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           Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 961 /2011  Prezydium 
              Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011r. 

 

dokonanej w dniach…………………… na kierunku ……………………………………….  

 

prowadzonym  w ramach …………………….. na poziomie studiów……………………… 
    obszar kształcenia 

o profilu
1
 …….. ……realizowanych  w formie ……………………………………………… 

na/w ……………………………………………………………………………………………. 

   nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej 
2

 oraz  uczelni 

 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 

przewodniczący:……………………………..   członek PKA  

członkowie:  

 

Krótka informacja o wizytacji 

Należy wskazać przesłanki wizytacji (własna inicjatywa PKA, wniosek ministra, wniosek 

uczelni) oraz czy jest to pierwsza czy kolejna wizytacja (w tym przypadku informacje,  

w którym roku została przeprowadzona i jakie były jej wyniki  przedstawić w Załączniku nr 3) 

 

Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 

Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego. 

 

1. Koncepcja   rozwoju ocenianego kierunku formułowana  przez jednostkę*  

1). Ocena powiązania założonej koncepcji kształcenia na ocenianym  kierunku  z misją 

Uczelni oraz  ze strategią jednostki.   

Ocena stopnia różnorodności i innowacyjności oferty kształcenia oraz możliwości jej 

elastycznego kształtowania. 

2). Ocena udziału zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy w procesie ustalania 

koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku, poziomie i profilu studiów, w tym określenia 

celów i efektów kształcenia, oraz w procesie jej dostosowywania do zmieniających się 

potrzeb zewnętrznych i uwarunkowań wewnętrznych.  

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego
3
…………  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1)……. 

2)……. 

 
1
- 

nie dotyczy kształcenia rozpoczętego w okresie poprzedzającym wprowadzenie profili kształcenia;  
2
- lub jednostki międzyuczelnianej, jednostki wspólnej, jednostki organizacyjnej związku uczelni lub kilku podstawowych jednostek uczelni  

    w przypadku, gdy wspólnie  prowadzą kształcenie na ocenianym kierunku; 
3
- według  przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie; 

* 
- numeracja punktów  odpowiada numerom kryteriów głównych, a podpunktów – numerom kryteriów szczegółowych  określonym  

    w Części I  Załącznika do Statutu PKA pt.  Kryteria oceny programowej 

                               RAPORT  Z  WIZYTACJI                  WZÓR 

(ocena programowa) 
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2.  Spójność opracowanego i stosowanego w jednostce opisu zakładanych celów  

i efektów kształcenia dla ocenianego kierunku oraz system potwierdzający ich osiąganie  

 

1) Ocena zgodności założonych celów oraz specyficznych i szczegółowych efektów  

kształcenia dla ocenianego kierunku, poziomu kwalifikacji i profilu kształcenia z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (wzorcowymi efektami kształcenia albo 

celami i efektami kształcenia wskazanymi w standardach kształcenia, w tym standardach 

kształcenia nauczycieli, określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego), a także z koncepcją rozwoju kierunku. Ocena spójności specyficznych  

i szczegółowych efektów kształcenia. W przypadku profilu praktycznego ocena obejmuje 

stopień uwzględnienia wymagań organizacji zawodowych umożliwiających nabycie 

uprawnień do wykonywania zawodu oraz  zakres wpływu absolwentów i przedstawicieli 

pracodawców w formułowaniu efektów kształcenia, a w odniesieniu do profilu 

ogólnoakademickiego – wymagań formułowanych dla obszaru nauki 
4
, z którego kierunek się 

wywodzi. 

Ocena możliwości osiągnięcia ogólnych i specyficznych efektów kształcenia poprzez  

realizację celów i szczegółowych efektów kształcenia dla modułów kształcenia 

(poszczególnych przedmiotów, grup przedmiotów) oraz  praktyk zawodowych (o ile są 

przewidziane w programie studiów).  

Ocena dostępności opisu założonych efektów kształcenia czy  i w jaki sposób opis efektów 

kształcenia jest publikowany. 

2). Ocena czy efekty kształcenia są sformułowane w sposób  zrozumiały i pozwalający na  

opracowanie przejrzystego systemu ich weryfikacji.  

3). Analiza i ocena systemu weryfikacji efektów kształcenia, w tym: 

- objęcia tym systemem wszystkich kategorii efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, 

kompetencje społeczne), oraz wszystkich etapów kształcenia; 

- możliwości zmierzenia i oceny efektów kształcenia na poszczególnych jego etapach, 

prawidłowości  ustalonych procedur, metod (dobór do ocenianego kryterium) i ocen, ze 

szczególnym uwzględnieniem procesu dyplomowania;  

- standaryzacji wymagań, zapewnienia przejrzystości i obiektywizmu formułowania ocen; 

- w przypadku prowadzenia kształcenia na odległość: czy weryfikacja uzyskanych efektów 

kształcenia  prowadzona jest na bieżąco tj. co najmniej z równą częstotliwością jak na 

studiach prowadzonych w uczelni w sposób tradycyjny  i  pozwala na ich  porównanie  

z zakładanymi efektami kształcenia, oraz czy zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia 

dydaktyczne z przedmiotu  są prowadzone w siedzibie uczelni. 

- analiza skali i przyczyn odsiewu. 

- ocena dostępności informacji na temat stosowanego systemu oceny efektów kształcenia. 

4). Ocena procedur i mechanizmów umożliwiających badanie losów (karier) absolwentów 

oraz dostosowanie efektów kształcenia do oczekiwań absolwentów ocenianego kierunku 

studiów i otoczenia społeczno-gospodarczego (w tym rynku pracy), a także stopnia 

zaangażowania (wpływu) przedstawicieli tych interesariuszy na kształtowanie struktury 

efektów kształcenia. Analiza efektywności działalności prowadzonej przez uczelnię/jednostkę 

w tym zakresie. 

 
4   użyte określenia: obszar nauki, dziedzina i dyscyplina naukowa, stopień i tytuł naukowy, działalność naukowo-badawcza, 
dorobek naukowy, oznaczają odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny i dyscypliny artystyczne stopień i tytuł w zakresie sztuki, 
oraz działalność artystyczną i dorobek artystyczny. 
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   Załącznik nr 4  Ocena losowo wybranych prac etapowych oraz dyplomowych  

5). W przypadku, gdy przeprowadzana jest kolejna ocena jakości kształcenia na danym 

kierunku studiów należy ocenić dokonane zmiany,  odnieść się do stopnia realizacji  zaleceń, 

jeśli poprzednio były sformułowane, lub efektów działań naprawczych,  a także ocenić proces 

rozwoju kierunku.  

 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego
3
………… 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) ……. 

2) ……. 

3) ……. 

4) ……. 

 

3. Program studiów a możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia   

1). Ocena czy realizowany program studiów umożliwi osiągnięcie każdego z określonych 

celów  oraz ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia, a także uzyskanie zakładanej 

struktury kwalifikacji absolwenta.  W przypadku kształcenia nauczycieli oraz kierunków, dla 

których określone zostały standardy kształcenia – również ocena spełnienia wymagań 

odpowiednich standardów;  
- ocena czasu trwania kształcenia, prawidłowości doboru treści kształcenia, form zajęć 

dydaktycznych i metod kształcenia w celu osiągnięcia efektów kształcenia określonych dla 

każdego przedmiotu/modułu, w tym  modułu  przedmiotów do wyboru, danego poziomu 

kwalifikacji. W  przypadku wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość ocena 

czy kształcenie, którego celem jest zdobycie umiejętności praktycznych, odbywa się  

w warunkach rzeczywistych, z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów;   

- ocena zgodności przyjętej punktacji ECTS z przepisami ustalającymi podstawowe 

wymagania w tym zakresie, w przypadku kształcenia nauczycieli i kierunków, dla których 

ustalono standardy kształcenia – również zgodności z odpowiednimi  standardami. Ocena 

sposobu wykorzystania możliwości stworzonych przez ten system w indywidualizowaniu 

procesu kształcenia, w tym poprzez wymianę międzyuczelnianą, międzynarodową;  

- ocena prawidłowości sekwencji przedmiotów i modułów określonej w planie i programie 

studiów poszczególnych poziomów kwalifikacji; 

- ocena spójności programu i wymiaru praktyk studenckich, terminu ich realizacji oraz  

doboru miejsc, w których się odbywają, z celami i efektami kształcenia określonymi dla tych  

praktyk. Ocena systemu kontroli i zaliczania praktyk;  

- ocena organizacji procesu kształcenia realizowanego w ramach poszczególnych form 

kształcenia przewidzianych dla danego kierunku, poziomu i profilu studiów w kontekście 

możliwości osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia. Prawidłowość organizacji 

kształcenia w ZOD, jeżeli taki ośrodek funkcjonuje w ramach jednostki. Ocena prawidłowości 

doboru form realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów tworzących moduł praktyczny 

(zajęcia praktyczne, w tym w środowisku pracy) do założonych efektów kształcenia;  

- ocena możliwości indywidualizacji procesu kształcenia studentów wybitnie uzdolnionych, 

studentów  niepełnosprawnych; 

2) Ocena czy zakładane efekty kształcenia, treści programowe, formy i metody dydaktyczne 

tworzą spójną całość. 
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3). W przypadku, gdy przeprowadzana jest kolejna ocena jakości kształcenia na danym 

kierunku studiów należy ocenić dokonane zmiany i ich efekty,  odnieść się do stopnia 

realizacji  sformułowanych poprzednio zaleceń, lub efektów działań naprawczych,  a także 

ocenić proces zmian  programu studiów w aspekcie rozwoju kierunku.  

 
Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego

3
…………  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1)……. 

2)……. 

 

4. Liczba i jakość kadry dydaktycznej a możliwość zrealizowania celów edukacyjnych 

programu studiów 

 

1). Ocena czy struktura kwalifikacji osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na ocenianym 

kierunku studiów oraz ich liczba umożliwiają osiągnięcie zakładanych celów i efektów 

kształcenia. 

 

Załącznik  nr  5  Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na ocenianym 

kierunku studiów, w tym stanowiący minimum kadrowe. Cz. I. Nauczyciele akademiccy 

stanowiący minimum kadrowe. Cz. II. Pozostali nauczyciele akademiccy.  

 

2). Ocena spełnienia przez nauczycieli akademickich wymienionych w  minimum kadrowym 

warunków określonych w przepisach prawa (w tym posiadanie odpowiednich kwalifikacji 

naukowych i dorobku w danym obszarze wiedzy lub doświadczenia zawodowego, pensum 

dydaktyczne, wymiar czasu pracy, a w przypadku studiów na poziomie 

magisterskim/drugiego stopnia - podstawowe miejsce pracy, nie przekroczenie limitu 

minimów kadrowych, złożenie oświadczenia dotyczącego zaliczenia do minimum 

kadrowego). Ocena czy  w minimum kadrowym są reprezentanci każdego obszaru wiedzy, 

odpowiadającego obszarowi kształcenia, do którego przyporządkowano oceniany kierunek 

studiów oraz czy obejmuje ono reprezentantów dyscyplin naukowych lub artystycznych, do 

których odnoszą się efekty kształcenia.  

Jednoznaczna ocena spełnienia wymagań dotyczących minimum kadrowego dla 

ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów.  

Ocena stabilności minimum kadrowego (częstotliwości zmian jego składu).  

Ocena spełnienia wymagań dotyczących relacji między liczbą nauczycieli akademickich 

stanowiących minimum kadrowe a liczbą studentów ocenianego kierunku studiów. 

 Ocena prawidłowości obsady zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów: ocena 

zgodności obszarów nauki, dziedzin i dyscyplin naukowych reprezentowanych przez 

poszczególnych nauczycieli akademickich (w przypadku profilu praktycznego - ich 

doświadczenia zawodowego), ze szczegółowymi efektami kształcenia dla poszczególnych 

przedmiotów/modułów. W przypadku prowadzenia kształcenia na odległość: ocena 

przygotowania nauczycieli akademickich do  realizacji zajęć dydaktycznych w tej formie. 

Ogólna ocena hospitowanych zajęć dydaktycznych.  

 

Załącznik nr 6    Informacja o hospitowanych zajęciach  i ich ocena.  
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3). Ocena prowadzonej polityki kadrowej i jej spójności z założeniami rozwoju ocenianego 

kierunku studiów: 

 - procedur i kryteriów doboru oraz weryfikacji nauczycieli akademickich prowadzących 

zajęcia dydaktyczne na  ocenianym kierunku studiów, ich przejrzystości i upowszechnienia;  

- systemu wspierania rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, w tym poprzez zapewnienie 

warunków do rozwoju naukowego i umiejętności dydaktycznych (urlopy naukowe, 

stypendia, staże, wymianę z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi  

w kraju i za granicą), oraz ocena jego  efektywności.  

Opinie prezentowane przez nauczycieli akademickich podczas spotkania z zespołem 

oceniającym, perspektywy rozwoju kierunku i ograniczenia. 

4). W przypadku kolejnej oceny jakości kształcenia na danym kierunku studiów należy ocenić 

zmiany, ich wpływ na osiągane efekty  i jakość  kształcenia,  odnieść się do stopnia realizacji  

zaleceń sformułowanych poprzednio lub efektów działań naprawczych.  

 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego
3
…………   

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) ……. 

2) ……. 

3) ……. 

 

5. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa, którą dysponuje jednostka a możliwość 

realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych   

 

- ocena stopnia dostosowania bazy dydaktycznej służącej realizacji procesu kształcenia na 

ocenianym kierunku studiów do możliwości osiągnięcia deklarowanych efektów kształcenia, 

w szczególności zapewniania dostępu do infrastruktury niezbędnej z uwagi na specyfikę 

kierunku  (sale wykładowe,  pracownie i laboratoria specjalistyczne oraz ich wyposażenie, 

dostęp do komputerów, Internetu, specjalistycznego oprogramowania, specjalistycznych baz 

danych, niezbędnego księgozbioru, w tym udostępnionego przez inne biblioteki, także 

wirtualnie). W przypadku stwierdzenia braków w tym zakresie należy wskazać w jaki sposób 

braki te mają wpływ na jakość kształcenia oraz  jakie efekty kształcenia nie zostaną 

osiągnięte; 

- ocena poprawności doboru instytucji, w których prowadzone są zajęcia praktyczne lub 

praktyki zawodowe do celów kształcenia i założonych efektów kształcenia; 

- ocena spójności planowanego rozwoju ocenianego kierunku z rozwojem infrastruktury,  

w której prowadzone jest kształcenie na tym kierunku. Ocena polityki finansowej uczelni  

i jednostki w tym zakresie (planowane nakłady na utrzymanie i doskonalenie infrastruktury);  

- ocena przystosowania infrastruktury dydaktycznej do potrzeb studentów niepełnospraw- 

nych; 

- w przypadku kolejnej oceny jakości kształcenia na danym kierunku studiów należy ocenić 

dokonane zmiany,  odnieść się do stopnia realizacji  zaleceń sformułowanych poprzednio, 

efektów  działań naprawczych,  a także ocenić wpływ zmian infrastruktury na możliwość 

osiągnięcia założonych efektów kształcenia i jego jakość.  

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego
3
…………  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego……. 
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6. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę w zakresie obszaru/obszarów 

kształcenia, do którego został przyporządkowany oceniany kierunek studiów 

 

- ocena wpływu prowadzonych w jednostce badań naukowych  na realizowany proces 

dydaktyczny, w tym na kształtowanie  programu kształcenia i indywidualizację nauczania, 

oraz  ocena  udziału studentów w badaniach naukowych i w  prezentacji /publikacji ich 

wyników; 

- ocena wpływu współpracy naukowej i badawczej  z innymi uczelniami lub instytucjami  

z otoczenia gospodarczego i społecznego na proces dydaktyczny (dostęp studentów do 

nowoczesnego, unikatowego sprzętu i aparatury, nowych technologii, finansowanie zakupu 

specjalistycznego wyposażenia pracowni i laboratoriów jednostki  itp.); 

- w przypadku, gdy przeprowadzana jest kolejna ocena jakości kształcenia na danym 

kierunku studiów należy ocenić ewentualną zmianę stopnia oddziaływania prowadzonych 

badań naukowych na proces rozwoju kierunku.  

 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego
3
…………  

Syntetyczna ocena opisowa  stopnia spełnienia kryterium szczegółowego…………  

 

7.    Wsparcie studentów w procesie uczenia się zapewniane przez  Uczelnię  

1). Ocena czy zasady rekrutacji umożliwiają dobór kandydatów posiadających wiedzę  

i umiejętności niezbędne do uzyskania w procesie kształcenia zakładanych efektów 

kształcenia. Ocena czy nie zawierają regulacji dyskryminujących określoną grupę 

kandydatów. Ocena zasad ustalania wielkości rekrutacji - uwzględnienie związku liczby 

rekrutowanych studentów z potencjałem dydaktycznym jednostki i jakością kształcenia. 

Ocena prawidłowości określenia nakładu pracy i czasu niezbędnego do osiągnięcia 

zakładanych efektów kształcenia – ogólnych, specyficznych  i szczegółowych (dla kierunku, 

poziomu kwalifikacji i profilu, modułu kształcenia).  

2). Ocena czy system oceny osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się, 

zapewnia przejrzystość i obiektywizm formułowania ocen, a  wymagania w nim określone są 

wystandaryzowane. 

3). Ocena możliwości mobilności studentów stworzonych poprzez  strukturę i organizację 

programu ocenianego kierunku. Ocena  działań wspierających mobilność studentów, w tym 

związanych z popularyzacją wiedzy na temat systemu ECTS, i ułatwiania studentom 

wykorzystania  możliwości stwarzanych przez ten system zarówno w kraju jak i za granicą.  

 Ocena wpływu współpracy międzynarodowej prowadzonej przez jednostkę na możliwość 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wymiana studentów, udział studentów  

w badaniach realizowanych  w ramach tej współpracy). 

4). Ocena systemu opieki naukowej i dydaktycznej nad studentami ocenianego kierunku 

studiów, w tym  wspomagania studentów w procesie uczenia się: bez udziału nauczycieli 

akademickich oraz z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.  

Ocena kompletności informacji zawartych w programach poszczególnych przedmiotów 

(sylabusach) i ich przydatności studentom w procesie uczenia się. Ocena przydatności 

zalecanych materiałów dydaktycznych do realizacji zakładanych celów i efektów kształcenia;  

Ocena mechanizmów motywujących studentów do osiągania lepszych efektów kształcenia  

i ich  skuteczności. 
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Ocena zakresu opieki materialnej i socjalnej oferowanej studentom ocenianego kierunku 

studiów. Ocena działalności uczelni/jednostki wspierającej rozwój zawodowy, kulturowy  

i społeczny studentów. 

Opinie studentów prezentowane podczas spotkania z zespołem oceniającym, wskazywane 

przez nich mocne i słabe strony procesu kształcenia, poziom zadowolenia z systemu opieki 

naukowej, dydaktycznej, materialnej i socjalnej.   

Ocena poziomu zadowolenia z systemu opieki naukowej, dydaktycznej, materialnej  

i socjalnej oraz sposobu rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez 

studentów. 

5). W przypadku, gdy przeprowadzana jest kolejna ocena jakości kształcenia na danym 

kierunku studiów należy ocenić dokonane zmiany, efekty działań naprawczych, odnieść się 

do stopnia realizacji  zaleceń sformułowanych poprzednio.  

 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego
3
………… 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1)……. 

2) ……. 

3) ……. 

4) ……. 

 

8. Stosowanie na ocenianym kierunku studiów wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia zorientowanego na osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia  

 

1). Ocena działań zmierzających do  zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na ocenianym 

kierunku studiów. Ocena  przejrzystości struktury zarządzania procesem dydaktycznym na 

ocenianym kierunku studiów, a także systematyczności i kompleksowości przeprowadzanych 

ocen i analiz osiąganych efektów kształcenia, stanowiących podstawę doskonalenia 

programu kształcenia tj. efektów kształcenia, programu studiów oraz  metod jego realizacji; 

- ocena efektywności systemu zapewnienia jakości kształcenia w zakresie analizy efektów 

kształcenia i mechanizmów  służących  monitorowaniu i doskonaleniu  programu kształcenia, 

w tym dostosowywania do zmieniających się potrzeb  interesariuszy zewnętrznych oraz 

potrzeb i możliwości interesariuszy wewnętrznych. Ocena  przydatności tego systemu do  

badania zgodności programu kształcenia na danym kierunku studiów i metod jego realizacji  

z założonymi (lub wzorcowymi) efektami kształcenia  albo ze standardami kształcenia, ocena 

jego dotychczasowej skuteczności w diagnozowaniu słabych stron programu kształcenia; 

- ocena systemu upowszechniania  informacji dotyczących wyników monitorowania jakości 

procesu kształcenia i uzyskiwanych efektów kształcenia,  oraz wprowadzanych zmian. 

 

2). Ocena  udziału  interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w procesie zapewnienia 

jakości kształcenia i  działań  podejmowanych przez jednostkę, mających aktywizować 

uczestników i beneficjentów procesu kształcenia do podnoszenia jego jakości. Ocena stopnia 

zainteresowania studentów jakością kształcenia i ich wpływu na tę jakość. Ocena roli 

przedstawicieli studentów w organach kolegialnych uczelni/ jednostki oraz przedstawicieli 

Parlamentu Studentów RP w procesie zwiększania świadomego wpływu studentów na jakość 

kształcenia, optymalizację osiąganych efektów kształcenia i ich dostosowywanie do 
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aktualnego poziomu wiedzy i wymagań otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym  rynku 

pracy.  

 

W przypadku, gdy przeprowadzana jest kolejna ocena jakości kształcenia na danym kierunku 

studiów należy odnieść się do stopnia realizacji zaleceń, jeżeli były sformułowane 

poprzednio, ocenić dokonane zmiany i ich efekty.  

W przypadku dokonania oceny kierunku/akredytacji jednostki  przez zagraniczną instytucję 

akredytacyjną – należy przedstawić stanowisko w sprawie wykorzystania wyników tej oceny 

w podnoszeniu jakości kształcenia.   

 
Tabela nr 1  Ocena możliwości realizacji zakładanych efektów kształcenia (odrębnie dla każdego 

poziomu kompetencji). 

 

Zakładane 
efekty 

kształceni
a 

Progra
m  

i plan 
studiów 

Kadr
a 

Infrastruktur
a 

dydaktyczna/ 
biblioteka 

Działalnoś
ć 

naukowa 

Działalność  
międzynarodo

wa 

Organizacj
a 

kształcenia 

wiedza       
       
umiejętnoś
ci 

      

       
kompetencj
e społeczne 

      

 

+      - pozwala na pełne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

+/-    - budzi zastrzeżenia - pozwala na częściowe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

 -       - nie pozwala na   osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego
3
…………  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1)……. 

2)……. 

 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2  Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej   

 
Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

 
koncepcja rozwoju 
kierunku  
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cele i efekty 
kształcenia oraz 
system ich 
weryfikacji 

     

 
program studiów 

     

 
zasoby kadrowe  

     

infrastruktura 
dydaktyczna  

     

prowadzenie badań 
naukowych  

     

system wsparcia 
studentów w 
procesie uczenia się 

     

wewnętrzny system 
zapewnienia jakości  

     

Ocena możliwości uzyskania zakładanych efektów kształcenia i rozwoju ocenianego 

kierunku w wizytowanej jednostce oraz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także 

wskazanie obszarów nie budzących zastrzeżeń, w których wewnętrzny system zapewnienia 

jakości kształcenia jest wysoce efektywny oraz obszarów wymagających podjęcia 

określonych działań (uzasadnienie powinno odnosić się do konstatacji zawartych  

w  raporcie, zawierać zalecenia).   

Uwaga: jeżeli wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji będą 

uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych ocen raport powinien zostać uzupełniony. 

Należy syntetycznie omówić wyjaśnienia,  dokumenty i dodatkowe informacje, które 

spowodowały zmianę oceny (odnieść się do każdego kryterium odrębnie, a ostateczną 

ocenę umieścić w Tabeli nr 3). 

 

Tabela nr 3  

 
Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

Uwaga: należy 
wymienić tylko te 
kryteria, w 
odniesieniu do których 
nastąpiła zmiana 
oceny  
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Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 

Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego. 

Załącznik nr 3   Informacje o wynikach poprzedniej oceny programowej (lub oceny jakości 

kształcenia w przypadku gdy ostatnia ocena dokonywana była na podstawie przepisów 

obowiązujących do 30.09.2011 r.) 

Rok 

akademicki 

oceny 

Nr Uchwały 

PKA 

Ocena, 

okres 

obowiązywania 

(rok akademicki 

wskazany  

w Uchwale) 

Obszary 

wymagające działań 

naprawczych 

 

Zakres stwierdzonych 

uchybień/sformułowanych 

zaleceń 

 

  

  

  

 

Załącznik nr   4   Ocena losowo wybranych prac etapowych oraz dyplomowych  

Załącznik  nr  5   Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na ocenianym 

kierunku studiów, w tym stanowiący minimum kadrowe.  

Część I.  Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe  

1) Imię i nazwisko (rok urodzenia) 

• Posiadane stopnie i tytuły naukowe  

  - doktor nauk..............w zakresie ............  rok nadania........................... 

tytuł pracy .............................. 

         - doktor habilitowany nauk....................w zakresie ........... rok nadania................... 

tytuł pracy................................. 

- profesor nauk...........................   rok nadania............  

• Posiadanie uprawnień równoważnych uprawnieniom doktora habilitowanego  

  - data zawiadomienia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o decyzji rektora 

   …………………………………………………………… 

• Data i forma zatrudnienia w uczelni 

zatrudniony od .................. na podstawie............................,  

wymiar czasu pracy ……….uczelnia stanowi podstawowe / dodatkowe miejsce pracy. 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego oraz  informacja  

o wszystkich  minimach kadrowych, do których dany nauczyciel akademicki jest zaliczony. 

• Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

- wymiar zajęć (* wykonanie / plan .....................................) 

- rodzaje zajęć (**....................................) 

*należy podać liczbę godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych osobiście na ocenianym kierunku, wykonanie 

dotyczy poprzedniego roku akademickiego, a plan bieżącego roku akademickiego. 

**należy podać nazwę przedmiotu,  rodzaj zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku. 



11 

 

• Dorobek naukowy/ praktyczny  lub doświadczenie zawodowe  

• Wniosek: 

W przypadku każdego nauczyciela akademickiego mającego stanowić minimum kadrowe należy 

jednoznacznie wskazać czy zostaje zaliczony do minimum, w przypadku nie zaliczenia – 

szczegółowo uzasadnić. 

 

Część II.  Pozostali nauczyciele akademiccy - zakres ich kwalifikacji  i zajęcia dydaktyczne 

prowadzone na ocenianym kierunku studiów  (stan na dzień wizytacji). 

 

Tytuł, stopień 
naukowy lub w 
zakresie sztuki,  
tytuł zawodowy,  

imię, nazwisko 

Obszar wiedzy/dziedzina nauki/ 
dyscyplina naukowa  

zakresu dorobku 
praktycznego/doświadczenia 

zawodowego1 

Nazwa 
przedmiotu 

forma zajęć  

dydaktycznych 

    

    

    
    

    
 

1 
w przypadku minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia - dotyczy odpowiednio - doktorów w minimum kadrowym 

kierunków „pielęgniarstwo” i „położnictwo” oraz osób z tytułem zawodowym magistra w minimum kadrowym studiów  

o profilu praktycznym 

 

Załącznik nr  6  Informacja o hospitowanych zajęciach  i ich ocena.  

 

 

 

 


