz seminarium otrzymały 

ocenę powyżej 4,0. 

Studenci poniżej 4,0 ocenili zaangażowanie nauczyciela w problematykę zajęć, sposób 

przekazania wiedzy, obiektywizm nauczyciela oraz sposób traktowania studentów w przypadku 

zajęć terenowych. 

Rekomendacja: zwrócić większą uwagę na realizację zajęć w formie ćwiczeń terenowych (np. 

hospitacja zajęć) 

 

Uwaga: zespół ds. oceny jakości kształcenia nie otrzymał informacji dot. działań Zespołu ds. 

Oceny Nauczycieli Akademickich, brak informacji o działaniach podjętych w sprawozdawczym 

okresie. 

 

4. Badania naukowe  

Zapewnienie poziomu naukowego w wydziale realizowane było przez Prodziekana ds. 

Nauki i Wydziałową Komisji Nauki. W roku akademickim 2013/14 w Wydziale Turystyki i 

Rekreacji 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 przez recenzentów 

Senackiej Komisji Nauki. Sprawozdania za rok 2014 będą opiniowane przez recenzentów 

wskazanych przez Wydziałową Komisję Nauki. Najważniejszymi kryteriami oceny są publikacje 

i udział w konferencjach naukowych. Finansowanie badań jest wstrzymywane w przypadku 

braku pozytywnej oceny sprawozdania. Zasady finansowania badań zostały ustalone przez 

Wydziałową Komisję Nauki, promują one publikacje w czasopismach objętych punktacją 

MNiSW. Opinie dotyczącą możliwości finansowania konkretnego działania każdorazowo 

przedstawia Prodziekan ds. Nauki, decyzje o finansowaniu podejmuje Dziekan.  

Ponieważ Wydział TiR w ostatniej ocenie parametrycznej uzyskał kategorię C i nie będzie 

otrzymywał środków na działalność statutową, nie rozpoczynano nowych projektów badawczych.  

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. Na początku marca 2014 pracownicy zostali także poinformowani o dorobku 

publikacyjnym w roku 2013. Prodziekan ds. Nauki co roku dokonuje analizy dorobku 

pracowników Wydziału.  

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. 
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Doktoranci związani z wydziałem brali czynny udział w realizacji trzech projektów badań 

statutowych, natomiast studenci zaangażowani byli w jednym projekcie badań statutowych. 

Ponadto studenci uczestniczyli w badaniach naukowych w ramach kół naukowych.  

Uwaga: efekty aktywności naukowej Wydziału trudno jest przedstawiać w roku akademickim, 

gdyż badania naukowe są realizowane w cyklu lat kalendarzowych, tylko w taki sposób możliwe 

jest też ocenianie ich efektów w postaci publikacji i udziału w konferencjach naukowych. 

 

    

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

podyplomowych  

       Studenci mieli zapewniony stały dostęp do zasobów Biblioteki AWF, systematycznie 

uaktualnianych. Dodatkowym źródłem informacji są materiały dydaktyczne zamieszczane przez 

pracowników na wydziałowej platformie strony internetowej AWF. 

W roku sprawozdawczym studenci mogli realizować swoje zainteresowania naukowe 

uczestnicząc w działalności 7 kół naukowych. Na Konferencji Studenckich Kół Naukowych w 

roku 2014 członkowie kół naukowych wydziału przedstawili 9 referatów. Zasady podziału 

środków finansowych przeznaczonych na naukę uwzględniają działania studentów, jednak ze 

względu na szczupłość tych środków  działalność studenckich kół naukowych finansowana była 

w ograniczonym zakresie (udział w konferencjach naukowych). Badania naukowe 2 doktorantów 

będących studentami studiów doktoranckich były finansowane ze środków Wydziału 

Wychowania Fizycznego przeznaczonych na ten cel, pomimo tego iż promotor jest   

pracownikiem Wydziału TiR.  

      System wsparcia materialnego dla studentów polegał na rozpatrywaniu przez Komisję 

Stypendialną składanych przez osoby zainteresowane wniosków o stypendia socjalne i 

przyznawaniu ich na podstawie określonych w regulaminie kryteriów. 

W omawianym okresie, rok akademicki 2013/2014, w Wydziale Turystyki i Rekreacji studiowało 

7 osób niepełnosprawnych , które pobierały stypendia przewidziane dla osób niepełnosprawnych. 

 W indywidualnych przypadkach dofinansowane zostały zakupy środków i sprzętu ułatwiającego 

łagodzenie niepełnosprawności. 

Uwaga: sugeruje się rozpatrzenie możliwości dofinansowania udziału osób niepełnosprawnych w 

obozach programowych. 

 

6. Internacjonalizacja kształcenia i mobilność akademicka 

       Pracownicy WTiR w roku akademickim 2013/14 nie brali udziału w badaniach naukowych 

realizowanych we współpracy międzynarodowej. Natomiast odbyły się 2 wyjazdy naszych 

pracowników: jeden do Francji w ramach LLP Erasmus oraz jeden do Islandii w ramach 

Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Przyjazdów nie odnotowano. 

       Internalizacja i mobilność studentów monitorowana i oceniana jest dwutorowo. W minionym 

roku sprawozdawczym zanotowano ogółem 37 przyjazdów do Wydziału TiR (w tym 14 osób 

przedłużało studia po jednym semestrze). Kierunki, z których nastąpiły przyjazdy (wg liczb 

malejąco) to Turcja, Hiszpania, Portugalia i Holandia.  W zakresie wyjazdów naszych studentów 

odnotowano 5 wyjazdów na praktyki (Turcja, Grecja, Wielka Brytania, Irlandia) oraz 54 wyjazdy 

na studia do uczelni partnerskich. Główne kierunki wyjazdów na studia zagraniczne to Portugalia, 

Hiszpania, Turcja.  
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         Monitorowanie (ankietowanie)  procesu internalizacji odbywa się po każdym wyjeździe 

naszych studentów i pracowników. Szczególnie istotna jest ocena studentów przyjeżdżających. 

Ich ocena merytorycznej wartości naszych studiów w większości odpowiedzi oceniana jest jako 

dobra. Natomiast w swobodnych komentarzach i sugestiach zmian studenci zagraniczni dużo 

uwag zgłaszają do wyposażenia i czystości sal dydaktycznych, słabej znajomości języka 

angielskiego wśród pracowników administracyjnych (zakwaterowanie) a także części nauczycieli 

akademickich, brak kursu nauki języka polskiego i inne.  

 

7. Zapobieganie zjawiskom patologicznym, w tym ochrona własności intelektualnej 

       W zakresie ochrony własności intelektualnej i funkcjonowania systemu antyplagiatowego w 

roku akademickim 2013/2014 oceniano 205 prac dyplomowych magisterskich, z których 47 (ok. 

23%) posiadało zbyt duży współczynnik zapożyczeń. 25 prac (12,2%) po niezbędnych 

poprawkach zostało ponownie skierowane do analizy systemu antyplagiatowego. Trzy prace 

sprawdzane były dwukrotnie. Natomiast dalsze 25 prac (12,2%) zostało uznanych przez 

promotorów za nie wymagające poprawy i dopuszczono egzaminu dyplomowego.  

         Natomiast  wydziałowy Zespół ds. oceny prac dyplomowych stwierdził, że wszystkie 

badane prace (10% ogólnej liczby prac) poddane ocenie systemu antyplagiatowego zostały  

uznane za samodzielne. Współczynnik podobieństw I nie przekraczał w badanych pracach 

wartości 14.2%, współczynnik podobieństw II wartości 8.5%.  

Niestety zespół opracowujący niniejsze sprawozdanie nie dysponuje szczegółowymi ocenami 

w tym zakresie tj. takimi jakie są określone w załączniku nr 7 Zarządzenia nr 69/2013/2014 

Rektora AWF z 16.09.2014.  

W okresie 2013/2014 do Prodziekana ds. studenckich wpłynęła jedna pisemna skarga studentów 

na jakość pracy jednego z nauczycieli akademickich. Po konfrontacji stanowisk stron sprawę 

załatwiono polubownie. Zdarzały się także ustne zażalenia i skargi na innego nauczyciela 

dotyczące jego bardzo konfliktowej postawy i odnoszenia się do studentów. 

O sprawie poinformowano kierownictwo Wydziału Turystyki i Rekreacji. 

W zakresie spraw dyscyplinarnych studentów w minionym roku sprawozdawczym odnotowano 

jedynie dwa przypadki naruszenia przepisów i dobrych obyczajów akademickich. Po 

przeprowadzeniu rozmów wyjaśniających Rzecznik ds. dyscyplinarnych wydziału biorąc pod 

uwagę postawę obwinionych po dokonanym przewinieniu jako czynnik łagodzący oraz 

uwzględniając przepisy art., 214 ust. 2 a także w powiązaniu z art. 216 ust. 2 Ustawy-Prawo o 

szkolnictwie wyższym, przekazał sprawę do Rektora AWF z propozycją wymierzenia kary  

 upomnienia z pominięciem komisji dyscyplinarnej. 

 

8. Warunki kształcenia 

Jak już wcześniej wspomniano (obszar 3 – kadra) w semestrze zimowym 2013/2014 

przeprowadzono po raz pierwszy ankietyzację ogólnouczelnianą z obszaru oceny prowadzonych 

zajęć dydaktycznych m.in. w Wydziale TiR. Niestety otrzymane wyniki były niekompletne – 

brak było informacji dotyczącej oceny przez studentów warunków kształcenia w wydziale TiR. 

Z ogólnej informacji przekazanej przez Uczelniany Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia 

wynika, że w odniesieniu do warunków kształcenia studenci ocenili dostępność nauczyciela 

podczas dyżurów / konsultacji jako dobrą. 

UWAGA!  
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         Zgodnie z analizą Zespołu ds. programów kształcenia, warunki prowadzenia zajęć na 

wydziale nie są zadawalające. 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 w 

pokojach pracownicy wydziału pracują w wiele osób (na niewielkiej przestrzeni nawet po cztery 

osoby). Zagęszczenie to nie pozwala na konsultowanie i pracę ze studentami z zachowaniem 

standardów i wysokiej jakości kształcenia. 

 

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  

       Raporty z ogólnouczelnianych badań ankietowych kierowane są bezpośrednio do Dziekana 

Wydziału TiR oraz do Przewodniczącej WKdsJK (w wersji elektroniczne i papierowej). 

Raporty z badań udostępniane są członkom WKdsJK oraz Kierownikom Katedr i Zakładów.  

Na podstawie m.in. otrzymanych raportów przygotowywane są rekomendacje z ramienia 

WKdsJK.  

Uwaga: przygotowane raporty z ankietyzacji przekazywane są z dużym opóźnieniem albo są 

niekompletne. Nie pozwala to na przygotowanie sprawozdań z działalności WKdsJK. 

       Dokumentacja związana z procesem kształcenia w postaci protokołów i kart zaliczeń studenta 

przechowywana jest w Biurze Obsługi Studenta. 

Dokumentacja związana z weryfikacją efektów kształcenia (zaliczenia, egzaminy) 

przechowywana jest przez nauczycieli akademickich. 

 

10. Publikowanie informacji na temat oferty edukacyjnej oraz funkcjonującego systemu 

zapewniania jakości kształcenia  

       Na potrzeby Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w wydziale na stronie 

internetowej uczelni, na podstronie wydziału została utworzona zakładka: Wydziałowy System 

Zapewniania Jakości Kształcenia. 

W miejscu tym będą publikowanie sprawozdania z regularnej oceny jakości kształcenia na 

Wydziale TiR. 

Obecnie umieszczone są tam informacje dotyczące struktury WKdsJK, zakresu obowiązków oraz 

podstaw prawnych związanych z jakością kształcenia. 

Dodatkowo, po zaakceptowaniu przez Dziekana sprawozdania końcowego z oceny jakości 

kształcenia na naszym Wydziale, sprawozdania zostaną rozesłane drogą elektroniczną do 

Kierowników Katedr. 

Uwaga: należy regularnie aktualizować stronę WKdsJK 

Rekomendacja: WKdsJK proponuje, aby w czasie corocznej konferencji metodycznej dla 

pracowników wydziału przedstawiać skrótowo sprawozdanie z oceny jakości kształcenia w 

wydziale.  

 



10 

 

11. Współpraca jednostki z otoczeniem  społeczno-gospodarczym/ interesariuszami 

wewnętrznymi 

       Wydział Turystyki i Rekreacji współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

zapraszając przedstawicieli branży turystycznej i rekreacyjnej na zajęcia dydaktyczne w ramach 

poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów. 

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. 

       Aktualnie wdrażany jest ogólnouczelniany system monitorowania karier zawodowych 

absolwentów naszej uczelni. 

Do tej pory Wydział nie prowadził monitorowania karier absolwentów kierunku Turystyka i 

Rekreacja.  

Uzyskane w przyszłości wyniki z ankietyzacji posłużą wprowadzaniu zmian w programach 

kształcenia (zarówno w ramach przedmiotów, jak i proponowanych specjalizacji). 

  

 

III. Podsumowanie sprawozdania  

 Szczegółowe uwagi i rekomendacje będące podstawą do dalszego konkretnego 

doskonalenia procesu zapewnienia jakości kształcenia zawarte są w poszczególnych częściach 

niniejszego sprawozdania. 

Wydaje się, że mocną stroną WTiR jest duży stopień aktywności i zaangażowania pracowników w 

ulepszanie procesu kształcenia, szczególnie dydaktyki. Chociaż zdaniem Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia w działania związane z jakością kształcenia należy zaangażować jeszcze 

więcej osób. Do mocnych stron należy także sprawne i elastyczne zarządzanie wydziałem. 

Do słabych stron z pewnością można zaliczyć niedostateczne warunki lokalowe pracowników i 

brak sprzętu dydaktycznego mającego wpływ na poziom kształcenia. Słabą stroną są także 

niedostateczne, nie gwarantujące rozwoju wydziału środki finansowe. Szczególnie drastycznie 

uwidacznia się to w badaniach naukowych. 

Ze względu na fakt, że niniejsze sprawozdanie dokonywane jest po raz pierwszy, Zespół 

opracowujący je zdecydował się poczynić dwie uwagi o charakterze ogólnym mogące być 

wskazówką do dalszego doskonalenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości. 

1. Monitorowanie i analiza procesu jakości jest działaniem ocennym (sąd wartościujący) i 

jako takie powinno mieć dokładnie określone kryteria, mierniki, normy oceny. Tymczasem 

takich brak np. jaki poziom internalizacji kształcenia należy uznać za właściwy – czy 

wtedy kiedy 10,20,50 czy 100 procent przedmiotów jest lub może być nauczane w języku 

obcym. Podobnie jest w innych zagadnieniach. 

2. Z drugiej strony nie da się wszystkiego monitorować i mierzyć. Stąd też wydaje się, iż o 

dobrej jakości kształcenia może świadczyć końcowy efekt działania wydziału np. 

rokrocznie są w wystarczającej liczbie kandydaci na studia, wynik dyplomowania 

studentów jest pozytywny (sprawność kształcenia) itd. 

 

W roku akademickim 2012/2013 został przeprowadzony na Wydziale audyt wewnętrzny (Audyt 

w zakresie przygotowania Akademii Wychowania Fizycznego do wymogów wynikających z 
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Krajowych Ram Kwalifikacji). Wyniki audytu zostały przekazane Dziekanowi WTiR oraz 

Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.  

Zgodnie ze wskazaniami raportu audytowego w roku akademickim 2013/2014 wprowadzono 

następujące działania naprawcze: 

1. zgodnie ze wskazaniami zawartymi w raporcie dokonano modyfikacji Wydziałowej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia. Włączono w prace Komisji przedstawicieli absolwentów 

oraz powołano Zespół ds. Kontaktów z Pracodawcami w celu skuteczniejszego 

zarządzania jakością kształcenia na Wydziale. 

2. Podjęto regularną współpracę z przedstawicielami podmiotów z branży turystycznej i 

rekreacyjnej; 

3. opracowano poprawny wzór karty przedmiotu zgodny z wymaganiami akredytacyjnymi 

PKA oraz załącznikiem nr 6 do Uchwały Senatu AWF Warszawa nr 15/2011/2012. 

 

 

 

IV. Analiza SWOT   

      W roku sprawozdawczym 2013/2014 nie była przeprowadzana analiza SWOT. 

Zespół sporządzający sprawozdanie rekomenduje dokonanie jej w kolejnym roku 

sprawozdawczym 2014/2015. 

                                                                                     Przewodniczący   

Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia  

          dr Janusz Matusiak 
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Na postawie sporządzonego, przez Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia, sprawozdania  

Wydziałowa
 
Komisja ds. Jakości Kształcenia na posiedzeniu dnia 21.11.2014, wypracowała 

poniższe rekomendacje działań  na rok akademicki 2014/2015:  

1. Dokończenie prac nad WSZPJK 

2. Opracowanie i realizacja planu hospitacji zajęć oraz wykorzystanie wyników hospitacji przy 

udoskonalaniu procesu dydaktycznego 

3. Poprawa warunków kształcenia / pracy na WTiR (rozlokowanie pracowników WTiR w 

wolnych pokojach, aby zapewnić lepszą jakość warunków pracy oraz konsultacji) 

4. Systematyczne prowadzenie spotkań zespołów eksperckich na Wydziale – dokumentowanie 

prac zespołów. 

  

Proponując poniższy harmonogram ich wdrożenia oraz osoby odpowiedzialne:  

  

Lp.  
Cel rekomendacji  Rekomendacja 

proponowane działanie  
Termin  Osoba odpowiedzialna  

1.   Doskonalenie 

procesu 

dydaktycznego 

oraz ocena 

sposobu 

prowadzenie zajęć 

przez nauczycieli 

akademickich 

 1. Omówienie planu 

hospitacji: (m.ni. jego 

celowości)  

2. Wykonanie zaplanowanych 

hospitacji oraz złożenie 

protokołów hospitacyjnych 

zgodnie z wymogami 

 Do 

30.01.2015 

– zadanie 1 

Do 

30.06.2015 

– zadanie 2 

 Prodziekan ds. 

Dydaktyki 

Kierownicy Katedr 

 2.   Doskonalenie 

procesu 

dyplomowania – 

studia I stopnia 

 1. przekazać uaktualnione 

wytyczne, pytania 

egzaminacyjne studentom I 

stopnia 

2.  udostępnienie propozycji 

tematów projektów 

licencjackich na początku 

roku akademickiego 

 Do 

30.01.2015 

– zadanie 1 

Do 

16.10.2015 

– zadanie 2 

 Prodziekan ds. 

Dydaktyki 

Kierownicy Katedr i 

Zakładów 

3. Doskonalenie 

procesu 

dydaktycznego 

dookreślenie wartości 1 

punktu ECTS – określenie 

dokładnej lb godzin 

(aktualnie na WTiR 1ECTS = 

25-30 h) 

Do 

1.03.2015 

Zespół ds. Programów 

Kształcenia 

4. Poprawa oceny 

przez studentów 

zajęć typu 

seminarium i 

ćwiczenia 

terenowe 

Przeprowadzenie 

dodatkowych hospitacji 

seminariów oraz ćwiczeń 

terenowych 

 

Do 

30.06.2015 

Zespół ds. Oceny 

Nauczycieli 

Akademickich 

Prodziekan ds. 

Dydaktyki 

Kierownicy Katedr 
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5.  Włączenie 

studentów 

niepełnosprawnych 

– uczestnictwo w 

obozach 

programowych 

Analiza możliwości 

uczestnictwa studentów 

niepełnosprawnych w 

obozach przewidzianych w 

programie studiów  

Dyskusja 

do 

30.06.2015 

Prodziekan ds. 

Dydaktyki 

Prodziekan ds. 

Studentów 

 

 

6.  Usprawnienie 

procesu 

komunikacji w 

języku obcym 

pracownicy WTiR 

– studenci 

zagraniczni 

Organizacja kursów 

doskonalących dla 

pracowników wydziału 

(pracownicy naukowo-

dydaktyczni oraz 

administracyjny) / 

dofinansowanie kursów 

językowych 

Dyskusja 

do 

30.06.2015 

Dziekan WTiR 

Prodziekan ds. Nauki 

7.  Doskonalenie 

procesu 

dyplomowania – II 

stopień studiów 

Opracowanie wytycznych 

dot. zmniejszeniach odsetka 

prac magisterskich, które 

pomimo negatywnej oceny 

antyplagiatowej zostały 

dopuszczone do obrony 

Do 

30.09.2015 

Zespół ds. Prac 

Dyplomowych 

Promotorzy prac 

magisterskich 

8. Doskonalenie 

zapobiegania 

zjawiskom 

patologicznym na 

WTiR 

1. Opracowanie procedur 

pracy Komisji Dyscyplinarnej 

(regulamin i dyspozycje dot. 

Terminowości rozpatrywania 

skarg, zażaleń) 

2. Przygotowanie sprawozdań 

z prac Komisji 

Dyscyplinarnej z danego roku 

akademickiego 

Do 

2.03.2015 – 

zadanie 1 

Do 

9.10.2015 – 

zadanie 2 

Komisja Dyscyplinarna 

9. Poprawa 

warunków 

kształcenia / 

warunków pracy 

1. Dostosowanie sal 

dydaktycznych do 

obowiązującej lb studentów 

w grupach (zapewnienie 

stołów i krzeseł w salach 

dydaktycznych) – albo 

zmniejszenie liczby 

studentów w grupie (zajęcia 

teoretyczne / ćwiczenia, 

zajęcia praktyczne) 

2. Przeniesienie pracowników 

WTiR do wolnostojących 

pokoi – zmniejszenie lb 

pracowników w 

poszczególnych pokojach 

Do 

30.06.2015 

Dziekan WTiR 

Prodziekan ds. 

Dydaktycznych 

 

10. Zwiększanie 1. aktualizacja strony www, Do Wydziałowa Komisja 
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świadomości 

pracowników 

WTiR w obszarze 

działań 

związanych z 

jakością 

kształcenia 

zakładka – Wydziałowy 

System Jakości Kształcenia 

2. zamieszczanie sprawozdań 

na stronie Wydziału 

3. Przedstawienie wyników 

oceny jakości kształcenia na 

Konferencji Metodycznej 

WTiR oraz wskazanie 

aktualnych rekomendacji 

30.11.2014 

– zadanie 1 

Do 

30.01.2015 

– zadanie 2 

Konferencja 

metodyczna 

WTiR – 

zadanie 3 

ds. Jakości Kształcenia 

11.  Współpraca z 

pracodawcami 

Regularne spotkania 

pracowników WTiR z 

pracodawcami z branży 

turystyczno-rekreacyjnej 

Do 

30.06.2015 

Zespół ds. Programów 

Kształcenia / Zespół ds. 

Współpracy z 

Pracodawcami 

12. Wydziałowy 

System 

Zapewniania 

Jakości 

Kształcenia 

Dokończenie prac nad 

WSZJK (opracowanie 

brakujących procedur) 

Do 

5.04.2015 

Wydziałowa Komisja 

ds. Jakości Kształcenia 

oraz wszystkie zespoły 

eksperckie powołane na 

Wydziale 

13. Doskonalenie 

pracy WTiR 

1. opracowanie narzędzi i 

wskaźników niezbędnych do 

oceny WSZJK 

2. przeprowadzenie analizy 

SWOT w roku akademickim 

2014/2015 

Do 

5.04.2015 – 

zadanie 1 

Do 

30.06.2015 

– zadanie 2 

Zespół ds. Oceny 

Jakości Kształcenia 

 

  

                                                                                       Przewodnicząca 

                                                         Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

  

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

               dr Anna Leś 

  

Integralną częścią sprawozdania jest uchwała rady wydziału albo inny dokument przyjmujący 

sprawozdanie w jednostce”  

  

  

  

* 
 zastosować właściwe  

   


