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Warszawa, listopad-grudzień 2016 

 

Sprawozdanie z oceny własnej jednostki za rok ak. 2015/2016 

Wydział Turystyki i Rekreacji 

 

 Informacje wstępne  
 

 Podstawa prawna  
• Zarządzenie Nr 69/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznej Józefa Piłsudskiego 

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

oraz sprawozdawczości w AWF Warszawa  

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

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

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

roku w sprawie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz wprowadzenia tekstu jednolitego kompilującego uchwałę 

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

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

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

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

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

wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia i planów studiów podyplomowych oraz 

kursów dokształcających  

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

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

zapewniania jakości kształcenia obowiązujących w AWF Warszawa  

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

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

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

protokołu przeglądu systemu zapewniania jakości kształcenia.  

 

Skład zespołu opracowującego sprawozdanie  

 dr Janusz Matusiak,  

 dr Anna Czajkowska, 

 dr Hanna Prószyńska-Bordas 

 dr Agnieszka Bołdak,  

 dr Agata Stefanowska.   

 student Jarosław Mościcki 

 

1. Procedury zapewnienia jakości kształcenia  w jednostce 

 

1.1. Dokumentacja Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  

 

a) W roku sprawozdawczym 2015/2016 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: 
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- Zespół ds. Programów Kształcenia 

- Zespołu ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych 

- Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

- Zespołu ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia 

 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 5/2015/2016 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2016 roku 

dotyczące egzaminu dyplomowego 

 Pismo Okólne nr 7/2015/2016 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 01 czerwca 2016 roku 

w sprawie: procedury egzaminu dyplomowego studiów II ° na kierunku turystyka i 

rekreacja w roku akademickim 2015/2016.  

 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 

 Pismo Okólne nr 10/2014/2015 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 03.03.2015 roku w 

sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich 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  

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

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28.09.2016 r. dotyczy: 

zasad organizacji i prowadzenia hospitacji  

 

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

sprawozdawczym stwierdzono liczne nieprawidłowości. Przede wszystkim brak jest 

wyczerpujących sprawozdań niektórych komisji i zespołów (Wydziałowej Komisji 

Dyscyplinarnej, Wydziałowej Komisji Stypendialnej, Zespół ds. Programów Kształcenia, 

Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich). Przedstawione analizy często nie prezentują 

konkretnych wniosków i ocen.  

 

c) Brak jest jasno opisanego wydziałowego systemu zapewnienia jakości, co się na niego składa 

i jakie są wzajemne uwarunkowania jego części składowych. Należy także stworzyć jasno 

określone i omówione zakresy obowiązków i prac poszczególnych komisji i zespołów, a także 

opracować system bieżącej kontroli egzekwowania wyników ich pracy. Wskazane jest również  

opracowanie stałych procedur i formuł, dzięki którym można weryfikować progres w stosunku 

do lat ubiegłych.  

 

1.2. Udział studentów w działaniach dotyczących zapewniania jakości kształcenia  

 

a) W Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia było 2 przedstawicieli studentów. Udział 

studentów konkretyzował się jednak głównie w procesie ankietyzacji. 

 

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

wydziale. 
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c) Należy zdecydowanie zwiększyć liczbę studentów zaangażowanych w kształtowanie procesu 

jakości w wydziale, w pracach poszczególnych zespołów i komisji. 

 

 

2. Programy kształcenia, efekty kształcenia, ocenianie studentów 

 

2.1. Opracowanie i zatwierdzanie programów kształcenia  

 

a) Na kierunku turystyka i rekreacja, w roku akademickim 2015/2016, wprowadzono nieznaczne 

zmiany w obszarze programów kształcenia w stosunku do roku akademickiego 2014/2015. Na 

studiach I stopnia, jako przedmiot obowiązkowy na wszystkich rocznikach, na każdym 

semestrze wprowadzono przedmiot Rekreolipmiada, organizowany jako impreza rekreacyjna 

odbywająca się raz w miesiącu. Innych wniosków dotyczących zmian programowych nie 

zgłoszono. 

Aktualna dokumentacja planu, programu i kart przedmiotów danego toku powinna być na 

bieżąco zamieszczana na wydziałowej platformie e-learningowej lub na Wirtualnej Uczelni. W 

roku 2015/2016, karty przedmiotów zamieszczono na platformie e-learningowej WTiR do 

20.12.15. 

W marcu 2016 Zespół ds. programów kształcenia przeprowadził przegląd realizowanego  

programu kształcenia dla studiów I i II stopnia. Nie wprowadzono zmian dla studiów I stopnia, 

dla studiów II stopnia rozpoczęto proces zmiany profilu ogólno akademickiego na praktyczny. 

Komisja zdecydowała o zwolnieniu tempa wprowadzania profilu praktycznego na drugim 

stopniu. 

Komisja ds. studiów dualnych przygotowała koncepcję i program dla studiów dualnych. 

Przygotowano i wdrożono plan działań podwójnego dyplomowania. Na wydział TiR w 

semestrze letnim 2015/16 przyjechało pięć studentek z uczelni w Tulonie i zakończyło studia z 

dyplomem licencjata macierzystej uczelni oraz AWF. 

 

b) Przedmiot Rekreolimpiada był organizowany już w ubiegłych latach, jednak w związku z 

bardzo niską frekwencją studentów, Rada Wydziału zdecydowała o utworzeniu oddzielnego 

przedmiotu, co ułatwiło sposób egzekwowania obecności i zaliczenia przedmiotu.  

Zmiana profilu na kierunku turystyka i Rekreacja na II stopniu studiów związana jest z 

wymogami ministerialnymi (podstawa - art. 23 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz niektórych innych ustawach). Zawieszenie prac związane było z realizacją dwóch 

dużych bieżących projektów na wydziale, a także z przekazaniem działań związanych ze 

zmianami programowymi pod kierownictwo Prodziekan Elekt - dr Anetty Majchrzak-Jaszczyk.  

Program studiów w ramach podwójnego dyplomowania w semestrze letnim 2015/16 miał 

charakter testowy. Studentki odwiedzające naszą uczelnię miały identyczny program zajęć jak 

studenci trzeciego roku studiów licencjackich. Zajęcia odbywały się w języku angielskim.  

 

c) Wprowadzenie nowego przedmiotu Rekreolimpiada do siatki przedmiotów jasno określiło 

obowiązki i zasady zaliczenia przedmiotu przez studentów . Opracowania wymaga jednak zasada 

udziału nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za przedmiot. Organizacja imprezy 

rekreacyjnej dla trzech roczników studiów licencjackich jest przedsięwzięciem dość 

pracochłonnym i z tego powodu powinno być odpowiednio uwzględnione w rozliczeniu godzin 

pracy pracowników.  

Prace nad zmianą profilu studiów II stopnia powinny rozpocząć się niezwłocznie po rozpoczęciu 

pracy nowych władz wydziału, z uwzględnieniem potrzeb pracowników, studentów oraz 

pracodawców. 

Na wydziale planowana jest kontynuacją współpracy w zakresie studiów dualnych. Wymaga to 

jednak jasnego określenia zasad uczestnictwa z zajęciach, obrony pracy licencjackiej i udziału w 

praktykach. 
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2.1.1. Wyniki badania opinii kandydatów na studia I i II stopnia kierunku turystyka i 

rekreacja 

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

 

2.1.2. Wyniki badania absolwentów Wydziału TiR 

 

a) W badaniu wzięło udział 47 absolwentów Wydziału Turystyki i Rekreacji (TiR), przede 

wszystkim studiów stacjonarnych (87%), drugiego stopnia (70%). 59% respondentów stanowiły 

kobiety. Spośród badanych absolwentów TiR, 80% deklaruje, że obecnie pracuje, w tym 24% 

oprócz pracy kontynuuje kształcenie. 8 absolwentów (20%) deklaruje, że obecnie poszukuje 

pracy, 6 z nich stara się o pracę krócej niż pół roku, 2 badanych szuka pracy 1 rok. Jako 

przyczynę niepowodzenia w znalezieniu pracy badani podają przede wszystkim brak ofert pracy, 

kontynuację kształcenia, jedna osoba wskazuje na powody rodzinne. 

Wśród osób pracujących, 45% badanych deklaruje, że wykonuje pracę zgodną z kierunkiem 

wykształcenia. Co piąty pracujący badany deklarował, że dyplom ukończenia studiów w AWF 

miał wpływ na uzyskanie zatrudnienia, w opinii ponad połowy respondentów (51%) posiadanie 

dyplomu nie miało znaczenia przy uzyskaniu pracy, 29% absolwentów nie było w stanie tego 

jednoznacznie określić. 

Deklaracje absolwentów TiR wskazują na bardzo duże zróżnicowanie zajmowanych stanowisk, 

przy czym nieliczni badani wskazują na stanowiska zgodne z ukończonym kierunkiem studiów 

tj. instruktor/animator (3 osoby), specjalista do spraw turystyki (2 osoby) czy event manager (2 

osoby). Wśród najczęściej wymienianych stanowisk znaleźli się: pracownicy biurowi różnych 

branż w tym specjaliści, asystenci, koordynatorzy (8 wskazań), pracownicy recepcji (6 wskazań), 

pracownicy sprzedaży (3 wskazania).  

Zdaniem badanych absolwentów TiR, studia najlepiej przygotowały ich do pracy zawodowej w 

zakresie umiejętności pracy w zespole (średnia ocena 3,8) oraz umiejętności prezentacji na forum 

publicznym (średnia ocena 3,7). Z kolei najsłabiej ocenione zostało przygotowanie w odniesieniu 

do znajomości języków obcych (średnia ocena 2,6), łączenia teorii z praktyką (średnia ocena 2,4) 

oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych (średnia ocena 2,3).  

W opinii respondentów najistotniejszymi kompetencjami z punktu widzenia pracodawcy są 

skuteczna komunikacja w kontekście zawodowym (średnia ocena 4,5), dobra organizacja pracy 

własnej (średnia ocena 4,4), samodzielność (średnia ocena 4,4), oraz umiejętność formułowania i 

rozwiązywania problemów (średnia ocena 4,4). Aspektami najmniej istotnymi dla pracodawcy 

są zdaniem badanych łączenie teorii z praktyką (średnia ocena 3,5) oraz specjalistyczne 

umiejętności zawodowe (średnia ocena 3,4).  

Najbardziej przydatnymi w pracy kompetencjami, które absolwenci nabyli podczas studiów są 

umiejętności społeczne (średnia ocena 3,6). Zdecydowanie niżej zostały ocenione umiejętności 

praktyczne (średnia ocena 2,7) oraz wiedza (średnia ocena 2,3).  

Obecnie, 24% absolwentów TiR kontynuuje kształcenie na studiach magisterskich, 12% 

uczestnicząc w kursach i jedynie 2% na studiach podyplomowych. Taki sam odsetek badanych 

(2%) deklaruje uczestnictwo w innych formach kształcenia. Ponadto, zdecydowana większość 

badanych (78%) planuje dokształcanie poprzez udział w kursach, 39% podejmując studia 

podyplomowe, 7% studia magisterskie, a 13% studia doktoranckie. Jak wynika  

z powyższego, około 75% respondentów nie planuje kontynuacji nauki na żadnym ze stopni 

kształcenia akademickiego, a blisko 60% badanych nie zamierza kształcić się uczestnicząc w 

studiach podyplomowych. 

Jak wynika z deklaracji badanych, 87% absolwentów TiR nie współpracowało  

z Biurem Karier podczas studiów lub po ich zakończeniu. Z kolei studenci współpracujący z  

Biurem Karier najczęściej korzystali z oferty pracy, praktyk i staży. Obecnie, znaczna część 

absolwentów TiR byłaby zainteresowana współpracą z Biurem, szczególnie w zakresie 

poradnictwa drogą mailową (40%), korzystania z ofert pracy, praktyk i staży (40%) oraz udziału 
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w przedsięwzięciach organizowanych przez Biuro Karier (37%) i w nieco mniejszym stopniu 

konsultacji indywidualnych (31%). 

 

b) Najniższe oceny w badaniu ankietowym studentów kończących studia na Wydziale TiR w 

roku akademickim 2015/2016 dotyczyły znajomości języków obcych (średnia ocena 2,6), 

łączenia teorii z praktyką (średnia ocena 2,4) oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych 

(średnia ocena 2,3). W opinii respondentów najistotniejszymi kompetencjami z punktu widzenia 

pracodawcy są skuteczna komunikacja w kontekście zawodowym (średnia ocena 4,5), dobra 

organizacja pracy własnej (średnia ocena 4,4), samodzielność (średnia ocena 4,4), oraz 

umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów (średnia ocena 4,4).  

 

c) Wskazane są działania na rzecz podniesienia kompetencji studentów podlegające najniższej 

ocenie. Poziom nauczania języków obcych należałoby omówić i przeanalizować z pracownią 

języków obcych wydziału i ewentualnie zmiany oprzeć na bardziej szczegółowych badaniach 

wśród studentów. Problemem jest również zdobywanie przez studentów specjalistycznych 

umiejętności zawodowych, należy przeanalizować jego przyczyny (np. brak specjalistycznych 

programów, dostępu do odpowiedniej infrastruktury). Zdecydowanie należy spopularyzować 

współpracę studentów z Biurem Karier AWF. 

 

2.1.3. Wyniki badania opinii studentów kończących studia w roku akademickim 2014/2015 

 

Brak jest aktualnych opinii studentów kończących studia w roku ak. 2015/2016, dlatego 

też posłużono się dostępnymi materiałami za rok 2014/2015. 

 

a) Ankietę wypełniło 29 studentów kończących kierunek TIR Iº w roku akademickim 

2014/2015, w tym 25 osób studiujących w trybie stacjonarnym oraz 4 studentów 

niestacjonarnych. Największy odsetek studentów kończących kierunek TIR Iº (ok. 79%) 

deklarował, że wybrał studiowanie na tym kierunku, ponieważ odpowiadał ich zainteresowaniom. 

Następnym powodem, który zadecydował, że studiowali w AWF w Warszawie był prestiż uczelni 

(ok. 28%).  

Studenci kierunku TIR Iº najlepiej ocenili dostępność i różnorodność punktów gastronomicznych 

(średnia ocena = 3,9) oraz bezpieczeństwo w czasie zajęć realizowanych w salach wykładowych 

i seminaryjnych (średnia ocena = 4,0). Natomiast najgorsze oceny wystawili za dostępność 

obiektów sportowych i dydaktycznych poza zajęciami ujętymi w planie studiów oraz łatwość w 

odnalezieniu sal wykładowych i seminaryjnych oraz obiektów sportowych (średnia ocena = 2,4) 

oraz za dostosowanie infrastruktury Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych (średnia ocena 

= 2,3). Poniżej oceny 3 zostały ocenione takie czynniki jak:  przydatność zdobytej wiedzy w 

kontekście przyszłej pracy zawodowej; szanse na rynku pracy po zakończeniu studiów; Studia 

podyplomowe, kursy i specjalizacje; praktyki zawodowe; możliwość uczestnictwa w 

studenckich kołach naukowych; wyposażenie sal wykładowych i seminaryjnych; dostępność i 

stan zaplecza sanitarnego. 

Prawie połowa studentów kończących studia I stopnia nie zamierza kontynuować kształcenia w 

AWF Warszawa. Ok. 1/3 absolwentów kierunku TIR Iº nie planuje podjąć pracy zgodnej z 

kierunkiem wykształcenia. Także niemal połowa absolwentów kończących studia Iº w AWF w 

Warszawie nie poleciłaby innym osobom studiowania na kierunku TIR na AWF w Warszawie. 

Respondenci mieli również możliwość wypowiedzenia się co można zmienić bądź udoskonalić 

w ofercie Uczelni.  

Najczęstszymi sugestiami studentów kończących kierunek TIR co do zmian lub udoskonalenia 

ofert Uczelni były: poprawić podejście prowadzących do wykładanego przedmiotu oraz postawę 

wobec studentów; zaktualizować wiedzę prowadzących zajęcia dydaktyczne; ulepszyć plan zajęć 

(zlikwidować długotrwałe przerwy między zajęciami); zwiększyć liczbę godzin zajęć 

praktycznych; umożliwić bezpłatny dostęp do sal dydaktycznych oraz gimnastycznych, siłowni i 



 6 

basenu po zajęciach; wyremontować oraz ulepszyć infrastrukturę oraz dostosować ją do osób 

niepełnosprawnych; zmniejszenie opłat za akademik, powtarzanie przedmiotu, bezpłatne kursy 

doszkalające, dłuższa przerwa pomiędzy zakończeniem zajęć dydaktycznych a sesją 

egzaminacyjną. 

Na II stopniu studiów ankietę wypełniło 23 studentów kończących kierunek TIR w roku 

akademickim 2014/2015. Największy odsetek studentów kończących kierunek TIR IIº (ok. 70%) 

deklarował, że wybrał studiowanie na tym kierunku, ponieważ odpowiadał ich zainteresowaniom, lub 

była to sugestia bliskich osób (ok. 39%). Studenci kierunku TIR IIº najlepiej ocenili dostępność i 

różnorodność punktów gastronomicznych (średnia ocena = 4,1) oraz bezpieczeństwo w czasie zajęć 

realizowanych w salach wykładowych i seminaryjnych (średnia ocena = 4,0). Natomiast najgorsze 

oceny wystawili za dostosowanie infrastruktury Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych (średnia 

ocena = 2,5). Poniżej oceny 3 zostały ocenione takie czynniki jak: szansa na rynku pracy po 

zakończeniu studiów; dostępność obiektów sportowych i dydaktycznych poza zajęciami ujętymi 

w planie studiów; praktyki zawodowych; łatwość w odnalezieniu sal wykładowych i 

seminaryjnych oraz obiektów sportowych; wyposażenie sal wykładowych i seminaryjnych; 

dostępność i stanu zaplecza sanitarnego. 

Ok. 9%  studentów kończących studia II stopnia zamierza kontynuować kształcenie  

w AWF Warszawa. Ok. 39% absolwentów kierunku TIR IIº nie planuje podjąć pracy zgodnej z 

kierunkiem wykształcenia. Ok. 39% absolwentów kończących studia IIº w AWF w Warszawie nie 

poleciłaby innym osobom studiowania na kierunku TIR na AWF w Warszawie. 

Najczęstszymi sugestiami studentów kończących kierunek TIR co do zmian lub udoskonalenia 

ofert Uczelni były: poprawić podejście prowadzących do wykładanego przedmiotu oraz postawę 

wobec studentów; zaktualizować wiedzę prowadzących zajęcia dydaktyczne; ulepszyć plan zajęć 

(zlikwidować długotrwałe przerwy między zajęciami); zwiększyć liczbę godzin zajęć 

praktycznych; umożliwić bezpłatny dostęp do sal dydaktycznych oraz gimnastycznych, siłowni i 

basenu po zajęciach;  zmniejszenie opłat za akademik, powtarzanie przedmiotu, bezpłatne kursy 

doszkalające wyremontować oraz ulepszyć infrastrukturę oraz dostosować ją do osób 

niepełnosprawnych; dłuższa przerwa pomiędzy zakończeniem zajęć dydaktycznych a sesją 

egzaminacyjną.  

Powyższe osobiste sugestie studentów I i II stopnia są zbieżne, co może świadczyć o podobnych 

problemach na obu poziomach kształcenia.  

 

b) Najniższe oceny wystawiono za dostępność obiektów sportowych i dydaktycznych poza zajęciami 

ujętymi w planie studiów, łatwość w odnalezieniu sal wykładowych i seminaryjnych oraz obiektów 

sportowych (studenci I stopnia) oraz za dostosowanie infrastruktury Uczelni do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (studenci I i II stopnia). Szczególnie niepokojące są uwagi studentów na temat 

kadry nauczającej, jej niewłaściwego stosunku do studentów a także jej nieaktualność wiedzy w 

wykładanej dziedzinie. Być może są to incydentalne przypadki, ale nie ma tu żadnych konkretnych 

faktów ani działań władz w tym zakresie. 

 

c) Niepokojące jest, że tylko połowa absolwentów studiów licencjackich kontynuuje kształcenie na 

studiach magisterskich. Co więcej, również niemal połowa absolwentów kończących studia IIº w AWF 

w Warszawie nie poleciłaby innym osobom studiowania kierunku TIR na AWF w Warszawie. 

Wskazana jest dokładna analiza przyczyn, dlaczego studenci nie decydują się na kontynuację nauki i 

odpowiednie zmiany programowe w tym zakresie. Należałoby także zmienić organizację zajęć w 

danym roku akademickim tak aby pomiędzy zakończeniem zajęć w danym semestrze a początkiem 

sesji egzaminacyjnej była dłuższa przerwa np. 4 dni. 

 

 

 

 



 7 

2.1.4. Wyniki badania pracodawców nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych absolwentów AWF Warszawa  
 

a) Ankietę przeprowadzono w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016. W ankiecie 

wzięło udział 55 pracodawców przede wszystkim z branży: edukacja/szkolnictwo (49%), sport 

(24%), turystyka i rekreacja (7%) oraz ochrona zdrowia(7%). 13% pracodawców deklarowało 

inną branżę taką jak: obsługa klienta, zarządzanie/prawo, sprzedaż, pozyskiwanie funduszy, 

grafik DTP. Największy odsetek stanowiły firmy o liczbie pracowników poniżej 50. (45%), a po 

około 20% stanowiły firmy o liczbie pracowników poniżej 10 i 250. Ankietowane firmy 

funkcjonują przede wszystkim na rynku regionalnym (56%). 

Na 55 ankietowanych pracodawców 45 (83%) deklaruje, że zatrudniają lub zatrudniali absolwentów 

AWF. Największy odsetek zatrudnianych absolwentów ukończyło kierunek wychowanie fizyczne 

(69%).  

Największy odsetek zatrudnianych absolwentów zajmuje/zajmowało stanowiska specjalistyczne 

(47%). Wśród opcji „inne” pracodawcy podali stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego, 

instruktora w przypadku absolwentów kierunku wychowanie fizyczne oraz indywidualnego 

rehabilitanta (niepełnosprawność sprzężona) w przypadku absolwentów kierunku fizjoterapia. 

Ogólny poziom przygotowania absolwentów AWF Warszawa do pracy zawodowej pracodawcy 

oceniają dość wysoko, bo na ocenę dobrą. Preferowanym przez pracodawców poziomem 

wykształcenia kandydatów jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich). 

Przy zatrudnianiu absolwentów uczelni za najbardziej kluczowe elementy przygotowania 

merytorycznego pracodawcy uznają: łączenie teorii z praktyką (58%), specjalistyczne 

umiejętności zawodowe (49%) oraz doświadczenie w branży zdobyte podczas praktyk lub pracy 

(38%) i specjalistyczną wiedzę kierunkową (36%). Z elementów przygotowania merytorycznego 

absolwentów AWF zatrudnionych w ankietowanych firmach najlepiej oceniono specjalistyczną 

wiedzę kierunkową (średnia ocena: 3,8), a najgorzej znajomość języków obcych (średnia ocena: 

2,8). 

Przy zatrudnianiu absolwentów uczelni za najbardziej kluczowe kompetencje osobiste 

pracodawcy uznają efektywne wykorzystanie czasu (55%), samodzielność (53%) oraz 

sumienność (51%), empatię (51%), a także kreatywność i innowacyjność (51%). Z kompetencji 

osobistych absolwentów AWF zatrudnionych w ankietowanych firmach najlepiej oceniono 

łatwość adaptacji w nowym środowisku pracy (średnia ocena: 3,8), a najgorzej umiejętność 

pracy pod presją czasu (średnia ocena: 3,2). Z kompetencji interpersonalnych absolwentów AWF 

zatrudnionych w ankietowanych firmach najlepiej oceniono umiejętność pracy w zespole 

(średnia ocena: 3,8), a najgorzej zdolności zarządzania i przywódcze (średnia ocena: 3,1). 

Przy zatrudnianiu absolwentów uczelni za najbardziej kluczowe umiejętności interpersonalne 

pracodawcy uznają umiejętność pracy w zespole (58%), otwartość na pomysły i wiedzę innych 

(47%), efektywną komunikację w kontekście zawodowym (42%) oraz dopasowanie zachowania 

do wymogów sytuacji (38%). 

 

b) Przy analizie opinii pracodawców należy przede wszystkim wziąć pod uwagę umiejętności 

najsłabiej ocenione przez pracodawców, wśród których można wymienić znajomość języków 

obcych, umiejętność pracy pod presją czasu oraz zdolności zarządzania i przywódcze. Trzeba 

jednak pamiętać, ze przedstawione wyniki badań dotyczą przede wszystkim studentów 

wychowania fizycznego (69%), studenci Turystyki i Rekreacji stanowią tylko 7%. 

 

c) Wskazane jest przeprowadzenie analogicznych badań wyłącznie na potrzeby wydziału TiR, 

czyli przebadanie pracodawców zatrudniających pracowników po ukończeniu studiów na 

kierunku Turystka i Rekreacja. 
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2.1.5. Wyniki badania pracodawców nt. programu kształcenia na kierunku TiR   
 

a) W roku akademickim 2015/16 władze wydziału TiR zorganizowały spotkanie z 

przedstawicielami  firm turystyczno-rekreacyjnych, które odbyło się 22 kwietnia 2016r. W 

spotkaniu wzięło udział ośmiu przedstawicieli pracodawców. W wyniku dyskusji określono 

najbardziej pożądane umiejętności jakimi powinni charakteryzować się absolwenci Wydziału 

Turystyki i Rekreacji. Są to: zarządzanie czasem, znajomość specyfikacji rynku, języki obce, 

umiejętność pracy w grupie, kultura osobista, osobowość, praca pod presją czasu, praca w 

grupach, orientacja na sukces, orientacja na cel, kreatywność, otwartość na nowości, 

konstruowanie umów, systemy rezerwacyjne, przygotowywanie prezentacji/ znajomość narzędzi 

excel, wysławianie się.  

Zaproponowane również modyfikację  programów nauczania: praktyki zagraniczne, 

dopasowanie praktyk/praktyki elastyczne, znajomość dóbr luksusowych, studia dualne, 

otwartość na trendy np.: dietetyka, potrzeba wprowadzenia i rozwinięcia ceremoniałów do 

innych przedmiotów, animacja – warsztaty, przewaga zajęć praktycznych nad teoretycznymi. 

 

b) Celem spotkania była próba wypracowania modelu kształcenia odpowiadającego potrzebom 

rynku, jednocześnie mając na uwadze możliwości jego realizacji w Wydziale TiR. Dodatkowo, 

w związku z wprowadzeniem profilu praktycznego na studiach II. Stopnia, przeprowadzono 

dyskusję na temat realnych szans wprowadzenia do programu nauczania studiów dualnych. 

Przeprowadzona dyskusja pozwoliła na wskazanie cech jakimi powinien charakteryzować się 

przyszły pracownik branży turystycznej, a których brakuje obecnym absolwentom (m.in. 

znajomość języków obcych, praca pod presją czasu, praca w grupach, kreatywność, otwartość na 

nowości, konstruowanie umów, systemy rezerwacyjne). Zaproponowane zmiany w programach 

kształcenia mogą mieć istotny wpływ na zmiany programowe na studiach II stopnia, w związku 

z przejściem na profil praktyczny. 

 

c) W roku akademickim 2015/2016 spotkania z pracodawcami miały charakter otwartej 

rozmowy. Warto jednak zastanowić się nad stworzeniem kwestionariusza w celu zebrania opinii 

i oczekiwań pracodawców dotyczących kompetencji i kwalifikacji zawodowych naszych 

absolwentów, co pozwoliłoby na objecie badaniem większej liczby pracodawców i otrzymanie 

bardziej obiektywnych wyników.  

 

2.2. Weryfikacja efektów kształcenia 
 

a) W roku akademickim 2015/16 nie przeprowadzono pełnej weryfikacji efektów kształcenia. 

Weryfikacja efektów kształcenia realizowana jest na poziomie przedmiotów/modułów, na 

poziomie dyplomowania kończącego dane studia a także na etapie pozauczelnianym naszych 

absolwentów wzbogaconych dodatkowo opiniami pracodawców. 

 Zespół ds. programów kształcenia rozpoczął pracę nad zmianą profilu studiów II stopnia, z 

ogólnoakademickiego na praktyczny, co wiąże się z koniecznością zmiany efektów kształcenia. 

Stwierdzono przewagę efektów z obszaru nauk społecznych nad efektami z obszaru nauk 

medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz efektów dotyczących wiedzy do 

umiejętności jest zbyt duża (w zakresie wiedzy przewaga 10%, umiejętności - 34%, kompetencji 

społecznych - 6%.  

 

b) Prace nad modyfikacją efektów kształcenia na II stopniu studiów zostały zawieszone. 

Wznowienie prac zaplanowano na rok akademicki 2016/17, po zmianie władz wydziału oraz 

powołaniu nowego składu odpowiedniej komisji. 
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c) Na poziomie wydziału brak jest jasno określonych procedur, zasad, a szczególnie mierników 

weryfikacji efektów kształcenia. Nie uzyskano także informacji analizujących wyniki 

poszczególnych sesji egzaminacyjnych w wydziale. 

 

2.3. Ocenianie studentów  

 

a) W kartach przedmiotów znajdują się informacje dotyczące: warunków i form zaliczenia 

przedmiotów oraz zasad oceniania, sposobów bieżącej kontroli efektów kształcenia. Prowadzący 

poszczególne przedmioty są zobowiązani do przedstawienia zasad zaliczenia na pierwszych 

zajęciach w semestrze, w którym rozpoczyna się dany przedmiot. Aktualna dokumentacja planu, 

programu i kart przedmiotów danego toku była na bieżąco zamieszczana na wydziałowej 

platformie e-learningowej lub na Wirtualnej Uczelni. 

Oceny z egzaminów, praktyk zawodowych rejestruje się elektronicznie w protokołach na WU 

(Wirtualnej Uczelni) oraz w wersji papierowej. Przy egzaminach, kolokwiach, pracach 

zaliczeniowych, referatach, sprawdzianach lub innych formach zaliczeń danego przedmiotu oraz 

ocenach z zajęć praktycznych obowiązuje skala ocen: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry 

(4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny(2,0). Oceny te, oprócz oceny 

niedostatecznej (2,0) są ocenami pozytywnymi i świadczą o opanowaniu przez studenta danej 17 

materii i spełnieniu wymagań z danego przedmiotu, co do wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych.  

W roku sprawozdawczym przeprowadzono weryfikację dokumentacji dydaktycznej dla toku 

rozpoczęcia 2014. Ze względów obiektywnych (zwolnienie lekarskie kierownika zespołu do 

monitorowania toku), analiza dla toku 2015 nie odbyła się, będzie realizowana w roku 

2016/2017. Analizując karty przedmiotów, zaobserwowano liczne błędy, związane z nienależytą 

starannością ich przygotowania przez prowadzących przedmioty. Do najważniejszych uchybień 

zaliczyć można: wypełnianie treści karty przedmiotu niezgodnie z wytycznymi komisji, braki 

lub złe kody przedmiotu, nieprawidłowa liczba punktów ECTS i ich podział, trudności w 

ustaleniu liczby punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych, nadmiar efektów 

kształcenia, nieuaktualniana literatura. Ponadto zaobserwowano nieproporcjonalne rozłożenie 

punktów ECTS. W przypadku niektórych przedmiotów na przestrzeni ostatnich 2 lat liczba 

punktów ECTS znacząco wzrosła, choć nie było do tego przesłanek merytorycznych. Niektóre 

przedmioty nie mają punktów ECTS, np. tańce ludowe. Powtarzają się również treści 

programowe w wybranych przedmiotach. Można zatem sądzić, że studenci zamiast wzbogacać 

swoją wiedzę, powtarzają ją na różnych przedmiotach, co negatywnie wpływa na ich ocenę 

programu studiów. 

 

b) Brak informacji na temat przeglądu metod i kryteriów oceniania w roku sprawozdawczym, a 

także brak raportu systemu oceniania np. w trakcie egzaminów. Brak danych procentowych na 

temat liczby studentów zaliczających dany przedmiot, egzamin w I bądź II terminie. 

 

c) Wskazane jest opracowanie  jednolitego systemu oceniania studentów dla całego Wydziału, 

np. określenie minimalnego progu procentowego, który zaliczałby egzamin na ocenę dostateczną 

- jednakowy dla całego Wydziału. Istnieje potrzeba doprecyzowania skali ocen zwłaszcza dla 

egzaminów pisemnych. W związku z tym istotne jest, aby je zdefiniować.  

 

2.3.1.Ocena na podstawie analizy wyników dyplomowania 

  

a)  Dokonano analizy wyników egzaminu dyplomowego - oceny prac magisterskich obronionych 

na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF JP w sesji letniej i jesiennej ubiegłego roku 

akademickiego 2015/ 2016 (w okresie lipiec 2016 – październik 2016). Ocena prac licencjackich 

nie była możliwa, ponieważ w tej sesji obowiązywał, tak jak w latach ubiegłych, inny tryb obron 

(egzamin bez składania pracy). Zgodnie z uzyskanymi danymi, łącznie w sesji pierwszej (lipiec 
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2016) i poprawkowej (wrzesień – październik 2016) obroniono łącznie 123 prace. Ogółem 

studentów IV semestru (II stopnia) w roku akademickim 2015/2016 (stan na 30 czerwca 2016) 

było 134 osób. Zatem ze 134 osób pracę magisterską obroniło 91.7% (do 30 października 2016). 

Dla porównania: w roku akademickim 2014/2015 obroniono 124 prace, w roku akademickim 

2013/2014 obroniono 148 prac, a w roku 2012/2013 obroniono łącznie 221 prac.  

Ocena 10% losowo wybranych prac z puli obronionych w uprzednim roku akademickim 

(2015/2016), w okresie od lipca 2016 do października 2016. 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. 

Prace które podlegały ocenie w pełni spełniały wymagania stawiane pracom magisterskim o 

tematyce turystyki i rekreacji (pod względem wyboru tematyki, struktury i przyjętych metod 

pracy, treści pracy). Prace oceniono za nie gorzej przygotowane w porównaniu do roku 

ubiegłego (obrony lipiec 2015 – listopad 2015). Członkowie Zespołu ds. OJPD dali temu wyraz 

oceniając w tym roku indywidualne prace na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus, rzadziej na 

dobrą. Powodem do zadowolenia jest objętość prac na poziomie oczekiwanym dla prac 

magisterskich, poprawę w zakresie językowym, w stosunku do lat ubiegłych i rosnąca liczba 

cytowań źródeł zagranicznych w oryginale.  

Główne nieprawidłowości: tak jak w latach ubiegłych wciąż najsłabszą częścią jest ostatni 

rozdział (podsumowanie, wnioski końcowe i dyskusja), ponadto występowanie niezręcznie 

sformułowanych tytułów prac, błędy i niedokładności formalne, które nie powinny być 

tolerowane, nieznaczne pogorszenie się średniego wskaźnikach podobieństw I ocenianych prac, 

brak walorów aplikacyjnych prac, pomimo konieczności udowodnienia takiego faktu w 

składanej Karcie Pracy, stale malejąca liczba pozycji literatury. 

  

b) Zaobserwowano spadek obronionych prac w roku akademickim 2015/2016 w stosunku do lat 

ubiegłych. Jest to jednak, tak jak w ubiegłym roku akademickim, konsekwencją spadku ogółu 

ilości osób studiujących na II stopniu studiów WTiR AWF JP w Warszawie, a nie zaniechaniem 

przystępowania do obrony dyplomu ze strony magistrantów (z ogółu na II roku studiów 

magisterskich – obronionych jest 91.7% prac).  Inna sprawa, że niepokojąca jest rosnąca ilość 

prac bronionych w terminach późniejszych (wrzesień – listopad). Nadal, tak jak w latach 

ubiegłych, jedną z najistotniejszych, jak się wydaje przyczyn, jest chęć zachowania studenckich 

przywilejów na okres wakacji letnich (np. legitymacji uprawniającej do zniżek podróżnych), 

inną – podejmowanie prac sezonowych w okresie czerwiec – wrzesień przy obsłudze ruchu 

turystycznego (w różnych sektorach usług: kelner, wychowawca kolonijny, przewodnik miejski). 

Wydaje się, że na zmianę tych tendencji  – władze uczelni i Wydziału nie mogą mieć jednak 

większego wpływu. Nowością w zakresie praca Zespołu ds. OJPD w tym roku akademickim 

było ocenienie zachowania dobrych praktyk w procedurach przygotowania prac, procedurach 

recenzyjnych (w aspekcie powiązań nieformalnych osób zainteresowanych: magistranta, 

promotora i recenzenta) – zgodnie z prośbą Dziekana i Rady Wydziału TiR  (wyrażonymi pod 

adresem Zespołu w trakcie Rady Wydziału w listopadzie 2014) oraz zaleceniami MNiSW z roku 

2014 w tym zakresie. 

 

c) Brak jest informacji na temat średniego wyniku studiów uzyskanych przez studentów, którzy 

przystąpili do egzaminu dyplomowego, czy średniego wyniku egzaminu dyplomowego. 

Istotnym mankamentem jest brak informacji o wynikach dyplomowania studiów licencjackich. 

 

3. Kadra naukowo-dydaktyczna i dydaktyczna 

 

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych 

objętych zakresem obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk 
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oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2015/20156 zawarte są w 

Uchwale Nr 63/2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie z dnia 1 lipca 2014 roku.  

 

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

Nauczycieli Akademickich 

  

a)  Zespół dokonał oceny zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (wyciąg) Art. 132). Wszyscy nauczyciele 

akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania 

obowiązków, których mowa w art. 111, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw 

pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej. Oceny dokonuje podmiot wskazany w 

statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek kierownika jednostki 

organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Oceny nauczyciela 

akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie 

mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata. Kryteria oceny oraz tryb jej 

dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni, określa 

statut.  

Szczegółowy tryb oceny określono w treści Pismo Okólne nr 10/2014/2015 Dziekana Wydziału 

Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z 

dnia 03.03.2015 roku. Ocenę przeprowadzono w formie  Karty Oceny Nauczyciela 

Akademickiego obowiązującej w AWF Warszawa stanowiącej załącznik do Uchwały Senatu 

AWF Warszawa nr 29/2011/2012 z dnia 17.04.2012 roku. Wypełnione Karty Oceny 

Nauczyciela Akademickiego złożono w Sekretariacie Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji 

do dnia 15 marca 2015 roku. Ocenę przeprowadziła Wydziałowa Komisja Oceniająca 

Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012 – 2016. 

Zespół dokonał oceny na podstawie osiągnięć wykazanych przez pracownika w działalności:  

1. naukowej – kryterium oceny: publikacje oraz złożone projekty badawcze.  

2. dydaktycznej - kryterium oceny: (a) realizacja pensum godzinowego, (b) ocena pracownika 

przez studentów na podstawie wyników ankiet dostarczonych przez Prorektora ds. Dydaktyki, 

(c) ocena z hospitacji zajęć przeprowadzonej przez kierowników jednostek.  

3. organizacyjnej – kryterium oceny: (a) udział w Komisjach wydziałowych i uczelnianych, (b) 

udział w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji, (c) podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, (d) inne działania organizacyjne na rzecz wydziału i uczelni.  

W ocenie końcowej Zespół uwzględnił także opinię bezpośredniego przełożonego (kierownika 

zakładu lub katedry).  

W roku 2015/16 karty oceny pracownika wypełniło 31 pracowników:  

 Ocenę pozytywną uzyskało 29 nauczycieli a dwóch pozytywną warunkowo. Proces oceny 

nauczycieli akademickich zakończono 15 czerwca 2015 roku. 

 

b)  Należy zwrócić uwagę   na szerszy kontekst oceny - na proporcje pracowników naukowo-

dydaktycznych w katedrach/zakładach oraz całym WTiR. Wydział znajduje się w dolnej granicy, 

dopuszczalnej proporcji N/D. Przyjmuje się, że jeśli stosunek ten nie przekracza 50%, jednostka, 

czyli Wydział, ma charakter zawodowy) Komisja oceniająca pracowników stwierdziła, że 

pracownicy dydaktyczni, którzy nie publikują prac naukowych (oryginalnych) i nie biorą udziału 

w realizacji projektów badawczych, winni mieć sprecyzowane zadania, istotnie wzmacniające 

pozycje Wydziału, tj. publikowanie materiałów o charakterze metodycznym, w formie skryptów, 

monografii, materiałów szkoleniowych; aktywną działalność dydaktyczną w ramach studiów 

podyplomowych, kursów, warsztatów; większy udział w pełnieniu obowiązków i zadań 

administracyjnych i organizacyjnych na rzecz WTiR i Uczelni.  
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Zgodnie z oczekiwaniem, w każdej grupie pracowników są osoby, które zbliżają się do 

ustawowego limitu czasu pracy na określonym stanowisku. Należy stworzyć warunki do 

realizacji awansu. Wszystkie te osoby odbyły rozmowę z dziekanem w obecności kierownika 

Katedry oraz prodziekana ds. Nauki, w czasie, którego określono potencjalne możliwości oraz 

okres czasu do zakończenia przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego. 

W kartach oceny wielu pracowników brak było oceny zajęć przez studentów (ankietyzacja) jak i 

oceny z hospitacji zajęć przez kierowników jednostek organizacyjnych.  

 

c)  Pomimo, iż zdecydowana większość nauczycieli uzyskała ocenę pozytywną, to brak jest 

informacji o działaniach wobec dwóch osób z oceną pozytywną warunkowo (co oznacza ten 

termin?). 

 

3.2. Bieżąca ocena nauczycieli akademickich  

 

Ocena ta dokonuje się poprzez bieżącą ocenę bezpośredniego przełożonego oraz system hospitacji 

zajęć dydaktycznych. Niestety brak jest jakichkolwiek informacji, analiz pohospitacyjnych, 

wniosków przełożonych. 

 

3.3. Ocena dokonywana przez studentów  

 

a) Oceny studentów w semestrze zimowym dokonała wystarczająca liczba studentów Wydziału 

Turystyki i Rekreacji. W analizie odpowiedzi studentów pierwszego stopnia daje się zauważyć 

prawidłowość obniżania oceny zajęć na kolejnych rocznikach. Pierwszy rok ocenia (ćwiczenia, 

wykłady , zajęcia sportowe) na poziomie około 4,3 natomiast oceny na trzecim roku ćwiczeń i 

wykładów wynoszą 3,2. Na dotychczasowym poziomie utrzymały się jedynie zajęcia sportowe. 

Studenci drugiego stopnia  lepiej oceniają zajęcia na drugim roku niż na pierwszym, Różnica nie jest 

jednak tak duża jak w przypadku studiów licencjackich. W semestrze letnim nie udało się zebrać 

odpowiedniej pod względem liczebności próby. W związku z tym ocena może nie być wiarygodna. 

Nie zaobserwowano istotnych różnic w ocenach między rocznikami. Wszystkie oceny były powyżej 

4.0. Najwyżej studenci ocenili specjalizacje i seminaria.  

b) Wykazano nieprawidłowości związane z frekwencją wypełniających ankiety studenckie. 

  

c) Należy wypracować model oceny zajęć przez studentów uwzględniający specyfikę danych zajęć.  

 

 

3.4. Przegląd kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej  
 

a)  Liczba osób wchodzących w skład kadry w roku akademickim 2015/2016 

 
 

 
 

 

 

 

 

Podstawą polityki kadrowej w WTiR jest utrzymanie dotychczasowych kierunków rozwoju, 

utrzymywanie  struktury umożliwiającej procedurę nadawania tytułów magistra.  

 

b)  Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie polityki kadrowej Wydziału.  

Polityka kadrowa WTiR pozwala na:  

- utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia  

- realizację różnych projektów naukowych i zachęcania do aplikacji o kolejne projekty.  

Profesor nadzwyczajny     6  
Adiunkt   17 
Asystent     7 
Starszy wykładowca (dr)   11 
Wykładowca (mgr)    3 
Lektor    3 
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- wymianę naukowo-dydaktyczną w ramach projektu Erasmus. 

  

c) Zagrożenia dla polityki kadrowej: 

- brak udostępniania  kryteriów kwalifikowania na stypendia Erasmus zarówno dla studentów jak      

i pracowników.  

- niedostateczne  informowanie pracowników o projektach i wymianach międzynarodowych.  

- niedostateczne wspieranie młodych pracowników naukowo-dydaktycznych. 

 

4. Badania naukowe 
 

4.1. Poziom naukowy Wydziału  

 

a)  W roku akademickim 2015/2016. swoją działalność kontynuowała Wydziałowa Komisja Nauki  

Jednym z nadrzędnych zadań WKN było opiniowanie wniosków o finansowanie projektów 

badawczych w ramach działalności statutowej (DS) oraz młodych naukowców (DM), a także 

przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji. W 2015 roku uruchomione zostały dwa nowe projekty 

DS, które zostały pozytywnie ocenione przez WKN. Łącznie w 2015 r. realizowane były 4 projekty 

DS oraz dwa DM. 
Wydziałowa Komisja Nauki opiniowała prace badawcze, których realizacja rozpocznie się w 

roku 2016 oraz 2017. Dokonała ona także rocznej oceny realizacji projektów w roku 2015. 

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. W roku 2015 rozpoczęto  realizację 

dwóch projektów badań statutowych bez zewnętrznego finansowania 

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 Urzędem Miasta 

Stołecznego Warszawy, Departamentem Sportu i Turystyki) oraz projektu POKL.04.01.01-00-

321/11-00 „PI – CZAS NA ZMIANĘ – e-platforma jako narzędzie pozwalające na dostosowanie 

wyższym uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy” (Wydział Turystki i 

Rekreacji na podstawie umowy zawartej z liderem projektu jest partnerem testującym produkt 

finalny). 

         Niestety, w roku 2015 Wydział otrzymał jedynie środki na badania  młodych naukowców; 

zaś w  roku 2016 nie otrzymał żadnej dotacji na działalność naukową.  Drastycznie ograniczyło 

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

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

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

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. Ponadto pracownicy Wydziału w roku 2015 wzięli udział 

w 9 międzynarodowych konferencjach naukowych; 26 pracowników Wydziału wygłosiło 

łącznie 43 referaty na ogólnopolskich konferencjach naukowych. 

W roku 2015 pracownicy Wydziału opublikowali 3 artykuły z punktacją IF, 13 artykułów 

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

innych prac zwartych oraz 9 rozdziałów w monografiach naukowych i 3 rozdziałów w innych 
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pracach zwartych. Dane dotyczące roku 2016 będą dostępne po złożeniu sprawozdań z 

działalności naukowej katedr.  

Prodziekan ds. nauki systematycznie dokonywał analizy dorobku pracowników 

Wydziału, zazwyczaj na początku roku kalendarzowego po przedstawieniu przez katedry 

sprawozdań z ich działalności. Pracowników nieposiadających publikacji motywowano do 

publikowania w czasopiśmie Turystyka i Rekreacja.  

Osoby realizujące projekty badawcze wykorzystywały ich wyniki w prowadzonych przez 

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

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Teoria i metodyka treningu zdrowotnego, 

Rekreacja i turystyka osób starszych, Trening funkcjonalny, w ramach specjalizacji: 

Kinezygerontoprofilaktyka, Fitness, Trener personalny, Odnowa psychosomatyczna oraz w 

przedmiotach do wyboru. Wyniki badań były także publikowane w czasopiśmie Turystyka i 

Rekreacja wydawanym przez Uczelnię, a finansowanym ze środków Wydziału przeznaczonych 

na naukę. W numerze 2/2015 ukazało się 6 artykułów autorstwa pracowników Wydziału. 

Doktoranci brali udział w realizacji projektu Ds-190 oraz Ds-245. Studenci uczestniczyli 

w badaniach naukowych w ramach kół naukowych, brali też udział w realizacji projektu Ds-189 

i Ds-190. 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).  
 

b)  W okresie sprawozdawczym byli pracownicy którzy nie opublikowali żadnej pracy naukowej, 

konieczne są   więc działania  zwiększenia efektywności naukowej części pracowników naukowo-

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

zewnętrznego.  

 

c)  W roku sprawozdawczym Prodziekan ds. nauki stymulował pracowników oraz Kierowników 

Katedr i Zakładów do wspierania podwładnych zachęcając do publikowania pozycji 

wysokopunktowych, a także zwracając uwagę na konieczność publikacji artykułów o minimalnej 

wartości 8 pkt. MNiSW lub monografii, co jest istotne dla utrzymania wysokiej efektywności 

naukowej w roku 2016. Na Radach Wydziału Prodziekan ds. nauki sygnalizował konieczność 

zintensyfikowania działań związanych z aplikowaniem projektów badawczych do źródeł 

finansowania zewnętrznego. Jednak trudno jest stwierdzić, czy opisane powyżej działania i uzyskane 

efekty działalności naukowej w WTiR są wystarczające a może wybitne w kontekście braku 

chociażby minimalnego finansowania. Istnieje potrzeba opracowania mierników tego obszaru. 
 

4.1.1. Działalność studenckich kół naukowych  

 

Studenci mogli realizować swoje zainteresowania naukowe uczestnicząc w kołach 

naukowych (wykaz kół naukowych działających w roku akademickim 2015/16 przedstawiono w 

tabeli). Wydział Turystyki i Rekreacji w maju 2016 roku zorganizował Ogólnopolską 

Konferencję Studenckich Kół Naukowych, na której wygłoszono łącznie 63 referaty, 

a członkowie kół naukowych WTiR przedstawili 7 referatów. Zasady podziału środków 

finansowanych przeznaczonych na naukę uwzględniają działania studentów, jednak ze względu 

na szczupłość środków finansowych działalność studenckich kół naukowych nie mogła być 

finansowana. 

Tabela. Studenckie Koła Naukowe w Wydziale Turystyki i Rekreacji 

Nazwa Studenckiego Koła 

Naukowego 

Opiekun Zakład Rok 

założenia 

Studenckie Koło Turystyki Dr Piotr  Teorii Turystyki 2011 
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Krajoznawczej  

i Zrównoważonej 

Majdak 

SKN przy Zakładzie Metodyki 

Turystyki 
Mgr Karolina Gołębieska 

Metodyki 

Turystyki 
2013 

Piechur 
Dr inż. Artur  

Kieszek 
Teorii Turystyki 2013 

Młodzi Przedsiębiorcy  Dr Jacek Oleksiejuk 
Ekonomii  

i Finansów 
2011 

Re-rekreacja 
Dr hab. prof. AWf Ewa 

Kozdroń 

Metodyki 

Rekreacji 
2013 

 

b) Brak bardziej szczegółowych danych na temat działalności studenckich kół naukowych, brak 

informacji na temat sprawozdań z działalności kół naukowych. 

 

c) Zaleca się publikowanie oficjalnych informacji na temat kół naukowych, terminów spotkań, 

obszarów zainteresowań, tak aby zachęcić studentów do wstąpienia do koła. Wskazane jest również 

określenie ujednoliconego wzorca sprawozdania z działalności kół. 

 

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

studiów oraz powiązanie badań naukowych z realizowanym kształceniem  

 

a)  Powiązanie badań naukowych z ofertą kształcenia w Wydziale TiRi jest monitorowana m.in. 

poprzez analizę problematyki realizowanych badań naukowych przez Wydziałową Komisję Nauki. 

Wykaz prowadzonych w 2015 r. projektów badawczych DS i DM był dostępny w trakcie ich 

realizacji do wglądu na stronie internetowej. Zarówno problematyka projektów jak i 

zorganizowanych przez Wydział konferencji w sposób bezpośredni nawiązuje do rozwoju dyscyplin 

naukowych będących przedmiotem działalności statutowej jednostki. Ponadto, publikacja wyników 

realizowanych projektów badawczych może mieć znaczenie w promowaniu najnowszych trendów w 

kształceniu studentów Wydziału.  

b)  Na stronie internetowej znajduje się wykaz aktualnie prowadzonych projektów DS i DM. Na 

Radach Wydziału Dziekan wskazywał na konieczność publikowania wyników projektów 

badawczych w czasopismach wysoko punktowanych związanych z profilem Wydziału.  

c) Do rozważenia jest zamieszczanie informacji dotyczących projektów realizowanych w ubiegłych 

latach w postaci krótkiego podsumowania. Natomiast projekty aktualne mogłyby być opatrzone 

zwięzłym opisem. 
 

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

podyplomowych 
 

5.1. Wsparcie dla studentów  
 

a)  W ramach wspierania materialnego studentów kierunku Turystyka i Rekreacja i  doktorantów 

rozpatrywane były indywidualne podania o przyznanie stypendium socjalnego, prawa do pobytu 

w domu studenckim lub obu tych form wsparcia. 

Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję stypendialną w przypadku spełniania przez 

wnioskodawcę przewidzianych przepisami kryteriów pomoc materialna była  przyznawana. 

Oddzielny fundusz jest przeznaczony na pomoc materialną dla studentów niepełnosprawnych, 

oraz na pomoc w przypadkach losowych. 

W roku akademickim 2015/2016 stypendia socjalne otrzymały 102 osoby, stypendia rektorskie-

62 osoby, 7 studentom niepełnosprawnym przyznano pomoc materialną, a z zapomogi losowej 

skorzystały 4 osoby. Prawo do zamieszkania w domach studenckich przyznano ponad 40 

osobom 
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Na podstawie ankietyzacji studentów kończących studia na Wydziale TiR w roku sprawozdawczym 

stwierdzono, że systemu pomocy materialnej (m.in. stypendia rektora, stypendia socjalne) 

oceniono na 3,4 ± 1,4. 

 

b) Brak udostępnionych informacji dotyczącej liczby wniosków o stypendia, terminowości 

wypłat i innych. 

 

c) Zaleca się opracowanie szczegółowych wytycznych dla Komisji stypendialnej, dotyczących 

sprawozdawczości z prac. 

 

 

5.2. Indywidualny tok studiów, indywidualny plan studiów  

 

      Na podstawie regulaminu studiów w AWF wiadomo, że występują te dwie formy 

indywidualizacji studiów oraz że jakaś część studentów naszego wydziału korzysta z tej 

dogodności. Jednak nie uzyskano żadnych danych w tym zakresie. Szczególnie ważne jest tu 

określenie szczegółów i ram tej formy studiów a także informowanie nauczycieli akademickich 

o studentach posiadających te formy studiów.     

 

5.3. Księgozbiór biblioteczny dla studentów Wydziału  

 

a)Studenci mieli dostęp do zasobów Biblioteki AWF, systematycznie uaktualnianych. 

Dodatkowym źródłem informacji są materiały zamieszczane przez pracowników na uczelnianej 

e-platformie. 

 

b) Brak informacji odnośnie wyposażenia biblioteki w potrzebną literaturę, współpracy wydziału 

z biblioteką, uzupełniania księgozbiór bibliotecznego zgodnie z zapotrzebowaniem wydziału. 

 

c) Dobrym działaniem byłoby zrobienie diagnozy wyposażenia biblioteki w niezbędną literaturę 

do procesu kształcenia w wydziale. 

 

7. Internacjonalizacja kształcenia i mobilność akademicka w jednostce 
 

a)   Wydział Turystyki i Rekreacji uczestniczył w programach mobilności akademickiej  

Erasmus +;  Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) zarówno na poziomie studentów jak i 

nauczycieli akademickich. W roku sprawozdawczym funkcjonował koordynator wydziałowy, 

którego działania dotyczyły głównie weryfikacji kwalifikacji studentów zagranicznych jak 

również pomoc w organizacji studiów na kierunku TiR, np. wyboru przedmiotów i przydział do 

grup, kontakt studentów zagranicznych z nauczycielami akademickimi, sprawy formalne 

dotyczące planu zajęć. Jeśli chodzi o studentów wyjeżdżających, działalność koordynatora 

obejmowała kontakt z uczelniami partnerskimi, ocenę uzyskanych przez studentów efektów 

kształcenia. Koordynator wydziałowy stale współpracował z koordynatorem uczelnianym. 

Informacje dotyczące samego programu, uczelni partnerskich, kryteriów kwalifikacji studentów i 

pracowników, zasad finansowania, znajdują się na stronie AWF www.awf.edu.pl/wspolpraca-z-

zagranica/erasmus. 

W minionym roku sprawozdawczym zanotowano ogółem 43 przyjazdy studentów zagranicznych 

do Wydziału TiR w ramach programu Erasmus+ : 1 z Chorwacji, 1 z Norwegii, 6 z Portugalii, 

12 z Hiszpanii, 23 z Turcji. Ponadto w ramach odrębnego porozumienia przybyła grupa 5 

studentów z Francji (Tulon) 
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Studentów przyjeżdżających poddano ankietyzacji. Ankieta dotyczyła takich elementów 

jak: znajomość języka angielskiego przez pracowników AWF (mentora, pracowników domu 

studenckiego, koordynatora wydziałowego, nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia), 

programu zajęć, wsparcia w zakresie języka angielskiego, informacji o programie Erasmus + na 

stronie internetowej AWF, oraz dostępu do obiektów sportowych, zakwaterowania i 

organizowanych imprez integracyjnych. 

Analizując mobilność polskich studentów, odnotowano łącznie 53 wyjazdy na studia w ramach 

programu, w tym: 

- Chorwacja (2 os)                       

- Francja (3 os)   

- Grecja  (1 os)   

- Hiszpania (10 os)   

- Irlandia (1 os)   

- Islandia (1 os)   

- Niemcy (2 os)   

- Norwegia (3 os)   

-    Portugalia (23 os) 

- Turcja  (9 os)   

-     Włochy (1 os)  

Na praktyki wyjechało łącznie 13 studentów, w tym:  

- Chorwacja (1 os)    

- Grecja (1 os)    

- Hiszpania (5 os)    

- Islandia (2 os)    

- Słowacja (2 os)    

- Turcja (1 os)    

-    Włochy(1 os)   

W roku sprawozdawczym w ramach umów Erasmus+ oraz Funduszu Stypendialnego 

Szkoleniowego (FSS) uczestniczyli również pracownicy wydziału Turystyki i Rekreacji. Za 

granicę wyjechało łącznie 7 nauczycieli akademickich, w tym: 

- Francja (1 os)  

- Słowacja (1 os) 

- Hiszpania (1 os) 

- Norwegia (1 os) 

- Islandia ( 2 os) 

- Portugalia (1 os) 

Jeśli chodzi o przyjazdy pracowników innych uczelni zagranicznych, zanotowano 3 przyjazdy, 

wszystkie z Turcji. 

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 Urzędem Miasta  Stołecznego 
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Warszawy, Departamentem Sporu i Turystyki) oraz projektu POKL.04.01.01-00-321/11-00 „PI 

– CZAS NA ZMIANĘ – e-platforma jako narzędzie pozwalające na dostosowanie wyższym 

uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy” (Wydział Turystki i Rekreacji 

na podstawie umowy zawartej z Liderem projektu jest partnerem testującym produkt finalny). 

W roku akademickim 2015/16 kontynuowano 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. 

Wydział Turystyki i Rekreacji był ponadto liderem projektu „Mini Recreation Olympic 

"RecreaOlympic" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus + 

Sport, w akcji nr 3 – „Not - for - profit European sport events related to European Week of Sport 

2016". Uczestnikami projektu były też dwie uczelnie polskie oraz pięć uczelni zagranicznych z 

pięciu różnych państw. 

W ramach projektu w dniu 9.09.2016 odbyła się Konferencja Naukowa, na której  prezentowane 

były gry i zabawy rekreacyjne związane z dziedzictwem kulturowym krajów uczestniczących w 

projekcie. W dniu 10.09.2016 w Strefie Rekreacyjnej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się impreza 

rekreacyjno-sportowa „RecreaOlympic Day". Mieszkańcy Warszawy oraz 250 uczestników 

projektu mieli okazję zmierzyć się z różnymi zadaniami rekreacyjnymi w grach i zabawach.  

 

b) Do zespołu opracowującego sprawozdanie nie dotarło pełne sprawozdanie dotyczące 

internacjonalizacji kształcenia. Zespół uzyskał je własnym staraniem od koordynatora 

uczelnianego. 

 

c) W tym obszarze występuje wiele niedoskonałości: 

 Brak opisowego raportu (rekomendacji) dotyczących poprawy jakości kształcenia 

studentów zagranicznych na wydziale TiR 

 Brak udostępnionych wyników ankiet przeprowadzonych na polskich studentach 

wyjeżdżających oraz opisowego raportu (rekomendacji) dotyczących poprawy jakości 

kształcenia studentów polskich.  

 Brak analizy (raportu) dotyczącego wyjazdów/przyjazdów nauczycieli (czy było więcej 

zgłoszeń a mniej możliwości, czy mniej/więcej chętnych na wyjazdy w porównaniu z 

rokiem poprzednim?) 

 Jakie są  wyniki ankiet (jeśli były) pracowników wyjeżdżających - czy wyjazdy 

wpływają korzystnie na jakość kształcenia?  

 Brak informacji o wymianie międzynarodowej realizowanej poza uczelnianym biurem 

współpracy z zagranicą. Nie jest znana także statystyka uczestnictwa w „RecreaOlympic 

Day" 

 Brak informacji o udziale pracowników w badaniach naukowych realizowanych we 

współpracy międzynarodowej 

 Brak informacji o mobilnościach w ramach programu MOST(polskie uczelnie) 
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8. Zapobieganie zjawiskom patologicznym w jednostce, w tym ochrona własności 

intelektualnej 

 

a) Wszystkie oceniane przez Zespół ds. OJPD prace magisterskie miały wykonany raport badań 

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

elektronicznego systemu anty plagiatowego dla ocenianych prac (przeprowadzanego zgodnie z 

procedurą AWF JP w Warszawie: 2012/2013/3920) wyniósł średnio 7.2% (I) oraz 2.22 (II). Dla 

porównania w roku ubiegłym: odpowiednio 7.025% (I) oraz 3.79% (II). W porównaniu do roku 

ubiegłego jest to nieznaczne pogorszenie wyników w zakresie (I). Tak jak to było 

wyartykułowane w roku ubiegłym, członkowie Zespołu ds. OJPD są zdania, że przy pracach 

przeglądowych, podejmowanych tematach z obszaru nauk humanistycznych (a w szczególności 

prawa), tolerancja dla ilości zamieszczonych w pracy cytowań powinna być większa niż w 

stosunku do prac empirycznych. Zatem, jak się wydaje, promotorzy prac powinni zachować 

przywilej do interwencji w tej kwestii.  

Komisja dyscyplinarna Wydziału Turystyki i Rekreacji rzetelnie wywiązywała się z 

obowiązków rozpatrując i opiniując powierzone sprawy, które następnie po przesłaniu do 

zaopiniowania prawnego i procedowania dalszego są w niektórych przypadkach rozpatrywane 

do chwili obecnej. 

W roku akademickim 2015/2016 wpłynęły dwie skargi ze strony nauczycieli akademickich na 

nieodpowiednie zachowanie się studentów na zajęciach dydaktycznych, oraz skargi 

kierownictwa Domów Studenckich dotyczące łamania Regulaminu D.S.-ów przez 6 studentów 

w zakresie spożywania alkoholu i zakłócania ciszy nocnej. 

Do Rzecznika ds. Dyscyplinarnych Studentów wpłynęły dwie sprawy i po wykonaniu 

przewidzianych prawem czynności zostały skierowane do decyzji Rektora AWF. 

 

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

obowiązkowa w wydziale a także dość rzetelnie badana przez Zespół ds. OJPD. Jest to zjawisko 

dość korzystne. Także liczba spraw dyscyplinarnych z udziałem studentów wydziału jest 

niewielka. Nie uzyskano natomiast informacji na temat plagiatowania prac 

śródsemestralnych/semestralnych studentów. 

 

c)  W podtrzymaniu korzystnych zjawisk w tym obszarze należałoby przeprowadzić akcję 

szkolenia studentów w zakresie własności intelektualnej, etyki, procedur i zasad składania 

wniosków i skarg a także spraw dyscyplinarnych. Pożądane byłoby uczynić to we współpracy z 

Samorządem Studenckim. 

 

9. Warunki kształcenia w jednostce 

 

a) Raport z oceny warunków pracy w uczelni kierowany jest na ręce Dziekana. Natomiast 

bezpośrednio za warunki kształcenia w jednostce odpowiada Dziekan Wydziału.  

 

b) Zespół sporządzający sprawozdanie nie otrzymał żadnych materiałów. 

  

c) Należy określić te czynniki, które nie są uwarunkowane sytuacją ogólnouczelnianą  

(np. wspólne obiekty dydaktyczne) a zależą wyłącznie od działań władz wydziału  

(np. liczebność grup dziekańskich, całodobowa opieka medyczna na obozach).  
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10. System informacyjny funkcjonujący w jednostce, związany m.in. z gromadzeniem i 

wykorzystywaniem informacji związanych z prowadzonym kształceniem oraz wyników i 

analiz jego monitorowania i oceny. 

 

a)  W wydziale działa system przekazywania i wykorzystywania informacji pozyskiwanych 

przez ankietyzację studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych: z 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia przekazywane są bazy danych do Zespołu ds. 

Analiz Jakości Kształcenia. Zespół opracowuje raporty syntetyczne oraz analityczne i przekazuje 

je Dziekanowi Wydziału. Wyniki badań ankietowych przeprowadzanych przez UKdsJK oraz na 

Wydziale są wykorzystane przy opracowywaniu rocznego sprawozdania z oceny własnej 

jednostki oraz przez Dziekana i Kierowników Katedr w celu poprawy jakości kształcenia w 

jednostkach podległych.  

Gromadzenie dokumentacji związanej z procesem edukacji oraz ocenianiem jego efektów 

znajduje się w Zakładach.  

 

b) Zespół sporządzający sprawozdanie nie uzyskał żadnych informacji na temat kontroli 

dokumentacji edukacyjnej ze strony kierowników zakładów, katedr czy wreszcie władz 

wydziału. 

 

c) Należałoby pilnie opracować zasady tworzenia, przechowywania, kontrolowania i niszczenia 

dokumentacji związanej z procesem kształcenia. 

 

11. Publikowanie informacji na temat oferty edukacyjnej jednostki oraz funkcjonującego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia w jednostce 

 

11.1 Publikowanie informacji o ofercie edukacyjnej wydziału 

       

a)  Przede wszystkim trzeba zauważyć, że problemem jest zmniejszanie się liczby kandydatów 

na studia I i II stopnia, które po części jest rezultatem niżu demograficznego, a po części 

spowodowane jest nie docieraniem z właściwą informacją do potencjalnych zainteresowanych. 

Informacja o ofercie edukacyjnej jest stereotypowa lub nieprzekonywająca dla dzisiejszych 

absolwentów szkół średnich.. Brak współpracy i wymiany doświadczeń z innymi krajowymi 

uczelniami o podobnym profilu (które tylko pozornie są konkurencją, gdyż czynnik geograficzny 

w sposób naturalny przypisuje kandydatów do ośrodków najbliższych miejsca zamieszkania). 

Oficjalna strona www WTIR AWF  

Oficjalna strona www WTIR AWF oferuje niewiele informacji nt. oferty edukacyjnej. 

Zakładka „oferta edukacyjna” prezentuje sylwetkę absolwenta, nie odnosi się do kandydata – nie 

odpowiada na pytania, które interesują kandydata. Szczególnie jeśli chodzi o II stopień studiów – 

podano bardzo ogólne rysy kompetencji absolwenta, natomiast nie sprecyzowano jakie 

specjalności są prowadzone. Nie określono kompetencji i szczegółów sylwetki kandydata. 

Zakładka „Studia podyplomowe i kursy”  odsyła do strony Wydziału 

http://www.awf.edu.pl/wtir, powinna być jasna informacja czy jednostka realizuje studia 

podyplomowe i kursy. 

Zakładka „oferta edukacyjna” na stronie http://www.awf.edu.pl/wtir zawiera tę samą treść co 

ogólnouczelniana strona http://www.awf.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia/opisy-kierunkow, nie 

ma żadnych informacji o specjalnościach zawodowych i specyfice edukacji na wydziale czy w 

poszczególnych Zakładach w  porównaniu z innymi krajowymi placówkami  i w czym oferta 

edukacyjna wydziału wyróżnia się spośród analogicznych wydziałów czy instytutów w innych 

uczelniach.  

http://www.awf.edu.pl/wtir
http://www.awf.edu.pl/wtir
http://www.awf.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia/opisy-kierunkow
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Oficjalna strona Samorządu Studenckiego samorzadawf.pl 

Strona Samorządu Studenckiego w nikłym stopniu spełnia rolę informacyjną dla potencjalnych 

kandydatów. Porusza zagadnienia dotyczące ogółu studentów AWF, naturalnie na pierwsze 

miejsce wysuwają się sprawy studentów studiujących na wydziale, które jest najliczniejszy. 

Trudno na stronie Samorządu wyróżnić inicjatywy studentów WTiR i ich aktywność. Wydział 

Turystyki i Rekreacji nie jest na tej stronie rozpoznawalny jako konkretny byt, do którego 

przynależą określeni studenci i ich reprezentanci w samorządzie. Aktywności proponowane 

przez Samorząd kojarzą się ze sportem, wzmożoną aktywnością fizyczną i piękną sylwetką. 

Kandydat będący tzw. prawdziwym turystą (np. zainteresowany głównie chodzeniem po górach, 

speleologią) a nie zainteresowany kultem ciała, raczej nie odnajduje propozycji aktywności dla 

siebie, choć wiadomo, że takie możliwości są.   

Strona Stowarzyszenia Absolwentów http://absolwenci-awf-warszawa.pl.  Kwartalnik tego 

stowarzyszenia - „Absowenci” jest dostępny w Internecie (wydano 19 numerów), jest dla 

przeciętnego internauty źródłem danych o losach absolwentów. Publikuje mało informacji nt. 

absolwentów kierunku turystyka i rekreacja (większość tych absolwentów ukończyła studia 

przed powstaniem WTiR), dotyczy głównie roczników, które już weszły lub wchodzą w wiek 

emerytalny. Czasopismo ma profil koleżeński, słabo odnosi się do obecności absolwentów na 

rynku pracy. 

Portale społecznościowe 

Przeanalizowano działanie strony AWF na Facebooku – portalu społecznościowym, z którego 

chętnie korzysta młodzież. Samorząd Studencki poza swoją stroną samorzadawf.pl ma profil na 

Facebooku www.fb.com/AWF.Warszawa, anonsujący zaplanowane wydarzenia. Analiza 

zawartości strony https://www.facebook.com/awfwwarszawie wykazała, że większość wpisów 

dotyczy aktywności sportowych czy też kulturalnych związanych ze sportem (plebiscyty, 

festiwal filmów sportowych), czyli raczej z profilu Wydziału Wychowania Fizycznego. 

Przedsięwzięcia realizowane na WTiR nie znajdują odbicia na profilu uczelnianym Facebooka. 

Strona nie zawiera filmów o działaniach jednostki (z obozów, wycieczek).  WTiR nie ma 

osobnego profilu na facebooku. 

 

b) Nie ma żadnych ocen  oferty edukacyjnej wydziału ani jej dostępności dla populacji 

potencjalnie zainteresowanej studiowaniem w Wydziale TiR AWF. 

Na stronie internetowej wydziału zakładka „kontakt” www.awf.edu.pl/wtir/rekrutacja/kontakt  

mająca obsługiwać kandydatów, nie działa. Kandydaci nie mają tam podanego e-maila ani 

telefonu do osoby, która mogłaby udzielić informacji o ofercie edukacyjnej WTiR. 

 

c) Należy zmienić informację o ofercie edukacyjnej wydziału w kierunku pokazania jej specyfiki 

i wyjątkowości wraz z podaniem kontaktu, gdzie kandydaci mogą uzyskać bardziej szczegółowe 

informacje.  

Powinno się zbadać z jakich kanałów informacji o WTiR skorzystały osoby zainteresowane 

studiami  I i II stopnia na WTIR. Przeprowadzić kwerendę potrzeb w zakresie informacji wśród 

potencjalnych kandydatów obecnych na Dniu Otwartym i innych wydarzeniach promujących 

uczelnię. Zobligować Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia ankiety na ten temat ze 

zgłaszającymi się kandydatami. Na podstawie wyników ankiety ustalić priorytety w przyszłych 

działaniach ze szczególnym uwzględnieniem populacji wiejskiej i małomiasteczkowej, która nie 

ma możliwości bezpośredniego przybycia na Dzień Otwarty i inne wydarzenia w Warszawie. 

http://absolwenci-awf-warszawa.p/
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Rozbudować informacje dla kandydatów na oficjalnej stronie www uczelni. Utworzyć na niej 

sekcję FAQ z odpowiedziami. Utworzyć konto e-mail i zobligować członka Komisji 

Rekrutacyjnej do prowadzenia korespondencji z kandydatami.  

Uznać Facebook za kanał kontaktu z potencjalnymi kandydatami na studentów WTiR. 

Mało jest komentarzy filmowych z działań WTiR, które mogłyby jednocześnie promować 

Wydział. Powinny to być wpisy i filmy utrzymane w konwencji facebooka, oddolne, tworzone 

przez użytkowników dla innych internautów. Dobrze by było nawiązać współpracę ze 

studentami w postaci konkursu na film czy zdjęcia relacjonujące pracę i imprezy naszego 

Wydziału. Można wystąpić do Samorządu Studenckiego z propozycją takiego konkursu. 

Nawiązać współpracę z redaktorami kwartalnika „Absolwenci” , by dostrzegli absolwentów 

turystyki i rekreacji i przedstawili ich osiągnięcia zawodowe. 

 

11.2 Publikowanie informacji na temat funkcjonującego systemu zapewnienienia jakości   

kształcenia w wydziale 

a) Na stronie internetowej uczelni, na podstronie wydziału publikowane są przyjęte i 

zatwierdzone przez Radę Wydziału sprawozdania z oceny własnej jednostki (aktualnie za lata: 

2013/2014 oraz 2014/2015), skład komisji wydziałowej (skład osobowy oraz struktura). 

Sprawozdania te, po zaakceptowaniu przez Dziekana, są rozsyłane drogą elektroniczną do 

Kierowników Katedr. Nie docierają niestety do wszystkich potencjalnych zainteresowanych. 

b) Nie ma formalnego zapisu, kto odpowiada za zawartość tej podstrony i nie sprecyzowano 

jakie informacje powinna ona zawierać. Nie ma także skrzynki e-mailowej, gdzie można by 

nawiązać korespondencję i ew. zgłosić uwagi nt. jakości na poziomie wydziału, chociaż na 

stronie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest notka: „Dane kontaktowe 

osób odpowiedzialnych za wydziałowe systemy zapewnienia jakości kształcenia znajdują się na 

stronach jednostek” 

c) Należy określić zakres ogólnie dostępnych informacji i zawartość strony „System 

Zapewnienia Jakości Kształcenia”. Określić zasady współpracy w zbieraniu informacji, 

sporządzaniu raportów. Ustalić sposób zgłaszania uwag nt. jakości w WTIR przez ogół osób 

związanych z wydziałem (studentów, pracowników, osób z otoczenia).  

 

12. Współpraca jednostki z otoczeniem społeczno-gospodaczym/interesariuszami 

zewnętrznymi 

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w roku akademickim 2015/2016 przejawiała 

się w następujących aspektach: 

1/ realizacja praktyk zawodowych przy współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi 

w sferze turystyki i rekreacji, 

2/  współpracy z organami samorządowymi (Urząd dzielnicy Bielany) przy realizacji 

Światowych Dni Młodzieży, 

3/ organizacja corocznego spotkania władz Wydziału i studentów  z pracodawcami , w trakcie 

którego omawiano problematykę realizowanej współpracy i wniosków dla podniesienia jakości 

kształcenia, 

4/ organizacja targów pracy dla studentów kierunku TiR (kwiecień 2016), w trakcie których 

potencjalni pracodawcy przedstawiali swoją działalność i poszukiwali współpracowników, 
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5/ współpraca z Uczelniami prowadzącymi studia dualne (m.in. Politechnika Poznańska WSZ w 

Lesznie) – spotkania robocze celem przygotowania studiów o tym charakterze na Wydziale TiR 

AWF w Warszawie. 

 

13. Podsumowanie sprawozdania  
 

W roku akademickim 2015/2016 realizowano szereg przedsięwzięć mających pozytywny wpływ 

na jakość kształcenia w wydziale, lecz niestety występują też liczne niedoskonałości zagrażające 

dalszemu doskonaleniu procesu jakości kształcenia w wydziale: 

 Brak uświadomienia pracownikom i studentom wydziału faktu istnienia Wydziałowego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Konieczne są szkolenia przedstawiające 

zasady funkcjonowania tego systemu. 

 Należy zaangażować do pracy przy wdrażaniu WSZJK o wiele większą liczbę 

pracowników i studentów naszego wydziału. Na każdy obszar wskazany w wytycznych 

do zapewnienia jakości (14 obszarów)  powinno się zaangażować minimum 2 

pracowników i 1 studenta. Ponadto powinny być przeprowadzone szkolenia/warsztaty z 

zakresu jakości procesu kształcenia w szkole wyższej dla członków komisji i zespołów 

(kto z nas jest kompetentnym specjalistą z tego zakresu?). Działanie to powinno być 

realizowane przez Uczelnianą Komisję. 

 Wyniki ankietyzacji są dość interesujące, ale powstaje pytanie czy mała liczba 

ankietowanych jest opinią miarodajną. Przecież 40 – 50 ankietowanych stanowi jedynie 

ok. 5% ogółu studentów wydziału. 

 Oceny nauczycieli akademickich powinny być rozszerzone o kolejne źródła oceny, a 

mianowicie współpracowników (hospitacja a także ankiety) a także samoocenę. Byłyby 

wtedy cztery źródła. W chwili obecnej są dwa źródła: od przełożonego i od 

„podwładnego” studenta.  

 

Wiele wniosków, uwag, sugestii, propozycji i pomysłów Zespół opracowujący sprawozdanie 

zawarł w powyższym opisie poszczególnych obszarów. 

    

14.   Analiza SWOT dla rozwoju jednostki 

 Działanie to jest realizowane i będzie ukończone w styczniu 2017. 

                                                                                              

 

  Przewodniczący  

                                                                     Zespółu ds. Oceny Jakości i Efektów Kształcenia 

                     dr Janusz Matusiak 


