
Sprawozdanie z funkcjonowania Uczelnianego Systemu
Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia w PPWSZ w Nowym Targu

w roku akademicl<rm 201412015

I. Wprowadzenie

Sprawozdanie jest podsumowaniem funkcjonowania Uczelnianego Systemu
Doskonalenia Jal<oSci Ksztalcenia (USDJK) w ramach poszczeg6lnych obszar6w
podlegaj4cych monitorowaniu. Opis konkretnych dzialai prowadzonych w roL-u akademickim
2014/2015 pnez Inst)'tutowe Komisje ds. Jakodci Ksaalcenia zawarty zostal w
szczeg6lowych taportach opracowanych ptzez wladciwe zespoly monitoruj4ce jako56
ksztalcenia na poszczeg6lnych kierunkach studi6w. Rapofiy te, zgodnie z wymogami, zostaly
zlozone do Uczelnianej Komisji ds. JakoSci Kszialcenia w PPWSZ w Nowym Targu.

Uczelniany System Doskonalenia Jakoici Ksaalcenia w PPWSZ w Nowym Targu
stanowi caloksztalt zasad i instrukcji postQpowania oraz dzialaf bezpoSrednio zwiqzanych z
zapewnieniem, utrzymaniem i doskonaleniem procesu ksztalcenia. Okeilono w nim:
podstawowe zalo2er'ia, cele, proc€duy w]'nikaj4ce z rcalizacji ce16w, obszary oceny or.\z
strukture Dodmiot6w.

II. Zadania i struktura Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jako(ci Ksztalcenia
w PPWSZ w Nowym Targu

1. Cele i zadania USDJK

Cele, zadania oraz stmkturg Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakoici Ksztalcenia
(USDJK) okeSla Uchwala nr 1/2013 Senatu PPWSZ w Nowyn Targu z dnia I lutego 2013
roku w sprawie otganizacji i fu kcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakoici
Ksztolcenio w PPl4/SZw Nowym Targu.

Podstawowym celem USDJK, obejmuj4cego swoim zakresem funkcjonowania
nauczycieli akademickich omz student6w wszystkich kierunl6w, poziom6w i form studi6w
jest zapewnienic ksaalcenia na najwyiszlm poziomie przez:

1. planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego,
2. systematyczn4 kontrolg i analizg jakosci ksztalcenia"
3. podejmowanie dzialari na rzecz podnos2enia kwalifikacji nauczycieli akademickich,
4. podejmowanie dzialan udoskonalajqcych proces kszlalcenia.

W;'nikiem dzialan systemu ma byd przede wszystkim zwigkszenie kor*urencyjnoSci i
przejzysto6ci oferty edukacyjnej PPWSZ oraz uzyskanie przez absolwent6w kwalifikacji



pozqdanych na r]'irku pracy. Ponadto ci4gle doskonalenie jakosci ksztalcenia przez
systematyczn4 oceng, analizg i modldkacjg procesu dydaktycznego.

Dziatania USDJK w PPWSZ w Nowym Targu obejmuj4 w szczeg6hoSci:
1. monitorowani€ i doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich,
2. oceng jako3ci prowadzonych zajgi dydaktycznych,
3 " monitorowanie i doskonalenie program6w ksztalcenia,
4. weryfikacjg zakladaaych efekt6w ksztalceni4
5. ocenq dostgpnosci informacji na temat ksztalcenia,
6. monitorowanie walunk6w ksztalcenia.
7. ocenQ mobilnoici student6w,
8. badanie los6w zawodowych absolwent6w Uczelni,
a. oceng akr) wnoSci naukouo-badawczej.

2. Struktura USDJK

Nad funkcjonowaniem systemujakolci ksztalcenia w PPWSZ w Nowlm Targu w roku
akademickim 2014/20154 sprawowal nadz6r JM Rektor prof. dr hab. Iwon Grys.
Za tealizacjE cel6w i zadaf USDJK w PPWSZ w roku sprawozdawczym odpowiadal
Uczelniany Zesp6l ds. Jakoici Ksztalcenia w skladzie:

1 Prorektor ds. studenckich - drn. med. Ewa Ziarko,
2. Prorektor ds. nauki - dr Maciej Hodorowicz,
3. Prorektor ds. rozwoju i wspdlpracy - dr n. med. Marcin Wrofski,
4. Czlonkowie Uczelnianej Komisji ds. Jako$ci Ksztalcenia, 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-Pantula -
Instltut Kosmetologii, dr n. med. Arfta Ozel Nowak - InstJ4ut Pielggniarstwa, dr
Danuta Fus Inst)'tut Rato\anictwa Medycznego, dr Leszek Ko\ranetz jako
przewodnicz4cy Komisji lnst)'tut Tuystyki, Rekeacji i Ochrony Srodowiska.
Ponadto mgr Monika Krapik-S6jka - pracownik administracyjny Dzialu Nauczania i
Spraw Studenckich i Kamil Tarnowski przedstawiciel studentdw oraz Kinga
Matuszek - pEewodnicz4ca Samorz4du Studenckiego.



III. Dzialania Uczelnianego Zespolu ds. Jakoici Ksztalcenia
oraz Uczelnianej Komisji ds. Jako6ci Ksztalcenia

1, Zakres dzialania

Uczelniary Zesp6l ds. Jakosci Ksztalcenia (UZdsJK) oraz Uczelnia.na Komisja ds.
Jakoici Ksztalcenia (UKdsJK) zostala utworzona w lutym 2014 roku zgodnie z zasadarnjl
okrcSlorymi w Ucrlrale nr l/2013 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia I lutego 2013 tobu
14) sprav)ie otganizacji i fukkcjonoy'ania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakoici
Ktztalcehia w PPll/SZ w Nowym Tatgu, na mocy Zarzqdzenia nr 9/2013 Rekora ppWSZ w
Norrytn Targu z dnia 21 maja 2013 roku te spr.Mie powolania [Jczelnianej Komisji ds.
Jakoiici Ktztalce ia oraz Zarzqdzenia nr 10/201 3 Reldora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 24
majq 2013 roku w sprowie powolania Uczelnianego Zespolu rls. Jakoici lkztalcenia w
PPll/SZ w Nowym Targu.

Procedury dotycz4ce funkcjonowania systemu doskonalenia jakoSci ksztalcenia w roku
akademickim 201412015 byly przeprowadzane zgodnie z Uchwatq nr 1/2013 Senatu ppWSZ
v Nowym Targu w sprawie organizacji i fuhkcjonowania l]czelnianego Systemu
Doskonalenia Jakoici Ksztqlcenia w Podhalafisbiej Panstwo\tej Wy2szej Szkole Zar)odo ej w
Nowym Targu oraz Zarzqdzeniem nr 32/2013 Relctora PPWSZ w Nowym Taryu z dnia 25
pahlziernika 2013 roku w sprav)ie wzor1w dokumentIw dotyczqq)ch funkcjonowania
Uczelnianego Systeuu Doskonalenia Jakoici Klztalcenia yt PP\4/SZ w Nowym Targu.

Do podstawowych zadaf Uczelnianego Zespolu ds. JakoSci Ksztalcenia nale2y w
szczeg6lnoSci:
1) projektowanie i doskonalenie USDJK,
2) ustalanie polityki zapewnienie i doskonaleniajakodci ksztalcenia w Uczelni,
3) przedkladanie Rektorowi propozycji zmian dotyczqcych doskonalenia jakodci ksaalcenia

w Uczelni,
4) ustalanie zasad gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji na tematjakoSci

ksztalcenia.

Do zadari Uczelnianej Komisji ds. Jakodci Ksztalcenia, naleZy w szczeg6lnosci:
1) udzial w pracach Uczelnianego Zespolu ds. Jako(ci Ksztalcenia,
2) okedlanie procedur postQpowania diagnostycznego,
3) ocena wdmzania USDJK w Inst)'tutach i wsp6lpraca z przewodnicz4cymi Instytutowych

Komisii ds. Jakodci Ksztalcenia,
4) sporz4dzanie sprawozdania z fi.ulcjonowania USDJK wraz z wnioskami sluz4q,rni jego

doskonaleniu.

W zakesie prac wykonanych ptzez UZdsIK oraz UKdsJK w roku akademickim
20 1 4 / 20 1 5, nalezy w skozac :
1) analizg informacji przygotowanych przez IKdsJK na

przedmiotowycb./modulowych efekt6w ksztalcenia,
temat osi4gania



2) analizg informacji zawartych w raportach samooceny opmcowarych przez IKdsJK,
3) analizg sprawozda.f Prorektora ds. studenckich, Prorektora ds. nauki oraz Prorektora ds.

rozwoju i wsp6lpracy dotycz4cych funlcjonowania USDJK w PPWSZ w Nowym Targu.

2. Badania jakoSciowe

Skuteczne fi.r*cjonowanie USDJK zale2y od prawidlowego doboru metod i narzEdzi
slu24cych monitorowaniu, weryfikacji i analizy jakoSci ksztalcenia, w tlm pozyskiwania
opinii czlonk6w spolecznoSci akademickiej, przede wszystkim student6w, na temat
poszczeg6lnych elemenl6w funkcjonowania systemu w Uczelni. Temu celowi sluzq w
PPWSZ badania ankietowe.

2.1, Ankieta oceny zaj96 dydaktycznych (lnkiets El,sluacyjna)

Celem przeprowadzania ankiety oceny zajE| dydaktycznych (Ankiety Ewaluctcyjne)
w{r6d student6w jest monitorowanie i podnoszenie jako6ci tych zajgt oraz realizowanie
polityki kadrowej Uczelni. Ankieta jest jednlan z element6w wchodz4cych w zakres
procedruy oceny nauczycieli akademickich, czym zajmuje sig Komisja ds. Oceny Nauczycieli
Akademickich.

Ocena nauczycie)i al<ademickich to kilkuetapowa procedva. Nyniki Ankiety
hralua.yjnej i hospitacji zajgi dydaktycznych oraz Formularz oceny nauczyciela
akademickiego wpelniony przez pracownika trafiaj4 do oceny D).rektora Insb4utu. Po ocenie
Dyrektor4 nauczyciel akademicki zapoznaje siQ z opiniq przelozonego, co poswiadcza swoim
podpisem. Tak skompletowana dokumentacja stanowi podstawg oceny dzialalnosci
pracormika przez Komisjg ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

W ramach procedur kontroli jakoSci w PPWSZ wdrozono og6lnouczetdany system
permanentnej oceny nauczycieli pzez student6w. Kwestionariusze ocen s4 dostgpne dla
studert6w online na stronie intemetowej Uczelni, co pozwala na aronimo\t4 oceng ka2dego
nauczyciela na bie2qco (dwa razy w roku, po kazdym semestze w trakcie trwada sesji).

Zgodrie z ptzyjgtq zasad1 Ankieta Ewaluacyjno przeprowadzana byla wdr6d wszystkich
nauczycieli akademickich niezaleznie od tlpu zawieranej umowy z Uczelni4 (umowa o pracq,

umowa o dzielo), kt6zy prowadzili zajgcia w roku akademickim 2014/2015. DIa
poszczeg6lnych kierunk6w studi6w wypelniono nastgpuj4ca liczbg ankiet:

semestr zimowy 20 I 4/201 5 :
architektwa i urbanistyka 42
filologia angielska 26
filologiapolska 59
fizjoterapia 143'
gospodarkapzestzenna 43
inzl.nieria Srodowiska 45
kosmetologia 100
pielggniaistwo 292



ratownictwo medyczne

turystyka i rekreacja
74
t29

semest letni 2014/2015:
architektura '71

frlologia angielska 18
hlologia polska 8'7
frzjoterapia 224
gospodalkaprzestrzenna 44
inzyferia Srodowiska 52
kosmetologia 126
pielggniarstwo 247
ratownictwo medyczne 46
hrystyka i rckeacja 155

W ramach Ankiety Ewaluacyjltej studenci proszeni sq o ustosunkowanie sig do
nastQpuj4cych kwestii :
1) Czy zajqcia odbywaly sig regulamie?
2) Czy zajEcla rozpoczynaly siq purktualnie?
3) Czy zajEcia odbywaly sig w pehym wymiaze czasowym?
4) Czy informacje o tematach zaj96 i wyrnaganiach egzaminocyjnych (zakes materialu,

forma zaliczenia itp) byly jednoznaczrie okeslone i podane z odpowiednim
wlprzedzeniem?

5) Czy tre36 zajQ6 odpowiadala tematowi zajQi?
6) Czy treilbylaprzekazywana w zrozumialy spos6b?
7) Czy tre{,6 bylaprzekazywara w interesujqcy spos6b?
8) Czy prowadz4cy zaj9cia byl dostQpny dla student6u' w wyzlaczonym czasie konsultacji?
9) Czy provadzqoy zajEcia odnosil sig taktownie do student6w?
1 0) Czy spos6b prowadzenla zajqi sptz5lal aktlavnodci student6w?
l1)Czy odczuwa Pan-/Parf zadowolenie z poziomu nablej wiedzy bgdqcej wynikiem

wla3ciwego prowadzenia zaj 96?
Przy wlrazaniu swoich opinii studenci wybierajq jednq z czterech odpowiedzi:

zdecydowanie lak (5,0), ldczej tdk (1,0), raczej nie (3,0) i zdecydowanie nie (2,0). hierc14
wprowadzenia takiej skali jest wskazanie mocnych i slabych stron procesu dydaktycznego.

Wynjkr Ankiety Evaluacyjnej przeprowadzonej w PPWSZ w Nowlar Targu w rcku
akademickinr 201412015 w-ykazaly, 2e zdecydowana wiQkszoS6 student6w ocenia zajgcia
dydaktyczne bardzo pozl'ty.v.'nie.

W semestrze ztno*'l"rr 201412015 Srednia ocena kurs6w prowadzonych dla
poszczeg6lnych kierunk6w studi6w ksztaltowala siQ nastgpujqco:

architektura i urbarfstyka 4,74
filologia a.ngielska
filologiapolska
fizjoterapia

4 1 1

4,64
4,88

gospodarkapzestrzenna 4,58



inzynieria Srodowiska
kosmetologia
pielQgniarstwo
ratownictwo medyczne
tuystyka i rekeacja

iMlnieria Srodowiska
kosmetologia
pielggnia$two
ntownictwo medyczne
turystyka i rekeacja

Natomiast w semestrze letnim 201412015:
architellura
frlologia angielska
filologia polska
fizj oterapia
gospodarkapzestzenna 4,'/6

4 6 1

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

4,88
4,97
4,56
4,'74

4,58

4,',1 |
4,88
4,62

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 systematycznie podejmowai dzialania promuj4ce proces

urkietyzacji, ktdrego gl6myrn cclcm jest zwigkszenie (wiadomoici {rodowiska

akademickiego w obszarze jakoSci ksztalcenia oraz koniecz[ogci zaangazowania w proces

tworzenia kultury jakoSci w Uczelni. Gl6wnl'rni odbiorcami akcji, obok nauczycieli

akademickich i pracownik6w administracji, s4 studenci. Za pomoc4 strony intemetowej

przekazlwana jest inlormacja o kozysciach plyn4cych z uczestnictlva student6w w

ankietyzacji oraz aktywnosci w stmkturach systemu doskonalenia jakoSci ksztalcenia (e-mail

do student6w).

2.2. Ilospitacje zajgi dydaktycznych

W roku akademickim 2Ol4/2O15 w PPWSZ tunkcjonowala Komisja ds. Oceny

Nauczycieli Akademickich pod kierunkiem prcf. dr hab. Klystyny German. Zgodnie z

przyjgt4 w Uczelni procedur4 (w oparciu o aflykul 132 ust. 1-3 znowelizowanej ustawy z dnia

18 marca 201I Prawo o szkolnictwie wyis4m orv $66-99 Statutu PPWSZ tt Nowym Taryu)'

kazdy nauczyciel jest oce iany nie rzadziej trz raz na dwa lata. Ocena dotyczy wszystkich

nauczycieli akademickich, niezalezrie od typu zawieranej urnowy z Uczelni4.

W roku akademicknn 201412015 ocena przebiegala zgodnie z przyjgtyn

harmonogramem. Podstaw4 oceny byly hospitacje zajgi dydaktycznych preprowadzane w

poszczeg6lnych Instytutach pnez Dtlle]i.Jloft Inst]'tutu, ZastQpcQ Dyreldora lnstltutu lub

innego nauczyciela akademickiego wskazanego Fzez D)tektom Inst)'tutu. Liczba hospitacji

w poszczeg6lnych instytutach kszJaltowala siQ nastEpuj4co:



architel<tuIa

filologia angielska
frlologiapolska
piel9gniamtwo
ratownictwo medyczne

l 2
1 0
'7

44
1 l

Hospitacje wykazaly bardzo uysoki poziom pzygotowania i umiejgtno3ci prowadzenia
zajgi dydaktycznych przez zatruddonych nauczycieli akademickich. Wyniki hospitacji oraz
Ankiety Ewaluacyjnej wraz z wypelnionym Formularzem oceny nauczyciela akademickiego i

Opiniq Dtyektoru Instyt?rt stanowi4 podstawQ oceny koticowej pracownika dydaktycznego,
kt6rq przeprowadza Komisjo ds. Oceny Nauczycieli Akadernickich.

2.3. Badania los6w absolwent6w oraz pozyskiwanie danych od pracodawc6w

Zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami w roku akadcmiokim 201412015 Dzial Promocji,
Wsp6lpracy i Monitorowania Karier Zawodowych prowadzil badania los6w zawodolvych
absolwent6w PPWSZ, na podstawie porozumienia z Wojew6dzkim Urzgdem Pracy w
KEkowie. Wsp6lpraca dotyczyla monitorowania los6w absolwent6w studi6w pierwszego i
drugiego stopnia. Ankieta prowadzonajest drog4 intemetow4, na podstawie oprogramotania
udostgpnionego pzez Woje$r'6dzki Urz4d Pncy. Udzial vr' bada.niu jcst dobrov/oliy. Dane
zbierane s4 wsr6d absolwent6w Uczelni z danego rocznik4 rok po ukoriczeniu przez rich
studi6w, totez w chwili obecnej dysponujemy danlmi statystycznymi dotycz4cymi rocznika
2011/2012, zebranymi podczas badania przeprowadzonego w 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,
Ponadto zgodnie z powyzszymi zasadami od absolwent6w rocznika 2014/1015 zostaly
pobrane formularze zgody, na podstawie kt6rych twozonajest baza danych. Dane dotyczqce
tego roaznika absolwent6w bgd4 zbierane i analizowane od czerwca 2016 roku,

W roku akademickim 2012113 slat\rs absolwenta PPWSZ w Nowym Targu uzyskalo
659 os6b. Kweslionariusz arkiety przeslano w dn. 17.09.2014 r. do 518 absolwent6w, kt6rzy
w1'razili zgodg na przeprowadzenie badania. 49 os6b zmienilo adrcs poczty intemetowej,
w zwi4zku z czym nie otr4,nalo kwestionariusza. Og6lem kwestionariusz ankiety odebralo
wigc 465 absolwent6w. Infomacjg zwrotn4 nadeslalo 138 os6b.
Szczegdlowe dane dotycz4ce absolwent6w PPWSZ rocznika 2012ll3ksztaltuj4 sig
rlastgpujqco. W badaniu wziglo wlzitl1. 138 'Js6b, 76 o/o z nich stanowily kobiety, natoniast
24 Yo mg2czy2t| 110 ankietowanych (79,11 %) Dkoiczylo na PPWSZ studia I stopnia
(licencjackie), natomiast 28 os6b (20, 29 %) studia II stopnia (magisteNkie). 78 os6b
(56, 52 %) spoSr6d ankietowanych ukoriczlo studia stacjoname dzienne, a 60 (43, 48 %)

niestacjoname zaoczre.
Spo$6d tych 138 os6b 102 absolwert6w (13, 9l %) podjglo praca zawodowq, w tyrn 5
(3,6 %)poza granicami Polski; w NoNegii - I osoba, Irlandii - 2 osoby, w. Bt4anii - I

osoba, w Niemczech - 1 osoba). 67 os6b pracuje na podstawie unowy o pracA, 7 na umowg
- zlecenie, 4 osoby s4 zatudnione na okres pr6bny, 3 na zastgpstwo, 6 osdb prowadzi wlasne



firmy, 7 pracuje bez umo$y, 7 pomaga w rodzinnej dzialalnosci gospodarczej /

gospodarstwie rolnym, 2 osoby podaly odpowiedZ ,,na imej podstawie" 36 os6b (26, 09 %)

dellaruje brak zatrudnienia'

Absohvenci PPWSZ podjgli praca w nastQpuj4cych zawodach: architekt (3 osoby, w tym I

osoba, kt6ra l4czy lfiacQ w charakterze architekta na podstawie umowy zlecenia z prac4

recepcjonisty na umowie), architekl wnqtrz (2), architekt - keslarz (1), pielqgniarka (32

osoby, w tym 1 za granic4), pielggniarz (3 osoby)' mgr pielggniarstwa (l), ratownik

medyczny (4), fizjotempcuta (7 os6b), fizjoterapeuta / terapeuta zajqciowy (1), fizjoterapeuta /

opiekun osoby niepehrosprawnej (1), koord)'nator medyczny (1 osoba absolwent RM),

recepcjonista (2 osoby, w tym I osob4 kt'6ra l4czy pracq w charakterze architekta na

podstawie umowy zlecenia z prac4 recepcjonisty na umowie), przedstawiciel handlowy (2),

ekspedientka (1), sFzedawca (7 os6b, w tym 1 w lrlandii), specjalisla ds sprz€dazy (1),

kasjer (2), urzgdnik (1), technik prac biurowych (1), pracormik biurowy (1)' referent (2),

sekretaz szkoly (l), bibliotekarz (1), stolarz / projektant (1), stolarz (1), budowlaniec (1 - w

Norwegii), spawacz (l), operator produkcji (1), dekarz (1), monter (1)" opiekunka do dzieci (2

osoby), opiekunka (2), housekeeper (1 osoba - w W. Brytanii), kucharz (l), pracou'nik

obslugi w szybkiej gastronomii (1), kelner / barman (2), kierowca (2), rekruterka (1), rolnik

(1), strazak (1), magazynier (1 w Irlandii).
Na p',tanie dotyczqce rejestracji w ulzQdzie pracy 4 osoby udzielily odpo\\iedzi Nie jestem i

nigcly po ukonczeniu studi|w nie by'lem ,hylam zareiestrow'an! /w utzgdzie ptacy, 8

absolwent6w bylo w chwili wypelniania ankiety zarcjestrowanych jako osoby bezrobotne,

126 os6b nie odpowiedrialo na to p) lanie

Ponadto 54 (39, 13 %) absolwent6w kontynuowalo naukQ: na studiach I slopnia (1 osoba). I1

stopnia (42 osoby), na jednolitych studiach magisterskich (3 osoby) oraz podyplomolvych (8

os6b). Sposrdd lych 54 os6b, kt6re konb'nuowali nauk9 2 osoby podiQly studia na PPwsz'

natomiast na innej uczehi). 84 osoby (60,87 %) nie podjqly dalszej nauki.

2.4. Rapott samooceny

Zgodnie z Llchwalq nr l/2013 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia I lutego 2013

roku w sprawie orgakizacji i finkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonalenia JakoSci

K.sztalcenia w PPWSZ w Nowyn Targu oraz w opatciu o przygotowany przez Uczeltiany

Zesp6l ds. Jakogci Ksztalcenia wz6r raportu, w poszczeg6lnych Inst5'tutach, dla odpowiednich

kierunk6w studi6w, zostaly sporz4dzone Rapofiy samooceny dotyczqce roku akademickiego

20t4D015.
Rapotly samooceny obejmowaly analizq nastqpuj4cych zagadnieii dotyczqcych darego

kierunku studi6w:
1) jakodi prowadzonych zajEi,
2) warunki ksztalcenia,
3) programy ksztalcenia,
4) weryfikacjg zakladanych efekt6w ksztalcenia,

5.; dostqp do informacji na lemat Ls?talcenia.
6) prowadzenie badari naukowych (dotyczy kierunku studi6w drugiego stopnia),



7)
8)
e)

ocene podjqtych dzialari w celu udoskonalenia j akodci ksztalcenia,
opracowanie i wdrazanie wlasnych procedur doskonaleniajaloSci ksztalcenia,
propozycje zmian w funtcjonowaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakogci
Ksztalcenia.

IV, Wnioski wynikaj 4ce z Raportdw sqmoacen!

Ad 1. Jako3d prowadzonych zaj96 studenci wszystkich kierunl6w 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
zaplanowane w roku akademickim 20 I 5/20 I 6,

Ad, 2, Warunki ksztalccnia dlo wszystkich kierunk6w ooenione zostaly na poziomie
dobrym i bardzo dobrym. Pomimo dobrych ocen, zgodnie z uwagami, nale2y:
1) doposazyd, unowoczesnii i zmniejszyd usterkowo66 sprzgtu multimedialnego w salach

dydaktycznych,
2) dostosoulnvai liczebnoid grup do specyfiki kieruntu studi6w i potrzeb wynikajqcych z

rcalizacji przcdmiotu,
3) wydlu2ryC czas pracy wypozyczalni i czytelni do p6znych godzin popoludniowych.

Dostgp informacji dla student6w dotycz4cy toku studi6w, w ocenie student6w
wszystkich kierurk6w, jest dobry. lnformacje s4 przekazywane na bie24co na shonie
intemetowej, na tablicach ogloszeri i \ir' miarg potzeby bczpo6rcdnio do starosty roku.
Sporadycznie pojawiajq sig opinie student6w o otzlm).waniu informacji o zmianach w
planowanych zajgciach z nieodpowiednim wlprzedzeniem. W ramach zapewnienia wysokiej
jakodci procesu dydaktycznego nauczyciele akademiccy prowadz4 konsultacje dla student6w.

Ad. 3. Programy ksztalcenia - programy kszlalcetia dla poszczeg6lnych kieruntrr6w studi6w
s4 zgodne z misj4 Uczelrri, koncepcje ksztalcenia sp6jne sq z celami oke6lonymi w stralegii
rozwoju Uczelni. Efekty ksztalcenia dla kazdego kierunku studi6w zgodne s4 z Krajowlni
Ramami Kwalifikacji. INtytutowe Komisje ds. JakoSci Ksztalcenia zadeklarowaly poprawne
pr4pisanie punkt6w ECTS do poszczeg6lnych pEedmiot6dmodul6w ksztalcenia,
dokonl'lvalie analizy czasu pmcy student6w, jaki potrzebujq na wykonl'lvanie powierzonych
im zadai poza zajqciarr'i w bezpojrednim kontakcie z nauczycielem.
W wiqkszosci Inst).tuty wsp6lpracuj4 czl.rnie z otoazeniem spoleczno-gospodarczym w
ramach okredlonych pzedmiot6w oraz praktyk zawodowych dla poszczeg6lnych kienDkdw
studi6w. Wsp6lpraca taka pozwala na biezqcq znajomosc wlnagaf i zapotzebowa.nia rynl-u
pmcy. Wsp6lpraca tajest nonitolowana i dokumentowana w poszczeg6lnych Inst)'tutach.
Pomimo, iz dla wszystkich kierunk6w studi6w pozyskiwana jest od podmiot6w
pEyjmuj4cych student6w na praktyki, opinia o praktykantach w zakesie osi4ganych efekt6w



ksztalcenia, slusznl'n wydaje sig opracowanie Latzldzia badavrczego dla kazdego kierunku

studi6w.

Ad, 4. Weryfikacja zakladanycb efekt6w ksztalcenia Instltutowe Komisje ds Jakosci

Ksztalcenia poz]'t)-wnie oceniajq mozliwo(ci werldkacji zakladanych efekt6w 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,

pzestrzeganie procedury pmc d)?lomowych, zasady dokumentowania sposob6w weryfikacji

efekt6w kszralcenia, weryfikacja efekt6w ksztalcenia uzyskanych w w)'niku odbycia praktyk,

pozyskiwanie wiedzy od nauczycieli w zakresie doskonaleniajakoSci ksztalcenia)'

Pojawiajq siQ nieliczne negatnne opinie sludentdw dotyczqce pzcstrzegalia zasad

zaliczanta przedrriotow zawartych w Regulaminie studi6w oraz oceniania student6w wedlug

cz),telnych zasad.
UwagQ nalezy zwr6ci6 na \\yflaanie ptzez nauazycieli akademickich wliczanych do

minimum kadrowego dla darego kierunku studi6w, na temat realizacji zakladanych efekt6w

ksztalcenia i propozycji ich ewentuahego korygowania

Ad. 5. Dostgp do informacji na temat ksztalcenia wi€kszodi student6w poszczeg6hych

kierunk6w studi6w pozyf'vt'nie ocenia dostgp do informacji na temat procesu ksdalcenia - na

poszczeg6lnych przedmiotach, stonie internetowej czy tablicy ogloszef.

Arl, 6. Prowadzenie badari naukowych (dotyczy kicrunku studi6w drugiego stopnis) - w

roku akademickim 2014/2015 w Uczelrf realizowano studia II stopnia tylko w zakresie

kieruku pielEgniarstwo. Nauczyciele akademiccy prowadz4 badania naukowe, co znajduje

potwierdzenie w indywidualnych sprawozdaniach pracownik6w.

Ad. ?, Ocena podjgtych dzialai w celu udoskonalenia jako3ci ksztalcenia Inst)4utowe

Komisje <ls. Jakodci Ksztalcenia dla wigkszosci kierunk6w studi6w, dobrze oceniaj4 dzialania

podejmowane w zakresie udoskonalenia jakoici ksztalcenia.

Dzialania te dotycz4 gl6wnie weryfikowania czasu pracy studenta i korekty przypisanych

punkt6w ECTS, doboru sposob6w weryfikowania efekt6w ksztalcenia, uaktualnia a tresci

ksztalcenia i zalecanej literatury, powszecbniejszego stosowania przekazu multimedialnego

o€z stosowania metod aktl'wizujqcych student6w na zajgciach-

Ad. 8, Opracowanie i wdraianie wlasnych procedur doskonalenia jakoSci ksztalcenia -

Insotutowe Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia opracowuj4 i wdrazaj4 wlasne procedury

doskonalenia jakosci ksztalcenia, zgodre ze specylft4 kierunku. W3r6d najwa2niejszych

dzialaf nalezy wskazad doskonalenie nazgdzi badania opinii student6w, szczeg6lowy podzial

obowi4zk6w pomigdzy czlonk6w Inst)'tutowych Komisji ds. Jakosci Ksztalcenia, zwigkszenie

czgstosci prowadzenia hospitacji zajgi dydaktycznych.

Ad. 9. Propozycje zmian w funkcjolowaniu Uczelnianego Systemu l)oskonalenia

Jakosci Ksztalcenia w minionym roku akademickim InstJ'tutowe Komisje ds. Jako3ci
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Ksztalcenia zloZyly nastgpuj4ce prcpozycje zmian w funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu
Doskonalenia Jakoici Ksztalceda:
1) publikowanie infomacji na temat funlcjonowania USDJK na stonie internetowej Uczelni
2) uwzglgdnienie satysfakcji studentajako odbiorcy uslug edukacyjnych.

V, Wnioski ze sprawozdania Prorektora ds, studenckich

W zakresie oceny jakodci prowadzonych zajg6 dydaktycznych podjgto ilzialania
zwiqz.ane 7. ocen4 nauczycieli akademickich, ocen4 zajgi, przez studeit6w, hospitacj4 zojgi
dydaktycznych.

W zakresie monitorowania i doskonalelia progmm6w ksztalcenia nadzorowano korektg
progmm6w ksztalcenia zwi?zatq z dostosowaniem progam6w ksztalcenia do wymog6w
Rozporz4dzenla z dria 3 pu2dziernka 2014 roku w sprawie warunhdw prowadzenia studi6w
na olceilonlm kierunku i poziomie ksztalcenia.

W zakesie monitorowania warunk6w ksztalcenia, podjgto prace nad. zatz4dzeniem
Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu ptzyznawania wsparcia oraz dysponowania
Srodkami dotacji na zaduia zwi4zate ze stwazmfem studentom, bgd4cym osobami
niepelnospraunymi, warunk6w do pelnego udzialu w procesie ksztalcenia.

W zakresie oceny dostgpnodci informacji na temat ksaalccnia, wprowadzono zasady
potwierdzania efekt6w uczenia siQ Uchwala Senatu z dnia 19 czei.wca 2015 roku.

Proponowane dzialania majqce na celu poprawg jakosci ksztalcenia w Uczelni dotycz4:
1) intensyfikacji dzialan promocyjnych i infomacyjnych dotycz4cych mozliwosci oceniania

pracy nauczycieli akademickich za pomoc4 ankiet studenckich,
2) wprowadzenie zasad archilvizacji dokumcntacji z;wiqzarLel z rcalizaciE za:Qt,

dydalfcznych i weryfikacj4 efekt6w ksztalcenia, okreslonych w zarzqdzeniu Rektom z
dnia 24 lipca 2015 roku.

Vl. Wnioski ze sprawozdania Prorektora ds. trauki

W zakesie oceny kwalifikacji i kompetencji nauczycieli akademickich oraz akt)vmoSci
naukowo-badawczej Uczelni, przedstawiono dane dotyczqce doskonaleniu kompetencji
nauczycieli akademickich, oceng dzialalnoSci Biblioteki i k6l naukowych, ocelg aktlwnosci
naukowo-badawczej Uczelni oraz oceng aktywnoSci naukowo-badawczej nauczycieli
akademickich.

W zwiqzku z brakiem aktywnoSci naukowo-badawczej nauczycieli akademickich
proponouTane sq nastgpujqce dzialania:
l) opracowanie systemu wsparcia rozwoju wlt62niajqcych sig nauczyoieli akadernickich,
2) wprowadzenie kompleksowego systemu monitorowania dorobku naukowego,
3) monitorowanie indlwidualnego rozwoju naukowego nauczycieli akademickich,
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4) opracowanie zasad podejmowania badan naukowych i prac naukowo-rczwojowych przez

nauczycieli akademickich i stworzenie im warunk6w do ich rozpoczgcia i rozwoJu'

5) wlqczenie student6w do wsp6lpracy przy prowadzeniu badari naukowych ftola naukowe)'

6) intensyfikowanie dzialari w staraniach o pozyskanie Srodk6w z Unii Europejskiej na

badania naukowe,
7) opracowanie mechanizm6w motywacji prowadz4cych badania do pozyskiwania Srodk6w

na te dzialalnoii.
8) sfi{ozerfe systcmu wsparcia dla nauczycieli akademickich pragn4cych uzyskai doktorat

lub habilitacjE jako 4auczyciele PPWSZ.

VII. Wnioski ze sprawozdania Prorektora ds' rozwoju i wsp6lpracy

Dokonano oceny mobilno3ci student6w i pracownik6w Uczelni, oceny bada:ria los6w

absolwent6w oraz dzialalnoSci Dzialu Promocji, Wsp6lpracy i Monitorcwania Kaier

Zawodo\tych.
W zaloesie dzialari maj4cych na celu poprawg jako6ci ksztalcenia w Uczelni'

zaproponowano realizacjg nastgpuj4cych cel6w:

1) wzrost atrakcyjnosci omz poszezenie oferty dydaktycznej w ramach studi6w I i II stopnia

- dzialania: utwozenie nowych kierunk6w studi6w, nowych specjalnoSci na kierunkach

istniej4cych, studi6w lI slopnia dla kierunk6w istniej4cych, stwozenie oferty studi6w

podyplonrowych, organizowanic kurs6w doskonalqcycb. rozszetzenie ofety 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:a wewrqtrznego systemu zapewnienia jako6ci ksztalcenia - dzialania:

korzystanie w procesie ksztalcenia z wykladowcdw z innych uczelni, jednostek naukowo-

badawczych oraz praktyk6w - pracownik6w wybftnych psedsigbiorstw, rozszezenie

iniastruktury dydaktycznej (budowa hali spotowej), doskonalenie obslugi dydaktycznej

procesu ksztalcenia;
3) umigdzlnarodowienie Uczelni - dzialania: przygotowanie podstawowych 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

uczelniami zagranicznymi.
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VIII. Plan dzialai maj{cych na celu poprawgjskosci ksztalcenia w ppWSZ

w Nowym Targu

Proponowane dzialania majqce na celu poprawg j ako3ci ksztalcenia w Uczelni dotycz4:
1) oceny jako3ci piowadzonych zajgd dydaktycznych przez intensyfikacjg dzialai

promocyjnych i informacyjnych dotyczqcyoh mo2lilvo6ci oceniania pracy nauczycicli
akademickich za pomoc4 ankiet studenckich oraz zwiEkszenie czgstoSci i
systematycznosci prowadzenia hospitacji zajQ6 dydaktycznych;

2) poprary warunk6w ksztalcenia pruez poprawQ wyposazenia sal dydaktycznych w sprzgt
multimedialny, kontrolg liczebnoSci grup dydaktycznych stosownie do specyfiki kierunku
studi6w i potrzeb wynikaj4oych z realizacjt przedmiotu, wydlu2enic czasu pracy
wypozyczalni i cz]'telni do p6Znych godzin popotudniowych;

3) doskonalenia program6w ksztalcenia przez opracowanie nazgdzia badawczego dla
wszystkich kierunk6w studi6w, umo2liwiaj4cego pozyskiwa.tie opinii o praktykantach w
zakesie osi4ganych efekt6w ksztalcenia od podmiot6w przyjmuj4cych student6w na
praLlyki;

4) doskonalenia lposob6w okre3lania i lveryfikowania zakladatrych efekt6w ksztalcenia
przez poznawanie corccznej opinii nauczycieli wliczanych do minimum kadrowego w
zakresie korygowania efekt6w ksztalcenia oraz wprowadzenie zasad archiwizacji
dokumentacji zwi4zaarc: z rcalizacj4 zaj96 dydaktycznych i weryfikacj4 efekt6w
ksztalcenia, okreglonych w zarz4dzeniu Rektora z dnia 24 lipca 2015 roku,

5) doskonalenie funkcjonowania USDJK pzez publikowanie informacji m temat
funkcjonowania USDJK na stronie inlernetowej Uczelni;

6) zwigkszenia aktlynoSci naukowo-badarvczej nauczycieli akademickich przez
dzialania wskazane pzez Prorektora ds. nauki (pkt VI niniejszego Sprawozdania),

7) wzrostu atrakcyjnoSci oraz poszerzenia oferry dydakfycznej w ramach studiriw I i II
stopnia pzez dzialania wskazane pzez Prorckton ds. wsp6lpracy i rczwoju (pkt VII
niniejszego Sprawozdaaia),

8) opt''rnalizacja wewngtrznego systemu zapewnienia jakojci kszt^lce\ia przez dzialallla
wskazane pzez Prorektora ds. wsp6lpracy i rozwoju (pkt VII niniejszego Sprawozdania),

9) umigdzynarodowienie Uczelni przez dzialania wskazane przez Prcrckora ds. wsp6lpmcy
i rozwoju (pkt VII niniejszego Sprawozdania).

Pzewodnicz4cy

Uczelnianej Komisji ds. JakoSci Ksztalcenia

a<4
ol Dar]dta LLzKa

No y Targ,30.12.2015
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