
Sprawozdanie z funkcjonowania Uczelnianego Systemu
Doskonalenia JakoSci Ksztalcenia w PPWSZ w No$Tm Targu

w roku akademickirn 2015/2016

I. Wprowadzenie

Sprawozdanie jest podsumowaniem funkcjonowania Uczelaianego Systemu
Doskonalenia Jako{ci Ksztalcenia (USDJK) w rarnach poszczeg6lnych obszar6w
lodlegaj4cych monitorowaniu. Opis konkretnych dzialari prowadzonych w roku akadernickim
201512016 Vzez InstJ,tutowe Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia zawarty zostal w
szczeg6lowych raportach opracowanych przez wlaiciwe zespoly monitoruj4ce jako36
ksztalcenia na poszczegdlnych kieruntach studi6w. Raporty te, zgodnie z w),ynogami, zostaly
zloZone do lJczelnianej Korlisji ds. Jakoici Ksztatrcenia w PPWSZ w Nowyrn Targu.

Uczelniany System Doskonalenia Jako3ci Ksztalcenia w PPWSZ w Nowym Targu
stanowi caloksztalt zasad i instrukcji postgpowania oraz dzialari bezpoSrednio zwiag,atych z
zapewnieniem, utzymaniem i doskonaleniem procesu ksztalcenia. Okreilono w nim:
podstawowe zalo2enia, cele, procedury wynikaj4ce z rcalizacji ce16w, obszary oc€ny or.lz
strukture Dodmiot6w.

II. Zadania i struktura Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jako5ci Ksztalcenra
w PPWSZ w Nowyrn Targu

l. Cele i zadania USDJK

Cele, zadania oraz strukturq Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia
(USDJK) okeila Uchwala nr 39/2015 Senatu PPWryZ w No.W)m Targu z dnia 20 listopada
2015 roku w sprawie oryanizacji i .funkcjonowania Llczelnianego S)stemu Doskonalenia
Jakoici Ktztulcenia w PPWSZ tr) Nowym Targu.

Podstawow),m celem USDJK, obejmuj4cego swoim zakesem funkcjonowania
nauczycieli akademickich o€z student6w wszystkich kierunt6w, poziom6w i form studi6w
Jesl ,/apewnienie ksztalcenia na najwy2szytn poziomie pzez:

1. planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego,
2. systematyczn4 kontrolg i analizg jakosci ksztalcenia,
3. podejmowanie dzialai na rzecz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich,
4. podejmowanie dzialaf udoskonalaj4cych proces ksztalcenia-

Wyttikiem dzialan systemu tna by6 przede wszystkim zwigkszenie konkurencljnoSci i
pzejrzystosci oferty edukacyjnej PPWSZ oraz uzyskanie przez absolwent6w kwalifikacji



poz4danych na r)4rlu pracy. Ponadto ci4gle doskonalenie jakosci ksztalcenia pzez

systenatyczn4 ocenQ, analizg i modyfikaejQ procesu dydaktyomego.

Dzialan:iaUSDJK w PPWSZ w Nowlan Targu obejmuj4 w szczeg6lnoici:

1- nonitorowanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich,

2. oceng jakoSci prowadzonych zajg( dydaktyczoych,

3. monitorowanie i doskonalenie program6w ksztalcenia,

4. weryfikacjg zakladanych efekt6w ksztalceni4
5. oceng dostgpnodci inforrnacji na temat ksztalcenia,

6. monitorowanie warunk6w ksztalcenia,

7. ocenE mobilnosci student6w,
8. badanie los6w zawodowych absolweltt6w Uczelni,
q. ocenq aktlavnosci naukoq o-badawczej.

2. Struktura USDJK

Nad funkcjonowaniem systemu jakosci ksztalcenia lv PPWSZ w Nowyn Targu w roku

akademickim 2015/2016 sprawowal nadz6r JM Rektor prol dr hab. Iwon Crys

Za realizacjq cel6w i zadan USDJK w PPWSZ w roku sprawozdawcz)m odpowiadal

Uczelniany Zesp6l ds. JakoSci Ksztaloenia w skladzie;
l. Prorektor ds. studenckich - drn. med. Ewa Ziarko,
2. Plorcktor ds. nauki - dr Maciej Hodorowicz,
3. Prorekor ds. rozwoju i wsp6lpracy - dr n. med. Marcin Wroirski,

4. Czlonlowie Uczelnianej Komisji ds. JakoSei Ksztalcenia, w kt6rej sklad wchodzili

nauczyciele akademiccy wskazani prz€z Dreldor6w 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 gospodarka pzestrzeDna, dr hab. inz Henryk wozniak
- kierunek in4nieria 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 student6w oraz Kinga Matuszek - przewodnicz4ca Samorzqdu

Studenckiego.



IIL Dzialania Uczelnianego Zespolu ds. Jakosci Ksztalcenia
oraz Uczelnianej Komisji ds. Jakosci Ksztalcenia

1. Zakres dzialania

Uczelniany Zesp6l ds. JakoSci Ksztalcenia (UZdsJK) oraz Uczelniana Komisja ds.
Jakoici Ksztalcenia (lJKdsJK) zostaly powolane na nowo w listopadzie 2015 roku zgodnie z

zasadami okreSlonymi w Uchiale nt 39/2015 Senatu PPWSZ TT NolNym Targt z dnia 20
listopada 2015 roku w sprawie otga izacji i Junkcjonol^)ania Uczelnianego Estemlt
Doskonalenia Jakoici Ksztalcenia w PPWSZ w NoWm Targu, \a moay Zazqdzenia nr

82/2015 Rebora PPWSZ w Nowym Targu z dnia 27 listopada 2015 roku v spruwie
powolania Uczelnianej Komisii ds. .J.tkoici Ksztalcenia orcz Zuhqdzenia nr 83/2015 Reldola
PPIISZ tl, Nowyn Taryu z dnia 27 listopcda 2015 roku w sprawie powolqnia Uczelnianego
Zespolu ds. Jakoici Ksztalcenia w PPWSZv Nowym Targu.

Procedury dotycz4ce funtcjonowania systemu doskonalenia jako6ci ksztalcenia w roku
akademickim 2015/2016 byly przeprowadzane zgodnie z Uchwalq nr 39/2015 Senatu PPWSZ

tr Novym Targu w sptqwie organizacji i Jitnkcjollowani.t Uczelnidnego Systenu
Doskonalenia Jaktici Ktztqlceniq w Podhalafiskiej Pqllstwowej Wy2szej Szkole Zav,odovei w
Nowym Tarpy oraz Zarzqdzeniem nr 32/2013 Rektora PPIISZ w Nowyn Targu z dnia 25
paidziernika 2013 roku t4r sprawie wzor1w dokumentiw dotyczqcych funkcionowania
Uczelnianego Syslemu Doskonalenia Jakoici K\ztalcenia w PPWSZ re Nowym I'ttrgu

Do podstawowych zadaf Uczelnianego Zcspolu ds. Jakoici Ksztalcenia nalezy w

szczcg6lnoici:
1) projektowanie i doskonalenie USDJK,
2) ustalanie polityki zapewnienie i doskonaleniajakosci ksztalcenia w Uczelni.
3) przedkladanie Rektorowi propozycji zmian dotycz4cych doskonalenia jako6ci ksztalceiia

* Uczelni,
4) ustalanic zasad gromadzenia, analizowania i wykozyst)'wania informacji na tematjakogci

ksztalcenia.

Do zadaf Uczelnianej Komisji ds. Jakosci Ksztalcenia, naleiT w szczeg6lnoSci:

I ) udzial w pracach Uczelnianego Zespofu ds. JakoSci Ksztalcenia,
2'1 oklei lanie procedur postqpouania dicgnoslyczneSo.

3) ocena wdra2aria USDJK w Instytutach i wsp6lpraca z przewodniczqcymi Instltuto\4ych

Komisji ds. Jako3ci Ksztalcenia,
4) sporzqdzanie sprawozdania z funtcjonowania USDJK wraz z wnioskami sluzqcymi jego

doskonaleniu.

W zakrcsie prac wykonanych przez IJ7'dsIK oraz fIKdsJK w roku akademickim

2015/2016, naiezy wskazac:



1) analjze informacji przygotowanych przez IKdsJK na temat osiEgania

przedmiotowych/modulowych efekt6w ksztalceni4

2) analizg informacji zawartych w raportach samooceny opncowanych przez IKdsJK'

3) analiz9 sprawozdair Prorektora ds. studenckich, Prorektora ds nauki oraz Prorel(ota ds

rozwoju i wsp6lpracy dotycz4cych funkcjonowania USDJK w PPWSZ w Nowym Targu'

2. tsadania jakosciowe

Skuleczne funkcionowanie USDJK zale2y od prawidlowego doboru metod i narz9dzi

sluz4cych monitorowaniu, weryfikacji i alalizy jakoSci kszlalcenia, w tyn pozyskiwania

opinii czlonk6w spolecznojci akademickiej, pzede wszystkim sludent6w, oa iemat

poszczeg6lnycl't element6w funkcjonowania systemu w Uczelni Temu celowi sluz4 w

PPWSZ badania ankietowe.

2.1. Ankieta occny zaje6 dydaktycznych (.4 nkieta Ewalaacyjna)

Celem przeprowadzania ankiety oceny zajqd dydattycznych (Ankie1l E aluacyinej)

w6r6d student6w jest monitorowanie i podnoszenie jako$ci tych zajq't oraz realizowanie

polityki kadrowej Uczelni. Ad<ieta jest jednym z element6w wchodz4cych w zakes

procedury oceny nauczycieli akademickich, cz1'm zajmuje sig Komisja ds' Oceny Nauczycieli

AlGdemickich.
Ocena nauczycieli akademickich to kilkuetapowa procedura. Wyniki lir'tie6r

Ewaluacyj ej i hospitacji zajqi dydaktycznych otaz Formularz oceny nauczrciela

akaclemickiego urypelniony pzez pmcownika trafiaj4 do oceny D)'rektora lnst]-trfr' Po ocenie

Dyrektora, nauczyciel akademicki zapoznaje sig z opini4 przelo2onego, co po5wiadcza swoim

podpisem. Tak skompletowana dokumentacia stalowi podstawq oceny dzia]alnoSci

pracownika pzez KomisjE ds. Oceny Nauczycieli Atademickich.

W ramach proc€dur kontroli iakoSci w PPWSZ wdrozono og6lnouczelniany system

perma[entnej oceny nauczycieli przez student6w Kwestionariusze ocen sq dostqpne dla

student6w orlire na stronie internetowej Uczelni, co pozwala na anonimovr4 ocenQ kazdego

nauczyciela na bie24co (dwa mzy w roku, po kazd)'rn semestze w trakcie trwania sesji)

Zgodnle z ptzyjgt4 zasad4 Ankieta Ewalua.tn(l ptTeptowadzar]ia byla wtu6d wszystkich

nauczycieli akademickich niezaleznie od typu zawieranej umowy z Uczelni4 (umowa o pracA,

umowa o zlecenie), kt6rzy prowadzili zajEcia w roku akademickim 201512016' Dla

poszczeg6lnych Instltul6w wlpelniono nastQpujQca liczbQ ankiet:

semestr zimowy 2015/201 6:
Instytut Nauk Techni czfych22\
Instytut Nauk o Zdrowiu 1581

lnstytut nauk Humanistyczno-Spolecznych i Turystyki 933

semestr letni 2015/2016:
Instytut Nauk TechnicznYch 40



Instytut Nauk o Zdrowiu 496
Inst)tut nauk Humanistyczno-Spolecznych i Tuystyki 214
W ramach Ankiery Ewaluctcyjnej studenci proszeni s4 o ustosunkowanie sig do

nastgpuj4cych krvestii:
1) Czy zajgcia odbywaly sig regulamie/
2) Czy zajgcia rozpoczynaly sig punktualnie?
3) Czy zajgcia odblwaly sig w pelnym wymiaze czasollym?
4) Czy informacje o tematach zajg6 i wymaganiach egzaminacyjnych (zakes matedalu,

forma zaliczenia itp.) byly jednoznacznie okeilone i podane z odpowiednim
wyprzedzeniem?

5) Czy tre56 zajg6 odpowiadala tematowi zajg6?
6) Czy tre36 byla Fzekaz).wana w ztozumialy spos6b?
'7) Czy txeSa byla pnekazywana w interesuj4cy spos6b?
8) Czy prowadz4cy zajgcia byl dostgpny dla student6w w wyznaczonym czasie konsultacji?
9) Czy prowadz4cy zajQcia odnosil sig taktownie do student6w?
10) Czy spos6b prowadzenia zaji6 sprzyjal aktywnoici student6w?
l1)Czy odczuwa Pan4ani zadowolenie z poziomu nabltej wiedzy bgd4cej wynikiem

wlalciwego prowadzena zajgfl
Pzy wyazaniu swoich opinii studenci wybieraj4 jedn4 z czterech odpowiedzi:

zdecydov,anie tak (5,0), raczej lak (4,0). ruczej nie 1J,0) i zdty&twonie nic (2,0). Intencjq
wprowadzenia takiej sLoli jest wskazanie mocnych i slabych stron procesu dydaktycznego.

WynJr:i. Ankiety Ewaluacyjnej przeprowadzonej w PPWSZ w Noqln largu w roku

akademickirn 201512016 wykazaly, 2e zdecydowana wigkszo5i student6w ocenia zajgcia
dydaktyczne bardzo pozYy.rmie.

W semestze zimouym 2015/2016 Srednia ocena kurs6w prowadzonych w
poszczeg6lnych Inst''tutach ksztaltowala sig nastgpuj4co:

lnstltut Nauk Techni czt'rycl1 4,'77
Instltut Nauk o Zdrowiu 4,78
lnstltut Nauk Humanistyczno-Spolecznych i Turystyki 4,76

Natomiast w semestrze letnim 2015/2016.
Instytut Nauk Technicny ch 4,7 6
Inst].tut Nauk o Zdrowiu 4,68
Inst]4ut Nauk Humanistyczno-Spolecznych i Turystyki 4,75

Wprowadzony w for-mie elektronioznej arl:usz Ankiety EvaluacyjneT wydaje sig
pzydatny w oc€nie jakoici realizowanego przez nar:czycieli akademickich procesu

ksztalcenia. Pomimo zauwa2alnej tendencji zwigkszania sie liczby wlTelnionych przez

student6w ankiet, nalezy nadal systematycznie podejmowai dzialania promujqce proces

anlietyzacji, kt6rego gl6unym celem jest zwigkszenie Swiadomoici Srodowiska
akadet,ickiego w obszarze jatrroSci ksaalccnia oraz koniecznoioi zoangazowania w Proces
twozenia kultury jakoSci w Uczelni. Gl6wnymi odbiorcami akcji, obok nauczycieli

akademickiah i pracownikdw administracji, s4 studenci. Za pomoc4 strony internetowej
pzekazywana jest informacja o korzysciach plynqcych z uczestnictwa student6w w



ankietyzacji orM aktywnosci w shrlkturach systemu doskonalenia jakoSci ksztalcenia (e-mail

do studellt6w).

2.2. Hospitacje zaig( dydaktycznych

W rcku akademicki\)1 201512016 w PPWSZ funtcjonowala Komisja ds Oceny

Nauczycieli Alademickich pod kierunkiem prof fu lrab Jacka Matyszkiewicza Zgodne z

przyjgtq w Uczelni procedur4 (w oparciu o artykul 132 ust l-3 znowelizowanej ustawy z dnia

18 marca 20ll PlarNo o szkolnictwie y2szytl1 orM 566-99 Stal tu PPI;I/SZ \| Nowym Taryu)'

kazdy nauczyciel jest oceniany nie rzadziej ni2 nz na dwa lata Ocena dolyczy wszystkich

nauczycieli akademickich, niezaleznie od lpu zawieranej umowy z Uczelni4'

W roku akademickim 2015/2016 ocena przebiegala zgodnie z przyjQtym

harmonogramem. Podstawq oceny byly hospitacje zajgd dydaktycznych preprowadzane w

poszczeg6lnych Inst)'tutach ptzez Dytektora Insqtutu, ZastQpcQ Dlrektora Instytutu lub

innego nauczyciela akademickiego wskazanego pzez Dyrektora Inst)'tutu Liczba hospitacii

w poszczeg6lnych insb'tutach ksztaltowala siQ nastqpuj4co:

lnst)'tut Nauk Tecbnicznych 44
Inst)'tut Nauk o Zdtowiu 57
Instltut Nauk Humanistyczno-Spolecznych i Twystyki 47

Hospitacje wykazaly bardzo wysoki poziom przygotowania i umiej9tnosci prowadzenia

zajQ6 dydaktycznych pzez zatrud jonych nauczycieli akademickich Wyniki hospitacji oraz

Ankiety Ewalwcrinei wraz z wypelnionyl Fornmlarzent oceny nauczyciela akademickiego r

Opiniq Dyrektora Instltrl, stanowiq podstaw9 oceny kofcowej pracownika dydaktycznego,

kt6ra przeprowadza Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

2,3. Badania los6w absolwent6w oraz pozyskirvanie danych od pracodawc6rv

Zgodnic ze znowelizowan4 ustaw4 Pralvo o szkolnictwie wyzszym monilodng karier

zawodowych prowadzi minister wladciwy ds. szkolnictwa uyzszego ta podstawie

og6lnopolskiego wykazu student6w olaz danych gromadzonych ptzez Zaklad

Ubezpieczeri Spolecznych. Dane za rok 2014 dotycz4ce tej kontroli dostQpne sq na stronic

absolwenci.nauka.gov.pl W zwiqzl-u z tym zostal zniesiony obowi4zek prowadzenia

badania los6w absolwent6w ptzez poszczeg6lne mzelnie- Uczellia dysponuje danymi

dotycz4clmi absolwent6w toczfika 207312014, zgromadzonymi podczas badania w 2015

roku.

2.4, Raport samooceny

Zgodnie z Llchwalq nr 39/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dniu 20 listopada

2015 roku rr spra$.ie organizacji i .funkcjonowania Llczelnianego Syste,hu Doskondle ia

Jdkoici Ksztalcenia v PPWSZ tN Now)rm Targu omz w oparciu o pzygotowany przez

Uczelniatry Zesp6l ds. .Tako6ci Ksztalcenia wz6r rapofiu, w poszczeg6lnych Instltutach, dla



odpowiednich kierunl6w studi6w, zostaly sporz4dzone Rapofiy samooceny dotycz4ce roku

akademickiego 201 5/2016.

Raporty samooceny obejmowaly analizq nastgpuj4cych zagadnieir dotycz4cych danego

kierunku studi6w:
1) jako36 prowadzonych zajgi,
2) warunti ksztalcenia,
3) programy ksztalcenia,
4) weryfikacjg zakladanych efekt6w ksztalceni4
5) dostQp do infomacji na temat ksztalcenia,
6) prowadzenie badair naukowych (dotyczy kierunku studi6w drugiego stopnia),
7) oceng podjgtych dzialari w celu udoskonaleniajakoici ksztalcenia,

8) opracowanie i wdrazanie wlasnych procedur doskonaleniajakoSci ksztalcania,
9) propozycje zmian w funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakodci

Ksztalcenia.

IV. Wnioski rvynikaj 4ce z Raporttiw samooceny

Ad 1, Jako$d prowadzonych zajgd studenci wszystkich kierunk6w studi6w dokonali oceny
realizowanych dla kicrunku zajg6 dydaktycznych. Dla wigkszofci kiennkdw studi6w

dokonano hospitacji zajgd dydaktycznych. oceny prowadzenia zai96 pflez nauczycieli

akademickich.

Ad. 2. Warunki ksztalcenia dla wszystkich kiemnk6w ocenione zostaly na poziomie

dobrym i bardzo dobryl. Jedynie dla kierunku in2ynieria Srodowiska dokonano na poziomie

dostatecznym. Pomimo dobrych ocen, zgodnie z uwagami, naleZy:
1) doposazyi, unowoczeinii i zmniejszyi usterkowoSi sprzetu multimedialnego w salach

dydaktycznych,
2) dostosowai stoly w pracowni chemicznej do pottzeb os6b niepelnosprawnych,
3) dostosorat wa6 liczebno36 grup do potrzeb wynikai4cych z rcalizacjl, pzedmiotu; w

szczeg6lnodci dla kierunku architektum proponuje si9 znniejszenie grup seminaium

dyplomowego do 10, ze wzglgdu na specyfrkg projekt6w dlplomowych,
4) wydluzyi czas pracy wlpo2yczalni i czl4elni do p62nych godzin popoludniowych

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 bezposrednio do starosty roku

Sporadycznie pojawjajq sig uwagi student6w o otlzymlnvaniu inlormacji o zmianach w

planowanych zajgciach z nieodpowiednim uyprzedzeniem i niedogodno6ciach zwiTanych ze

zglasziuriem problem6w z dostgpen do informacji. W ramach zapcrmicnia wysokiej jakoSci

procesu dydaktycznego nauczyciele akademiccy prowadz4 konsultacje dla student6w-



Ad. 3. Programy ksztalcenia - programy ksztalcenia dla poszczeg6lnych kiemnk6w studi6w

s4 zgodne z misj4 Uczelni, koncepcje ksztalcenia sp6jne s4 z celami okre$lonymi w stategii

rozwoju Uczelrri. Efekty ksztalcenia dla kazdego kieruntu studi6w zgodne s4 z IGajowymt

Ramarni Kwalifikacji. Inst}'tutowe Komisje ds. Jako(ci Ksztalcenia zadeklarowaly poprawne

pr4pisanie punkt6w ECTS do poszczeg6lnych przedmiot6dmodul6w ksztalcerlia'

clokonywanie analizy czasu placy student6B, jaki potrzebu.j4 na wykonywanie powierzonych

im zadaf poza zajgciami w bezpo6rednim kontakcie z nauczycielem'

W wigkszosci Instltuty wspdlpEcuj 4 czyr:nie z otoczeniem spolcczno-gospodarczym w

ramach okeSlonych przedmiot6w oraz praktyk zawodowych dla poszczeg6lnych kierunk6w

studi6w. Wsp6lpmca taka pozwala na bie24c4 znajomosi wymagail i zapotrzebowania rynku

pracy. Wsp6lpraca tajest monitorowana i dokunentowana w poszczeg6lnych lnstytutach'

Dla wszystkich kierunt6w studi6w pozyskiwana j est od podmiot6w przyjmuj4cych student6w

na praktyki, opinia o pmktykantach w zakresie osi4ganych efekt6w ksztalcenia W roku

akademickim 2015/2016 opracowano dla wszystkich kierunk6w studi6w' na kt6rych studenci

odblnvaj4 praktyki w jednostkach zewnqtrznych wzglgdem Uczelni, ankietq skierowan4 do

paacodawcow.

Ad. 4, Weryfikacja zakladanych efekt6$ ksztalcenia Instylutowe Komisje ds Jakosci

Ksztalcenia pozytywnie oceniaj4 mozliwoici weryhkacji zakladanych efekt6w ksdalcenia

(sprawdzalnoSi efek6w ksztalceDia, przestrzeganie procedwy zatwierdT'ania plac

dyplomowych, dob6r recenzent6w prac dlplomouych zgodrie z ich kompetencjami i

posiadanl.m cloSwiadczenienr, weryfikowanie jakodci rccenzji prac dyplomowych,

przestzeganie procedury prac dyplomowych, zasady dokumentowania sposob6w wcryfikacji

efekt6* ksztalcenia, weryfikacia efekt6w ksztalcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk'

pozyskiwanie wiedzy od nauczycieli w zakresie doskonaleniajaho6ci ksztalcenia).

Poiawiaj4 siQ nieliczne negatywne opide student6w dotycz4ce przestrzegania zasad

zaliczania przedmiot6w zawartych w Regulaminie studi6w oraz oceniania student6w wedlug

cz!'telnych zasad.
W minionym roku akademickim, zgodnie z zaleceniem Uczelnianej Komisji ds. JakoSci

Ksztalcenia, na wszystkich kieruntach studi6w, poza ratownictwem medycznym,

uwzglgdniono opinig nauczycieli akademickich wliczanych do minimum kadrowego dla

danego kierunku studi6w, na temat realizacji zakladanych efekt6w ksztalcenia i propozycji

ich ewentualnego korygowania.

Ad,5, Dostgp do informacji na temat ksztalcenia wiQkszoSi student6w poszczeg6lnych

kierunk6w studi6w pozlt)$.nie ocenia dostgp do informacji na temat prccesu ksztalcenia na

poszczeg6lnych pzedmiotach, stonie intemetowej czy tablicy ogloszef .

Ad. 6. Prowadzenie badai naukowych (dotyczy kierunku studi6w drugiego stopnia) - w

roku akademickim 201512016 w Uczelni realizowano studia II stopnia w zakresie kierunku

architektura, filologia angielska, pielggnia$two omz turystyka i rekreacja Nauczyciele

akademiccy prowadz4 badania naukowe, co znajduje potwierdzenie w indywidualnych

sprawozdaniach pracownik6w.



Ad. 7, Ocena podjgtych dzialsi w celu udoskonalenia jakoSci ksztalcenia Instytutowe

Komisje ds. Jako3ci Ksztalcenia dla wigkszo6ci kierunt6w studi6w, dobze oceniajq dzialania

podejmowane w zakresie udoskonalenia jakoSci ksztalcenia, jedynie hlologia angielska -

dostatgcznie.
Dzialania te dotycz4 gl6wnie weryfikowania czasu pracy studenta i korekty pzypisanych

punkt6w ECTS, doboru sposob6w weryfrkowania efeklow ksztatrcenia, uattualniania fesci

ksztalcenia i zalecanej literatuy, powszechniejszego stosowania przekazu multimedialnego

oraz stosowania metod aktywizuj4cych student6w na zajgciach

Ad, 8. Opraeowanie i wdraianie wlasnych procedur doskonalenia jakoSci ksztalcenia

Instltutowc Komisje ds. Jakoici Ksztalcenia opracowuj4 i w&azajq wlasne procedury

doskonalenia jakoSci ksztalcenia, zgodte ze specyfik4 kierunku. W{r6d najwazniejszych

dzialari nale2y wskazai opracowanie anliety dla pracodawc6w w zakesie osiqgania efekt6w

ksztalcenia pzez student6w odbywaj4cych praktyki oraz pozyskiwarrie opinii nauczycieli

stanowi4cych minimum kadrowe o realizacji efekt6w ksztalcenia

Kierunki filologia angielska, kosmctologia i rotownictwo medyczne nie podjgly dzialan w

zakesie wdra:2ania nowych procedur, specldczlych dla kierunku.

Dla kierunku tuystyka i rckeacja opracowano procedrrq zatwietdzaria temat6w pac

dyplomowych, opracowano narzqdzie do oceny nakladu czasu pracy studenta przez studenta

oraz przeprowadzono analizg statystyczn4 nakladu czasu praoy studenta.

Ad.9, Proporycje zmian w funkcionowaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia

JakoSci Ksztalcenia - w minionym roku akademickim Inst)'tutowe Komisje ds Jako6ci

Ksztalcenia zlozyly nastgpuj4ce propozycje zmian $' funkajonorvaniu Uczelnianego Systemu

Doskonalenia Jako{ci Ksztalcenia:
1) clokonanie rozdzialu obowi4zk6w pomigdzy czlonk6w komisji, ze wzglgdu na stopien

studi6w - pienrszl i dn-rgi.
2) rozliczenie nakladu czasu pracy czlonk6w komisji godzinami dydaktycznyrri,

3) rozwijanie dzialalno3ci k6l naukowych,
4) rozw6 j infomatyczny Uczelni.

V" Wnioski ze sprawozdania Prorektora ds' studenckich

W zakresic ocely jakoSci prowadzonych zaj96 dydaktycznych podjgto dziataaia

zw'Lq'za11e z ocenq nauczycieli akademickich, ocenq zajqi przez student6w' hospitacj4 zaj96

dydakttczrlch.
W zakresie monitorowania i doskonalenia program6w ksztalcenia nadzorowano korekt9

program6w ksztalcenia zgodnie z warunkami okeilonymi przez minista wlaSciwego ds

szkolnictwa wyzszego.
W zakresie monitorowania warunl6w ksztalcenia, kontynuowano prace zwiqzane z

dostosowanie warunk6w ksztalcelia do potrzeb os6b depelnospGwnych Dqzono dwniez do

popBwy jakosci infrashuktwy niezbQdnej do realizacji procesu ksaalcenia'



W zakesie oceny doslgpnosci ilformacji na temat ksztalcenia, zapewniono dost9p do

informacji na temat struktury i dzialalnosci Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakosci

Ksztatrcenia, pzestzegano zasad rekrutacji na poszczeg6lne kierunki studi6w' nadzorowano

zapewnienie dostgpu do aktualnych informacji na temat program6w ksztalcenia. zakladanych

efektach ksztalcenia, kanach przedmioto!

Proponowane dzialania maj4ce na celu poprawq j akosci ksztalcenia w Uczelni dotycz4:

1) intensyfikacji dzialai promocyjnych i informacyjnych dotyczqcych mo2liwosci oceniania

pracy nauczycjeli akademickicb za pontoc4 alkiet studenckich

VI. Wnioski ze sprawozdania Prorektora ds' nauki

W zakresie oceny kwalifikacji i kompetencji narczycieli akademickich oraz ala)lvnosci

naukowo-badawczei Uczelni, pzedstawiono dane dotycz4ce doskonalenia kompetencji

nauczycieli akademickich, oceng dzialalnoSci Biblioteki i k61 naukowych, ocenq aktywnosci

naukowo-badauczej IJczelrli otaz oceng aktywnoSci naukowo-badawczej nauczycieli

akademickich.
Proponowane dzialania dla poprawy jako3ci ksztalcenia w Uczelni:

1) utworzenie repozytoriun, celem ulatwienia dostQpu do danych' kt6re mog4 przydad siQ w

organizacji, wyszukiwaniu specyfrcznych potrzeb kadrowych' znajdowaniu odpowiednich

kwalihkacji w5r6d kadry dydaktycznej PPWSZ w Nowlm Targu,

2) rozw6i \ 6p6lgacy migdzynarodowej, ptogramu Erasmus Plus, celem ulatwienia

studentom dostqpu do miqdzynarodowych specjalist6lv, przyblizenia im zagranicznych

zagadnief naukowych, metod i technik oraz oswojenie student6\^/ z obcym jQzykicm

wykladowym.

VII. Wnioski ze sprawozdania Prorcktora ds. rozwoju i wsp6lpracy

Dokonano oceny mobilnoici student6w i pracownik6w Uczelni, oceny badania losdw

absolwent6w oraz dzialahoici Dzialu Promocji, Wsp6lpracy i Monitorowania Karier

Zawodowych.
W zakesie dzialan maj4cych na celu poprawg jakoSci ksztalcenia w Uczelni,

zaprcponowano realizacjg nastgpuj4cych cel6w:

1) wzost atlakcyinoici oraz poszezenie oferty dydaktycznej w ramach studi6w I i II stopnia
- dzialania: utworzenie nowych kierunk6w studi6w, nowych specjalno3ci na kieruntach

istniej4cych, studi6w ll stopnia dla kierunk6w istnieiqcych, stworzenie oferty studi6w

podyplomowych, organizowani€ ku$6w doskona 4cych, rozszerzenle oferly 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) optymalizacia wewr9trznego systemu zapewnienia jakodci ksztalcenia - dzialania:

korzystanie w procesie ksztalcenia z tykladowc6w z imych uczelni, jednostek naukowo-

1 0



badawczych oraz pmktyk6w - pracownik6w Wbranych pzedsiQbiorsfw, rozszerzenie

infrastruktury dydaktycznej (budowa hali sporlowej), doskonalenie obslugi informatycznej

procesu ksztalcenia;
3) umigdzynarodowienie Uczelni - clzialaria przygotowanie podstawowych wersji strony

internetowe Uczelni w jgzykach obcych, wspieranie mobilnofui student6w w mmach

migdzynarodouych program6w edukacyjnych oraz um6w zawafiych pzez Uczelnig,

zorganizowanie i uruchomienie platnych studidw dla obcoloajowc6w w jgzyku

angielskim, uprowadzenie podw6jnego dyplomowania absolwenl6w w kooperacji z

uczelniami zagranicmymi, podjgcie wsp6lpracy z oStodkami polonijnymi w zakesie

ksztalcenia mlodzie2y, nawiqzanie wsp6lpracy z absolwentami PPWSZ, kt6zy
przeby\nr'ajq zd granicq na stale.

2)

3 \

4)

o.J

l )

5)

7)

e)

8)

VIIL PIan dzialari majAcych na celu poprawg jakoSci ksztalcenia w PPWSZ
w Nowym Targu

Proponowane dzialania majqce na celu poprawgjako6ci ksztalcenia w Uczelni dotyczq:

oceny jako5ci prorvadzonych zajga dydaktycznych pzez intensyfikaclg dzi'alan

promocyjnych i informacyjnych dotycz4cych mozliwoSci oceniania pracy nauczycieli

akademickich za pomocq ankiet studenckich oraz zwigkszenie czQstosci i

systematyczno6ci prowadzenia hospitacji zajqi dydaktycznych;
poprasT' warunkdw ksztalcenia przez poprawg wyposazenia sal dydaktycznych w sprz9t
mullimedialny, kontolg liczebnosci grup dydaktycznych stosownie do specyliki kierunku

studi6w i potrzeb wynikaj4cych z tealizaql pzedmiotu, wydluzenie czasu pracy

wypozyczalDi i cz)telni do p6Znych godzin popoludniowych;

doskonalenia program6w ksztalcenia pzez opracowanie narzgdzia badawczego dla

rvszystkich kierunk6w s1udi6w, umozliwiajqcego badanie nakladu czasu pracy studenta:

doskonalenia sposob6w okreslania i weryfikowania zakladanych efektdw ksztalcenia
przez poznawanie corocznej opinii nauczycieli wliczanych do minimum kadrowego w

za[rrsic kt ,r1 gouarr ia eleklou ksad'ccnia:

doskonalenie funkcjonorvania USDJK przez publikowanie inlbrmacji na temat

furkcjonowania USDJK na stronie inlemetowej Uczelni;
utworzenie repozytorium oraz rozrvdj wsp6lpracy migdzynarodowej wskazane pzez

Prorektora ds. nauki (pkt VI niniejszego Sprawozdania),
wzrostu atrakcyjnosci olaz poszerzenia oferty dydaktycznej \nr' mmoch studi6w I i Il

stopnia pzez dzialania wskazane pzez Prorektora ds wsp6lpracy i iozwoju (pkt VII

niniejszego Sprawozdania),
optymalizacja rvewnthznego systemu zapewnienia jakoici ksztalccr.i^ puez dzlalania

wskaza.ne pzez Prorektora ds. wsp6lpracy i rozwoju (pkt VII niniejszego Sprawozdania),

umifdzynnrodowienie Uczelni przez dzialania wskazanc pzez Prorehtom ds. \r/sp6lpracy

i rozwoju (pkl vll niniejszego Sprawozdania).
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Przewodnicz4cy
Uczelnianei Komisji ds. Ja,koSci Ksztalcenia

2.\ ',
/ )  / / .  -

dr Danuta Zizka

Nowy Targ, 15.11.2016
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