Sprawozdaniez funkcjonowaniaUczelnianegoSystemu
DoskonaleniaJakoSciKsztalceniaw PPWSZw No$Tm Targu
2015/2016
w roku akademickirn

I. Wprowadzenie
Sprawozdanie jest podsumowaniem funkcjonowania Uczelaianego Systemu
DoskonaleniaJako{ci Ksztalcenia (USDJK) w rarnach poszczeg6lnychobszar6w
lodlegaj4cychmonitorowaniu.Opis konkretnychdzialariprowadzonychw roku akadernickim
201512016 Vzez InstJ,tutowe Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia zawarty zostal w
szczeg6lowych raportach opracowanych przez wlaiciwe zespoly monitoruj4ce jako36
ksztalceniana poszczegdlnychkieruntach studi6w.Raportyte, zgodniez w),ynogami,zostaly
zloZonedo lJczelnianej
Korlisji ds.JakoiciKsztatrcenia
w PPWSZw NowyrnTargu.
Uczelniany System DoskonaleniaJako3ci Ksztalcenia w PPWSZ w Nowym Targu
stanowi caloksztaltzasadi instrukcji postgpowaniaoraz dzialari bezpoSredniozwiag,atychz
zapewnieniem,utzymaniem i doskonaleniemprocesu ksztalcenia. Okreilono w nim:
podstawowezalo2enia,cele, procedury wynikaj4ce z rcalizacji ce16w,obszaryoc€ny or.lz
struktureDodmiot6w.

II. Zadaniai struktura Uczelnianego
SystemuDoskonaleniaJako5ciKsztalcenra
w PPWSZw NowyrnTargu

l. Celei zadaniaUSDJK
Cele, zadaniaoraz strukturqUczelnianegoSystemuDoskonaleniaJakosciKsztalcenia
(USDJK) okeila Uchwala nr 39/2015SenatuPPWryZw No.W)mTargu z dnia 20 listopada
2015 roku w sprawie oryanizacji i .funkcjonowaniaLlczelnianegoS)stemu Doskonalenia
Jakoici Ktztulcenia w PPWSZtr)NowymTargu.
Podstawow),m celem USDJK, obejmuj4cego swoim zakesem funkcjonowania
nauczycieliakademickicho€z student6wwszystkichkierunt6w, poziom6w i form studi6w
ksztalcenia
nanajwy2szytn
poziomie
pzez:
Jesl,/apewnienie
1. planowanie,organizowaniei realizowanieprocesudydaktycznego,
2. systematyczn4
kontrolg i analizgjakosci ksztalcenia,
3. podejmowanie
dzialai na rzeczpodnoszenia
kwalifikacjinauczycieliakademickich,
4. podejmowanie
procesksztalceniadzialafudoskonalaj4cych
Wyttikiem dzialan systemu tna by6 przede wszystkim zwigkszenie konkurencljnoSci i
pzejrzystosci oferty edukacyjnej PPWSZ oraz uzyskanieprzez absolwent6wkwalifikacji

poz4danych na r)4rlu pracy. Ponadto ci4gle doskonaleniejakosci ksztalcenia pzez
systenatyczn4ocenQ,analizgi modyfikaejQprocesudydaktyomego.
w PPWSZw NowlanTarguobejmuj4w szczeg6lnoici:
Dzialan:iaUSDJK
1- nonitorowanie i doskonaleniekompetencjinauczycieliakademickich,
2. ocengjakoSciprowadzonychzajg( dydaktyczoych,
3. monitorowaniei doskonalenieprogram6wksztalcenia,
4. weryfikacjgzakladanychefekt6wksztalceni4
5. ocengdostgpnodciinforrnacji na tematksztalcenia,
6. monitorowaniewarunk6wksztalcenia,
7. ocenEmobilnosci student6w,
8. badanielos6w zawodowychabsolweltt6wUczelni,
q. ocenqaktlavnosci
naukoqo-badawczej.

2. Struktura USDJK
Nad funkcjonowaniemsystemujakosci ksztalcenialv PPWSZw Nowyn Targu w roku
2015/2016sprawowalnadz6rJM Rektorprol dr hab.Iwon Crys
akademickim
Za realizacjq cel6w i zadan USDJK w PPWSZ w roku sprawozdawcz)m odpowiadal
UczelnianyZesp6lds.JakoSciKsztaloeniaw skladzie;
- drn. med.EwaZiarko,
l. Prorektords.studenckich
2. Plorcktords.nauki- dr MaciejHodorowicz,
3. Prorekords.rozwojui wsp6lpracy- dr n. med.MarcinWroirski,
4. Czlonlowie Uczelnianej Komisji ds. JakoSeiKsztalcenia,w kt6rej sklad wchodzili
nauczycieleakademiccywskazaniprz€zDreldor6w lostytut6w: dr Piotr Fijalkowski
kierunek architektffa, mgr Malgosata Kowalcze - kierunek filologia angielska,
dr Maciej Rak kierunek frlologia polska, dr Piotr Kurzeja - kierunek fizjotcrapia,
dr KlzysztofMiraj kierunek gospodarkapzestrzeDna,dr hab.inz Henryk wozniak
- kierunekin4nieria Srodowiska,dr Anna Krawczuk- kiemnek kosmetologia,dr n
med. Anita Orzel Nowak - kierunek pielggniarstwo, dr n. med. Danuta Fus
kierunek ratownictwo medyczne,dr Danuta Zizka jako pzewodnicz4ca Komisji kierunek turystyka i rekeacja. Ponadto mgr Monika Knapik-S6jka pracownik
administracyjny Dzialu Nauczania i Spraw Studenckich i Kamil Taraowski przedstayriciel

Studenckiego.

student6w

oraz Kinga

Matuszek

-

przewodnicz4ca

Samorzqdu

Zespoluds.JakosciKsztalcenia
IIL DzialaniaUczelnianego
oraz UczelnianejKomisji ds.JakosciKsztalcenia

1. Zakresdzialania
UczelnianyZesp6l ds. JakoSciKsztalcenia(UZdsJK)oraz UczelnianaKomisja ds.
(lJKdsJK)zostalypowolanena nowow listopadzie2015 roku zgodniez
JakoiciKsztalcenia
zasadamiokreSlonymiw Uchiale nt 39/2015SenatuPPWSZTTNolNymTargt z dnia 20
listopada 2015 roku w sprawie otga izacji i Junkcjonol^)aniaUczelnianegoEstemlt
DoskonaleniaJakoici Ksztalcenia w PPWSZ w NoWm Targu, \a moay Zazqdzenia nr
82/2015Rebora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 27 listopada2015 roku v spruwie
powolania UczelnianejKomisii ds. .J.tkoiciKsztalceniaorcz Zuhqdzenia nr 83/2015Reldola
PPIISZ tl, Nowyn Taryu z dnia 27 listopcda 2015 roku w sprawiepowolqnia Uczelnianego
Zespoluds.Jakoici Ksztalceniaw PPWSZv NowymTargu.
jako6ciksztalcenia
w roku
Procedurydotycz4cefuntcjonowaniasystemudoskonalenia
zgodniez Uchwalqnr 39/2015SenatuPPWSZ
akademickim2015/2016byly przeprowadzane
tr Novym Targu w sptqwie organizacji i Jitnkcjollowani.t Uczelnidnego Systenu
DoskonaleniaJaktici Ktztqlceniq w PodhalafiskiejPqllstwowejWy2szejSzkoleZav,odoveiw
Nowym Tarpy oraz Zarzqdzeniemnr 32/2013Rektora PPIISZ w Nowyn Targu z dnia 25
paidziernika 2013 roku t4r sprawie wzor1w dokumentiw dotyczqcychfunkcionowania
UczelnianegoSyslemuDoskonaleniaJakoici K\ztalceniaw PPWSZreNowymI'ttrgu
Do podstawowychzadaf UczelnianegoZcspolu ds. Jakoici Ksztalcenianalezy w
szczcg6lnoici:
i doskonalenie
USDJK,
1) projektowanie
ksztalcenia
w Uczelni.
polityki zapewnienie
i doskonaleniajakosci
2) ustalanie
jako6ciksztalceiia
doskonalenia
Rektorowipropozycjizmiandotycz4cych
3) przedkladanie
* Uczelni,
4) ustalaniczasadgromadzenia,analizowaniai wykozyst)'wania informacji na tematjakogci
ksztalcenia.
naleiTw szczeg6lnoSci:
Do zadafUczelnianejKomisji ds.JakosciKsztalcenia,
Ksztalcenia,
Zespofuds.JakoSci
I ) udzialw pracachUczelnianego
2'1 okleilanie procedur postqpouaniadicgnoslyczneSo.

3) ocenawdra2aria USDJK w Instytutachi wsp6lpracaz przewodniczqcymiInstltuto\4ych
Komisjids.Jako3ciKsztalcenia,
z funtcjonowaniaUSDJK wraz z wnioskamisluzqcymijego
sprawozdania
4) sporzqdzanie
doskonaleniu.
W zakrcsie prac wykonanych przez IJ7'dsIK oraz fIKdsJK w roku akademickim
2015/2016,
naiezywskazac:

1) analjze informacji przygotowanych przez IKdsJK na temat osiEgania
efekt6wksztalceni4
przedmiotowych/modulowych
2) analizginformacji zawartychw raportachsamoocenyopncowanychprzez IKdsJK'
Prorektorads nauki orazProrel(otads
Prorektorads. studenckich,
3) analiz9sprawozdair
rozwoju i wsp6lpracydotycz4cychfunkcjonowaniaUSDJK w PPWSZw Nowym Targu'

2. tsadaniajakosciowe
USDJK zale2yod prawidlowegodoborumetodi narz9dzi
Skulecznefunkcionowanie
sluz4cychmonitorowaniu, weryfikacji i alalizy jakoSci kszlalcenia, w tyn pozyskiwania
opinii czlonk6w spolecznojci akademickiej, pzede wszystkim sludent6w, oa iemat
poszczeg6lnycl'telement6w funkcjonowania systemu w Uczelni Temu celowi sluz4 w
PPWSZbadaniaankietowe.

2.1. Ankieta occny zaje6 dydaktycznych (.4nkieta Ewalaacyjna)
Celem przeprowadzaniaankiety oceny zajqd dydattycznych (Ankie1l E aluacyinej)
jako$ci tych zajq't oraz realizowanie
w6r6d student6wjest monitorowaniei podnoszenie
polityki kadrowej Uczelni. Ad<ieta jest jednym z element6wwchodz4cychw zakes
cz1'mzajmujesigKomisjads' OcenyNauczycieli
proceduryocenynauczycieliakademickich,
AlGdemickich.
Ocena nauczycieli akademickichto kilkuetapowa procedura. Wyniki lir'tie6r
Ewaluacyj ej i hospitacji zajqi dydaktycznych otaz Formularz oceny nauczrciela
urypelnionypzez pmcownikatrafiaj4 do ocenyD)'rektoralnst]-trfr' Po ocenie
akaclemickiego
swoim
co po5wiadcza
sigz opini4przelo2onego,
Dyrektora,nauczycielakademickizapoznaje
podpisem. Tak skompletowanadokumentaciastalowi podstawq oceny dzia]alnoSci
pracownika
pzez KomisjEds.OcenyNauczycieliAtademickich.
system
W ramachproc€durkontroli iakoSciw PPWSZwdrozonoog6lnouczelniany
dostqpne
dla
perma[entnej oceny nauczycieli przez student6w Kwestionariuszeocen sq
student6worlire na stronie internetowejUczelni, co pozwalana anonimovr4ocenQkazdego
nauczycielana bie24co(dwa mzy w roku, po kazd)'rnsemestzew trakcie trwania sesji)
byla wtu6d wszystkich
Zgodnlez ptzyjgt4 zasad4Ankieta Ewalua.tn(l ptTeptowadzar]ia
nauczycieliakademickichniezaleznieod typu zawieranejumowy z Uczelni4 (umowao pracA,
umowa o zlecenie),kt6rzy prowadzili zajEciaw roku akademickim201512016'Dla
liczbQankiet:
Instltul6wwlpelniononastQpujQca
poszczeg6lnych
6:
zimowy2015/201
semestr
InstytutNaukTechniczfych22\
InstytutNauko Zdrowiu 1581
i Turystyki 933
lnstytut nauk Humanistyczno-Spolecznych
letni 2015/2016:
semestr
Instytut Nauk TechnicznYch40

Instytut Nauk o Zdrowiu 496
i Tuystyki 214
Inst)tutnaukHumanistyczno-Spolecznych
W ramach Ankiery Ewaluctcyjnej studenci proszeni s4 o ustosunkowaniesig do
nastgpuj4cych
krvestii:
1) Czy zajgciaodbywalysigregulamie/
2) Czy zajgciarozpoczynalysig punktualnie?
3) Czy zajgciaodblwaly sig w pelnym wymiaze czasollym?
4) Czy informacje o tematachzajg6 i wymaganiachegzaminacyjnych(zakes matedalu,
forma zaliczenia itp.) byly jednoznacznie okeilone i podane z odpowiednim
wyprzedzeniem?
tematowizajg6?
5) Czytre56zajg6odpowiadala
6) Czy tre36byla Fzekaz).wanaw ztozumialy spos6b?
'7)
Czy txeSabyla pnekazywanaw interesuj4cyspos6b?
w wyznaczonym
czasiekonsultacji?
8) Czyprowadz4cy
zajgciabyl dostgpnydla student6w
9) Czy prowadz4cyzajQciaodnosil sig taktowniedo student6w?
zaji6 sprzyjalaktywnoicistudent6w?
10)Czy spos6bprowadzenia
l1)Czy odczuwaPan4ani zadowoleniez poziomu nabltej wiedzy bgd4cejwynikiem
wlalciwegoprowadzenazajgfl
Pzy wyazaniu swoich opinii studenci wybieraj4 jedn4 z czterech odpowiedzi:
zdecydov,anie
tak (5,0),raczejlak (4,0).ruczejnie 1J,0)i zdty&twonie nic (2,0).Intencjq
mocnychi slabychstronprocesudydaktycznego.
wprowadzenia
takiejsLolijest wskazanie
WynJr:i.Ankiety Ewaluacyjnej przeprowadzonejw PPWSZ w Noqln largu w roku
wigkszo5istudent6woceniazajgcia
akademickirn201512016wykazaly,2e zdecydowana
dydaktycznebardzopozYy.rmie.
W semestze zimouym 2015/2016 Srednia ocena kurs6w prowadzonychw
poszczeg6lnych
Inst''tutachksztaltowala
signastgpuj4co:
4,'77
lnstltut Nauk Techniczt'rycl1
Instltut Nauk o Zdrowiu 4,78
i Turystyki 4,76
lnstltut Nauk Humanistyczno-Spolecznych
Natomiastw semestrzeletnim 2015/2016.
InstytutNaukTechnicnych 4,76
Inst].tutNauko Zdrowiu4,68
i Turystyki4,75
Inst]4utNaukHumanistyczno-Spolecznych
Wprowadzony w for-mie elektronioznej arl:usz Ankiety EvaluacyjneT wydaje sig
pzydatny w oc€nie jakoici realizowanego przez nar:czycieli akademickich procesu
ksztalcenia.Pomimo zauwa2alnejtendencjizwigkszaniasie liczby wlTelnionychprzez
podejmowaidzialaniapromujqceproces
student6wankiet, nalezy nadal systematycznie
anlietyzacji, kt6rego gl6unym celem jest zwigkszenie Swiadomoici Srodowiska
w Proces
ksaalccniaoraz koniecznoioizoangazowania
akadet,ickiegow obszarzejatrroSci
twozenia kultury jakoSci w Uczelni. Gl6wnymi odbiorcami akcji, obok nauczycieli
akademickiahi pracownikdwadministracji,s4 studenci.Za pomoc4 strony internetowej
pzekazywana jest informacja o korzysciach plynqcych z uczestnictwa student6w w

jakoSciksztalcenia(e-mail
ankietyzacjiorM aktywnosci w shrlkturachsystemudoskonalenia
do studellt6w).

2.2. Hospitacje zaig( dydaktycznych
W rcku akademicki\)1201512016w PPWSZ funtcjonowala Komisja ds Oceny
Nauczycieli Alademickich pod kierunkiem prof fu lrab JackaMatyszkiewicza Zgodne z
ustawyz dnia
(w oparciuo artykul 132ust l-3 znowelizowanej
przyjgtqw Uczelniprocedur4
18 marca20ll PlarNoo szkolnictwie y2szytl1orM 566-99Stal tu PPI;I/SZ\| NowymTaryu)'
kazdy nauczycieljest ocenianynie rzadziejni2 nz na dwa lata Ocenadolyczy wszystkich
nauczycieliakademickich,niezaleznieod lpu zawieranejumowy z Uczelni4'
W roku akademickim 2015/2016 ocena przebiegala zgodnie z przyjQtym
harmonogramem.Podstawqoceny byly hospitacjezajgd dydaktycznychpreprowadzane w
poszczeg6lnychInst)'tutach ptzez Dytektora Insqtutu, ZastQpcQDlrektora Instytutu lub
innegonauczycielaakademickiegowskazanegopzez Dyrektora Inst)'tutu Liczba hospitacii
siQnastqpuj4co:
insb'tutachksztaltowala
w poszczeg6lnych
lnst)'tut Nauk Tecbnicznych44
Inst)'tutNauk o Zdtowiu 57
i Twystyki 47
Instltut Nauk Humanistyczno-Spolecznych
prowadzenia
i umiej9tnosci
Hospitacjewykazalybardzowysokipoziomprzygotowania
zajQ6dydaktycznychpzez zatrud jonych nauczycieliakademickich Wyniki hospitacji oraz
AnkietyEwalwcrinei wraz z wypelnionyl Fornmlarzentocenynauczycielaakademickiegor
Opiniq Dyrektora Instltrl, stanowiqpodstaw9oceny kofcowej pracownikadydaktycznego,
Komisjads.OcenyNauczycieliAkademickich.
kt6raprzeprowadza

danychod pracodawc6rv
2,3.Badanialos6wabsolwent6woraz pozyskirvanie
Zgodnic ze znowelizowan4ustaw4 Pralvo o szkolnictwie wyzszym monilodng karier
zawodowychprowadzi minister wladciwy ds. szkolnictwa uyzszego ta podstawie
og6lnopolskiego wykazu student6w olaz danych gromadzonych ptzez Zaklad
UbezpieczeriSpolecznych.Dane za rok 2014 dotycz4cetej kontroli dostQpnesq na stronic
W zwiqzl-u z tym zostal zniesiony obowi4zek prowadzenia
absolwenci.nauka.gov.pl
badania los6w absolwent6w ptzez poszczeg6lnemzelnie- Uczellia dysponuje danymi
podczasbadaniaw 2015
zgromadzonymi
dotycz4clmiabsolwent6wtoczfika 207312014,
roku.
2.4,Raport samooceny
Zgodniez Llchwalq nr 39/2015SenatuPPWSZw Nowym Targu z dniu 20 listopada
2015roku rr spra$.ie organizacji i .funkcjonowaniaLlczelnianegoSyste,huDoskondle ia
Jdkoici Ksztalcenia v PPWSZ tN Now)rm Targu omz w oparciu o pzygotowany przez
UczelniatryZesp6l ds. .Tako6ciKsztalceniawz6r rapofiu, w poszczeg6lnychInstltutach, dla

odpowiednich kierunl6w studi6w, zostaly sporz4dzone Rapofiy samooceny dotycz4ce roku
akademickiego2015/2016.
Raporty samooceny obejmowaly analizq nastgpuj4cych zagadnieir dotycz4cych danego

kierunkustudi6w:
1) jako36prowadzonych
zajgi,
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

warunti ksztalcenia,
programyksztalcenia,
weryfikacjgzakladanychefekt6w ksztalceni4
dostQpdo infomacji na tematksztalcenia,
prowadzeniebadairnaukowych(dotyczy kierunku studi6wdrugiegostopnia),
ocengpodjgtychdzialariw celu udoskonaleniajakoiciksztalcenia,
ksztalcania,
i wdrazaniewlasnychprocedurdoskonaleniajakoSci
opracowanie
propozycjezmian w funkcjonowaniuUczelnianegoSystemuDoskonaleniaJakodci
Ksztalcenia.

IV. Wnioski rvynikaj 4cez Raporttiw samooceny
Ad 1, Jako$dprowadzonychzajgd studenciwszystkichkierunk6wstudi6wdokonalioceny
realizowanychdla kicrunku zajg6 dydaktycznych.Dla wigkszofci kiennkdw studi6w
dokonanohospitacji zajgd dydaktycznych.oceny prowadzeniazai96 pflez nauczycieli
akademickich.
Ad. 2. Warunki ksztalcenia dla wszystkichkiemnk6w ocenionezostalyna poziomie
dobrym i bardzodobryl. Jedyniedla kierunku in2ynieria Srodowiskadokonanona poziomie
dostatecznym.
Pomimodobrychocen,zgodniez uwagami,naleZy:
1) doposazyi, unowoczeinii i zmniejszyi usterkowoSisprzetumultimedialnegow salach
dydaktycznych,
2) dostosowaistoly w pracowni chemicznejdo pottzebos6bniepelnosprawnych,
3) dostosoratwa6 liczebno36 grup do potrzeb wynikai4cych z rcalizacjl, pzedmiotu; w
szczeg6lnodcidla kierunku architektum proponuje si9 znniejszenie grup seminaium
projekt6wdlplomowych,
dyplomowego
do 10,ze wzglgduna specyfrkg
4) wydluzyi czaspracy wlpo2yczalni i czl4elnido p62nychgodzinpopoludniowych
Dostgp

infoflnacji

dla

studefi6w

dotyczqcy

toku

studi6w,

.|v occnic

student6w

wszystkich kieilnk6w, jest dobry. Informacje s4 przekaz;'lvane na biezqco na stronie
internetowej, na tablicach ogloszef i w miar9 potrzeby bezposredniodo starosty roku
pojawjajq sig uwagi student6wo otlzymlnvaniuinlormacji o zmianachw
Sporadycznie
zwiTanychze
i niedogodno6ciach
uyprzedzeniem
planowanych
zajgciachz nieodpowiednim
zglasziuriemproblem6w z dostgpen do informacji. W ramachzapcrmicniawysokiej jakoSci
prowadz4konsultacje
dla student6wakademiccy
procesudydaktycznego
nauczyciele

kiemnk6wstudi6w
dlaposzczeg6lnych
Ad. 3. Programyksztalcenia- programyksztalcenia
sp6jnes4z celamiokre$lonymiw stategii
s4zgodnez misj4Uczelni,koncepcjeksztalcenia
rozwoju Uczelrri. Efekty ksztalceniadla kazdegokieruntu studi6w zgodnes4 z IGajowymt
RamarniKwalifikacji. Inst}'tutoweKomisje ds. Jako(ci Ksztalceniazadeklarowalypoprawne
pr4pisanie punkt6w ECTS do poszczeg6lnychprzedmiot6dmodul6w ksztalcerlia'
clokonywanieanalizy czasuplacy student6B,jaki potrzebu.j4na wykonywaniepowierzonych
kontakciez nauczycielem'
im zadafpozazajgciamiw bezpo6rednim
w
W wigkszosci Instltuty wspdlpEcuj4 czyr:nie z otoczeniem spolcczno-gospodarczym
kierunk6w
ramachokeSlonychprzedmiot6worazpraktykzawodowychdla poszczeg6lnych
studi6w.Wsp6lpmcataka pozwalana bie24c4znajomosi wymagail i zapotrzebowaniarynku
lnstytutach'
w poszczeg6lnych
i dokunentowana
tajest monitorowana
pracy.Wsp6lpraca
Dla wszystkichkierunt6w studi6wpozyskiwanaj estod podmiot6wprzyjmuj4cychstudent6w
na praktyki, opinia o pmktykantach w zakresie osi4ganychefekt6w ksztalcenia W roku
dla wszystkichkierunk6wstudi6w'na kt6rychstudenci
2015/2016opracowano
akademickim
odblnvaj4praktyki w jednostkachzewnqtrznychwzglgdemUczelni, ankietq skierowan4do
paacodawcow.
Ad. 4, Weryfikacja zakladanychefekt6$ ksztalcenia InstylutoweKomisje ds Jakosci
Ksztalceniapozytywnieoceniaj4mozliwoici weryhkacjizakladanychefekt6w ksdalcenia
(sprawdzalnoSi efek6w ksztalceDia, przestrzeganie procedwy zatwierdT'ania plac
dyplomowych,dob6r recenzent6wprac dlplomouych zgodrie z ich kompetencjamii
posiadanl.m cloSwiadczenienr,weryfikowanie jakodci rccenzji prac dyplomowych,
sposob6wwcryfikacji
zasadydokumentowania
procedurypracdyplomowych,
przestzeganie
efekt6* ksztalcenia,weryfikacia efekt6w ksztalceniauzyskanychw wyniku odbyciapraktyk'
ksztalcenia).
wiedzyod nauczycieliw zakresiedoskonaleniajaho6ci
pozyskiwanie
Poiawiaj4 siQ nieliczne negatywne opide student6w dotycz4ce przestrzegania zasad
zaliczaniaprzedmiot6wzawartychw Regulaminiestudi6w oraz ocenianiastudent6wwedlug
cz!'telnychzasad.
W minionym roku akademickim, zgodnie z zaleceniemUczelnianej Komisji ds. JakoSci
Ksztalcenia, na wszystkich kieruntach studi6w, poza ratownictwem medycznym,
uwzglgdnionoopinig nauczycieliakademickichwliczanychdo minimum kadrowegodla
efekt6wksztalceniai propozycji
danegokierunkustudi6w,na tematrealizacjizakladanych
korygowania.
ich ewentualnego
Ad,5, Dostgpdo informacji na temat ksztalcenia wiQkszoSistudent6wposzczeg6lnych
kierunk6wstudi6w pozlt)$.nie oceniadostgpdo informacji na tematprccesuksztalcenia na
pzedmiotach, stonie intemetowejczy tablicy ogloszef.
poszczeg6lnych
Ad. 6. Prowadzeniebadai naukowych(dotyczykierunku studi6wdrugiegostopnia)- w
w UczelnirealizowanostudiaII stopniaw zakresiekierunku
roku akademickim201512016
architektura, filologia angielska, pielggnia$two omz turystyka i rekreacja Nauczyciele
akademiccy prowadz4 badania naukowe, co znajduje potwierdzenie w indywidualnych
pracownik6w.
sprawozdaniach

Ad. 7, Ocenapodjgtych dzialsi w celu udoskonaleniajakoSciksztalcenia Instytutowe
kierunt6wstudi6w,dobze oceniajqdzialania
dla wigkszo6ci
Komisjeds.Jako3ciKsztalcenia
jedynie hlologia angielskajakoSci
ksztalcenia,
podejmowanew zakresieudoskonalenia
dostatgcznie.
Dzialania te dotycz4 gl6wnie weryfikowania czasupracy studentai korekty pzypisanych
uattualnianiafesci
punkt6wECTS,doborusposob6wweryfrkowaniaefeklowksztatrcenia,
przekazumultimedialnego
stosowania
ksztalceniai zalecanejliteratuy, powszechniejszego
oraz stosowaniametodaktywizuj4cychstudent6wna zajgciach
Ad, 8. Opraeowaniei wdraianie wlasnychprocedur doskonaleniajakoSciksztalcenia
Instltutowc Komisje ds. Jakoici Ksztalcenia opracowuj4 i w&azajq wlasne procedury
jakoSciksztalcenia,zgodte ze specyfik4kierunku.W{r6d najwazniejszych
doskonalenia
dzialarinale2ywskazai opracowanieanliety dla pracodawc6ww zakesie osiqganiaefekt6w
ksztalceniapzez student6w odbywaj4cychpraktyki oraz pozyskiwarrieopinii nauczycieli
stanowi4cychminimum kadroweo realizacji efekt6w ksztalcenia
Kierunki filologia angielska,kosmctologiai rotownictwomedycznenie podjgly dzialanw
nowych procedur,specldczlych dla kierunku.
zakesie wdra:2ania
Dla kierunku tuystyka i rckeacja opracowano procedrrq zatwietdzaria temat6w pac
dyplomowych,opracowanonarzqdziedo ocenynakladuczasupracy studentaprzez studenta
orazprzeprowadzonoanalizgstatystyczn4nakladuczasupraoystudenta.
Ad.9, Proporycje zmian w funkcionowaniu UczelnianegoSystemu Doskonalenia
JakoSciKsztalcenia- w minionym roku akademickimInst)'tutoweKomisje ds Jako6ci
Ksztalceniazlozyly nastgpuj4cepropozycjezmian $' funkajonorvaniuUczelnianegoSystemu
Jako{ciKsztalcenia:
Doskonalenia
rozdzialuobowi4zk6wpomigdzyczlonk6wkomisji, ze wzglgduna stopien
1) clokonanie
studi6w- pienrszli dn-rgi.
2) rozliczenienakladuczasupracy czlonk6wkomisji godzinamidydaktycznyrri,
3) rozwijanie dzialalno3cik6l naukowych,
4) rozw6j infomatyczny Uczelni.

V" Wnioski ze sprawozdaniaProrektorads' studenckich
W zakresic ocely jakoSci prowadzonychzaj96 dydaktycznychpodjgto dziataaia
z ocenqnauczycieli akademickich,ocenqzajqi przez student6w'hospitacj4zaj96
zw'Lq'za11e
dydakttczrlch.
W zakresiemonitorowaniai doskonaleniaprogram6wksztalcenianadzorowanokorekt9
program6wksztalceniazgodniez warunkamiokeilonymi przez minista wlaSciwegods
wyzszego.
szkolnictwa
W zakresie monitorowania warunl6w ksztalcenia,kontynuowano prace zwiqzanez
dostosowaniewarunk6wksztalcelia do potrzebos6bdepelnospGwnych Dqzonodwniez do
popBwy jakosci infrashuktwy niezbQdnejdo realizacji procesuksaalcenia'

W zakesie oceny doslgpnosciilformacji na temat ksztalcenia,zapewnionodost9pdo
informacjina temat strukturyi dzialalnosciUczelnianegoSystemuDoskonaleniaJakosci
pzestzegano zasadrekrutacji na poszczeg6lnekierunki studi6w' nadzorowano
Ksztatrcenia,
zapewnieniedostgpudo aktualnychinformacji na tematprogram6wksztalcenia.zakladanych
kanachprzedmioto!
ksztalcenia,
efektach
Proponowanedzialaniamaj4cena celu poprawqj akosciksztalceniaw Uczelni dotycz4:
mo2liwoscioceniania
dotyczqcych
i informacyjnych
1) intensyfikacjidzialai promocyjnych
pracynauczycjeliakademickicbza pontoc4alkiet studenckich
VI. Wnioski ze sprawozdaniaProrektorads' nauki
W zakresieocenykwalifikacji i kompetencjinarczycieli akademickichoraz ala)lvnosci
naukowo-badawczeiUczelni, pzedstawiono dane dotycz4ce doskonalenia kompetencji
Bibliotekii k61naukowych,ocenqaktywnosci
ocengdzialalnoSci
nauczycieliakademickich,
naukowo-badauczej IJczelrli otaz oceng aktywnoSci naukowo-badawczejnauczycieli
akademickich.
w Uczelni:
dzialaniadlapoprawyjako3ciksztalcenia
Proponowane
1) utworzenierepozytoriun, celemulatwienia dostQpudo danych'kt6re mog4przydadsiQw
odpowiednich
potrzebkadrowych'znajdowaniu
wyszukiwaniuspecyfrcznych
organizacji,
kwalihkacji w5r6dkadry dydaktycznejPPWSZw Nowlm Targu,
2) rozw6i \ 6p6lgacy migdzynarodowej, ptogramu Erasmus Plus, celem ulatwienia
studentomdostqpu do miqdzynarodowychspecjalist6lv,przyblizenia im zagranicznych
zagadnief naukowych, metod i technik oraz oswojenie student6\^/z obcym jQzykicm
wykladowym.

VII. Wnioski ze sprawozdaniaProrcktorads. rozwoju i wsp6lpracy
Dokonanoocenymobilnoici student6wi pracownik6wUczelni,ocenybadanialosdw
absolwent6woraz dzialahoici Dzialu Promocji, Wsp6lpracyi MonitorowaniaKarier
Zawodowych.
W zakesie dzialan maj4cych na celu poprawgjakoSci ksztalceniaw Uczelni,
zaprcponowanorealizacjgnastgpuj4cychcel6w:
1) wzost atlakcyinoici oraz poszezenieoferty dydaktycznejw ramachstudi6w I i II stopnia
- dzialania:utworzenie nowych kierunk6w studi6w, nowych specjalno3cina kieruntach
istniej4cych,studi6wll stopniadla kierunk6wistnieiqcych,stworzenieoferty studi6w
podyplomowych,organizowani€ku$6w doskona4cych, rozszerzenleoferly ksztalcenia
student6w w jgzykach obcych, pzygotowanie Uczelni do przyjmowania student6w
zagftnicznych w ramach progIamu Erasmus Plus, wprowadzenie metod i technik
ksztalcenia na odlegloSi (e-leaming), doskonalenie progam6w i ofert praktyk
zawodowYch;
2) optymalizaciawewr9trznegosystemu zapewnieniajakodci ksztalcenia- dzialania:
korzystaniew procesieksztalceniaz tykladowc6w z imych uczelni,jednosteknaukowo-
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rozszerzenie
badawczychoraz pmktyk6w - pracownik6wWbranych pzedsiQbiorsfw,
infrastrukturydydaktycznej(budowahali sporlowej),doskonalenieobslugi informatycznej
procesuksztalcenia;
3) umigdzynarodowienieUczelni - clzialaria przygotowaniepodstawowychwersji strony
internetoweUczelni w jgzykachobcych,wspieraniemobilnofui student6ww mmach
migdzynarodouych program6w edukacyjnych oraz um6w zawafiych pzez Uczelnig,
zorganizowanie i uruchomienie platnych studidw dla obcoloajowc6w w jgzyku
angielskim,uprowadzeniepodw6jnegodyplomowaniaabsolwenl6ww kooperacjiz
uczelniami zagranicmymi, podjgcie wsp6lpracy z oStodkami polonijnymi w zakesie
ksztalcenia mlodzie2y, nawiqzanie wsp6lpracy z absolwentami PPWSZ, kt6zy
przeby\nr'ajq
zd granicqna stale.

VIIL PIandzialarimajAcychna celupoprawgjakoSciksztalceniaw PPWSZ
w NowymTargu

l)

2)

3\
4)

ksztalcenia
w Uczelnidotyczq:
Proponowane
dzialaniamajqcena celupoprawgjako6ci
oceny jako5ci prorvadzonych zajga dydaktycznych pzez intensyfikaclgdzi'alan
promocyjnychi informacyjnychdotycz4cychmozliwoSciocenianiapracy nauczycieli
akademickich za pomocq ankiet studenckich oraz zwigkszenie czQstosci i
prowadzeniahospitacjizajqi dydaktycznych;
systematyczno6ci
w sprz9t
saldydaktycznych
poprasT'warunkdw ksztalceniaprzezpoprawgwyposazenia
kierunku
stosowniedo specyliki
mullimedialny,kontolg liczebnoscigrupdydaktycznych
studi6w i potrzeb wynikaj4cych z tealizaql pzedmiotu, wydluzenie czasu pracy
i cz)telnido p6Znychgodzinpopoludniowych;
wypozyczalDi
doskonaleniaprogram6w ksztalceniapzez opracowanienarzgdziabadawczegodla
rvszystkichkierunk6w s1udi6w,umozliwiajqcegobadanienakladuczasupracy studenta:
doskonaleniasposob6wokreslaniai weryfikowaniazakladanychefektdwksztalcenia
przez poznawaniecorocznej opinii nauczycieli wliczanych do minimum kadrowegow
za[rrsic kt,r1gouarria eleklou ksad'ccnia:

5) doskonalenie funkcjonorvania USDJK przez publikowanie inlbrmacji na temat
furkcjonowania
USDJKna stronieinlemetowejUczelni;
pzez
o.J utworzenierepozytoriumoraz rozrvdjwsp6lpracymigdzynarodowejwskazane
Prorektorads.nauki (pkt VI niniejszegoSprawozdania),
7) wzrostu atrakcyjnosciolaz poszerzeniaoferty dydaktycznej\nr'mmochstudi6wI i Il
stopnia pzez dzialania wskazanepzez Prorektorads wsp6lpracy i iozwoju (pkt VII
niniejszego
Sprawozdania),
8) optymalizacjarvewnthznegosystemuzapewnieniajakoici ksztalccr.i^puez dzlalania
pzez Prorektora
ds.wsp6lpracyi rozwoju(pkt VII niniejszegoSprawozdania),
wskaza.ne
e) umifdzynnrodowienieUczelniprzezdzialaniawskazancpzez Prorehtomds.\r/sp6lpracy
i rozwoju(pkl vll niniejszegoSprawozdania).
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Ksztalcenia
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