
Sprawozdanie z funkcjonowania Uczelnianego Systemu

Doskonalenia Jako5ci Ksztalcenia w PPWSZ w Nowym Targu
w roku akademickim 2016/2017

I. Worowadzenie

Sprawozdanie jest podsumowaniem funkcjonowania Uczelniarego Systenu

Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia (USDJK) w rarnach poszczeg6lnych obszar6w
podlegaj4cych monitorowaniu. Opis konkretnych dzialan prowadzonych w loku akademickim

201612017 ptzez Kierunkowe Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia zawaxty zostal w

szczeg6lowycl'r raportach oprucowa[ych puez wladciwe zespoly monitoruj4ce jako66

ksztalcenia na poszczeg6lnych kierunkach studi6w. Raporty te, zgodnie z wyrnogami, zostaly

zloZone do Uczelnianej Konisji ds. Jako6ci Ksztalcenia w PPWSZ rv Nowlan Targu.

Uczelniany System Doskonalenia Jakoici Ksztalcenia w PPWSZ w Nowyrn Targu

stanowi caloksztalt zasad i instrukcji postQpowania orM dzialai bezpo6rednio zwi1za.nyc}r z

zapewnieniem, utrz)4naniem i doskonaleniem procesu ksztalcenia OkreSlono w nim:

podstawowe zalo2enta, cele, procedury wynikaj4ce z tealizaqi ce16w, obszary oaeny onz

stnrl:ture Dodmiot6w.

II. Zadania i struktura Uczelnianego Systemu Doskonalenia J&koSci Ksztalcenia
w PPWSZ w Nowym Targu

1. Cele i zadania USDJK

Celc, zadania omz struliturg Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakoici Ksztalcenia
(USDJK) oke(la uchwala nr 39/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 2A listopada
2015 roku w sprawie organizacji i .t'unkcjonowania Uczelnianego Estemu Doskokalenia
Jakolci Ksztalcenia w PPWSZw Nonym Targu.

Nadrzgdnyn celem USDJK, obejmuj4cego swoim zaloesem funkcjonowanie
nauczycicli akadcmickich oroz student6w v/szystkich kierunk6w, poziom6w i lbrm studi6w w

PPWSZ w Nowyn Targu, jest zapendenie ksztalcenia na najwyiszp pozromj.e poprzez.
1. planowanie, organizowanie i realizowanie procesu dydaktycznego,
2. systematycznq kontolg i analizg jakosci ksztalcenia,
3. podejmowanie dzialan na rzecz podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akadernickich,
4. podejmowanie dzialari udoskonalaj4cych proces ksztalcenia,
5. zapewnienie wlaSciwych warunk6w realizacji procesu ksztalcenia wraz z ci4glym

ich doskonaleniem.



Efektem dzialan systemu ma byd pzede wszystkim zwigkszenie konkurencyjno6ci i

przejrzystosci oferty edukacyjnej PPWSZ w NowlTn Targu, a takze uzyskanie pzez

absolwent6w kwalifikacji po2qdanych na rynk-u pracy i kompetencji umozliwiaj4cych im
dostosowanie siq do zmieniaj4cych sia funkcji i 161 w otoczeniu gospodarczym i spolecznyn.
Elementem USDJK w PPWSZ w Nowym Ta.gu jest ciqgle doskonalenie jakoSci ksztalcenia

przez wypracowpvanie, dob6r, aktualizacjg i doskotalenie instrument6w sluz4cych realizacji
przyjgtych cel6w i zadan.

Dzialania USDJK w PPWSZ w Now),m Targu obejmujq w szczeg6lnodci:
1 monitorowanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich,
2. oceng jakoici prowadzoDych zajQ6 dydaktycznych,
3. monitorowanie i doskonalenie program6w ksztalcenia,
4. weryfikacjg zakladanych efekt6w ksztalcenia,
5. oceng dostfl)noici infomacji na temat ksztalcenia,
6. monitorowanie warunt6w ksztalcania.
7. oceng mob nofui stud€nt6w,
8. oceng aktlnr'noici laukowo-badawczej.

2. Struktura USDJK

W roku akademickim 2016/201'l nadz6r nad funkcjonowaaien USDJK w PPWSZ w
Nowlm Targu sprawowal JM Rektor dr hab. Stanislaw Gulak, prof. nadzw. Za reallzacjq
cel6w i zadari USDJK w PPWSZ w Now).m Targu odpowiadal Uczelniany Zesp6l ds. Jako$ci
Ksztalcenia w skladzie:

1. Prorektor ds. studenckich i ksztalcenia - dr I(zlsztof Trochimiuk
2. Prorektor ds. nauki i rozwoju - dr Teresa Mucha
3. Czlonkowie Uczelnianej Komisji ds. Jakosci Ksztalcenia, w k6rej sklad wchodzili

nauczyciele akaderniccy wskazani przez Dyrektor6w Inst)4ut6w:
. dr Piotr Fijatkowski kierunek architeklura,
. dr Madusz Trawifski kierunek filologia angielska,
. dr Maciej Rak - kierunek filologia polska,
o dr Piotr Kurzeja kierunek fizjoterapia,
. dr Krzysztof Mimj kierunek gospodarka przestrzennaj
r dr hab. inZ. Henryk WoZniok kierunek inzynieria jrodowisks,

. dr Anna Krawczuk kierunek kosmetologia,

. mg Krystlna Bulawska - kierunek pielggniarstwo,

. dr n. med. Daruta Fus - kierunek mtownictwo medyczne,

. dr Malgogata Wesolowska jako przewodnicz4ca Komisji - kierun€k turystyka
i rekreacja.

. m$ Monika Kmpik-S6jka - pracownik administracyjny Dzialu Nauczania i
Spraw Studenckich,

. Pawel Sikora pzedstawiciel student6w



Ponadto Kinga Matuszek przewodr\iczqca Sahorz4du Studenckiego.

III. Dzialania Uczelnianego Zespolu ds. Jakoici Ksztalcenia
oraz Uczelnianej Komisji ds. Jako5ci Ksztalcenia

1. Zakres dzialania

Uczelniany Zesp6l ds. Jakoici Ksztalcenia (UZdsJK) oraz Uczelniana Komisja ds.
JakoSci Ksztalcenia (UKdsJIQ zostaly powolane na nowo w listopadzic 2016 roku zgodnie z
zasadami okreslon1'mi w Uchwale nr 39/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 20
listopada 2015 roku w sprawie organizaii i funkcjonowania Uczelnianego Systemu
Doskonalenia Jakoici Ksztalcenia w PPIISZ w Nowym Targu, na mocy Zarzqdzenia nr
59/2016 Rehora PPI;I/SZ w Novym Targu z dnia 17 listopada 2016 roku w spruwie
powolania Uczelnianej Komisji ds. Jekoici Ksztalcenia otaz Z.arzqdzenia nr 61/2016 Rektora
PPWSZ tr Nolrry Targu z dnia 17 listopada 2016 robu w sprenvie powolania Uczelnianego
Zespolu ds. Jakoici Kszlalcenia \r PPIrSZ)r No*ym Targu.

Procedury dotycz4ce funkcjonowania systemu doskonalenia jako3ci ksztalcenia w roku
akademickim 2016/2011 byly przeprowadzate zgodnie z Uchwdlq r 39/2015 Senatu PPWSZ
i' NolU,'m Targu lt sprarrie organizacji i Junkcjonowania Uczelnianego Systemu
Doskonalenia Jakoici Ktztalceniaw Podhalaiskiej Paish,',ovej lly2szej Szkole Zatodowej w
Nowym Targu oraz Zarzqdzeniem nr 32/2013 Rektora PPI;I/SZ w Nor'tym Targu z d ia 25
paidziemika 2013 roku w sprawie wzor1w dokument1lt) dolyczqcych funkcjonowania
Uczelnidnego Systemu Doskonalenia Jakoici Ktztalcenia w PPWSZw Nowym Targu.

Do podstawowych zadair Uczelnianego Zespolu ds. JakoSci Ksztalcenia nale2y w
szczeg6lnoici:

1. projektowade i doskonalenie USDJK,
2. ustalanie polityki zapewnienie i doskonaleniajakoici ksztalcenia w Uczelni,
3. przedkladanie Rektorowi propozycji znian dotycz4cych doskonalenia jakoSci

ksztalcenia w Uczelni,
4. ustalanie zasad gromadzenia, analizowalia i wykozystlvania infomacji na temat

jakoSci ksztalcenia.

Do zadah Uczekiarej Komisji ds. Jako3ci Ksztalcenia, nalezy w szczeg6lno6cir
1. u&ial w pracach Uczelnianego Zespolu ds. JakoSci Ksztalcenia,
2. okeslanie procedur post9powania diagnostycznego,
3. ocena wdrazania USDJK w Instltutach i wsp6lpraca z przewodnicz4cyni

Inst).tutowych Komisji ds. Jakosci Ksztalcenia,
4. sporzqdzanie sprawozdania z funkcjonowania USDJK F.raz z wnioskami slu24cyrni

ieso doskonaleniu.



W zakesie prac wykonanych pfiez UZdsIK oraz UKdsJK w roku akademickin

20761201'7 , talezy wskazat.
1. analizg informacji przygotowanych przez Kierunlowe Komisje do spraw Jakoici

Ksztalcenia (KKdsJK) na temat osi4gnigcia przeduriotowych-/modulowych efekt6w

ksztalcenia;
2. analizg informacji zavlartych w €pofiach samooceny opracowanych przez KKdsJK;

3. analizg sprawozdan Prorektora ds. studelckich i ksztalcelia oraz Prorckton ds. nauki i

rozwoju dotycz4cych fr.rntcjolowania USDJK w PPWSZ w Now]an Taxgu;

4. opracowanie ankiefy d1a absolwent6w PPWSZ w Nowyn Targu orM opracowanle 1

analizg uzyskanych w)41ik6w;
5. korektg Uchwaly w sprawie o/ganizctcji i ./itnfuionor)a ia Uczelnia ego Systemu

Doskonale ia ,lakoici Kszt.icenia Podhalafiskiei Pafistlro\eej Wy2szej Szkole

Zawodowej w Novym Targu.

2, Badania jakoSciowe

Skuteczne funkcjonowanie USDJK zalezy od prawidlowego doboru metod i ntuzgdzi
sluzqcych monitorowaniu, werl.fikacji i analizy jakojci ksztalcenia" w tlan pozyskiwania

opinii czlonk6w spolecznodci akademickiej, przede wszystkim student6w, na temat
poszczeg6lnych elenentdw funlcjonowania systemu w Uczelni. Tenu celowi sfuz4 w
PPWSZ w Nowvn Tarsu badania aDkietowe.

2.1, Ankieta oceny zajg€ dydaktycznych (,4 nkieta Ewaluacyjna)

Celem przeprowadzania ankiety oceny zajqi dydaktycarych (Ankiety EwaluacyjneJ)
wft6d student6w jest monitorcwanie i podnoszeaie jako{ci tych zajq( onz rcalizowanie
polityki ka&owej Uczelni. Ankieta jest jednlm z element6w wchodz4cych rv zaL-tes
procedury oceny nauczycieli akademickich, czym zajmuje sig Komisja ds. Oceny Nauczycieli
Aladeufckich.

Ocena nauczycieli akademickich to kilkuetapowa procedura. Wyliki lrtiery
Ewaluucyinej i hospitacji zaj96 dydaktycz[ych oraz Formular. ocetly nauc4ciela
akademickiego wypdniony przez pracownika trafiaj4 do oceny Dl.rektora Instltutu. Po ocenie
Dlrektora, nauczyciel akademicki zapoznaje sig z opini4 przelo2onego, co po3wiadcza swoim
podpisem. Tak skompletowana dokumentacja stanowi podstawq oceny dzialalnoSci
pracownika przez Komisjg ds. Oceny Nauczycieli Akadsmickich.

W ramach procedur kontroli jakoici w PPWSZ wdro2ono og6lnouczelniany system
pemanentnej oceny nauczycieli pzez student6w. Kwestionariusze ocen s4 dostgpne dla
student6w orliae na stronie intemetowej Uczelni (system eordo), co pozwala na anonimow4
oceng kazdego nauczyciela na biezqco (dwa razy w roku, po ka2dyn semestze w hakcie
hwania sesii).



Zgodrie z przljgtq zasadq, Ankieta Eu,aluaqina ptzeltow^dz tr byla w{r6d

wszystkich nauczycieli akademickich, niezale2:nie od t]?u zawi€ranej umowy z Uczelni4

(umowa o prac9, umowa o zlecenie), kt6zy prowadzili zajgcia w roku akadernickim

20161201'/ . Dla poszczeg6lnych Inst)'tut6w wlpelniono nastQpuj4ca liczbQ ankieti

semest zimo\r'v 20 1 6/201 7:
.  I r s l ) . t u t  N a u k  l e . h n i c z n l c h  -  l l B

. Instltut Nauk o Zdrowiu - 682

. Inst)'tut nauk Hunanistyczno-Spoleczrlych i Turystyki - 406

selll€stl letni 2016/2017:
. lnsb4ut Nauk Technicznych - 38
. Inst)'tut Nauk o Zdrcwiu - 280
. Instltut nauk Humanistyczno-Spolecznych i Turystyki - 238

w ranach Ankiety Etraluacyjnq studenci proszeni s4 o ustosunlowanie sig do
nastgpuj4cych kw€stii:

1. Czy zajgcia odbl'rvaly sig regulamie?
2 Cz.y z.a!?c]a rozpoczy,naly sig pr-rnktualnie?
3. Czy zajgcia odbl, *'aly sig w peln1,rn wyll'alze czasowym2
4. Czy informacje o tematach zajgi i wyrnaganiach egzaminacyjnych (zakes materialu,

forma zaliczenia itp.) byly jednoznacznie okeSlone i podane z odpowiednim
w)?zedzeniem?

5. Czy treSi zajQi odpowiadala tematowi zaje6?
6. Czy id.e([ byra ptzekazyl,vana w zrozumialy spos6b?
1. Czy itreStbylaqzekazFvana w interesuj4cy spos6b?
8. Czy prowadz4cy zaj9cia byl dostgpny dla student6w w wlznaczon)4n czasie

konsultacji?
9. Czy prcwadzqcy zajgcia odnosil sig taktownie do student6w?
10. Czy spos6b prowadzenia zajgd spzyjal aktlvnoSci student6w?
11. Czy odczuwa Pan/Pani zadowolenie z poziomu nabltej wiedzy bqd4cej wynikiem

wlasciwego prowadzenia zaj gd?

Pzy w),razaniu swoich opinii studenci rvybieraj4 jednq z cz]rrech odpowiedzi:
zdecydr,twanie tak (5,0), ruczej tak (1,0), ruczej nie Q,a) r zdecydowanie nie Q,A). Ittenq4
wprowadzenia takiej skali jest wskazanie mocnych i slabych ston procesu dydaktycznego.

Wynlkt Ahkiety Evaluacyjnej pEeprowadzonej w PPWSZ w Nowym Targu w roku
akademickim 2016/2017 wykazaty, ze zdecydowana wigkszoSi studeirt6w ocenia zajgcia
dydaktyczne bardzo poz)'t''wnie (Srednia ocen kazdego z instltut6w w obu semestrach

$zekaczala 4,5).
W semestrze zimowym 2016/2017 Srcdria ocena k-us6w prowadzonych w

poszczeg6hych Instltutach ksztaltowala sig nast9puj4co:
. Inst)'tut Nauk Technicznych - 4,62
. InstlutNauko Zdrowiu-4,71



. Instltut Nauk Humanistyczno-Spoleczrych i Turystyki - 4,65

Natomiast w semestrz e letnlm 20161201'7:
. Instltut Nauk Technicznych - 4,5
. Inst)4ut Nauk o Zdrowi! - 4,76
. Inst)tut Nauk Humanistyczno-Spolecznych i Turystyki - 4,58

Wprowadzony w formie elektonicznej arkusz Ankiely E 'Ltluacyinei, ze wzglgdu na

swoj4 fomQ Qatwq, anoninowq dostgpnos6 dla student6w i mozliwosd sprawnego

opracowania wlaik6w ankiet), wydaje sig przydatny w ocenie jakoSci realizoware9o przez

nauczycieli akademickich procesu ksztalcenia. Niestety w roku akademickim 2016117, w
por6wnaniu z poprzednim rokiem rozliczer' iowyrq zaobserwowano spadek liczby

w;pelniolych przez student6w ankiet o okolo poiowg. Nalezy zatem zintens),fikowad
dzialania promuj4ce proces anlietyzacji wir6d student6w, kt6rego gl6wnyn celem jest

zwigkszenie iwiadomoici Srodowiska akadeurickiego w obszaze jakoSci ksztalcenia oraz

koniecmodci zaangaZowania w proces tworzenia kultury jako(ci w Uczelni. Znacz4cy wpl9t
na zwigkszenie liczby wypelnionych ankiet mog4 miei nauczyciele akademiccy, kt6tzy
przypominaj4c studentom pod koniec ka2dego semestu o mo2liwoici \\Welnienia Ankiety
Ev,aluacyjnei iednoczeSnie mog4 liczyd na oceng jakoSci wlasnej pracy.

Gl6wnlmi odbiorcami akcji, obok nauczycieli akademickich i pracownik6w
administacji, sq studenci. Za pomoc4 strony intemetowej przekazlvana jest infonnacja o
korzy6ciach ply,n4cych z uczestnictwa student6w w ankietyzacji oraz aktywno(ci w
struktufach slsterDu doskoraleniajakoSci ksztalcenia (e-mail do student6w).

2.2. Hospitacje zajQd dydaktycznych

W roku akademickim 2016/201'/ w PPWSZ w Now)an Targu funkcjonowala Komisja
ds. Oceny Nauczycieli Atademickich pod kierunkiem dr hab. Anny Mlekodaj. Zgodnie z
przlgtq w Uczelni procedur4, w oparciu o aiykul 132 Ustawy Pn?\ro o szkolnictvie wyiszym
onz $69-72 Statutu PPWSZ w Nowynt Targu,kdzdy nau'czyciel jest oceniany nie zadziej ni2
rz\z na dwa lata. Ocena dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich, niezaleznie od tlpu
za$.iemnej umowy z Uczelniq.

w roku akademickim 2016/2017 ocena pzebiegala zgodnie z przyjet),m
harmonogramem. Podstaw4 ocetry byly hospitacje zajgi dydaktycznych pfl eprcwadzane w
poszczeg6lnych Instltutach przez Dyektora Instltutu, ZastgpcA Dlrektora Instltutu lub
innego nauczyciela akademickiego wskazanego przez Dlrektora Inst)'tutu. Liczba hospitacji
w poszczeg6lnych instytutach ksztaltowala sig nastgpuj4co:

. Inst),tut Nauk Technicznych - 8

. hrst)'tut Nauk o Zdrowiu - 8

. lnstltut Nauk Humanistyczno-Spolecznych i Tuystyki - I



Niewielka liczba hospitacji z roku akadernickim 2016111 zwi4zata by'a z faktem.' 12

wigkszo6d hospitacji przeprowadzana byla w poprzednim roku akadsmickim.

W roku akademickim 201611'7 ocenie poddano 54 nauczycieli akadernickich,

zatrudnionych na umow9 o pracQ, w t)4n:
. 2l r,a\azycieli zTnstytutu Nauk Teclxicznych:

- 18 nauczycieli z kierunku architektura;
- 3 nauczyciel z kierunku gospodarka przestrzenna;

t 19 nauczycieli z Inst)4utu Nauk o Zdrowiu:
- 17 z kierunku fizjoterapia;
- 2 z kierunku pielggniarstwo;

. 12 nauczycieli z Inst)'tutu Nauk Humanistyczno-Spolecznych i Turystyki:
- 4 z kieruntu filologia angielska;
- 7 z kierunl-u fi lologia polska:
- I 7 kierunku Iur)slyka i rekreacja

oceniono ponadto 2 osoby z Zakladu Wychowania Fizycznego i Sporhr.

Poza tyrn ocenie poddano 29 pracownik6w zaaudnionych na umowg zlec€nie.

ws/ysrkich naucz) creli oceniono pozyyrvnie.

Hospitacje wykazaly wysoki poziom pzygotowania i umiejqtnoSci prowadzenia zajQd
dydaktycznych pzez zafudnionych nauczycieli akademickich. wyniki hospitacji oraz

Ankiey Ewaluacyjnej wraz z wlpelnion)4n Formularzem oceny nauczyciela akademickiego i
Opiniq Dy/ektoro Insry,tutl stanowiq podstawg oceny koncowej pracownika dydaktycznego,
kt6rq przeprowadza Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

2.3, Badania los6w absolwent6rv oraz poryskiwanie danych od pracodawcr6w
Zgodti.e ze znowelizowan4 ustaw4 Prawo o szkolnictwie wy2szym, monitoring karier

zawodowych prowadzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego na podstawie

og6lnopolskiego wykazu student6w oraz danych gromadzonych przez Zaklad
l)bezpteczeh Spolecznych. Dare za rck 2015 dotyczqce tej ko[troli dost9pne s4 na stronie
absolwenci.nauka.gov.pl. Uczelnia rozwa2a jednak2e pow6t do prowadzonego ll cze6niej
monitoringu 1os6w absolwent6w.

2.4. Raport samooceny

Zgod e z tlchwalq nr 39/2015 Senatu PPWSZ 1,t) Nowym Targu z dnia 20 lislopada
2015 roku w sprawie organizacji i futlkcjonowania Uczelnianego Systemu Doskonale ia
Jakoici Ksztdlcenia v) PPWSZ \N Nolaym Targu oraz w op.rciu o przygotowany pnez

Uczelniany Zesp6l ds. Jakosci Ksztalcenia wz6{ raportu, w poszczeg6lnych Inst}4utach, dla



odpowiednich kierunt6w studi6w, zostaly sporzqdzone Rapo y samooceny dotyczqce roku

akadeldcki€go 20 I 6/20 I 7.

Raporty sdmoocek)) obejmowaly analizg nastgpujqcych zagadnief dotyczqcych danego
kierunl-u studi6w:

1. jakoSi prowadzonych zaj96,
2. warunkiksztalcenia,
3. programy ksztolcenia,
4. weryfikacjq zakladanych efekt6w ksztalcenia,
5. dostgp do informacji na temat ksztalcenia,
6. prowadzenie badair naukowych (dotyczy kierunku studi6w drugiego stopnia),
7. oceng podjgtych dzialan w celu udoskonaleniajakosci ksztalcenia,
8. opracowanie i wdmz anie wlasnych procedur doskonalenia jakodci ksztalcenia,

9. propozycje zmian w fuirkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Doskolalenia JakoSci
Ksztalcenia.

IV. Wnioski wynikaj 4ce z Raporttiw sanoocenf

Ad 1. Jakosd prowadzonych zajgd - studenci wszystkich kierunkdw studi6w, z wl4tkiem
inzlaferii Srcdowiska, dokonali oceny realizowanych dla kierunku zajgi dydaktycznych. Dla
wigkszo6ci kierunk6w studi6w dokonano hospitacji zajgd dydaktycznych, oceny prowadzenia

zajgi przez rauczycieli akademickch.

Ad.2. Warunki ksztalcenia - dla wszystkich kierunk6w ocenione zostaly na poaomie
dobrlan i bardzo dobryrn, jednakze mimo wysokich ocen, zgodnie z uwagami zawafi)4ni w
rapofiach, nalezyi

1. doposazy6 sale dydaktyczne, a tak2e unowoczeSnii i zmniejszyi usterkowoSi
aajdujqcego sig w nich sprz9tu multimedialnego;

2. dostosowai pracownig chemiczn4 do potrzeb os6b niepelnosprawnych;
3. wydhrzyi czas pracy wpoi.yczalr.i i ezttelni do p6znych godzin popoludniowych;
4. poprawii dostgpnoid do wifi na uczelrri - w szczeg6lnoici w bibliot€ce, cz),telni i w

budynL:u ,,Tatrl';

W raporcie tuystyki i rekeacji zasugerowalo poDadto, by aula de byla
wykorzystpvana jako sala dydaktyczna, gdy2 ze wzglgdu na to, iz odbyvajq siq rv nicj
r6inego rodzaju konferencje, czy tei hnprezy okoliczno6ciorve, nie zapewnia ona ci4glo3ci
procesu dydaktycznego. Zdatza siq bowiem, i2 zajgcia zaplanowane na auli, musz4 by6
odwoly'wane lub prowadzone w ifirych, niekoniecznie dostosowanych do tego salach.

Doslgp informacji dla sludcnt6w dotycz4cy toku studi6w, w ocenie studeni6w
ws4ntkich kierunk6w, jest dobry. lnformacje s4 przekazlrvane na bie2qco na stonie
internetowej, na tablicach ogloszeri i w miarg pohzeby bezpoSrednio do starcsty roku. Na



niekt6rych kierunkach pojawily sig jednakze uwagi student6w o otrz).mylvaniu info.macji o

zmianach w planowanych zajQcLdch z nieodpowiednim wyptzedzeniem, podobny problem

dotyczy informacji o tenninach zaliczen i egzamin6w. W ramach zapewnienia wysokiej
jako3ci procesu dydaktycznego nauczyciele akademiccy prowadz4 konsultacje dla student6w.

Ad, 3, Programy ksztalcenis proglamy ksztalcenia dla poszczeg6lnych kierunk6w studi6w
s4 zgodne z misj4 Uczelni, koncepcje ksztalcenia sp6jne s4 z celami ok€ilon),mi w strat€gii
rozwoju Uczelni. Efekty ksztalcenia dla kazdego kierunku studi6w zgodne sq z Krajowltti
Ramami Kwalifikacji. Kierunkowe Komisje ds. JakoSci Ksztalcenia zadeklarowaly poprawne
przlpisanie punkt6w ECTS do poszczeg6lnych przedmiot6w/modul6w ksztalcenia,
dokonylvanie analizy czasu prucy student6w, jaki potzebujq na wykonyrvanie powierzonych
rm zada{ poza zajgaami w bezpo3rednim kontakcie z nauczycielem.

Wszystkie Inst,4uty wsp6lpracuj4 czymie z otoczenism spoleczno-gospodarcz)4n w
ramach okeslonych pn edmiot6w oraz praktyk zawodowych dla poszczeg6lnych kierunk6w
studi6w. Wsp6ipraca taka pozwala na biezqc4 znajomo{i wymagar i zapotrzebowania rynku
pracy. Wsp6lpraca tajest rnonitorowana i dokumentowana w poszczeg6lnych Instltutach.

Dla wszystkich kierunk6w studi6w pozyskiwana jest od podmiot6w przyjmuj4cych
student6w na pmktyki, opinia o praktykantach w zakesie osi4ganych efekt6w ksztalcenia. W
roku akademickim 2016/20l'7 opmcowano d1a wszystkich kierunk6w studi6w, na kt6rych
studenci odbyrvaj4 praktyki w jednostkach zewngtznych wzglgdem Uczelni, antiag
skierowan4 do pracodawc6w.

Ad. 4. Weryfikacja zakladanych efekt6w ksztalcenia Kierunkowe Komisje ds. JakoSci
Ksztalcenia pozf}r nie oceniajq mozliwosci weryfikacji zaldadanych efekt6w ksztalcenia
(sprawdzalnosi efekt6w ksztalcenia, pzestzeganie procedury zatwierdzallia ptuc
dlplomowych, dob6r recenzent6w prac dlplomowych zgodnie z ich kompetencjami i
posiadan),rn do6wiadczeniem, werydkowanie jakoJci recenzji prac dyplomowych,
przestrzeganie procedury prac d)frlomowych, zasady dol-umentow€nia sposob6w wer)-fikacji
efekt6w ksztalcenia, wery4itacja efekt6w ksztalcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk,
pozyskiwanie wiedzy od nauczycieli w zahesie doskonalen:ia jakoSci ksztalcenia).

NegatS.'r,vna ocena dotyczqca kwestii oceniania student6w wedlug czr,telnych zasad na
kierunku turystyka i r€keacja, najprawdopodobniej zwiqzana jest z faktem, i2 tylko na t),m
kiefunku na p),tanie to odpowiadaj4 nie nauczyciele,lecz sami studenci w pzedstawian€j im
ankiecie. Uzyskany w].nik jest zatsm ni€por6wn)'rralny z wyrikami uzyskanymi na innych
kierunkach. Natomiast sam kierunek i tak uzyskal w tej kwestii lepsze wyniki, niz w roku
popzednim.

W minion),rn roku akademickim, zgodnie z zaleceniem Uczelnianej Komisji ds.
Jako6ci Kszta,lcenia, na wszystkich kierunkach studi6w, poza ratownictwem medycznym,
uwzglQdniono opinig nauczycieli akadernickich 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 wigkszo!6 student6w poszczeg6lnych

kierunk6w studi6w poz)4ywnie ocania dost9p do ilformacji na temat procesu kszta:lcenia na

poszczeg6lnych przedmiotach, stronie intemetowej, czy tablicy ogloszeri.

Ad. 6. Prowadzenie badari naukowych (dofyczy kierunku studi6w drugiego stopnin) - w

roku akademickim 20161201'7 w Uczelni realizowano studia II stopnia w zakesie kierunku

architektura, fizjoterapia, kosmetologia, pielggniarstwo oraz turystyka i rekreacja.

Nauczyciele akademiccy prowadz4 badania naukowe, co znajduje potwierdzenie w

indywidualnych sprawozdaniach pracownik6w.

Ad, 7. Ocena podjgtych dzialari w celu udoskonalenia jakosci ksztalcenia Kierunkowe

Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia dobrze i bardzo dobze oceniajq dzialania podejmowane w

zakesie udoskoDalenia jako<ci ksztalcenia. Dzi.alar.lia te dotycz4 gl6wnie weryfikowania

czasu pracy studenta, doboru sposob6w werlfkowania efekt6w ksztalcenia, uaktualniania

treici ksztalcenia i zalecanej literatury, wprowadzania nowych teobnik i 6rodk6w

dydaktycznych, w tlan metod aktywizujqcych studentdw ra zaj9ciach. w celu poprawy
jakosci ksztalcenia, na niekt6rych kierunl<ach podjqto inicjatl'rvq przeszkoleoia pracownik6w

w zakresie KRK.

Ad. 8. Opracowanie i wdraianie wlasnych procedur doskonalenia jakosci ksztalcenia -

Instltutowe Komisje ds. JakoSci Ksztalcenia opracowuj4 i wdra2ajq wlasne procedury

doskonalenia jako{ci kszta}cenia, zgodne ze specldk4 kierunlu. W6r6d najwazniejszych
dziolari nale2y wskazai:

. dla kerunku fizjotenpia: skonstruowanie nowej alkiety dla student6$' dotyczqcej
osi4gnigcia przez nrch zakladanych efekt6w ksztalcenia; przygotowanie ankiety do
oceny student6w kierunku fizjoterapia odb)ryaj4cych praktyki zawodowe w
poszczeg6lnych osrodkach; op&cowanie aDki€ty dla student6w, maj4cej na celu oceng
praktyk zawodowych;

. dla kierunku turystyka i rekeacja: wdro2eni rowego DarzQdzia do pozyskiwania opinii

o praktykantach od zaklad6w pracy, w kontekScie osi4gania efekt6w ksztalcenia w
ramach pmktyk studenckich.

Kierunki filologia angielska, filologia polska, kosmetologia i ratownictwo medyczne, nie
podjgly dzialan w zakesie wdrazada nowych procedur. specyficznych dla kierunku.

Ad. 9. Propozycje zmian w funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia
Jakosci Ksztalcenia - w minion)'rn rol-u akademickim Kierunkowe Komisje ds. JakoSci
Ksztalcenia zlozyly nastgpujqce propozycje zmian w funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu
Doskonalenia Jakodci Ksztalcenia:

1. analiza funkcjonalnosci uczelnianego systemu informatycznego w zakresie procesu
nauczania i efekt6w ksztalcenia (pielQgniantwo)

2. ujednolicenie aDkiety dotyczQcej satysfakcji absolwenta (pielQgniarstwo)
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ograniczenie dostgpnoici intemetowej do plan6w, harnonogram6w zajQ6, sylabus6w,

dy2ur6w nauczycieli akademickich, przy r6wnoczesn)T n opncowanlu systemu

indl.rvidualnej dostgpno3ci dla studenta (pielQgnia$two)

zakup i unowoczeinienie sprzgtu audiowizualnego do sal dydaktycznych, ze wzglgdu

na zawodnosi istniejqcego (pielggniarstwo)
dokonanie rozdziahr obowiqzk6w pourigdzy czlonk6w komisji, ze wzglgdu na stopien

studi6w (pierwszy i drugi), spowodowate ztTaczr'trytl r62nicami elernent6w

skladowych studi6w licencjackich i studi6w magisterskich, takich jak kadra

dydaktyczna, plany studi6w, praktyki i@. (turystyka i rekreacja)

rozliczenie nakladu czasu pracy czlonk6w Komisji godzinami dydaktycznymi (liczba

godzin zale2na od zaanga2owania w prace Komisji) ze wzglgdu na dui4

odpowiedzialnos6 ordz znaczne, dodatkowe obciq2enie pracownika dydaktycznego

z\vr4ze.ne z dzialalnoici4 w pracach Komisji (turystyka i lekleacja)

6.

Kierunki architektura, filologia polska, inz)'nieria Srodowiska, kosmetologia i ratownictwo

medyczne, nie zaproponowaly zmian w Uczelnian)'rn Systemie Doskonalenia lakofui

Ksztalcenia.

V. Wnioski ze sprawozdania Prorektora ds. studenckich i ksztalcenia

W zakresie oceny jakoSci prowadzonych zajgi dydaktycznych podjgto dzialania

zwl4zale z ocen4 nauczycicli akademickich, ocen4 zajQ6 przez student6w, hospitacj4 zajQ6

dydaktycznych.
W zakresie monitorowania i doskonalenia program6w ksztalcenia nadzorowano korektq

progmm6w ksztalcenia zgodnie z warunkami okre3lon),rni pzez Ministra Nauki i

Szkoinictwa Wy2szego.
W zakresie monitorowania warunk6w ksztalcenia, kont)41uowano prace zwi4zane z

dostosowanie warunkdw ksztalcenia do potrzeb os6b niepelnosprawnych. Dqrzono r6wnie2 do
poprawy jako3ci infrastruktury niezbQdnej do realizacji procesu ksztalcenia.

W zakresie oceny dostgpnoSci informacji na temat ksztalcenia, zapewniono dostgp do

ir,formacji na temat stnrktury i dzialalnoSci flczelnianego Systemu Doskonalenia Jakosci
Ksztalcenia, przestrzegano zasad rekrutacji na poszczeg6lne kierunki studi6w, nadzorowano
zapewnienie dostQpu do aktualnych informacji na temat progam6w ksztalceni4 zakladanych
efektach ksztalcenia, kartach przedmiot6w.

Proponowane przez Prorektora ds- studenckich j ksztalcenia dzialania, majAce na celu
poprawq jakosci ksztalcenia w Uczelni, dotycz4 intensyfikacji dzialan promocyjnych i

informacyjnych dotycz4cych mo2liwo6ci oceliania pmcy nauczycieli akademickich za
oomoca anl<iet studenckich.

VI. Wnioski ze sprawozdania Prorektora ds. nauki i rozwoju
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W zakresie oceny kwalifitacji i kompetencji nauczycieli akademickich oraz aktrynoSci

naukowo-badawczej Uczehi, przedstawiono danc dotycz4ce doskonalenia kompetencji

nauczycieli akaderrrickich, oceng dzialalnosci Biblioteki i k6l naukowych, ocenq akty',vnosci

naukowo-badawczej rJczehi oraz ocenq aktynno6ci naukowo-badawczei nauczycieli

akademickich.

W zakesie dzialalno3ci Biblioteki Uczelnianej oraz dzialalnoSci k6l naukowych nie
stwicrdzono problem6w.

Monitoring kompetencji oauczycieli akademickich PPWSZ w Now)'n Targu wskazuje,

iz w rcku akademickim 2016/17:
. dw6ch nauczycieli akademickich uzyskalo stopiei naukowy doktora;
o jeden nauczyciel akademicki uzyskal stopief naukowy doktora habilitowanego;
. jeden nauczyciel akademicki ukoliczyl studia podlplomowe;
c czletechnauczycieli akademickich ukofczylo specializaciq;
. ukofczono 37 kws6w/szkoleil

Ocena aktyvno6ci naukowo-badawczej nauczycieli akademickich PPWSZ w Nowyrn
Targu wskazuje, iz w roku akademickim 2016/17 opublikowano:

. 7 monografii:

. 68 artykul6w w wydawnictwach krajowych;

. 27 artykul6w w wydawnictwach zagranicznych.

W roku akademickim 2076/17 r.avczyciele akadsmiccy PPWSZ w Nowlan Targu
uczestniczyli w:

. 91 konlerenci ach kraiowych;
o 13 konferencj ach mi9dzynarodowych.

Dokonano ponadto oceny mobilnodci student6w i pracownik6w Uczelni. W roL-u
akademickim 2016/17 w ramach programu Erasmusr

o wf echalo 59 student6w PPWSZ w Now),rlr Targu;
r przyjechalo 10 student6w;
. wyjechalo 46 pracotrik6w PPWSZ w Nowr[ Targu.

Proponowane pzez Prorcktora ds. nauki i rozwoju dzialania majqce na celu poprawg
jako6ci ksztalcenia w Uczelni dotycz4:

1. utwouenia repoz)4orium, celem ulatwicnia dostgpu do danych, kt6re mog4 przydai sig
w organizacji, wyszukiwaniu specl.ficznych potrzeb kadrowych, znajdowaniu
odpowiednich kwalifikacji wSr6d kadry dydaktycznej PPWSZ w Nowyrn Targu - w
trakcie realizacji;

2- poszerzenia wsp6lpracy migdzynarodorvej w cell ulatwienia sttdentom dostgpu do
migdzynarodowych specjalist6w (przybliilenie zagranicznych zagadnief naukowych
oraz stosowarych metod i technik) - w trakci e realizacj|,
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spozqdzenia okrcsowych sprawozdan dorobku naukowego w celu podmesrena
jako(ci ksztalcenia;
promocji szkolei, konferencji i badari naukowych w kraju i za granic4, w celu
poszazenia kwalifi kacji kadry;
zwigkszenia mobilnosci student6w i pracownik6w w celu w)4niany dodwiadczeri na
gruncie migd4ararodowyn, poszerzenia kontakt6w z innymi uczclniami oraz promocji
uczelni w Srodowisku akademickim.

VlI. Plan dzialaf maj4cych na celu poprawg jakoici ksztalcenia w PPWSZ
rY Nowym Targu

Proponowane dzialania maj4ce na celu popraw9jakosci ksztalcenia w Uczelni dotycz4:

oceny jakoSci prowadzonych zajed dydaktycznych przez intensyfikacjg dzialan
promocyjnych i informacyjnych dotycz4cych mo2liwo6ci oceniania pracy nauczycieli
akademickich za pomocq ankiet studenckich oraz zrvigkszenie czgstoSci i
systematycznodci prowadzenia hospitacji zajgi dydaltycznych;

poprawy warunk6w ksztalcenia przez popraw9 wlposa2enia sal dydaktycznych w
spzgt multimedialuy, kontrolg liczebnoici emp dydaktycznych stosownie do specyfiki
kierunku studi6w i potrzeb wynikaj4cych z realizac.ji przedmiotu;

doskonalenia program6w ksztqlccnia przez opracowanie narzgdzia badawczego dla
wszystkich kieru <6w studi6w, umozliwiajqcego badanie nakladu czasu pracy
studenta;

doskonalenia funkcjonowania USDJK pzez publikowanie infomacji na temat
funkcjonowania USDJK na stronie intemetowej Uczelni;

intensyfikacji dzialai promocyjrych i informacyjnych dotycz4cych moiliwosci
occniania pracy nauczycicli akademickich za pomoc4 ankiet studenckich,
wskazane pzez Prorektora ds. studenckich i ksztalcenia(pkt V niniejszego
Spnwozdania);

utworzenia repozytorium oraz rozw6j wsp6lpracy migdzynarodowej wskazane
przez Prorektora ds. nauki i rozrvoju - projekt w trakcie realizacji (pkt VI niniejszego
Sprawozdania);

promocji szkoler[, konferencji i bodnri nsukowych w kraju i za granic{, w cclu
poszerzenia kwalifikacji kadry wskazane przez Prcrektom ds. nauki i rozwoju -

Fojekt w trakcie rcalizacji (pkt VI niniejszego Sprawozdania);
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8. optynalizacji wewngtrznego systemu zapewnienia iakosci kszta'lceais ptzez

dzialania wskazane przez Ptorektora ds. nauki i rozwoju (pkt VI niniejszego

Sprawozdania)l

9. umigdzynarodowienia Uczelni przez dzialania wskazanc przez Prorektora ds. nauki i

rozwoju (pkt VI niniejszego Sprawozdania);

10. opracowania procedur wewn9trznego systemu zapewnienia jakoici ksztalcenia rv

PPWSZ w Nonym Targu;

11. korekty dotychczasowego wzoru dokument6w dotycz4cych funkcjonorvania

Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakosci Ksztalcenia w PPWSZ w Nowym
Targu;

12. zwigkszenia dostgpnosci nauczycieli akademickich do szkoleri, maj4cych na celu

poprawg jakosci ksztalcenia na Uczelni.

Pzewodnicz4cy
Uczelnianej Komisji ds. Jako6ci Ksztalcenia

lte1g"J" ,.1n,$---
dr Malgozata Wesolowska

Nowy T axg, 22.12.201'7


