
Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia 

Zgodnie z procedurą Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK-U/4) 

została przeprowadzona ocena funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w 

roku akademickim 2013/2014 na poziomie wszystkich wydziałów.  

Zgodnie z przygotowanym harmonogramem uczelnianych ocen wewnętrznych na rok akademicki 

2013/2014 dokonano oceny na poszczególnych wydziałach w terminach:  

- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny - 28 stycznia 2014;  

- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - 29 stycznia 2014;  

- Wydział Humanistyczny - 31 stycznia 2014;  

- Wydział Zarządzania i Administracji  - 31 stycznia 2014;  

- Wydział Nauk Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim - 24 lutego 2014;  

- Wydział Filologiczno-Historyczny w Piotrkowie Trybunalskim  - 24 lutego 2014;  

- Wydział Nauk o Zdrowiu - 25 lutego 2014. 

Dokumenty badane w trakcie oceny to: 

1) Harmonogram działań WKJK 

2) Harmonogram ocen WSZJK 

3) Harmonogram hospitacji 

4) Protokoły z posiedzeń KZPK, WKJK, RW 

5) Umowy/porozumienia w zakresie praktyk studenckich 

6) Opinie interesariuszy dot. programów kształcenia i umowy 

7) Karty przedmiotów 

8) Prace dyplomowe 

9) Dokumentacja dotycząca studiów podyplomowych 

Z przeprowadzonej oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na wydziałach wynika, 

iż pracownicy poszczególnych wydziałów mają duże trudności z przygotowaniem kart przedmiotów zgodnie z 

obowiązującą instrukcją, szczególnie dotyczy to studiów podyplomowych i studiów trzeciego stopnia. 

Zastrzeżenia budzi również jakość prac dyplomowych, tak aby uwzględniane zostały różnice w stopniu 

zaawansowania w pracach na poziomie drugiego stopnia. Zanotowano również uchybienia w zakresie 

upowszechniania informacji na kilku wydziałach. Konieczne jest aktualizowanie wszystkich informacji 

dotyczących systemu jakości kształcenia i informowanie zarówno pracowników, jak i studentów w zakresie jego 

funkcjonowania i doskonalenia. Stwierdzono, że na wydziałach System Zapewniania Jakości Kształcenia ma 

charakter bardziej strukturalny, niż funkcjonalny. Konieczne jest zwrócenie uwagi na dynamiczny charakter 

systemu i jego nieustanne doskonalenie. Wizytacje na poziomie uczelnianym i wydziałowym są jednym z 

elementów jego oceny i doskonalenia. Poszczególne raporty z oceny wewnętrznej na wydziałach są dostępne w 

Dziale Nauczania oraz na poszczególnych wydziałach. 

 


