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1. Aktualności 

1. Relacja z posiedzeń Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

a) W dniu 14.01.2014 odbyło się posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na 

którym pozytywnie zaopiniowano projekty zmiany procedur ogólnouczelnianych wchodzących w 

skład  Uchwały Senatu Nr 152/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. wytyczne dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla 

studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych 

zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie 

wykonywania podstawowych zadań Uczelni: 

- projekt zmian procedury ogólnouczelnianej weryfikacji efektów kształcenia; 

- projekt zmian procedury ogólnouczelnianej opracowania, przechowywania i konsultowania 

programu kształcenia.  

Projekty zmiany procedur zostały przygotowane przez Biuro ds. Jakości Kształcenia i 

zaprezentowane Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia na posiedzeniach w dniach 

19.11.2013; 17.12.2013 oraz 14.01.2014 (zaopiniowano pozytywnie projekt, został przekazany 

14.01.2014 do Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia).  

b) W dniu 4.02.2014 odbyło się posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na 

którym: 

- dr hab. M. Zawodniak prof. UKW poinformował o zadaniach z obszaru jakości w 

nadchodzącym semestrze. Ustalono, że 28.02.2014 odbędzie się wspólne posiedzenie 

Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia z Senacką Komisja ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia; 

- pozytywnie zaopiniowano projekty opisów efektów dla kierunku Innowacyjność i 

zarządzanie sferą publiczną, profil ogólnoakademicki, I stopień, Wydział Humanistyczny 

- negatywnie zaopiniowano (formalnie) projekty opisów efektów dla kierunku Terapia 

zajęciowa, profil ogólnoakademicki, I stopnia, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i 

Turystyki; 

- poruszono kwestie postępów w realizacji procedury ankietyzacji; 

- wniesiono uwagi do ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji; 

- wniesiono uwagi do kwestionariusza ankiety "środowiskowej"; 

- poruszono kwestie odpowiedzi na pytania Ankiety Uczelnia Liderów 2014 r.  

2. Relacja ze spotkania Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia z 

przedstawicielami samorządu studenckiego oraz doktorantów 

W dniu 9.01.2013 odbyło się spotkanie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 

z przedstawicielami studentów i doktorantów. W spotkaniu wzięło udział:  dziewięciu 

przedstawicieli samorządu studentów, jedna przedstawicielka doktorantów, Pełnomocnik Rektora 

ds. Jakości Kształcenia, przedstawicielka Biura ds. Jakości Kształcenia. 
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Przebieg spotkania: 

1. Informacja o udziale studentów w obszarach zapewniania jakości kształcenia. 

 Dr hab. B. Ciżkowicz zaprezentowała prawne aspekty włączania studentów, doktorantów i 

uczestników studiów doktoranckich w proces zapewniania jakości kształcenia. 

2. Informacja o udziale studentów i doktorantów w procesie ankietyzacji. 

Dr hab. B. Ciżkowicz zaprezentowała wyniki ankietyzacji za rok 2012/2013. Przypominano o 

możliwości zgłaszania uwag pisemnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych 

uniwersytetu oraz o przekazaniu ich do Przewodniczącej Ż. Komoś/ Pełnomocnika Doktorantów 

mgr K. Budki celem wypracowania ogólnouczelnianych postulatów (studentów i doktorantów) 

związanych z procesem ankietyzacji. 

3. Informacja o liczbie zgód na monitorowanie karier zawodowych. 

Dr hab. B. Ciżkowicz omówiła dotychczasowy przebieg procesu  monitorowania karier 

zawodowych absolwenta- liczba zgód za rok 2012/2013. 

4.Propozycje działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia, przygotowane przez Uczelniany 

Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na podstawie sprawozdań dotyczących jakości 

kształcenia zawierających wnioski z okresowej samooceny podstawowych jednostek Uniwersytetu 

za rok akademicki 2012-2013 oraz raportu z procesu ankietyzacji w UKW. 

Żaneta Komoś  poinformował o podjętych działaniach samorządu studentach: 

-przeprowadzonych szkoleniach, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (w przyszłym roku 

szkolenia będą przeprowadzane również na innych wydziałach), dla pierwszego roku, w którym 

wzięło udział 400 studentów pierwszego roku; 

-o planowanych działaniach przeprowadzenia kolejnych szkoleń; 

-o działaniach samorządu studenckiego na profilu społecznościom Facebooku. 

6. Sprawy rożne 

-poinformowano o powtarzających się przypadkach nie informowania przedstawicieli studentów i 

doktorantów o mających się odbyć posiedzeniach Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości 

Kształcenia, posiedzeń Rad Wydziału; 

-ponownie poinformowano o powtarzających się przypadkach nie respektowania zwolnień (przez 

wykładowców) z zajęć  studentów którzy uczestniczą w czasie zajęć w posiedzeniach Rad 

Wydziałów czy Komisji Senackich; 

- poproszono o włączenie się samorządu i doktorantów w określenia bazy/baz źródłowych 

informacji związanych z procesem kształcenia ze strony studentów i doktorantów. 

 3. Wspólne posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Senackiej 

Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia 

Informujemy, że na wniosek Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia dr hab. M. 

Zawodniaka prof. nadzw. UKW w dniu 28.02.2014 od godziny 8.00 w sali Senatu UKW ul. 

Chodkiewicza 30 odbędzie się wspólne posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. 

4. Weryfikacja efektów kształcenia- luty 2014 r.  

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ogólnouczelnianej procedury weryfikacji efektów 

kształcenia Koordynator przedmiotu/modułu do końca lutego „organizuje spotkanie z 
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prowadzącymi przedmiot/moduł celem uzyskanie informacji na temat osiągniętych przez 

studentów efektów kształcenia. Wykorzystuje analizę do weryfikacji założonych efektów 

kształcenia przekazuje w formie pisemnej swoje uwagi Radzie Programowej Kierunku”. 

 

5. Zmiana pracownika Biura ds. Jakości Kształcenia 

 

Z dniem 14.02.2014 Katarzyna Marszałek zakończyła pracę w Biurze ds. Jakości Kształcenia, 

dlatego od 15.02. 2014 nie będzie korzystać z adresów emaliowych jakosc@ukw.edu.pl, 

jakoscksztalcenia@ukw.edu.pl oraz biurojakosciksztalcenia@ukw.edu.pl.   

 

Od 15.02.2014 Biuro ds. Jakości Kształcenia będzie nieczynne, wszelkie sprawy związane z 

jakością kształcenia proszę kierować bezpośrednio do dr hab. M. Zawodniaka prof. UKW lub dr 

hab. B. Ciżkowicz prof. UKW.  

Za pośrednictwem Biuletynu Katarzyna Marszałek „serdecznie dziękuje wszystkim osobom za 

współpracę i wysiłek włożony we wspólne budowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”.  
 

6. Ukazało się opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych opracowanie Walidowanie 

efektów uczenia się 

Opracowanie składa się z czterech części. Część pierwsza stanowi wprowadzenie czytelnika w 

temat walidacji i badań przeprowadzonych w IBE. We wstępie opracowania podano definicje 

podstawowych pojęć używanych w tekście, zgodne z aktualnie opracowywanym „Słownikiem 

podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji”, tak aby stosowana w 

tekście terminologia nie budziła wątpliwości odbiorców. Następnie została zarysowana 

problematyka walidacji w dokumentach krajowych i europejskich, do których odwołują się 

zarówno praktycy, jak i teoretycy pracujący nad systemem walidacji. Część pierwsza przedstawia 

również metodologię i krótki opis przebiegu badań zrealizowanych w IBE. 

Kolejna, druga część tekstu odnosi się bezpośrednio do wyników badań. Zawarto tu analizy 

dotyczące przedsięwzięć walidacji efektów uczenia się w Polsce, uwzględnionych w badaniach. 

W części trzeciej przedstawiono przykłady rozwiązań systemowych w krajach Unii Europejskiej: 

we Francji, Holandii, Czechach i Niemczech. Opisano tu specyfikę organizacji systemów 

walidacji w tych czterech państwach. Podjęto próbę analizy ich mocnych i słabych stron. Z 

zaprezentowanych zestawień nie płyną bezpośrednie rekomendacje dla systemu tworzonego w 

Polsce, zakładamy bowiem, że każdy kraj powinien budować system walidacji w odniesieniu do 

swoich doświadczeń i tradycji. Zapoznanie się z rozwiązaniami zagranicznymi może stać się 

jednak inspiracją przy poszukiwaniu rozwiązań najlepszych dla Polski. 

Część czwarta, podsumowująca, zawiera rekomendacje wynikające bezpośrednio z 

przeprowadzonych badań wraz z komentarzem, opartym na aktualnym stanie wiedzy zespołu 

pracującego nad założeniami do stworzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji i zintegrowanego rejestru 

kwalifikacji oraz planowane dalsze prace w obszarze walidacji. 

Treść opracowania  patrz: 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/images/download/Publikacje/Walidacja_Ewa_Bacia.pdf 
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2.Sprawozdanie z funkcjonowania 
Biura Jakości Kształcenia 

za okres październik 2012-luty 2014 
 
W okresie październik 2012- luty 2014 r. w Biurze ds. Jakości Kształcenia zatrudniona była jedna 

osoba w pełnym wymiarze czasu dr Katarzyna Marszałek. 

 
Zgodnie z wyznaczonymi zadaniami Biuro ds. Jakości Kształcenia podjęło następujące działania: 

1. Biuro przygotowało projekty następujących aktów prawnych: 

a) Zarządzenie nr 64/2012/2013 Rektora UKW z dnia 2.04.2013 w sprawie wprowadzenia i 

stosowania w UKW Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

b) Zarządzenie Nr 57/2012/2013 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru 

Karty obiegowej studenta/doktoranta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, 

c)  Zarządzenie Nr 65/2012/2013 w sprawie wprowadzenia procedury opracowania, 

przechowywania i konsultowania programu kształcenia, 

d) Zarządzenie Nr 92/2012/2013 Rektora UKW w sprawie weryfikacji efektów kształcenia, 

e) Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW w sprawie ankietyzacji, 

f) Biuro przygotowało projekty zmiany następujących aktów prawnych:  

-Uchwały Senatu Nr 152/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia 

Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji 

programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych 

studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych 

zadań Uczelni zmiany dotyczyły procedur ogólnouczelnianych: w sprawie wprowadzenia 

procedury opracowania, przechowywania i konsultowania programu kształcenia oraz  

w sprawie weryfikacji efektów kształcenia 

-Zarządzenia Nr 90/2012/2013 Rektora UKW w sprawie ankietyzacji. 

 

2. Brało udział w pracach zespołów przygotowujących następujące wewnętrzne akty prawne: 

 a)  Zarządzenie Nr 99/2012/2013 Rektora UKW w sprawie realizacji modułu nauczycielskiego        

      na UKW, 

b) Regulamin praktyk studenckich, 

c) Wytyczne dla rad programowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji 

programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 

magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami KRK dla Szkolnictwa Wyższego oraz 

w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni. 

 

2. Biuro na bieżąco monitorowało rozwiązania podejmowane przez krajowe oraz zagraniczne 

instytucje szkolnictwa wyższego w obszarze jakości kształcenia. Informacje zamieszczane 

były na stronie UKW w zakładce Jakość Kształcenia oraz redagowanym  Biuletynie Biura ds. 

Jakości Kształcenia. Dr Katarzyna Marszałek wzięła udział w jedenastu  konferencjach, 

seminariach. 

3. Biuro na bieżąco prowadziło dokumentację Pełnomocnika Rektora oraz Uczelnianego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 
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4. Biuro na bieżąco prowadziło konsultacje dla podmiotów UKW, przedstawicielka Biura brała 

udział we wszystkich spotkaniach  Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia z 

Przewodniczącymi Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia.  

5. Biuro na bieżąco gromadziło, przetwarzało informacje komisji podstawowych jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu 

6. Dr K. Marszałek odbyła szkolenie w wyniku którego otrzymała uprawnienia do 

samodzielnego administrowania zakładką „jakość kształcenia”. W marcu 2013 r. strona 

została na nowo zaprojektowana i uzupełniona o nowe informacje. Strona była aktualizowana 

na bieżąco.  

7. Opublikowano dziewięć numerów Biuletynu Biura ds. Jakości Kształcenia. Biuletyn był 

rozsyłany do członków Komisji, Zespołów tworzących Wewnętrzny System Zapewniania 

Jakości Kształcenia UKW.  

8. Dr K. Marszałek współuczestniczyła w prowadzeniu szkoleń dotyczących „jakości 

kształcenia”,  w 45 grupach, do których zakwalifikowano 500 nauczycieli akademickich ze 

wszystkich wydziałów i jednostek międzywydziałowych oraz wszystkich członków 

Wydziałowych Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia w ramach realizacji projektu 

Program Rozwoju UKW.    

9. Dr Katarzyna Marszałek zorganizowała i przeprowadziła 10 szkolenia z „weryfikacji efektów 

kształcenia” w skali uczelni dla: Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Instytutu 

Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji, Instytutu 

Techniki, Instytutu Pedagogiki, Wydziału Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki, Wydziału 

Administracji i Nauk Społecznych, Instytutu Prawa Administracji i Zarządzania.  

10. Dr Katarzyna Marszałek podjęła się też roli lidera zmian odpowiedzialnego za udzielenia 

wsparcia użytkownikom i pozyskiwanie informacji zwrotnych na temat modelu zarządzania 

jakością kształcenia w ramach zadania nr 3 (jakość kształcenia) w ramach realizacji  

Programu rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 


