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I. Wprowadzenie
Sprawozdanie jest podsumowaniem funkcjonowania Uczelnianego Systemu
DoskonaleniaJal<oSciKsztalcenia (USDJK) w ramach poszczeg6lnychobszar6w
podlegaj4cychmonitorowaniu.Opis konkretnychdzialai prowadzonychw roL-uakademickim
2014/2015 pnez Inst)'tutowe Komisje ds. Jakodci Ksaalcenia zawarty zostal w
szczeg6lowych taportach opracowanych ptzez wladciwe zespoly monitoruj4ce jako56
ksztalceniana poszczeg6lnychkierunkachstudi6w. Rapofiy te, zgodniez wymogami,zostaly
zlozonedo UczelnianejKomisji ds.JakoSci
Kszialcenia
w PPWSZw NowymTargu.
Uczelniany System DoskonaleniaJakoici Ksaalcenia w PPWSZ w Nowym Targu
stanowi caloksztaltzasadi instrukcji postQpowania
oraz dzialaf bezpoSredniozwiqzanychz
zapewnieniem,utrzymaniemi doskonaleniemprocesu ksztalcenia.Okeilono w nim:
podstawowezalo2er'ia,cele, proc€duy w]'nikaj4ce z rcalizacji ce16w,obszaryoceny or.\z
struktureDodmiot6w.

II. Zadaniai struktura Uczelnianego
SystemuDoskonaleniaJako(ci Ksztalcenia
w PPWSZw NowymTargu

1. Celei zadaniaUSDJK
Cele, zadaniaoraz stmkturg UczelnianegoSystemuDoskonaleniaJakoici Ksztalcenia
(USDJK) okeSla Uchwala nr 1/2013SenatuPPWSZw Nowyn Targu z dnia I lutego 2013
roku w sprawie otganizacji i fu kcjonowania UczelnianegoSystemuDoskonaleniaJakoici
Ksztolcenio
w PPl4/SZwNowymTargu.
Podstawowymcelem USDJK, obejmuj4cegoswoim zakresem funkcjonowania
nauczycieliakademickichomz student6wwszystkichkierunl6w, poziom6w i form studi6w
jestzapewnienic
przez:
ksaalcenia
nanajwyiszlmpoziomie
procesudydaktycznego,
1. planowanie,
organizowanie
i realizowanie
jakosci
2. systematyczn4
kontrolg i analizg
ksztalcenia"
3. podejmowaniedzialarina rzeczpodnos2eniakwalifikacji nauczycieliakademickich,
4. podejmowanie
proceskszlalcenia.
dzialanudoskonalajqcych
W;'nikiem dzialan systemuma byd przedewszystkim zwigkszeniekor*urencyjnoScii
przejzysto6ci oferty edukacyjnej PPWSZ oraz uzyskanie przez absolwent6wkwalifikacji

pozqdanych na r]'irku pracy. Ponadto ci4gle doskonaleniejakosci ksztalcenia przez
systematyczn4
oceng,analizgi modldkacjg procesudydaktycznego.
DziataniaUSDJKw PPWSZw NowymTarguobejmuj4w szczeg6hoSci:
1. monitorowani€i doskonaleniekompetencjinauczycieliakademickich,
2. ocengjako3ciprowadzonych
zajgi dydaktycznych,
3" monitorowaniei doskonalenieprogram6wksztalcenia,
4. weryfikacjgzakladaaychefekt6wksztalceni4
5. ocenqdostgpnosciinformacji na tematksztalcenia,
6. monitorowaniewalunk6w ksztalcenia.
7. ocenQmobilnoici student6w,
8. badanielos6wzawodowych
absolwent6w
Uczelni,
a. ocengakr)wnoScinaukouo-badawczej.

2. Struktura USDJK
Nad funkcjonowaniemsystemujakolci ksztalceniaw PPWSZw Nowlm Targuw roku
akademickim
2014/20154
sprawowalnadz6rJM Rektorprof. dr hab.Iwon Grys.
Za tealizacjE cel6w i zadaf USDJK w PPWSZ w roku sprawozdawczymodpowiadal
Uczelniany
Zesp6lds.JakoiciKsztalcenia
w skladzie:
- drn. med.EwaZiarko,
1 Prorektords.studenckich
2. Prorektords. nauki - dr Maciej Hodorowicz,
- dr n. med.MarcinWrofski,
3. Prorektords.rozwojui wspdlpracy
4. Czlonkowie Uczelnianej Komisji ds. Jako$ciKsztalcenia,w kt6rcj sklad wchodzili
nauczyciele akademiccy wskazani ptzez Dyrektor6w Instltut6w: mgr inz. arch.
Agnieszka Fudali - Instr.tut ArchiteLlury i Urbanistyki, dr Maciej Rak Instytut
Humanistycznyj dr Piotr Kurzeja - Instytut Fizjoterapii, prof. dr hab. in2. Jacek
Matyszkiewicz - Inst)'tut In2yrierii Srodowiska, dr Anna Krawczuk-PantulaInstltut Kosmetologii, dr n. med. Arfta Ozel Nowak - InstJ4utPielggniarstwa,dr
Danuta Fus
Inst)'tut Rato\anictwa Medycznego, dr Leszek Ko\ranetz jako
przewodnicz4cyKomisji
lnst)'tut Tuystyki, Rekeacji i Ochrony Srodowiska.
Ponadtomgr Monika Krapik-S6jka - pracownikadministracyjnyDzialu Nauczaniai
Spraw Studenckich i Kamil Tarnowski przedstawiciel studentdw oraz Kinga
Matuszek- pEewodnicz4caSamorz4duStudenckiego.

III. DzialaniaUczelnianego
Zespoluds.Jakoici Ksztalcenia
oraz UczelnianejKomisji ds.Jako6ciKsztalcenia

1, Zakresdzialania
Uczelniary Zesp6l ds. Jakosci Ksztalcenia (UZdsJK) oraz Uczelnia.naKomisja ds.
Jakoici Ksztalcenia(UKdsJK) zostala utworzona w lutym 2014 roku zgodnie z zasadarnjl
okrcSlorymiw Ucrlrale nr l/2013 SenatuPPWSZw NowymTarguz dnia I lutego 2013tobu
14)sprav)ie otganizacji i fukkcjonoy'ania UczelnianegoSystemu Doskonalenia Jakoici
Ktztalcehia w PPll/SZ w Nowym Tatgu, na mocy Zarzqdzenianr 9/2013Rekora ppWSZ w
Norrytn Targu z dnia 21 maja 2013 roku te spr.Mie powolania [JczelnianejKomisji ds.
JakoiiciKtztalce ia oraz Zarzqdzenianr 10/2013 ReldoraPPWSZw NowymTargu z dnia 24
majq 2013 roku w sprowie powolania UczelnianegoZespolu rls. Jakoici lkztalcenia w
PPll/SZw NowymTargu.
Procedurydotycz4cefunkcjonowaniasystemudoskonaleniajakoSci ksztalceniaw roku
akademickim201412015byly przeprowadzanezgodniez Uchwatqnr 1/2013SenatuppWSZ
v Nowym Targu w sprawie organizacji i fuhkcjonowania l]czelnianego Systemu
DoskonaleniaJakoici Ksztqlceniaw PodhalafisbiejPanstwo\tej Wy2szejSzkoleZar)odo ej w
Nowym Targu oraz Zarzqdzeniemnr 32/2013 RelctoraPPWSZw Nowym Taryu z dnia 25
pahlziernika 2013 roku w sprav)ie wzor1w dokumentIw dotyczqq)ch funkcjonowania
UczelnianegoSysteuuDoskonaleniaJakoici Klztalcenia yt PP\4/SZw NowymTargu.
Do podstawowychzadaf UczelnianegoZespolu ds. JakoSciKsztalcenianale2yw
szczeg6lnoSci:
1) projektowanie
i doskonalenie
USDJK,
2) ustalanie
polityki zapewnienie
i doskonaleniajakodci
ksztalcenia
w Uczelni,
przedkladanie
3)
Rektorowi propozycji zmian dotyczqcychdoskonaleniajakodci ksaalcenia
w Uczelni,
4) ustalaniezasadgromadzenia,analizowaniai wykorzystywaniainformacji na tematjakoSci
ksztalcenia.

1)
2)
3)
4)

Do zadariUczelnianejKomisji ds.JakodciKsztalcenia,naleZyw szczeg6lnosci:
udzial w pracachUczelnianegoZespoluds. Jako(ci Ksztalcenia,
okedlanieprocedurpostQpowania
diagnostycznego,
ocenawdmzaniaUSDJK w Inst)'tutachi wsp6lpracaz przewodnicz4cymiInstytutowych
Komisiids.JakodciKsztalcenia,
sporz4dzaniesprawozdaniaz fi.ulcjonowania USDJK wraz z wnioskami sluz4q,rnijego
doskonaleniu.

W zakesie prac wykonanych ptzez UZdsIK oraz UKdsJK w roku akademickim
2014/2015, nalezyw skozac:
1) analizg informacji przygotowanych przez IKdsJK na temat osi4gania
przedmiotowycb./modulowych
efekt6wksztalcenia,

2) analizginformacji zawartychw raportachsamoocenyopmcowarychprzezIKdsJK,
3) analizgsprawozda.fProrektorads. studenckich,Prorektorads. nauki oraz Prorektorads.
rozwoju i wsp6lpracydotycz4cychfunlcjonowania USDJK w PPWSZw Nowym Targu.

2. BadaniajakoSciowe
Skutecznefi.r*cjonowanie USDJK zale2yod prawidlowego doboru metod i narzEdzi
slu24cychmonitorowaniu, weryfikacji i analizy jakoSci ksztalcenia,w tlm pozyskiwania
opinii czlonk6w spolecznoSciakademickiej, przede wszystkim student6w, na temat
poszczeg6lnychelemenl6w funkcjonowania systemu w Uczelni. Temu celowi sluzq w
PPWSZbadaniaankietowe.

2.1,Ankieta ocenyzaj96dydaktycznych(lnkiets El,sluacyjna)
Celem przeprowadzaniaankiety oceny zajE| dydaktycznych(Ankiety Ewaluctcyjne)
w{r6d student6wjest monitorowanie i podnoszeniejako6ci tych zajgt oraz realizowanie
polityki kadrowej Uczelni. Ankieta jest jednlan z element6w wchodz4cych w zakres
procedruyocenynauczycieliakademickich,czym zajmujesig Komisja ds. OcenyNauczycieli
Akademickich.
Ocena nauczycie)i al<ademickich to kilkuetapowa procedva. Nyniki Ankiety
hralua.yjnej i hospitacji zajgi dydaktycznych oraz Formularz oceny nauczyciela
akademickiegowpelniony przezpracownikatrafiaj4 do ocenyD).rektoraInsb4utu.Po ocenie
Dyrektor4 nauczycielakademickizapoznajesiQz opiniq przelozonego,co poswiadczaswoim
podpisem. Tak skompletowana dokumentacja stanowi podstawg oceny dzialalnosci
pracormikaprzezKomisjg ds. OcenyNauczycieliAkademickich.
W ramach procedur kontroli jakoSci w PPWSZ wdrozono og6lnouczetdany system
permanentnej
ocen s4 dostgpnedla
oceny nauczycielipzez student6w.Kwestionariusze
studert6wonline na stronie intemetowejUczelni, co pozwalana aronimo\t4 ocengka2dego
nauczycielana bie2qco(dwa razy w roku, po kazdymsemestzew trakcie trwada sesji).
byla wdr6dwszystkich
Zgodrie z ptzyjgtq zasad1AnkietaEwaluacyjnoprzeprowadzana
nauczycieliakademickichniezaleznieod tlpu zawieranejumowy z Uczelni4(umowao pracq,
umowa o dzielo), kt6zy prowadzili zajgcia w roku akademickim 2014/2015. DIa
poszczeg6lnych
kierunk6w studi6wwypelniononastgpuj4caliczbg ankiet:
semestrzimowy 20I 4/2015:
architektwai urbanistyka
42
filologiaangielska
26
filologiapolska
59
143'
fizjoterapia
gospodarkapzestzenna 43
inzl.nieriaSrodowiska
45
kosmetologia
100
pielggniaistwo
292

ratownictwo medyczne

turystykai rekreacja
semestletni 2014/2015:
architektura
frlologiaangielska
hlologiapolska
frzjoterapia
gospodalkaprzestrzenna
inzyferia Srodowiska
kosmetologia
pielggniarstwo
ratownictwomedyczne
hrystykai rckeacja

74
t29

'71
18
8'7
224
44
52
126
247
46
155

W ramach Ankiety Ewaluacyjltej studenci proszeni sq o ustosunkowaniesig do
nastQpuj4cych
kwestii:
1) Czy zajqciaodbywalysigregulamie?
2) Czy zajEclarozpoczynalysiq purktualnie?
3) Czy zajEciaodbywalysig w pehym wymiaze czasowym?
4) Czy informacje o tematachzaj96 i wyrnaganiachegzaminocyjnych(zakes materialu,
forma zaliczenia itp) byly jednoznaczrie okeslone i podane z odpowiednim
wlprzedzeniem?
5) Czy tre36zajQ6odpowiadalatematowizajQi?
6) Czy treilbylaprzekazywana w zrozumialyspos6b?
7) Czy tre{,6bylaprzekazywaraw interesujqcyspos6b?
8) Czy prowadz4cyzaj9ciabyl dostQpnydla student6u'w wyzlaczonym czasiekonsultacji?
9) Czy provadzqoyzajEciaodnosil sig taktowniedo student6w?
10) Czy spos6bprowadzenlazajqi sptz5lalaktlavnodcistudent6w?
l1)Czy odczuwa Pan-/Parfzadowoleniez poziomu nablej wiedzy bgdqcejwynikiem
wla3ciwegoprowadzeniazaj96?
Przy wlrazaniu swoich opinii studenci wybierajq jednq z czterech odpowiedzi:
zdecydowanielak (5,0), ldczej tdk (1,0), raczej nie (3,0) i zdecydowanienie (2,0). hierc14
wprowadzeniatakiej skali jest wskazaniemocnychi slabychstronprocesudydaktycznego.
Wynjkr Ankiety Evaluacyjnej przeprowadzonejw PPWSZ w Nowlar Targu w rcku
akademickinr 201412015w-ykazaly,2e zdecydowanawiQkszoS6student6w ocenia zajgcia
dydaktycznebardzopozl'ty.v.'nie.
W semestrze ztno*'l"rr 201412015 Srednia ocena kurs6w prowadzonych dla
poszczeg6lnychkierunk6w studi6wksztaltowalasiQnastgpujqco:
4,74
architekturai urbarfstyka
4
11
filologiaa.ngielska
4,64
filologiapolska
fizjoterapia
4,88
gospodarkapzestrzenna 4,58

inzynieriaSrodowiska
kosmetologia
pielQgniarstwo
ratownictwomedyczne
tuystyka i rekeacja

461

4,85
4,63
4,91
4,62

letnim201412015:
Natomiastw semestrze
4,88
architellura
4,97
frlologiaangielska
4,56
filologiapolska
4,'74
fizj oterapia
gospodarkapzestzenna 4,'/6
4,58
iMlnieria Srodowiska
kosmetologia
4,',1
|
pielggnia$two
4,88
ntownictwo medyczne
4,62
turystykai rekeacja
Wprowadzony w fotmie elektronicznej arkusz Ankiety Ewaludcyinej wydaje si9
pzydatny w ocenie jako6ci realizowanego ptzez natcqcieli akademickich procesu
ksztalcenia. Pomimo zauwazalnej tendencji zwigkszania sie liczby raypelnionych przez
student6w ankiet, nale2y nadal systematyczniepodejmowai dzialania promuj4ce proces
urkietyzacji, ktdrego gl6myrn cclcm jest zwigkszenie (wiadomoici {rodowiska
akademickiegow obszarzejakoSci ksztalceniaoraz koniecz[ogci zaangazowaniaw proces
tworzenia kultury jakoSci w Uczelni. Gl6wnl'rni odbiorcami akcji, obok nauczycieli
akademickichi pracownik6w administracji, s4 studenci. Za pomoc4 strony intemetowej
przekazlwana jest inlormacja o kozysciach plyn4cych z uczestnictlva student6w w
ankietyzacjioraz aktywnosciw stmkturachsystemudoskonaleniajakoSci ksztalcenia(e-mail
do student6w).

2.2.Ilospitacjezajgi dydaktycznych
W roku akademickim2Ol4/2O15w PPWSZ tunkcjonowalaKomisja ds. Oceny
Nauczycieli Akademickich pod kierunkiem prcf. dr hab. Klystyny German. Zgodnie z
przyjgt4w Uczelni procedur4(w oparciuo aflykul 132ust. 1-3 znowelizowanejustawyz dnia
18 marca201I Prawo o szkolnictwiewyis4m orv $66-99StatutuPPWSZtt NowymTaryu)'
kazdy nauczycieljest oce iany nie rzadziejtrz raz na dwa lata. Ocenadotyczy wszystkich
nauczycieliakademickich,niezalezrieod typu zawieranejurnowy z Uczelni4.
W roku akademicknn 201412015 ocena przebiegala zgodnie z przyjgtyn
harmonogramem.Podstaw4oceny byly hospitacjezajgi dydaktycznychpreprowadzane w
poszczeg6lnychInstytutach pnez Dtlle]i.JloftInst]'tutu, ZastQpcQDyreldora lnstltutu lub
innegonauczycielaakademickiegowskazanegoFzez D)tektom Inst)'tutu. Liczba hospitacji
w poszczeg6lnychinstytutachkszJaltowalasiQnastEpuj4co:

architel<tuIa

l2

filologiaangielska
frlologiapolska
piel9gniamtwo
ratownictwomedyczne

10
'7
44
1l

Hospitacjewykazaly bardzouysoki poziom pzygotowania i umiejgtno3ciprowadzenia
zajgi dydaktycznychprzez zatruddonych nauczycieli akademickich.Wyniki hospitacji oraz
Ankiety Ewaluacyjnejwraz z wypelnionymFormularzemocenynauczycielaakademickiegoi
Opiniq Dtyektoru Instyt?rt stanowi4podstawQoceny koticowej pracownikadydaktycznego,
kt6rq przeprowadzaKomisjo ds. OcenyNauczycieliAkadernickich.

2.3.Badanialos6wabsolwent6woraz pozyskiwaniedanychod pracodawc6w
przepisami
201412015
Dzial Promocji,
Zgodniez obowi4zuj4cymi
w roku akadcmiokim
Wsp6lpracy i Monitorowania Karier Zawodowych prowadzil badania los6w zawodolvych
absolwent6wPPWSZ, na podstawieporozumieniaz Wojew6dzkimUrzgdemPracy w
KEkowie. Wsp6lpracadotyczyla monitorowanialos6w absolwent6wstudi6w pierwszegoi
na podstawieoprogramotania
drugiegostopnia.Ankietaprowadzonajest
drog4intemetow4,
udostgpnionegopzez Woje$r'6dzkiUrz4d Pncy. Udzial vr' bada.niujcst dobrov/oliy. Dane
zbieranes4 wsr6d absolwent6wUczelni z danegorocznik4 rok po ukoriczeniuprzez rich
studi6w, totez w chwili obecnejdysponujemydanlmi statystycznymidotycz4cymirocznika
2011/2012, zebranymi podczas badania przeprowadzonegow 2013 rcku. oraz danlmi
statystyczn)'mi dotycz4clmi rcczrika 201212013, zebran)nni w roku 2014.
W clrwili obecrej trwa zbieranie danych statystyczrych dotycz4cych roczrika 2013/14,
Ponadtozgodniez powyzszymizasadamiod absolwent6wrocznika 2014/1015zostaly
pobraneformularzezgody, na podstawiekt6rych twozonajest bazadanych.Dane dotyczqce
bgd4zbieranei analizowane
od czerwca2016roku,
tegoroaznikaabsolwent6w
W roku akademickim2012113slat\rsabsolwentaPPWSZ w Nowym Targu uzyskalo
kt6rzy
arkiety przeslano
w dn. 17.09.2014
r. do 518 absolwent6w,
659os6b.Kweslionariusz
w1'razili zgodg na przeprowadzeniebadania.49 os6b zmienilo adrcs poczty intemetowej,
w zwi4zku z czym nie otr4,nalo kwestionariusza.Og6lem kwestionariuszankiety odebralo
Infomacjgzwrotn4nadeslalo138os6b.
wigc465absolwent6w.
Szczegdlowedane dotycz4ce absolwent6w PPWSZ rocznika 2012ll3ksztaltuj4 sig
rlastgpujqco. W badaniu wziglo wlzitl1.138 'Js6b,76 o/oz nich stanowily kobiety, natoniast
24 Yo mg2czy2t| 110 ankietowanych(79,11 %) Dkoiczylo na PPWSZ studiaI stopnia
(licencjackie), natomiast 28 os6b (20, 29 %) studia II stopnia (magisteNkie). 78 os6b
(56, 52 %) spoSr6dankietowanychukoriczlo studia stacjonamedzienne,a 60 (43, 48 %)
niestacjoname
zaoczre.
Spo$6d tych 138 os6b 102 absolwert6w(13, 9l %) podjglopracazawodowq,w tyrn 5
(3,6 %)pozagranicamiPolski;w NoNegii - I osoba,Irlandii - 2 osoby,w. Bt4anii - I
osoba,w Niemczech- 1 osoba).67 os6bpracujena podstawieunowy o pracA,7 na umowg
- zlecenie, 4 osoby s4zatudnione na okrespr6bny, 3 na zastgpstwo,6 osdbprowadziwlasne

firmy, 7 pracuje bez umo$y, 7 pomaga w rodzinnej dzialalnosci gospodarczej /
gospodarstwie
rolnym,2 osobypodalyodpowiedZ,,naimej podstawie"36 os6b(26, 09 %)
zatrudnienia'
brak
dellaruje
zawodach:architekt (3 osoby, w tym I
AbsohvenciPPWSZpodjgli pracaw nastQpuj4cych
osoba,kt6ra l4czy lfiacQw charakterzearchitekta na podstawie umowy zlecenia z prac4
na umowie),architeklwnqtrz (2), architekt- keslarz (1), pielqgniarka(32
recepcjonisty
osoby,w tym 1 za granic4),pielggniarz(3 osoby)' mgr pielggniarstwa(l), ratownik
/
zajqciowy(1),fizjoterapeuta
/ terapeuta
(7 os6b),fizjoterapeuta
medyczny(4),fizjotempcuta
opiekun osoby niepehrosprawnej(1), koord)'nator medyczny (1 osoba absolwent RM),
recepcjonista(2 osoby, w tym I osob4 kt'6ra l4czy pracq w charakterzearchitekta na
podstawieumowy zleceniaz prac4 recepcjonistyna umowie), przedstawicielhandlowy (2),
(1), sFzedawca(7 os6b,w tym 1 w lrlandii), specjalislads sprz€dazy(1),
ekspedientka
kasjer(2), urzgdnik(1), technikprac biurowych(1), pracormikbiurowy (1)' referent(2),
(1 - w
sekretazszkoly(l), bibliotekarz(1), stolarz/ projektant(1), stolarz(1), budowlaniec
Norwegii),spawacz(l), operatorprodukcji(1), dekarz(1),monter(1)"opiekunkado dzieci(2
(1 osoba- w W. Brytanii), kucharz(l), pracou'nik
osoby),opiekunka(2), housekeeper
obslugi w szybkiej gastronomii(1), kelner / barman(2), kierowca (2), rekruterka(1), rolnik
(1 w Irlandii).
(1),strazak(1),magazynier
Na p',tanie dotyczqcerejestracjiw ulzQdziepracy 4 osobyudzielily odpo\\iedzi Nie jestem i
nigcly po ukonczeniu studi|w nie by'lem ,hylam zareiestrow'an! /w utzgdzie ptacy, 8
absolwent6wbylo w chwili wypelniania ankiety zarcjestrowanychjako osoby bezrobotne,
126os6bnieodpowiedrialona to p) lanie
naukQ:na studiachI slopnia(1 osoba).I1
kontynuowalo
Ponadto54 (39, 13 %) absolwent6w
stopnia(42 osoby),na jednolitych studiachmagisterskich(3 osoby) oraz podyplomolvych(8
os6b).Sposrddlych 54 os6b, kt6re konb'nuowali nauk92 osoby podiQlystudia na PPwsz'
na innejuczehi).84 osoby(60,87%) nie podjqlydalszejnauki.
natomiast

2.4.Rapott samooceny
Zgodniez Llchwalq nr l/2013 SenatuPPWSZw Nowym Targu z dnia I lutego 2013
roku w sprawie orgakizacji i finkcjonowania UczelnianegoSystemuDoskonaleniaJakoSci
K.sztalceniaw PPWSZw Nowyn Targu oraz w opatciu o przygotowanyprzez Uczeltiany
Inst5'tutach,
dla odpowiednich
wz6rraportu,w poszczeg6lnych
Zesp6lds.JakogciKsztalcenia
kierunk6w studi6w, zostaly sporz4dzoneRapofiy samoocenydotyczqceroku akademickiego
20t4D015.
Rapotly samoocenyobejmowalyanalizqnastqpuj4cychzagadnieiidotyczqcychdarego
kierunkustudi6w:
zajEi,
1) jakodi prowadzonych
2) warunki ksztalcenia,
3) programyksztalcenia,
4) weryfikacjgzakladanychefekt6wksztalcenia,
nalematLs?talcenia.
do informacji
5.; dostqp
6) prowadzeniebadarinaukowych(dotyczy kierunku studi6wdrugiegostopnia),

j akodciksztalcenia,
7) ocenepodjqtychdzialariw celu udoskonalenia
8) opracowaniei wdrazaniewlasnychprocedurdoskonaleniajaloSciksztalcenia,
e) propozycje zmian w funtcjonowaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakogci
Ksztalcenia.

IV, Wnioski wynikaj 4cez Raportdwsqmoacen!
Ad 1. Jako3dprowadzonych zaj96 studenciwszystkichkierunl6w studi6w dokonali oceny
realizowanych dla kierunku zaj96 dydaktycznych. Dla wigkszo6ci kieruntdw studi6w
dokonano hospitacji zajQd dydaktycznych. oceny prowadzenia zajEi przez nauczycieli
akademickich nie wykonano dla czterech kiemnk6w studi6w - hospitacje zostaly
zaplanowanew roku akademickim20I 5/20I 6,
Ad, 2, Warunki ksztalccnia dlo wszystkichkierunk6wooenionezostalyna poziomie
dobrymi bardzodobrym.Pomimodobrychocen,zgodniez uwagami,nale2y:
1) doposazyd,unowoczesnii i zmniejszydusterkowo66sprzgtumultimedialnegow salach
dydaktycznych,
2) dostosoulnvai liczebnoid grup do specyfiki kieruntu studi6w i potrzeb wynikajqcychz
rcalizacji przcdmiotu,
3) wydlu2ryC
czaspracy wypozyczalnii czytelni do p6znychgodzinpopoludniowych.
Dostgp informacji dla student6w dotycz4cy toku studi6w, w ocenie student6w
wszystkich kierurk6w, jest dobry. lnformacje s4 przekazywanena bie24co na shonie
intemetowej, na tablicach ogloszeri i \ir' miarg potzeby bczpo6rcdniodo starosty roku.
Sporadyczniepojawiajq sig opinie student6w o otzlm).waniu informacji o zmianach w
planowanychzajgciachz nieodpowiednimwlprzedzeniem.W ramachzapewnieniawysokiej
jakodci procesudydaktycznegonauczycieleakademiccyprowadz4konsultacjedla student6w.
Ad. 3. Programy ksztalcenia - programykszlalcetia dla poszczeg6lnychkieruntrr6wstudi6w
s4zgodnez misj4 Uczelrri,koncepcjeksztalceniasp6jnesq z celami oke6lonymi w stralegii
rozwoju Uczelni. Efekty ksztalceniadla kazdegokierunku studi6w zgodne s4 z Krajowlni
RamamiKwalifikacji. INtytutowe Komisje ds. JakoSciKsztalceniazadeklarowalypoprawne
pr4pisanie punkt6w ECTS do poszczeg6lnych pEedmiot6dmodul6w ksztalcenia,
dokonl'lvalie analizy czasupmcy student6w,jaki potrzebujqna wykonl'lvanie powierzonych
im zadai poza zajqciarr'iw bezpojrednimkontakciez nauczycielem.
w
W wiqkszosci Inst).tuty wsp6lpracuj4 czl.rnie z otoazeniem spoleczno-gospodarczym
praktyk
poszczeg6lnych
kienDkdw
ramachokredlonychpzedmiot6w oraz
zawodowychdla
studi6w. Wsp6lpracataka pozwalana biezqcqznajomoscwlnagaf i zapotzebowa.niarynl-u
pmcy. Wsp6lpracatajest nonitolowana i dokumentowanaw poszczeg6lnychInst)'tutach.
Pomimo, iz dla wszystkich kierunk6w studi6w pozyskiwana jest od podmiot6w
pEyjmuj4cych student6wna praktyki, opinia o praktykantachw zakesie osi4ganychefekt6w

ksztalcenia,slusznl'n wydaje sig opracowanieLatzldzia badavrczegodla kazdegokierunku
studi6w.
Ad, 4. Weryfikacja zakladanycb efekt6w ksztalcenia Instltutowe Komisje ds Jakosci
Ksztalceniapoz]'t)-wnie oceniajq mozliwo(ci werldkacji zakladanychefekt6w ksztalcenia
(sFawdzalnosi efelt6w ksztalcenia, pflesttzegaliie procedury zatwierdzat\ia ptuc
dlplomowych, dob6r recenzent6w prac dyplomowych zgodnte z ich kompetencjami i
posiadanyrn do6wiadczeniem, weryfrkowanie jako5ci recenzji prac dypiomowych,
pzestrzeganieprocedurypmc d)?lomowych, zasadydokumentowaniasposob6wweryfikacji
efekt6wkszralcenia,weryfikacja efekt6w ksztalceniauzyskanychw w)'niku odbyciapraktyk,
ksztalcenia)'
pozyskiwaniewiedzy od nauczycieliw zakresiedoskonaleniajakoSci
Pojawiajq siQ nieliczne negatnne opinie sludentdw dotyczqce pzcstrzegalia zasad
zaliczantaprzedrriotowzawartychw Regulaminiestudi6w oraz ocenianiastudent6wwedlug
cz),telnychzasad.
UwagQ nalezy zwr6ci6 na \\yflaanie ptzez nauazycieli akademickich wliczanych do
minimum kadrowegodla darego kierunku studi6w, na temat realizacji zakladanychefekt6w
ksztalceniai propozycji ich ewentuahegokorygowania
Ad. 5. Dostgpdo informacji na temat ksztalcenia wi€kszodistudent6wposzczeg6hych
kierunk6wstudi6wpozyf'vt'nie oceniadostgpdo informacji na tematprocesuksdalcenia na
przedmiotach,stonie internetowejczy tablicy ogloszef.
poszczeg6lnych
Arl, 6. Prowadzeniebadarinaukowych(dotyczykicrunku studi6wdrugiegostopnis)- w
roku akademickim 2014/2015 w Uczelrf realizowano studia II stopnia tylko w zakresie
kieruku pielEgniarstwo.Nauczycieleakademiccyprowadz4badanianaukowe,co znajduje
pracownik6w.
potwierdzeniew indywidualnychsprawozdaniach
Ad. ?, Ocena podjgtych dzialai w celu udoskonalenia jako3ci ksztalcenia Inst)4utowe
Komisje <ls.JakodciKsztalceniadla wigkszoscikierunk6w studi6w,dobrzeoceniaj4dzialania
jakoici ksztalcenia.
podejmowane
w zakresieudoskonalenia
Dzialania te dotycz4 gl6wnie weryfikowania czasu pracy studentai korekty przypisanych
punkt6w ECTS, doboru sposob6wweryfikowania efekt6w ksztalcenia,uaktualnia a tresci
stosowaniaprzekazumultimedialnego
ksztalceniai zalecanejliteratury, powszecbniejszego
o€z stosowaniametodaktl'wizujqcychstudent6wna zajgciachAd. 8, Opracowaniei wdraianie wlasnychprocedur doskonaleniajakoSciksztalcenia
Insotutowe Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia opracowuj4 i wdrazaj4 wlasne procedury
doskonaleniajakosci ksztalcenia, zgodre ze specylft4 kierunku. W3r6d najwa2niejszych
dzialaf nalezywskazaddoskonalenienazgdzi badaniaopinii student6w,szczeg6lowypodzial
obowi4zk6wpomigdzyczlonk6w Inst)'tutowychKomisji ds.JakosciKsztalcenia,zwigkszenie
czgstosciprowadzeniahospitacji zajgi dydaktycznych.
Ad. 9. Propozycje zmian w funkcjolowaniu UczelnianegoSystemu l)oskonalenia
Jakosci Ksztalcenia w minionym roku akademickim InstJ'tutoweKomisje ds. Jako3ci
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KsztalceniazloZyly nastgpuj4ceprcpozycjezmian w funkcjonowaniuUczelnianegoSystemu
Doskonalenia
JakoiciKsztalceda:
1) publikowanieinfomacji na tematfunlcjonowania USDJK na stonie internetowejUczelni
2) uwzglgdnieniesatysfakcjistudentajakoodbiorcyuslug edukacyjnych.

V, Wnioski ze sprawozdaniaProrektorads,studenckich
W zakresie oceny jakodci prowadzonych zajg6 dydaktycznych podjgto ilzialania
zwiqz.ane7.ocen4nauczycieli akademickich,ocen4zajgi,przez studeit6w, hospitacj4zojgi
dydaktycznych.
W zakresiemonitorowaniai doskonaleliaprogmm6wksztalcenianadzorowanokorektg
progmm6w ksztalcenia zwi?zatq z dostosowaniemprogam6w ksztalcenia do wymog6w
Rozporz4dzenlaz dria 3 pu2dziernka 2014roku w sprawiewarunhdwprowadzeniastudi6w
na olceilonlm kierunku i poziomieksztalcenia.
W zakesie monitorowania warunk6w ksztalcenia,podjgto prace nad. zatz4dzeniem
Rektora w sprawie wprowadzeniaregulaminu ptzyznawaniawsparcia oraz dysponowania
Srodkami dotacji na zaduia zwi4zate ze stwazmfem studentom, bgd4cym osobami
niepelnospraunymi,warunk6wdo pelnegoudzialu w procesieksztalcenia.
W zakresieoceny dostgpnodciinformacji na temat ksaalccnia, wprowadzonozasady
potwierdzania
efekt6wuczeniasiQUchwalaSenatuz dnia 19czei.wca
2015roku.
Proponowanedzialaniamajqcena celu poprawgjakosci ksztalceniaw Uczelni dotycz4:
1) intensyfikacji dzialan promocyjnychi infomacyjnych dotycz4cychmozliwosci oceniania
pracynauczycieliakademickichza pomoc4ankiet studenckich,
2) wprowadzenie zasad archilvizacji dokumcntacji z;wiqzarLel z rcalizaciE za:Qt,
dydalfcznych i weryfikacj4 efekt6w ksztalcenia,okreslonychw zarzqdzeniuRektom z
dnia24 lipca2015roku.

Vl. Wnioski ze sprawozdaniaProrektorads. trauki
W zakesie ocenykwalifikacji i kompetencjinauczycieliakademickichoraz akt)vmoSci
naukowo-badawczejUczelni, przedstawiono dane dotyczqce doskonaleniu kompetencji
nauczycieli akademickich,ocengdzialalnoSciBiblioteki i k6l naukowych,ocelg aktlwnosci
naukowo-badawczej Uczelni oraz oceng aktywnoSci naukowo-badawczej nauczycieli
akademickich.
W zwiqzku z brakiem aktywnoSci naukowo-badawczejnauczycieli akademickich
proponouTane
sqnastgpujqcedzialania:
l) opracowaniesystemuwsparciarozwoju wlt62niajqcych sig nauczyoieliakadernickich,
2) wprowadzeniekompleksowegosystemumonitorowaniadorobkunaukowego,
3) monitorowanieindlwidualnego rozwoju naukowegonauczycieliakademickich,
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przez
4) opracowaniezasadpodejmowaniabadannaukowychi prac naukowo-rczwojowych

i rozwoJu'
doichrozpoczgcia
im warunk6w
i stworzenie
akademickich
nauczycieli

naukowe)'
5) wlqczeniestudent6wdo wsp6lpracyprzy prowadzeniubadarinaukowychftola
na
6) intensyfikowanie dzialari w staraniacho pozyskanie Srodk6w z Unii Europejskiej
badanianaukowe,
pozyskiwaniaSrodk6w
7) opracowaniemechanizm6wmotywacji prowadz4cychbadaniado
nate dzialalnoii.
doktorat
8) sfi{ozerfe systcmuwsparciadla nauczycieliakademickichpragn4cychuzyskai
jako 4auczyciele
PPWSZ.
lub habilitacjE

VII. Wnioski ze sprawozdaniaProrektorads' rozwoju i wsp6lpracy
Dokonanooceny mobilno3ci student6wi pracownik6w Uczelni, oceny bada:rialos6w
absolwent6w oraz dzialalnoSci Dzialu Promocji, Wsp6lpracy i Monitorcwania Kaier
Zawodo\tych.
W zaloesie dzialari maj4cych na celu poprawg jako6ci ksztalcenia w Uczelni'
realizacjgnastgpuj4cychcel6w:
zaproponowano
1) wzrost atrakcyjnosciomz poszezenieoferty dydaktycznejw ramachstudi6w I i II stopnia
- dzialania:utwozenie nowych kierunk6w studi6w, nowych specjalnoScina kierunkach
istniej4cych, studi6w lI slopnia dla kierunk6w istniej4cych, stwozenie oferty studi6w
podyplonrowych,organizowanickurs6w doskonalqcycb.rozszetzenieofety ksztalcenia
studeot6w w jqzykach obcych, przygotowanie Uczelni do przyjmowania student6w
zagraticznych w mmach programu Erasmus Plus, wprowadzenie metod i technik
ksztalcenia na odleglosi (e-leaming), doskonalenie program6w i ofert praktyk
zawodowych;
2) optymalizac:awewrqtrznego systemu zapewnienia jako6ci ksztalcenia dzialania:
korzystaniew procesieksztalceniaz wykladowcdwz innych uczelni,jednosteknaukowobadawczychoraz praktyk6w - pracownik6w wybftnych psedsigbiorstw, rozszezenie
iniastruktury dydaktycznej(budowahali spotowej), doskonalenieobslugi dydaktycznej
procesuksztalcenia;
3) umigdzlnarodowienieUczelni - dzialania: przygotowaniepodstawowych lversji strony
intemetowe Uczelni w jgzykach obcych, wspieranie mobilnoici student6w w ramach
migd4nrarodowych progam6w edukacyjnych oraz um6w zawartych przez Uczelnig,
zorganizowanie i uruchomienie plahych studi6w dla obcokajowc6w w jEzyk-u
angielskim, wprowadzenie podw6jnego dlplomowania absolwent6w w kooperacji z
uczelniamizagranicznymi.

t2

VIII. Plan dzialai maj{cych na celupoprawgjskosciksztalceniaw ppWSZ
w NowymTargu
Proponowanedzialaniamajqcena celu poprawgj ako3ciksztalceniaw Uczelni dotycz4:
1) oceny jako3ci piowadzonych zajgd dydaktycznych przez intensyfikacjgdzialai
promocyjnych i informacyjnych dotyczqcyohmo2lilvo6ci oceniania pracy nauczycicli
akademickich za pomoc4 ankiet studenckich oraz zwiEkszenie czgstoSci i
systematycznosci
prowadzeniahospitacjizajQ6dydaktycznych;
2) poprary warunk6w ksztalceniapruezpoprawQwyposazeniasal dydaktycznychw sprzgt
multimedialny,kontrolg liczebnoScigrup dydaktycznychstosowniedo specyfiki kierunku
studi6w i potrzeb wynikaj4oych z realizacjt przedmiotu, wydlu2enic czasu pracy
wypozyczalnii cz]'telni do p6Znychgodzinpopotudniowych;
3) doskonaleniaprogram6w ksztalceniaprzez opracowanienazgdzia badawczego
dla
wszystkichkierunk6w studi6w, umo2liwiaj4cegopozyskiwa.tieopinii o praktykantachw
zakesie osi4ganychefekt6w ksztalcenia od podmiot6w przyjmuj4cych student6wna
praLlyki;
4) doskonalenialposob6wokre3laniai lveryfikowaniazakladatrychefekt6wksztalcenia
przez poznawaniecorccznej opinii nauczycieli wliczanych do minimum kadrowegow
zakresie korygowania efekt6w ksztalcenia oraz wprowadzenie zasad archiwizacji
dokumentacji zwi4zaarc: z rcalizacj4 zaj96 dydaktycznych i weryfikacj4 efekt6w
ksztalcenia,okreglonychw zarz4dzeniuRektoraz dnia 24 lipca 2015roku,
5) doskonalenie funkcjonowania USDJK pzez publikowanie informacji m temat
funkcjonowaniaUSDJK na stronieinlernetowejUczelni;
6) zwigkszenia aktlynoSci naukowo-badarvczejnauczycieli akademickich przez
dzialaniawskazanepzez Prorektorads.nauki (pkt VI niniejszegoSprawozdania),
7) wzrostu atrakcyjnoScioraz poszerzeniaoferry dydakfycznejw ramachstudiriwI i II
stopnia pzez dzialania wskazanepzez Prorckton ds. wsp6lpracy i rczwoju (pkt VII
niniejszegoSprawozdaaia),
8) opt''rnalizacja wewngtrznego systemuzapewnieniajakojci kszt^lce\ia przez dzialallla
wskazanepzez Prorektorads. wsp6lpracyi rozwoju (pkt VII niniejszegoSprawozdania),
9) umigdzynarodowienieUczelni przezdzialaniawskazaneprzezPrcrckora ds. wsp6lpmcy
i rozwoju (pkt VII niniejszegoSprawozdania).

Pzewodnicz4cy
Uczelnianej Komisji ds. JakoSciKsztalcenia

a<4

No y Targ,30.12.2015

ol Dar]dta LLzKa
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