Systemu
Uczelnianego
z funkcjonowania
Sprawozdanie
DoskonaleniaJako5ciKsztalceniaw PPWSZw Nowym Targu
w roku akademickim2016/2017

I. Worowadzenie
Sprawozdanie jest podsumowaniem funkcjonowania Uczelniarego Systenu
DoskonaleniaJakosci Ksztalcenia (USDJK) w rarnach poszczeg6lnychobszar6w
podlegaj4cychmonitorowaniu.Opis konkretnychdzialanprowadzonychw loku akademickim
201612017ptzez Kierunkowe Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia zawaxty zostal w
raportach oprucowa[ychpuez wladciwe zespoly monitoruj4cejako66
szczeg6lowycl'r
kierunkachstudi6w.Raportyte, zgodniez wyrnogami,zostaly
na poszczeg6lnych
ksztalcenia
w PPWSZrv NowlanTargu.
Konisji ds.Jako6ciKsztalcenia
zloZonedo Uczelnianej
UczelnianySystemDoskonaleniaJakoici Ksztalceniaw PPWSZ w Nowyrn Targu
z
orM dzialai bezpo6redniozwi1za.nyc}r
stanowi caloksztaltzasadi instrukcji postQpowania
zapewnieniem,utrz)4naniem i doskonaleniemprocesu ksztalcenia OkreSlono w nim:
podstawowezalo2enta,cele, procedury wynikaj4ce z tealizaqi ce16w,obszary oaeny onz
stnrl:tureDodmiot6w.

SystemuDoskonaleniaJ&koSciKsztalcenia
II. Zadaniai struktura Uczelnianego
w PPWSZw NowymTargu

1. Celei zadaniaUSDJK
Celc, zadaniaomz struliturg UczelnianegoSystemuDoskonaleniaJakoici Ksztalcenia
(USDJK)oke(la uchwalanr 39/2015SenatuPPWSZw NowymTarguz dnia 2A listopada
2015 roku w sprawie organizacji i .t'unkcjonowaniaUczelnianegoEstemu Doskokalenia
Jakolci Ksztalceniaw PPWSZwNonym Targu.
Nadrzgdnyn celem USDJK, obejmuj4cego swoim zaloesem funkcjonowanie
nauczycicliakadcmickichoroz student6wv/szystkichkierunk6w,poziom6w i lbrm studi6ww
PPWSZw Nowyn Targu,jest zapendenieksztalceniana najwyiszp pozromj.epoprzez.
procesudydaktycznego,
i realizowanie
1. planowanie,
organizowanie
2. systematycznq
kontolg i analizgjakosciksztalcenia,
kwalifikacjinauczycieliakadernickich,
dzialanna rzeczpodnoszenia
3. podejmowanie
procesksztalcenia,
dzialariudoskonalaj4cych
4. podejmowanie
5. zapewnieniewlaSciwych warunk6w realizacji procesuksztalceniawraz 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
absolwent6wkwalifikacji po2qdanychna rynk-upracy i kompetencji umozliwiaj4cych im
i spolecznyn.
sia funkcjii 161w otoczeniugospodarczym
dostosowanie
siq do zmieniaj4cych
jakoSci
jest
ksztalcenia
ciqgledoskonalenie
USDJKw PPWSZw NowymTa.gu
Elementem
przez wypracowpvanie,dob6r, aktualizacjgi doskotalenieinstrument6wsluz4cychrealizacji
przyjgtychcel6w i zadan.
DzialaniaUSDJKw PPWSZw Now),mTarguobejmujqw szczeg6lnodci:
1 monitorowaniei doskonaleniekompetencjinauczycieliakademickich,
zajQ6dydaktycznych,
2. ocengjakoici prowadzoDych
program6w
ksztalcenia,
i doskonalenie
3. monitorowanie
4. weryfikacjgzakladanychefekt6wksztalcenia,
5. ocengdostfl)noici infomacji na tematksztalcenia,
6. monitorowaniewarunt6w ksztalcania.
7. ocengmob nofui stud€nt6w,
8. ocengaktlnr'noicilaukowo-badawczej.

2. Struktura USDJK
W roku akademickim2016/201'lnadz6rnad funkcjonowaaienUSDJK w PPWSZw
Nowlm Targu sprawowal JM Rektor dr hab. StanislawGulak, prof. nadzw. Za reallzacjq
cel6wi zadariUSDJKw PPWSZw Now).mTarguodpowiadalUczelnianyZesp6lds.Jako$ci
w skladzie:
Ksztalcenia
1. Prorektords. studenckichi ksztalcenia- dr I(zlsztof Trochimiuk
2. Prorektords.nauki i rozwoju - dr TeresaMucha
w k6rej skladwchodzili
3. CzlonkowieUczelnianejKomisji ds. JakosciKsztalcenia,
nauczycieleakaderniccywskazaniprzezDyrektor6wInst)4ut6w:
. dr Piotr Fijatkowski kierunekarchiteklura,
. dr MaduszTrawifski kierunekfilologiaangielska,
. dr MaciejRak- kierunekfilologiapolska,
o dr Piotr Kurzeja kierunekfizjoterapia,
. dr Krzysztof Mimj kierunekgospodarkaprzestrzennaj
r dr hab. inZ. Henryk WoZniok kierunekinzynieria jrodowisks,
. dr Anna Krawczuk kierunekkosmetologia,
. mg Krystlna Bulawska- kierunekpielggniarstwo,
. dr n. med.DarutaFus- kierunekmtownictwomedyczne,
. dr Malgogata Wesolowskajako przewodnicz4caKomisji - kierun€kturystyka
i rekreacja.
. m$ Monika Kmpik-S6jka- pracownikadministracyjny
Dzialu Nauczaniai
SprawStudenckich,
. PawelSikora pzedstawiciel student6w

Ponadto Kinga Matuszek

przewodr\iczqcaSahorz4du Studenckiego.

Zespoluds.Jakoici Ksztalcenia
III. DzialaniaUczelnianego
oraz UczelnianejKomisji ds.Jako5ciKsztalcenia

1. Zakresdzialania
UczelnianyZesp6l ds. Jakoici Ksztalcenia(UZdsJK) oraz UczelnianaKomisja ds.
(UKdsJIQzostalypowolanena nowow listopadzic2016 roku zgodniez
Ksztalcenia
JakoSci
zasadamiokreslon1'miw Uchwale nr 39/2015SenatuPPWSZw Nowym Targu z dnia 20
listopada 2015 roku w sprawie organizaii i funkcjonowania Uczelnianego Systemu
DoskonaleniaJakoici Ksztalcenia w PPIISZ w Nowym Targu, na mocy Zarzqdzenianr
59/2016 Rehora PPI;I/SZ w Novym Targu z dnia 17 listopada 2016 roku w spruwie
powolania UczelnianejKomisji ds.Jekoici Ksztalceniaotaz Z.arzqdzenia
nr 61/2016Rektora
PPWSZtr Nolrry Targu z dnia 17 listopada 2016 robu w sprenviepowolania Uczelnianego
Zespoluds.Jakoici Kszlalcenia\r PPIrSZ)r No*ym Targu.
Procedurydotycz4cefunkcjonowaniasystemudoskonaleniajako3ci ksztalceniaw roku
akademickim2016/2011byly przeprowadzatezgodniez Uchwdlq r 39/2015SenatuPPWSZ
i' NolU,'m Targu lt sprarrie organizacji i Junkcjonowania Uczelnianego Systemu
DoskonaleniaJakoici Ktztalceniaw Podhalaiskiej Paish,',ovej lly2szej SzkoleZatodowej w
Nowym Targu oraz Zarzqdzeniemnr 32/2013RektoraPPI;I/SZw Nor'tym Targu z d ia 25
paidziemika 2013 roku w sprawie wzor1w dokument1lt)dolyczqcychfunkcjonowania
UczelnidnegoSystemuDoskonaleniaJakoici Ktztalceniaw PPWSZwNowymTargu.
Do podstawowych zadair UczelnianegoZespolu ds. JakoSci Ksztalcenia nale2y w
szczeg6lnoici:
1. projektowadei doskonalenie
USDJK,
polityki zapewnienie
2. ustalanie
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
jakoSciksztalcenia.
Do zadahUczekiarej Komisji ds. Jako3ciKsztalcenia,nalezyw szczeg6lno6cir
1. u&ial w pracachUczelnianego
Zespoluds.JakoSci
Ksztalcenia,
2. okeslanieprocedurpost9powania
diagnostycznego,
3. ocena wdrazania USDJK w Instltutach i wsp6lpraca z przewodnicz4cyni
Inst).tutowych
Komisji ds.JakosciKsztalcenia,
4. sporzqdzaniesprawozdaniaz funkcjonowaniaUSDJK F.raz z wnioskami slu24cyrni
iesodoskonaleniu.

W zakesie prac wykonanych pfiez UZdsIK oraz UKdsJK w roku akademickin
20761201'7
, talezy wskazat.
1. analizg informacji przygotowanychprzez Kierunlowe Komisje do spraw Jakoici
efekt6w
Ksztalcenia (KKdsJK) na temat osi4gnigciaprzeduriotowych-/modulowych
2.
3.
4.
5.

ksztalcenia;
analizginformacji zavlartychw €pofiach samoocenyopracowanychprzezKKdsJK;
analizgsprawozdanProrektorads. studelckich i ksztalcelia oraz Prorckton ds. nauki i
rozwoju dotycz4cychfr.rntcjolowaniaUSDJK w PPWSZw Now]an Taxgu;
opracowanieankiefy d1aabsolwent6wPPWSZw Nowyn Targu orM opracowanle1
analizguzyskanychw)41ik6w;
korektg Uchwaly w sprawie o/ganizctcjii ./itnfuionor)aia Uczelniaego Systemu
Podhalafiskiei Pafistlro\eej Wy2szejSzkole
Doskonale ia ,lakoici Kszt.icenia
Zawodowejw Novym Targu.

2, BadaniajakoSciowe
USDJK zalezyod prawidlowegodoborumetodi ntuzgdzi
Skuteczne
funkcjonowanie
sluzqcychmonitorowaniu, werl.fikacji i analizy jakojci ksztalcenia"w tlan pozyskiwania
opinii czlonk6w spolecznodciakademickiej,przede wszystkim student6w,na temat
poszczeg6lnychelenentdw funlcjonowania systemu w Uczelni. Tenu celowi sfuz4 w
PPWSZw Nowvn TarsubadaniaaDkietowe.

2.1,Ankietaocenyzajg€dydaktycznych(,4nkietaEwaluacyjna)
Celem przeprowadzaniaankiety oceny zajqi dydaktycarych (Ankiety EwaluacyjneJ)
jako{ci tych zajq( onz rcalizowanie
wft6d student6wjest monitorcwaniei podnoszeaie
jednlm
z element6w wchodz4cych rv zaL-tes
polityki ka&owej Uczelni. Ankieta jest
proceduryocenynauczycieliakademickich,
czymzajmujesigKomisjads.OcenyNauczycieli
Aladeufckich.
Ocena nauczycieli akademickich to kilkuetapowa procedura. Wyliki lrtiery
Ewaluucyinej i hospitacji zaj96 dydaktycz[ych oraz Formular. ocetly nauc4ciela
akademickiegowypdniony przezpracownikatrafiaj4 do ocenyDl.rektoraInstltutu. Po ocenie
Dlrektora, nauczycielakademickizapoznajesig z opini4 przelo2onego,co po3wiadczaswoim
podpisem. Tak skompletowanadokumentacjastanowi podstawq oceny dzialalnoSci
pracownika
przezKomisjgds.OcenyNauczycieliAkadsmickich.
W ramachprocedurkontroli jakoici w PPWSZwdro2onoog6lnouczelniany
system
pemanentnejoceny nauczycielipzez student6w.Kwestionariusze
ocen s4 dostgpnedla
student6worliae na stronieintemetowejUczelni (systemeordo), co pozwalana anonimow4
ocengkazdegonauczycielana biezqco (dwa razy w roku, po ka2dyn semestzew hakcie
hwaniasesii).

Zgodrie z przljgtq zasadq, Ankieta Eu,aluaqina ptzeltow^dz tr byla w{r6d
wszystkich nauczycieli akademickich,niezale2:nieod t]?u zawi€ranej umowy z Uczelni4
(umowa o prac9, umowa o zlecenie), kt6zy prowadzili zajgcia w roku akadernickim
liczbQankieti
20161201'/
. Dla poszczeg6lnychInst)'tut6wwlpelniono nastQpuj4ca
semestzimo\r'v2016/2017:
.

I r s l ) . t u tN a u k l e . h n i c z n l c h- l l B

.
.

Instltut Nauk o Zdrowiu - 682
i Turystyki - 406
Inst)'tut nauk Hunanistyczno-Spoleczrlych

selll€stlletni 2016/2017:
. lnsb4ut Nauk Technicznych- 38
. Inst)'tut Nauk o Zdrcwiu - 280
. Instltut naukHumanistyczno-Spolecznych
i Turystyki- 238
w ranach Ankiety Etraluacyjnq studenci proszeni s4 o ustosunlowanie sig do
nastgpuj4cych
kw€stii:
1. Czy zajgciaodbl'rvalysigregulamie?
2 Cz.yz.a!?c]a
rozpoczy,nalysig pr-rnktualnie?
3. Czy zajgciaodbl, *'aly sig w peln1,rnwyll'alze czasowym2
4. Czy informacje o tematachzajgi i wyrnaganiachegzaminacyjnych(zakes materialu,
forma zaliczeniaitp.) byly jednoznacznieokeSlone i podane z odpowiednim
w)?zedzeniem?
5. Czy treSizajQiodpowiadala
tematowizaje6?
w zrozumialyspos6b?
6. Czy id.e([byra ptzekazyl,vana
1. Czy itreStbylaqzekazFvanaw interesuj4cyspos6b?
8. Czy prowadz4cyzaj9cia byl dostgpnydla student6ww wlznaczon)4nczasie
konsultacji?
9. Czy prcwadzqcyzajgciaodnosil sig taktowniedo student6w?
zajgdspzyjal aktlvnoScistudent6w?
10.Czy spos6bprowadzenia
11.Czy odczuwaPan/Panizadowoleniez poziomunabltej wiedzy bqd4cejwynikiem
prowadzenia
zajgd?
wlasciwego
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 zdecydowanienie Q,A). Ittenq4
wprowadzeniatakiej skali jest wskazaniemocnychi slabychston procesudydaktycznego.
Wynlkt Ahkiety Evaluacyjnej pEeprowadzonejw PPWSZ w Nowym Targu w roku
akademickim 2016/2017 wykazaty, ze zdecydowanawigkszoSi studeirt6w ocenia zajgcia
dydaktycznebardzo poz)'t''wnie (Sredniaocen kazdego z instltut6w w obu semestrach
$zekaczala4,5).
W semestrzezimowym 2016/2017 Srcdria ocena k-us6w prowadzonychw
signast9puj4co:
poszczeg6hych
Instltutachksztaltowala
. Inst)'tutNauk Technicznych- 4,62
. InstlutNauko Zdrowiu-4,71

.

i Turystyki - 4,65
Instltut Nauk Humanistyczno-Spoleczrych

e letnlm 20161201'7:
Natomiastw semestrz
. Instltut Nauk Technicznych- 4,5
. Inst)4utNauk o Zdrowi! - 4,76
. Inst)tut Nauk Humanistyczno-Spolecznych
i Turystyki - 4,58
Wprowadzonyw formie elektonicznej arkuszAnkiely E 'Ltluacyinei,ze wzglgdu na
swoj4 fomQ Qatwq, anoninowq dostgpnos6dla student6wi mozliwosd sprawnego
opracowaniawlaik6w ankiet), wydaje sig przydatnyw oceniejakoSci realizoware9oprzez
w
Niestetyw roku akademickim2016117,
nauczycieliakademickichprocesuksztalcenia.
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
w obszazejakoSciksztalceniaoraz
zwigkszenieiwiadomoici Srodowiskaakadeurickiego
w procestworzeniakulturyjako(ci w Uczelni.Znacz4cywpl9t
koniecmodcizaangaZowania
na zwigkszenieliczby wypelnionych ankiet mog4 miei nauczyciele akademiccy,kt6tzy
przypominaj4cstudentompod koniec ka2degosemestu o mo2liwoici \\Welnienia Ankiety
mog4liczyd na ocengjakoSciwlasnejpracy.
Ev,aluacyjneiiednoczeSnie
Gl6wnlmi odbiorcami akcji, obok nauczycieli akademickich i pracownik6w
administacji, sq studenci.Za pomoc4 strony intemetowejprzekazlvana jest infonnacja o
korzy6ciach ply,n4cych z uczestnictwa student6w w ankietyzacji oraz aktywno(ci w
(e-maildo student6w).
ksztalcenia
slsterDudoskoraleniajakoSci
struktufach

2.2.HospitacjezajQddydaktycznych
W roku akademickim2016/201'/w PPWSZw Now)an Targu funkcjonowalaKomisja
ds. Oceny Nauczycieli Atademickich pod kierunkiem dr hab. Anny Mlekodaj. Zgodnie z
przlgtq w Uczelniprocedur4,w oparciuo aiykul 132Ustawy Pn?\roo szkolnictvie wyiszym
onz $69-72StatutuPPWSZw Nowynt Targu,kdzdy nau'czycieljest ocenianynie zadziej ni2
niezaleznieod tlpu
rz\zna dwa lata. Ocenadotyczywszystkichnauczycieliakademickich,
za$.iemnejumowy z Uczelniq.
w roku akademickim 2016/2017 ocena pzebiegala zgodnie z przyjet),m
harmonogramem.Podstaw4ocetry byly hospitacjezajgi dydaktycznychpfl eprcwadzanew
poszczeg6lnychInstltutach przez Dyektora Instltutu, ZastgpcADlrektora Instltutu lub
innegonauczycielaakademickiegowskazanegoprzez Dlrektora Inst)'tutu. Liczba hospitacji
w poszczeg6lnychinstytutachksztaltowalasig nastgpuj4co:
. Inst),tutNauk Technicznych- 8
. hrst)'tutNauk o Zdrowiu - 8
. lnstltut Nauk Humanistyczno-Spolecznych
i Tuystyki - I

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

byla w poprzednimroku akadsmickim.
wigkszo6dhospitacjiprzeprowadzana
W roku akademickim 201611'7ocenie poddano 54 nauczycieli akadernickich,
zatrudnionychna umow9 o pracQ,w t)4n:
. 2l r,a\azycielizTnstytutu
NaukTeclxicznych:
- 18nauczycieliz kierunku architektura;
- 3 nauczycielz kierunku gospodarkaprzestrzenna;
t 19 nauczycieliz Inst)4utuNauk o Zdrowiu:
- 17z kierunkufizjoterapia;
- 2 z kierunkupielggniarstwo;
i Turystyki:
. 12 nauczycieliz Inst)'tutuNauk Humanistyczno-Spolecznych
- 4 z kieruntufilologiaangielska;
- 7 z kierunl-u
filologiapolska:
- I 7 kierunku
Iur)slykai rekreacja
i Sporhr.
Fizycznego
ocenionoponadto2 osobyz ZakladuWychowania
naumowgzlec€nie.
Pozatyrnoceniepoddano29 pracownik6wzaaudnionych
pozyyrvnie.
ws/ysrkichnaucz)
crelioceniono
prowadzenia
zajQd
Hospitacjewykazalywysoki poziompzygotowaniai umiejqtnoSci
dydaktycznych pzez zafudnionych nauczycieli akademickich. wyniki hospitacji oraz
Ankiey Ewaluacyjnejwraz z wlpelnion)4n Formularzemocenynauczycielaakademickiegoi
Opiniq Dy/ektoro Insry,tutl stanowiqpodstawgoceny koncowej pracownikadydaktycznego,
kt6rqprzeprowadzaKomisja ds. OcenyNauczycieliAkademickich.

oraz poryskiwaniedanychod pracodawcr6w
2.3,Badanialos6wabsolwent6rv
ustaw4Prawoo szkolnictwiewy2szym,monitoringkarier
Zgodti.eze znowelizowan4
zawodowych prowadzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego na podstawie
og6lnopolskiego wykazu student6w oraz danych gromadzonych przez Zaklad
tej ko[troli dost9pnes4 na stronie
Dare za rck 2015 dotyczqce
l)bezpteczeh
Spolecznych.
ll cze6niej
absolwenci.nauka.gov.pl.
Uczelniarozwa2ajednak2epow6t do prowadzonego
monitoringu1os6wabsolwent6w.
2.4.Raport samooceny
Zgod e z tlchwalq nr 39/2015SenatuPPWSZ1,t)Nowym Targu z dnia 20 lislopada
2015 roku w sprawie organizacji i futlkcjonowania UczelnianegoSystemuDoskonale ia
Jakoici Ksztdlcenia v) PPWSZ \N Nolaym Targu oraz w op.rciu o przygotowany pnez
UczelnianyZesp6l ds. JakosciKsztalceniawz6{ raportu, w poszczeg6lnychInst}4utach,dla

roku
Rapo y samooceny
dotyczqce
kierunt6w studi6w,zostalysporzqdzone
odpowiednich
akadeldcki€go20I 6/20I 7.
Raporty sdmoocek))obejmowalyanalizgnastgpujqcychzagadnief dotyczqcychdanego
kierunl-ustudi6w:
zaj96,
1. jakoSiprowadzonych
2. warunkiksztalcenia,
3. programyksztolcenia,
4. weryfikacjqzakladanychefekt6wksztalcenia,
5. dostgpdo informacjina tematksztalcenia,
6. prowadzeniebadairnaukowych(dotyczy kierunku studi6wdrugiegostopnia),
ksztalcenia,
7. ocengpodjgtychdzialanw celuudoskonaleniajakosci
jakodciksztalcenia,
i wdmzaniewlasnychprocedurdoskonalenia
8. opracowanie
9. propozycje zmian w fuirkcjonowaniuUczelnianegoSystemuDoskolalenia JakoSci
Ksztalcenia.

IV. Wnioski wynikaj 4cez Raporttiwsanoocenf
Ad 1. Jakosdprowadzonychzajgd- studenciwszystkichkierunkdwstudi6w,z wl4tkiem
inzlaferii Srcdowiska,dokonali ocenyrealizowanychdla kierunku zajgi dydaktycznych.Dla
wigkszo6cikierunk6w studi6w dokonanohospitacjizajgddydaktycznych,ocenyprowadzenia
zajgi przezrauczycieli akademickch.
Ad.2. Warunki ksztalcenia- dla wszystkichkierunk6wocenionezostalyna poaomie
dobrlan i bardzo dobryrn,jednakzemimo wysokich ocen, zgodnie z uwagami zawafi)4niw
rapofiach,nalezyi
1. doposazy6sale dydaktyczne,a tak2e unowoczeSniii zmniejszyi usterkowoSi
aajdujqcegosigw nich sprz9tumultimedialnego;
do potrzebos6bniepelnosprawnych;
2. dostosowaipracownigchemiczn4
3. wydhrzyi czaspracy wpoi.yczalr.i i ezttelni do p6znychgodzinpopoludniowych;
4. poprawii dostgpnoiddo wifi na uczelrri- w szczeg6lnoiciw bibliot€ce, cz),telnii w
budynL:u,,Tatrl';
W raporcie tuystyki i rekeacji zasugerowalo poDadto, by aula de byla
jako sala dydaktyczna,gdy2ze wzglgduna to, iz odbyvajq siq rv nicj
wykorzystpvana
r6inego rodzaju konferencje,czy tei hnprezy okoliczno6ciorve,nie zapewniaona ci4glo3ci
procesudydaktycznego.
Zdatza siq bowiem, i2 zajgciazaplanowane
na auli, musz4by6
odwoly'wanelub prowadzonew ifirych, niekonieczniedostosowanychdo tego salach.
Doslgp informacji dla sludcnt6wdotycz4cy toku studi6w, w ocenie studeni6w
ws4ntkich kierunk6w, jest dobry. lnformacje s4 przekazlrvane na bie2qco na stonie
internetowej,
na tablicachogloszerii w miargpohzebybezpoSrednio
do starcstyroku.Na

niekt6rych kierunkachpojawily sig jednakzeuwagi student6wo otrz).mylvaniuinfo.macji o
z nieodpowiednimwyptzedzeniem,podobny problem
zmianachw planowanych zajQcLdch
dotyczy informacji o tenninach zaliczen i egzamin6w.W ramach zapewnieniawysokiej
jako3ciprocesudydaktycznego
prowadz4konsultacje
dla student6w.
nauczyciele
akademiccy
kierunk6wstudi6w
dlaposzczeg6lnych
Ad, 3, Programyksztalcenis proglamyksztalcenia
s4 zgodnez misj4 Uczelni, koncepcjeksztalceniasp6jnes4 z celami ok€ilon),mi w strat€gii
rozwoju Uczelni. Efekty ksztalceniadla kazdegokierunku studi6w zgodne sq z Krajowltti
poprawne
zadeklarowaly
RamamiKwalifikacji.KierunkoweKomisjeds.JakoSciKsztalcenia
przlpisanie punkt6w ECTS do poszczeg6lnych przedmiot6w/modul6w ksztalcenia,
dokonylvanieanalizy czasuprucy student6w,jaki potzebujq na wykonyrvaniepowierzonych
rm zada{poza zajgaami w bezpo3rednimkontakciez nauczycielem.
w
Wszystkie Inst,4uty wsp6lpracuj4czymie z otoczenismspoleczno-gospodarcz)4n
ramachokeslonych pn edmiot6w oraz praktyk zawodowychdla poszczeg6lnychkierunk6w
studi6w.Wsp6ipracataka pozwalana biezqc4znajomo{i wymagar i zapotrzebowaniarynku
pracy.Wsp6lpracatajest rnonitorowanai dokumentowana
w poszczeg6lnychInstltutach.
jest
pozyskiwana
Dla wszystkich kierunk6w studi6w
od podmiot6w przyjmuj4cych
student6wna pmktyki, opinia o praktykantachw zakesie osi4ganychefekt6w ksztalcenia.W
roku akademickim2016/20l'7 opmcowanod1awszystkich kierunk6w studi6w, na kt6rych
studenci odbyrvaj4 praktyki w jednostkach zewngtznych wzglgdem Uczelni, antiag
skierowan4
do pracodawc6w.
Ad. 4. Weryfikacja zakladanychefekt6wksztalcenia KierunkoweKomisjeds. JakoSci
Ksztalceniapozf}r nie oceniajq mozliwosci weryfikacji zaldadanychefekt6w 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
proceduryprac d)frlomowych, zasadydol-umentow€niasposob6wwer)-fikacji
efekt6wksztalcenia,wery4itacja efekt6w ksztalceniauzyskanychw wyniku odbyciapraktyk,
jakoSciksztalcenia).
pozyskiwaniewiedzy od nauczycieliw zahesie doskonalen:ia
NegatS.'r,vna
ocenadotyczqcakwestii ocenianiastudent6wwedlug czr,telnychzasadna
kierunku turystyka i r€keacja, najprawdopodobniejzwiqzanajest z faktem, i2 tylko na t),m
kiefunku na p),tanieto odpowiadaj4nie nauczyciele,leczsami studenciw pzedstawian€jim
ankiecie.Uzyskany w].nik jest zatsm ni€por6wn)'rralnyz wyrikami uzyskanymina innych
kierunkach.Natomiast sam kierunek i tak uzyskal w tej kwestii lepszewyniki, niz w roku
popzednim.
W minion),rn roku akademickim, zgodnie z zaleceniemUczelnianej Komisji ds.
Jako6ciKszta,lcenia,na wszystkich kierunkach studi6w, poza ratownictwem medycznym,
uwzglQdnionoopinig nauczycieli akadernickichwliczanych do minimum kadrowego dla
danegokierunku studi6w, na temat realizacji zakladanychefekt6w ksztalceniai propozycji
ich ewentualnego
korygowania.

Ad. 5. Dostgpdo informacji na temat ksztalcenia wigkszo!6student6wposzczeg6lnych
kierunk6wstudi6wpoz)4ywnieocaniadost9pdo ilformacji na tematprocesukszta:lcenia na
przedmiotach,stronieintemetowej,czy tablicy ogloszeri.
poszczeg6lnych
Ad. 6. Prowadzeniebadarinaukowych(dofyczykierunku studi6wdrugiegostopnin)- w
w Uczelni realizowanostudia II stopnia w zakesie kierunku
roku akademickim20161201'7
architektura, fizjoterapia, kosmetologia, pielggniarstwo oraz turystyka i rekreacja.
Nauczyciele akademiccy prowadz4 badania naukowe, co znajduje potwierdzenie w
pracownik6w.
indywidualnychsprawozdaniach
Ad, 7. Ocenapodjgtychdzialariw celu udoskonaleniajakosci ksztalcenia Kierunkowe
w
Komisjeds. JakosciKsztalceniadobrzei bardzodobze oceniajqdzialaniapodejmowane
zakesie udoskoDaleniajako<ci ksztalcenia.Dzi.alar.liate dotycz4 gl6wnie weryfikowania
czasupracy studenta,doboru sposob6wwerlfkowania 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<achpodjqtoinicjatl'rvq przeszkoleoiapracownik6w
w zakresieKRK.
Ad. 8. Opracowaniei wdraianie wlasnychprocedurdoskonaleniajakosci ksztalceniaInstltutowe Komisje ds. JakoSci Ksztalcenia opracowuj4 i wdra2ajq wlasne procedury
jako{ci kszta}cenia,zgodneze specldk4 kierunlu. W6r6d najwazniejszych
doskonalenia
dziolarinale2ywskazai:
. dla kerunku fizjotenpia: skonstruowanienowej alkiety dla student6$'dotyczqcej
osi4gnigciaprzez nrch zakladanychefekt6w ksztalcenia;przygotowanie ankiety do
oceny student6w kierunku fizjoterapia odb)ryaj4cych praktyki zawodowe w
poszczeg6lnychosrodkach;op&cowanieaDki€tydla student6w,maj4cejna celu oceng
praktyk zawodowych;
. dla kierunkuturystykai rekeacja:wdro2enirowegoDarzQdzia
opinii
do pozyskiwania
o praktykantachod zaklad6w pracy, w kontekScieosi4ganiaefekt6w ksztalceniaw
ramachpmktyk studenckich.
Kierunki filologia angielska,filologia polska,kosmetologiai ratownictwomedyczne,nie
podjgly dzialanw zakesie wdrazadanowychprocedur.specyficznychdla kierunku.
Ad. 9. Propozycje zmian w funkcjonowaniu UczelnianegoSystemu Doskonalenia
Jakosci Ksztalcenia - w minion)'rn rol-u akademickimKierunkowe Komisje ds. JakoSci
Ksztalceniazlozyly nastgpujqcepropozycjezmian w funkcjonowaniuUczelnianegoSystemu
DoskonaleniaJakodciKsztalcenia:
w zakresieprocesu
1. analizafunkcjonalnosci
uczelnianego
systemuinformatycznego
nauczaniai efekt6w ksztalcenia(pielQgniantwo)
2. ujednolicenieaDkietydotyczQcejsatysfakcjiabsolwenta(pielQgniarstwo)
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3 . ograniczeniedostgpnoici intemetowejdo plan6w, harnonogram6wzajQ6,sylabus6w,
n opncowanlu systemu
dy2ur6w nauczycieli akademickich, przy r6wnoczesn)T
indl.rvidualnejdostgpno3cidla studenta(pielQgnia$two)
zakupi unowoczeinieniesprzgtuaudiowizualnegodo sal dydaktycznych,ze wzglgdu
(pielggniarstwo)
na zawodnosiistniejqcego
5 . dokonanierozdziahrobowiqzk6wpourigdzyczlonk6wkomisji, ze wzglgduna stopien
studi6w (pierwszy i drugi), spowodowate ztTaczr'trytl r62nicami elernent6w
skladowych studi6w licencjackich i studi6w magisterskich, takich jak kadra
dydaktyczna,plany studi6w,praktyki i@. (turystykai rekreacja)
6. rozliczenienakladu czasupracy czlonk6w Komisji godzinamidydaktycznymi(liczba
godzin zale2na od zaanga2owaniaw prace Komisji) ze wzglgdu na dui4
odpowiedzialnos6ordz znaczne,dodatkoweobciq2eniepracownika dydaktycznego
z dzialalnoici4w pracachKomisji (turystykai lekleacja)
z\vr4ze.ne
Kierunki architektura,filologia polska, inz)'nieria Srodowiska,kosmetologiai ratownictwo
medyczne,nie zaproponowalyzmian w Uczelnian)'rnSystemieDoskonalenialakofui
Ksztalcenia.
V. Wnioski ze sprawozdaniaProrektorads.studenckichi ksztalcenia
W zakresie oceny jakoSci prowadzonych zajgi dydaktycznych podjgto dzialania
zwl4zale z ocen4nauczycicli akademickich,ocen4zajQ6przez student6w,hospitacj4zajQ6
dydaktycznych.
W zakresiemonitorowaniai doskonaleniaprogram6wksztalcenianadzorowanokorektq
progmm6w ksztalcenia zgodnie z warunkami okre3lon),rni pzez Ministra Nauki i
Szkoinictwa
Wy2szego.
W zakresie monitorowania warunk6w ksztalcenia,kont)41uowanoprace zwi4zane z
dostosowaniewarunkdwksztalceniado potrzebos6bniepelnosprawnych.Dqrzonor6wnie2do
poprawyjako3ci infrastrukturyniezbQdnejdo realizacjiprocesuksztalcenia.
W zakresieoceny dostgpnoSciinformacji na temat ksztalcenia,zapewnionodostgpdo
ir,formacji na temat stnrktury i dzialalnoSciflczelnianego SystemuDoskonaleniaJakosci
Ksztalcenia,przestrzeganozasadrekrutacji na poszczeg6lnekierunki studi6w, nadzorowano
zapewnieniedostQpudo aktualnychinformacji na tematprogam6w ksztalceni4 zakladanych
efektachksztalcenia,kartachprzedmiot6w.
Proponowaneprzez Prorektorads- studenckichj ksztalceniadzialania,majAcena celu
poprawq jakosci ksztalcenia w Uczelni, dotycz4 intensyfikacji dzialan promocyjnych i
informacyjnych dotycz4cych mo2liwo6ci oceliania pmcy nauczycieli akademickich za
oomocaanl<ietstudenckich.

VI. Wnioski ze sprawozdaniaProrektorads. nauki i rozwoju

tl

W zakresieocenykwalifitacji i kompetencjinauczycieliakademickichoraz aktrynoSci
naukowo-badawczejUczehi, przedstawiono danc dotycz4ce doskonalenia kompetencji
nauczycieliakaderrrickich,ocengdzialalnosciBiblioteki i k6l naukowych,ocenqakty',vnosci
naukowo-badawczejrJczehi oraz ocenq aktynno6ci naukowo-badawczei nauczycieli
akademickich.
W zakesie dzialalno3ciBiblioteki Uczelnianej oraz dzialalnoScik6l naukowychnie
stwicrdzonoproblem6w.
Monitoring kompetencjioauczycieliakademickichPPWSZw Now)'n Targu wskazuje,
2016/17:
iz w rcku akademickim
. dw6chnauczycieliakademickichuzyskalostopiei naukowydoktora;
o jeden nauczycielakademickiuzyskalstopief naukowydoktorahabilitowanego;
. jeden nauczycielakademickiukoliczyl studiapodlplomowe;
c czletechnauczycieliakademickichukofczylo specializaciq;
. ukofczono 37 kws6w/szkoleil
Ocenaaktyvno6ci naukowo-badawczejnauczycieli akademickichPPWSZ w Nowyrn
2016/17opublikowano:
Targuwskazuje,iz w roku akademickim
. 7 monografii:
. 68 artykul6w w wydawnictwachkrajowych;
. 27 artykul6w w wydawnictwachzagranicznych.
W roku akademickim 2076/17 r.avczycieleakadsmiccy PPWSZ w Nowlan Targu
uczestniczyliw:
. 91 konlerenciachkraiowych;
o 13konferencjachmi9dzynarodowych.
Dokonanoponadtooceny mobilnodcistudent6wi pracownik6wUczelni. W roL-u
akademickim
2016/17w ramachprogramuErasmusr
o wf echalo59 student6wPPWSZw Now),rlrTargu;
r przyjechalo10 student6w;
. wyjechalo46 pracotrik6w PPWSZw Nowr[ Targu.
Proponowanepzez Prorcktorads. nauki i rozwoju dzialania majqcena celu poprawg
jako6ciksztalcenia
w Uczelnidotycz4:
1. utwouenia repoz)4orium,celemulatwicniadostgpudo danych,kt6re mog4przydai sig
w organizacji, wyszukiwaniu specl.ficznych potrzeb kadrowych, znajdowaniu
kwalifikacji wSr6dkadry dydaktycznej
PPWSZw NowyrnTargu- w
odpowiednich
trakcierealizacji;
2- poszerzeniawsp6lpracy migdzynarodorvejw cell ulatwienia sttdentom dostgpudo
migdzynarodowychspecjalist6w (przybliilenie zagranicznychzagadnief naukowych
orazstosowarychmetodi technik)- w trakcie realizacj|,
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3 . spozqdzenia okrcsowych sprawozdan dorobku naukowego w celu podmesrena
jako(ciksztalcenia;
4 . promocji szkolei, konferencji i badari naukowych w kraju i za granic4, w celu
poszazeniakwalifikacji kadry;
na
5 . zwigkszenia
mobilnoscistudent6wi pracownik6ww celu w)4nianydodwiadczeri
grunciemigd4ararodowyn, poszerzeniakontakt6wz innymi uczclniami orazpromocji
uczelniw Srodowisku
akademickim.

VlI. Plan dzialaf maj4cychna celupoprawgjakoici ksztalceniaw PPWSZ
rYNowymTargu
ksztalcenia
w Uczelnidotycz4:
Proponowane
dzialaniamaj4cena celupopraw9jakosci
l

oceny jakoSci prowadzonychzajed dydaktycznychprzez intensyfikacjgdzialan
promocyjnychi informacyjnychdotycz4cych
mo2liwo6ciocenianiapracynauczycieli
akademickich za pomocq ankiet studenckich oraz zrvigkszenie czgstoSci i
prowadzeniahospitacjizajgi dydaltycznych;
systematycznodci
poprawy warunk6w ksztalcenia przez popraw9 wlposa2enia sal dydaktycznychw
spzgt multimedialuy,kontrolg liczebnoici emp dydaktycznychstosowniedo specyfiki
kierunku studi6w i potrzebwynikaj4cychz realizac.jiprzedmiotu;

3 . doskonaleniaprogram6w ksztqlccniaprzezopracowanie
narzgdziabadawczego
dla
wszystkich kieru <6w studi6w, umozliwiajqcego badanie nakladu czasu pracy
studenta;
4 . doskonaleniafunkcjonowania USDJK pzez publikowanieinfomacji na temat

funkcjonowaniaUSDJK na stronieintemetowejUczelni;
5 . intensyfikacji dzialai promocyjrych i informacyjnych dotycz4cychmoiliwosci
occniania pracy nauczycicli akademickich za pomoc4 ankiet studenckich,
wskazane pzez Prorektora ds. studenckich i ksztalcenia(pkt V niniejszego
Spnwozdania);
6 . utworzenia repozytorium oraz rozw6j wsp6lpracy migdzynarodowejwskazane

przez Prorektorads. nauki i rozrvoju - projekt w trakcie realizacji (pkt VI niniejszego
Sprawozdania);
'7. promocji
szkoler[,konferencji i bodnri nsukowychw kraju i za granic{, w cclu

poszerzenia kwalifikacji kadry wskazaneprzez Prcrektom ds. nauki i rozwoju Fojekt w trakciercalizacji (pkt VI niniejszegoSprawozdania);

13

8. optynalizacji wewngtrznego systemu zapewnienia iakosci kszta'lceais ptzez
dzialania wskazaneprzez Ptorektorads. nauki i rozwoju (pkt VI niniejszego
Sprawozdania)l
9. umigdzynarodowienia Uczelni przezdzialaniawskazancprzez Prorektorads. nauki i
rozwoju (pkt VI niniejszegoSprawozdania);
10. opracowaniaprocedurwewn9trznegosystemuzapewnieniajakoici ksztalceniarv
PPWSZw Nonym Targu;
11. korekty dotychczasowegowzoru dokument6w dotycz4cych funkcjonorvania
UczelnianegoSystemuDoskonaleniaJakosciKsztalceniaw PPWSZ w Nowym
Targu;
12. zwigkszeniadostgpnoscinauczycieliakademickichdo szkoleri,maj4cych na celu
poprawgjakosciksztalceniana Uczelni.

Pzewodnicz4cy
UczelnianejKomisji ds.Jako6ciKsztalcenia

lte1g"J",.1n,$--dr MalgozataWesolowska

Nowy T axg,22.12.201'7

