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R o z d z i a ł   1 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (zwany dalej WSZJK) Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego (zwanego dalej Wydziałem) dotyczy 

procesów kształcenia na wszystkich kierunkach i formach studiów pierwszego i drugiego 

stopnia prowadzonych na Wydziale, z uwzględnieniem studiów podyplomowych i innych 

form kształcenia. 

 

§ 2 

1. Cele WSZJK są następujące: 

1) podnoszenie poziomu kształcenia studentów, doktorantów, uczestników studiów 

podyplomowych oraz innych form kształcenia, 

2) stworzenie mechanizmów stałego zarządzania, monitorowania i doskonalenia 

systemu, 

3) opracowanie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia, 

4) dostarczenie władzom Uniwersytetu informacji niezbędnych do zarządzania procesem 

kształcenia, 

5) podniesienie rangi pracy dydaktycznej, 

6) podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Uniwersytetu wobec innych uczelni. 

2. Działaniem WSZJK objęci są: studenci, doktoranci (dotyczy cykli studiów rozpoczętych 

przed rokiem akademickim 2019/2020), uczestnicy studiów podyplomowych, innych 

form kształcenia oraz pracownicy Wydziału. 

3. Funkcjonowanie WSZJK ma charakter ciągły i systematyczny.  

 

 

§ 3 

1. Zakres działania WSZJK obejmuje w szczególności: 

1) okresowe przeglądy i doskonalenie programów studiów, 
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2)  ocenę realizacji procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, 

3) zbieranie i wykorzystywanie opinii pracodawców do tworzenia i doskonalenia 

programów studiów, 

4) analizę zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji praktyk, 

5) dbanie o wysoki poziom kadry dydaktycznej. 

 

§ 4 

1. Zadania projakościowe, o których mowa w § 3, realizują na Wydziale następujące 

podmioty WSZJK: 

1) Rada Dydaktyczna, 

2) dziekan, 

3) prodziekani 

4) zespoły kierunków, 

5) dyrektorzy instytutów, zastępcy dyrektorów instytutów i kierownicy katedr, 

6) Pełnomocnik Rektora ds. studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym, 

7) kierownicy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia,  

8) Wydziałowy Koordynator ds. praktyk i współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, 

9) opiekunowie praktyk studenckich, 

10) nauczyciele akademiccy, 

11) pracownicy administracji, 

12) Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego oraz Rada Samorządu 

Doktorantów, 

13) wewnętrzne zespoły problemowe powołane przez dziekana, 

14) zewnętrzne podmioty nadzorujące jakość kształcenia, 

15) zewnętrzne podmioty konsultacyjne. 

2. Dziekan, zgodnie z § 88, ust. 3, pkt. 14 Statutu US, może powołać na Wydziale zespół 

problemowy ds. jakości i programów studiów. Skład oraz zakres zadań zespołu ustala 

dziekan osobnym zarządzeniem, po zaopiniowaniu przez dyrektorów instytutów i Radę 

Dydaktyczną. 

 

§ 5 

Zadania projakościowe, o których mowa w § 3, są realizowane na Wydziale za pomocą 

następujących narzędzi Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia: 

1) kwestionariuszy i ankiet, 

2) hospitacji i wizytacji, 

3) kart samooceny kierunku, 

4) sprawozdań podmiotów realizujących zadania WSZJK, 

5) protokołów konsultacji z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

6) sprawozdania rocznego z działalności zespołów kierunków. 
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R o z d z i a ł   2 

 

Zadania podmiotów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  

 

 

§ 6 

1. Realizacja zadań WSZJK zakłada aktywność całej społeczności Wydziału, czyli 

nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, uczestników studiów 

podyplomowych, innych form kształcenia oraz pracowników administracji. 

2. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, 

innych form kształcenia oraz pracownicy administracji mają prawo zgłaszać do władz 

Wydziału w formie pisemnej uwagi mogące przyczynić się do poprawy jakości kształcenia 

z zachowaniem drogi służbowej (zespół kierunku, dyrektor lub zastępca dyrektora 

instytutu lub kierownik katedry, dziekan Wydziału, Rada Dydaktyczna).  

 

 

§ 7 

1. Rada Dydaktyczna: 

1) wykonuje uprawnienia statutowe dotyczące programów studiów, z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji Uczelnianego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim, 

2) opiniuje przedłożony przez dziekana Wydziału Wewnętrzny System Zapewniania 

Jakości Kształcenia, 

3) stanowi forum dyskusji nad kwestiami zapewniającymi jakość kształcenia, 

4) opiniuje raport dziekana z ankietyzacji dotyczącej oceny nauczycieli 

akademickich, 

5) opiniuje analizy przygotowane przez dziekana z badań dotyczących jakości 

kształcenia, 

6) omawia co najmniej raz w roku akademickim sprawy doskonalenia jakości 

kształcenia, zapoznając się z rocznym sprawozdaniem z działalności zespołów 

kierunków. 

 

2. Dziekan: 

1) odpowiada za funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia, 

2) nadzoruje prace w zakresie realizacji zadań wynikających z WSZJK i 

przestrzegania harmonogramu prac, 

3) wraz z dyrektorami instytutów, kierownikami katedr oraz koordynatorami 

kierunków reprezentuje Wydział w kontaktach z zewnętrznymi podmiotami 

konsultacyjnymi, 

4) odpowiada za realizację wskazań (szczególnie pokontrolnych) zewnętrznych 

podmiotów nadzorujących jakość kształcenia, 

5) sporządza harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych oraz nadzoruje jego 

realizację, 

6) w uzasadnionych przypadkach przeprowadza lub zleca przeprowadzenie wizytacji 

zajęć dydaktycznych i sporządza lub zleca sporządzenie protokołu z wizytacji 
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według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 122/2020 Rektora 

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zasad i 

procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w US, który stanowi załącznik 

nr 2 do WSZJK, 

7) sporządza sprawozdanie z hospitacji i wizytacji zajęć dydaktycznych na Wydziale 

za dany rok akademicki według wzorów określonych w załącznikach nr 2 i 4 do 

Zarządzenia nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, 

8) zleca zespołom kierunków w porozumieniu z dyrektorami instytutów dodatkowe 

zadania dotyczące zapewniania jakości kształcenia, nieopisane w ramach WSZJK. 

 

3. Prodziekan ds. studenckich: 

1) wspiera dziekana w realizacji zadań związanych z zapewnieniem jakości 

kształcenia na Wydziale, 

2) w ramach swoich kompetencji statutowych dba o należytą obsługę studenta oraz 

podejmowane decyzje związane z tokiem studiów, 

3) przekazuje w ramach Rady Dydaktycznej otrzymane wnioski, uwagi i sugestie 

studentów związane z jakością kształcenia na Wydziale. 

 

4. Dyrektor instytutu: 

1) odpowiada w ramach swoich kompetencji statutowych za zapewnianie jakości 

kształcenia (szczególnie za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia), 

2) przeprowadza lub zleca, zgodnie z Zarządzeniami nr 122/2020 Rektora 

Uniwersytetu Szczecińskiego, przeprowadzenie hospitacji lub wizytacji zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich, w tym nauczycieli 

zatrudnionych w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło, i sporządza lub 

zleca sporządzenie z nich protokołu według wzoru określonego w załącznikach nr 

1 i 3 do Zarządzenia nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, które 

stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do WSZJK, 

3) sporządza roczne sprawozdanie, zawierające uwagi dotyczące jakości kształcenia, 

z uwzględnieniem opinii pracowników instytutu, zgodnie z wzorem ustalonym w 

załączniku nr 11 do WSZJK. 

 

5. Zespół kierunku: 

1) wykonuje uprawnienia statutowe dotyczące programów studiów, z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego,  

2) odpowiada w ramach swoich kompetencji statutowych za zapewnianie jakości 

kształcenia (szczególnie za wdrażanie wniosków wypracowanych dla kierunku w 

ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia), 

3) dokonuje co najmniej raz w roku akademickim okresowego przeglądu programu 

studiów przy pomocy karty samooceny kierunku, której wzór określa załącznik nr 

3 do Zarządzenia nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, i która 

stanowi załącznik nr 17 do WSZJK, 

4) co najmniej dwa razy w roku (styczeń-luty, czerwiec-lipiec) organizuje otwarte 

zebrania z udziałem wszystkich nauczycieli uczących na kierunku celem 
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podsumowania poszczególnych semestrów; zespoły kierunków mogą organizować 

wspólne zebrania dla nauczycieli uczących na tych kierunkach, 

5) sporządza roczne sprawozdanie zawierające uwagi dotyczące jakości kształcenia 

według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 194/2020 Rektora 

Uniwersytetu Szczecińskiego, który stanowi załącznik nr 15 do WSZJK.  

 

6. Wydziałowy Koordynator ds. praktyk i współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym: 

1) koordynuje współpracę z przedstawicielami pracodawców oraz instytucjami celem 

podniesienia jakości kształcenia na Wydziale, szczególnie w zakresie praktyk 

zawodowych, 

2) inicjuje i koordynuje pozyskiwanie opinii interesariuszy zewnętrznych, przede 

wszystkim w odniesieniu do podmiotów, w których studenci odbywają praktyki 

zawodowe, 

3) prowadzi wykaz umów z interesariuszami zewnętrznymi w odniesieniu do praktyk 

zawodowych, 

4) sporządza roczne sprawozdanie, według wzoru ustalonego w załączniku nr 16 do 

WSZJK, w którym uwzględnia uwagi i zalecenia interesariuszy zewnętrznych, 

związane głównie z procesem odbywania praktyk. 

 

7. Opiekun praktyk studenckich: 

1) odpowiada w ramach swoich kompetencji za zapewnianie jakości kształcenia 

(szczególnie za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia), 

2) dokonuje hospitacji praktyk i sporządza protokoły hospitacji praktyk (zgodnie z 

wzorem ustalonym w załączniku nr 6 do WSZJK), 

3) na podstawie dokumentacji praktyk, według wzoru ustalonego w załączniku nr 12 

do WSZJK, sporządza roczne sprawozdanie zawierające uwagi dotyczące jakości 

kształcenia oraz przekazuje je do wiadomości zespołu kierunku. 

 

8. Pełnomocnik Rektora ds. studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym oraz 

kierownicy studiów podyplomowych i kursów dokształcających: 

1) odpowiadają w ramach swoich kompetencji za zapewnianie jakości kształcenia 

(szczególnie za wdrażanie wniosków wypracowanych w ramach Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia), 

2) sporządzają roczne sprawozdanie, zawierające uwagi dotyczące jakości 

kształcenia według wzoru ustalonego w załączniku odpowiednio nr 9 lub 10 do 

WSZJK. 

 

§ 8 

1. Nauczyciele akademiccy realizują zadania zlecone przez dziekana Wydziału, dyrektora lub 

zastępcę dyrektora instytutu, koordynatora kierunku, w ramach WSZJK. 

2. Pracownicy administracji zapewniają, zgodnie z zakresem obowiązków, wsparcie 

administracyjne dla WSZJK. 

3. Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego oraz Rada Samorządu 

Doktorantów sporządzają sprawozdania według wzoru ustalonego w załączniku nr 13 do 

WSZJK. 
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§ 9 

1. Zewnętrzne i uczelniane podmioty nadzorujące jakość kształcenia, to w szczególności: 

1) ministerstwo właściwe ds. nauki i szkolnictwa wyższego 

2) Polska Komisja Akredytacyjna, 

3) Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, 

4) Prorektor ds. Kształcenia, 

5) Uczelniana Rada ds. Kształcenia 

6) Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, 

7) Dział Jakości Kształcenia. 

2. Zadania i kompetencje zewnętrznych i uczelnianych podmiotów nadzorujących jakość 

kształcenia określają odrębne przepisy. 

 

 

R o z d z i a ł  3 

 

Narzędzia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

 

 

§ 10 

1. Na WSZJK składają się narzędzia, za pomocą których są gromadzone i przetwarzane 

informacje dotyczące etapów procesu kształcenia. 

2. Do weryfikacji uzyskanych przez studenta efektów uczenia się wykorzystywane są 

metody: egzamin ustny, egzamin pisemny, kolokwium, sprawdzian, projekt, prezentacje, 

praca pisemna/esej/recenzja, weryfikacja poprzez obserwację (zajęcia praktyczne), praca 

dyplomowa, egzamin dyplomowy (dotyczy studiów pierwszego stopnia, których program 

studiów nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej), opinie w dzienniku praktyk. 

Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia zgodnie z 

obowiązującym sylabusem. 

 

§ 11 

1. Kwestionariusze zawarte w załącznikach nr 7 i 8 do WSZJK, służą anonimowemu 

badaniu opinii studentów na temat funkcjonowania Wydziału i ocenie działalności 

dydaktycznej nauczycieli akademickich. Zajęcia dydaktyczne oceniane są raz w roku 

akademickim za pomocą ankiet elektronicznych. 

2. Losy absolwentów są monitorowane przez Akademickie Biuro Karier US w Szczecinie. 

 

 

§ 12 

1. Hospitacje i wizytacje służą do monitorowania jakości wybranych aspektów procesu 

kształcenia, realizowanych w ramach zajęć z udziałem nauczyciela oraz sposobów 

weryfikacji efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych). 
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2. W ramach WSZJK przeprowadza się hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 

nauczycieli akademickich oraz hospitacje praktyk odbywanych przez studentów. 

 

§ 13 

1. W celu monitorowania osiąganych przez studentów oraz uczestników studiów 

podyplomowych efektów uczenia się, jak i w celu monitorowania jakości weryfikacji 

efektów uczenia się zespół kierunku posługuje się dokumentacją dotyczącą 

funkcjonowania WSZJK. 

 

§ 14 

1. Zespół kierunku może konsultować się z podmiotami wewnętrznymi Wydziału w celu 

uzyskania dodatkowych informacji związanych z jakością kształcenia, których nie 

dostarczają narzędzia WSZJK. 

2. W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą być protokołowane. Protokoły takich 

konsultacji są  przekazane dziekanowi. 

 

§ 15 

1. Konsultacje z podmiotami zewnętrznymi służą gromadzeniu informacji użytecznych dla 

zapewniania jakości kształcenia, a w szczególności informacji na temat potrzeb rynku 

pracy, sytuacji zawodowej absolwentów oraz uwag interesariuszy zewnętrznych. 

2. Wyniki konsultacji (sprawozdania) są rejestrowane na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 14 do WSZJK. 

 

§ 16 

1. Protokoły i sprawozdania są narzędziami dokumentowania działań na rzecz zapewniania 

jakości kształcenia podmiotów wewnętrznych Wydziału oraz dokumentowania 

konsultacji podmiotów wewnętrznych Wydziału z podmiotami zewnętrznymi.  

2. Protokoły i sprawozdania sporządza się, zgodnie z harmonogramem i procedurami 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, według załączników nr 1-6 i 

9-17 do WSZJK. 

 

 

 

R o z d z i a ł   4 

 

Procedury wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

 

 

§ 17 

1. Sprawozdania sporządza się według załączników nr 9-17 do WSZJK.  

2. Wzory sprawozdań są opublikowane na stronie internetowej Wydziału.  

3. Wszystkie sprawozdania są sporządzane i przekazywane dziekanowi w wersji 

elektronicznej oraz papierowej do 30 listopada za poprzedni rok akademicki. 

4. Dziekan umożliwia dostęp do sprawozdań zainteresowanym podmiotom wewnętrznym i 

zewnętrznym wymienionym w § 9, ust. 1. 

5. Dokumentacja WSZJK przechowywana jest zgodnie z obowiązującym jednolitym 

rzeczowym wykazem akt. 
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§ 18 

1. Tryb oraz zasady przeprowadzania hospitacji i wizytacji zajęć dydaktycznych określają 

odrębne przepisy Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

§ 19 

1. Proces ankietyzacji regulują odrębne przepisy Uniwersytetu Szczecińskiego.  

2. Ankietyzacja przeprowadzana jest za pomocą uczelnianego systemu informatycznego. 

 

§ 20 

1. Konsultacje z podmiotami zewnętrznymi przeprowadza się w miarę potrzeb dla każdego 

kierunku i poziomu studiów, przy czym konsultacje różnych kierunków/ poziomów z tym 

samym podmiotem mogą być przeprowadzane łącznie. 

2. Po zakończeniu konsultacji osoba, która je prowadziła, sporządza sprawozdanie zgodnie z 

wzorem ustalonym w załączniku nr 14 do WSZJK i przekazuje je właściwemu 

koordynatorowi kierunku. 

 

§ 21 

1. Prace pisemne studentów (kolokwia zaliczeniowe, pisemne egzaminy, prace projektowe, 

eseje) powinny być przechowywane przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne przez okres 

roku. Po tym okresie dokumentacja ta powinna zostać zniszczona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Prowadzący zajęcia dba o zachowanie poufności przechowywanych danych i 

wykorzystanie ich dla potrzeb WSZJK. 

3. Na wniosek koordynatora kierunku prowadzący zajęcia ma obowiązek udostępnienia prac 

pisemnych zespołowi. 

 

§ 22 

 

1. Zespół kierunku przeprowadza analizę poprawności stosowania procedur weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się na podstawie pisemnych prac studentów, o których 

mowa w § 21, ust. 1, oraz na podstawie dokumentacji praktyk i wybranych prac 

dyplomowych, przynajmniej raz na dwa lata.  

2. Wybór i liczbę analizowanych prac pisemnych, prac dyplomowych oraz dokumentacji 

praktyk ustala zespół kierunku, w zależności od merytorycznych potrzeb.  

3. W celu sprawdzenia stosowania procedur weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się 

dla danego przedmiotu, liczba analizowanych prac pisemnych nie powinna być mniejsza 

niż trzy. Łączna liczba analizowanych prac pisemnych nie powinna być mniejsza niż 10 

prac na danym kierunku i stopniu studiów.  

4. W przypadku prac dyplomowych liczba analizowanych prac nie powinna być mniejsza 

niż trzy z każdego poziomu studiów.  

5. Liczba analizowanych dokumentacji praktyk nie powinna być mniejsza niż 10% łącznej 

liczby studentów odbywających w danym roku praktyki nauczycielskie i zawodowe. 

6. W przypadku prac dyplomowych przewodniczący zespołu kierunku zwraca się na piśmie 

do kierownika Działu Obsługi Studenta z prośbą o wykaz obronionych prac 

dyplomowych za miniony rok akademicki (stan na 30 września). Z wykazu prac zespół 

wybiera do analizy prace dyplomowe według ust. 4. Przewodniczący zespołu kierunku 

zwraca się na piśmie do kierownika Działu Obsługi Studenta z prośbą o udostępnienie 
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wskazanych prac. Kierownik Działu Obsługi Studenta udostępnia przewodniczącemu 

zespołu kierunku wskazane prace wraz z dokumentacją oceny pracy w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni. Zespół kierunku lub wskazany przez zespół nauczyciel akademicki 

dokonuje analizy prac i załączonej dokumentacji oceny w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od daty ich otrzymania, a następnie sporządza protokół analizy według załącznika nr 

6 do WSZJK. Po dokonaniu analizy prac i ich dokumentacji zespół zwraca je 

niezwłocznie do Działu Obsługi Studenta. 

7. Osoby przeprowadzające weryfikację efektów uczenia się na podstawie dokumentacji, o 

której mowa w ust. 2, wypełniają protokoły analizy pracy pisemnej studenta (załącznik nr 

4 do WSZJK), protokoły analizy dokumentacji praktyki (załącznik nr 5 do WSZJK) oraz 

protokoły analizy prac dyplomowych (załącznik nr 6 do WSZJK).  

 

 

 

R o z d z i a ł    5 

 

Harmonogram wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 

 

 

§ 23 

Harmonogram WSZJK dostosowany jest do organizacji roku akademickiego i jest 

regulowany odrębnymi zarządzeniami dziekana, w porozumieniu z dyrektorami lub 

zastępcami dyrektorów instytutów i koordynatorami kierunków. 

§ 24 

Ramowy harmonogram działań w ramach WSZJK: 

Termin Podmiot odpowiedzialny Działanie 

październik dziekan ustalenie harmonogramu hospitacji w semestrze 

zimowym 

październik- 

listopad 

zespoły kierunków analiza prac dyplomowych i dokumentacji ich 

oceny 

wrzesień-

listopad 

dyrektorzy instytutów, zespoły 

kierunków, pełnomocnik rektora 

ds. studiów doktoranckich, 

kierownicy studiów 

podyplomowych i innych form 

kształcenia, wydziałowy 

koordynator ds. praktyk 

zawodowych i współpracy z 

otoczeniem spoleczno-

gospodarczym, Rada Samorządu 

Studenckiego Wydziału 

Humanistycznego, Rada Samo-

przygotowanie sprawozdań za miniony rok 

akademicki 
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rządu Doktorantów 

grudzień dziekan sprawozdanie podsumowujące proces 

kształcenia w minionym roku akademickim 

styczeń wyznaczona jednostka 

administracyjna 

ankietyzacja studentów – ocena działalności 

dydaktycznej nauczycieli akademickich w 

semestrze zimowym według wyznaczonego 

przez dziekana harmonogramu 

styczeń/luty zespoły kierunków otwarte zebrania zespołów kierunków z 

udziałem wszystkich nauczycieli nauczających 

na danym kierunku – podsumowanie semestru 

zimowego 

luty dziekan ustalenie harmonogramu hospitacji w semestrze 

zimowym 

marzec zespoły kierunków wstępna analiza ankietyzacji studentów w 

sprawie oceny działalności dydaktycznej 

nauczycieli akademickich w semestrze 

zimowym 

maj opiekunowie lat przeprowadzenie wśród studentów ankiety 

dotyczącej funkcjonowania Wydziału 

czerwiec wyznaczona jednostka 

administracyjna 

ankietyzacja studentów – ocena działalności 

dydaktycznej nauczycieli akademickich w 

semestrze letnim według wyznaczonego przez 

dziekana harmonogramu 

czerwiec zespoły kierunków wstępna analiza ankietyzacji studentów w 

sprawie oceny działalności dydaktycznej 

nauczycieli akademickich w semestrze letnim 

czerwiec/  

lipiec 

zespoły kierunków otwarte zebrania zespołów kierunków z 

udziałem wszystkich nauczycieli nauczających 

na danym kierunku – podsumowanie semestru 

letniego 

lipiec dziekan analiza wyników ankiety dotyczącej 

funkcjonowania Wydziału 

wrzesień dziekan wstępne przedstawienie Radzie Dydaktycznej 

oceny kształcenia za mijający rok akademicki w 

oparciu o wyniki hospitacji, ankiet, złożone 

sprawozdania 

 

W uzasadnionych przypadkach terminy mogą ulec zmianie.  
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Wykaz załączników: 

 

załącznik 1: protokół hospitacji zajęć dydaktycznych 

załącznik 2: protokół wizytacji zajęć dydaktycznych 

załącznik 3: protokół hospitacji praktyki 

załącznik 4: protokół analizy pracy pisemnej 

załącznik 5: protokół analizy dokumentacji praktyki 

załącznik 6: protokół analizy pracy dyplomowej 

załącznik 7: kwestionariusz oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich 

załącznik 8: kwestionariusz oceny funkcjonowania Wydziału 

załącznik 9: sprawozdanie Pełnomocnika Rektora ds. studiów doktoranckich 

załącznik 10: sprawozdanie kierownika studiów podyplomowych / kierownika innych form 

                      kształcenia 

załącznik 11: sprawozdanie dyrektora instytutu 

załącznik 12: sprawozdanie opiekuna praktyk 

załącznik 13: sprawozdanie Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego/  

                      Rady Samorządu Doktorantów 

załącznik 14: sprawozdanie z konsultacji z podmiotem zewnętrznym 

załącznik 15: sprawozdanie z działań zespołu kierunku 

załącznik 16: sprawozdanie Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk oraz współpracy  

                      z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

załącznik 17: karta samooceny kierunku 


