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I. Działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w obszarze polityki kształcenia oraz procedur zapewniania jakości kształcenia 

Czy w jednostce opracowano misję 
oraz strategię rozwoju jednostki 
i kształcenia z uwzględnieniem 
zakresu zadań związanych  
z doskonaleniem systemu 
zapewniania jakości kształcenia? 

Misja Uczelni: Program rozwoju 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego1 w latach 2012-2020 
 
Uchwała Nr 55 Senatu Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie z dnia 26 października 
2012 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr 550 Senatu 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 
grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia 
dokumentu pn. „Strategia Rozwoju 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie na lata 
2010-2020. 
 
Uchwała Nr 56 z dnia 26 
października 2012 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu Rozwoju 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie w latach 
2012-2020. 

Władze uczelni 
Uczelniany Zespół 
ds. Zapewniania 
Jakości Kształcenia2 

Silna i ustabilizowana pozycja 
w regionie – jedyny państwo-
wy uniwersytet na Warmii 
i Mazurach.  
 
Centralne położenie jednostki 
w regionie pozwala na 
pełnienie funkcji głównego 
ośrodka kulturalnego 
i naukowego. 
 
Atrakcyjna lokalizacja uczelni, 
nowoczesna infrastruktura 
i wyposażenie. 

Niezbyt wysoki prestiż 
dyplomu UWM – wskazane są 
długofalowe działania, 
kształtujące pozytywny 
wizerunek uczelni. 
 
Uboga oferta kulturalna 
miasta i regionu skierowana 
do studentów. 
 

                                                           

1 W dalszej części dokumenty Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie określany skrótem UWM. 
2 W dalszej części dokumentu Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia będzie określany skrótem UZZJK.  
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Misja Wydziału: Uchwała nr 105 
Rady Wydziału Humanistycznego3 
UWM w Olsztynie z dnia 12 lutego 
2013 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu rozwoju Wydziału 
Humanistycznego w latach 2012-
2020”. 

Władze Wydziału 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
Wydziałowy Zespół 
ds. Zapewniania 
Jakości Kształcenia4 
Kierunkowe Zespoły 
ds. Zapewniania 
Jakości Kształcenia5 

Zróżnicowanie, 
modyfikowanie i ewaluacja 
oferty edukacyjnej, 
otwieranie nowych 
specjalności i kierunków 
dostosowanych do potrzeb 
rynku pracy – współpraca w 
ramach Rad Programowych z 
interesariuszami, 
monitorowanie losów 
absolwentów 
 
Powstanie i rozwój we 
współpracy z Wydziałem 
Nauk Medycznych i 
Wydziałem Nauk Społecznych 
interdyscyplinarnego 
kierunku – logopedii.  
 
Wysoki poziom kształcenia. 
 
Rozbudowana współpraca 
międzynarodowa. 
 
 
Organizowanie licznych 
konferencji naukowych , 
bardzo pozytywnie 
odbieranych przez gości z 
innych ośrodków naukowych 
(jest to również forma 
długofalowego budowania 
pozytywnego wizerunku 
Wydziału Humanistycznego i 

Konieczne jest też 
prowadzenie bardziej 
przemyślanych działań 
informacyjnych w czasie 
rekrutacji. Pochopne 
deklaracje medialne o tym, iż 
nie zostanie uruchomiony 
kierunek z powodu braku 
chętnych, wpływają znacząco 
na zniechęcenie 
potencjalnych kandydatów. 
 
Kreowany medialnie spadek 
wartości wykształcenia 
humanistycznego – konieczna 
jest dalsza rozbudowa 
promocji Wydziału, z 
wykorzystaniem badań, 
dowodzących tego, że 
absolwenci znajdują pracę. 
Wskazują na to choćby 
badania losów absolwentów, 
prowadzone przez UWM. 
 
Brak spójnej, wydziałowej 
koncepcji promocji studiów 
humanistycznych 
(identyfikacja wizualna 
Wydziału Humanistycznego). 
  
Brak zaangażowania organów 
ogólnouczelnianych, w tym 
działu promocji, w 
kształtowanie pozytywnego 

                                                           

3 W dalszej części dokumentu Wydział Humanistyczny będzie określany skrótem WH.  
4 W dalszej części dokumentu Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia będzie określany skrótem WZZJK. 
5 W dalszej części dokumentu Kierunkowe Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia będą określane skrótem KZZJK 
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UWM) oraz wydawanie 
punktowanych czasopism 
naukowych.  
 
Liczne, skuteczne działania 
promocyjne, jak np. „Czwartki 
z humanistyką”, „Dni 
Humana”, „Dzień 
Międzykulturowy”, 
„SUPERHUMAN” 
 
Wzbogacenie Wydziału o 
dobrze wyposażona 
pracownię radiowo-
telewizyjna 
 
Doprecyzowanie zakresu 
obowiązków oraz 
opracowanie harmonogramu 
prac KZZJK – ich 
uaktywnienie. 

obrazu humanistyki . 
 
Niski poziom finansowania 
elementów wzmacniających 
potencjał edukacyjny 
humanistyki (znaczne luki 
w księgozbiorze 
humanistycznym, brak 
biblioteki wydziałowej, w tym 
zbiorów audiowizualnych) 
skrajne ograniczenie 
w zatrudnianiu specjalistów- 
praktyków na etacie, którzy 
dostarczają studentom 
wymiernych zawodowych 
umiejętności 
 
Brak na etacie sprawnego 
informatyka do obsługi 
rozwijającej się obecności 
jednostek wydziałowych w 
sieci – stron internetowych 
Jednostek, kół naukowych, 
czasopism, wydarzeń 
okolicznościowych, itp. 

Czy w jednostce opracowano 
procedury zapewniania jakości 
kształcenia?   

Uchwała Nr 634 Senatu 

Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 

grudnia 2014 roku w sprawie 

ustalenia wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek 

organizacyjnych dotyczących 

uchwalania programów studiów 

wyższych, w tym planów studiów, 

programów i planów  studiów 

doktoranckich, planów i programów 

studiów podyplomowych oraz 

Senat 
Rada Wydziału 
Biuro ds. Kształcenia  
UZZJK 
WZZJK 

Ustalenie jednoznacznych 
wytycznych dla rad 
podstawowych jednostek 
organizacyjnych w sprawie 
planów i programów 
kształcenia. 

Niewystarczające 
uwzględnienie specyfiki 
Wydziału Humanistycznego  
– wymogi dotyczące 
liczebności grup obniżają 
jakość kształcenia 
humanistów i utrudniają 
indywidualizację procesu 
nauczania. 
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kursów dokształcających. 

Uchwała nr 773 Senatu 

Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 

września 2015 roku w sprawie 

zasad ustalania zakresu obowiązków 

dydaktycznych nauczycieli 

akademickich i rodzajów zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem 

tych obowiązków oraz zasad 

przydziału i realizacji godzin 

dydaktycznych w danym roku 

akademickim. 

Zarządzenie Nr 3/2015 Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 
stycznia 2015 roku w sprawie 
procedur oceny jakości programów 
kształcenia i programów studiów 
oraz zasad weryfikacji efektów 
kształcenia. 
Uchwała nr 170 Senatu UWM z dnia 
12 marca 2013 r. w sprawie polityki 
kształcenia na Uniwersytecie.  
 
Procedura WSZJK-0-HM-1 
Wewnętrzny System Zapewniania 
Jakości Kształcenia UWM w 
Olsztynie. Oznaczenie procedur.  
 
Procedura WSZJK-0-HM-2. 
Oznaczenie jednostek 
organizacyjnych Wydziału 
Humanistycznego w związku z 
funkcjonowaniem WSZJK i KSZJK.  

Rektor  
Prorektorzy 
Kanclerz 
Dziekan  
UZZJK 
WZZJK 

Opracowanie zasad 
i kryteriów ewaluacji oraz 
doskonalenia efektywności 
Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości 
Kształcenia.  
Bieżące aktualizacje i 
systematyczne doskonalenie 
systemu. 

Ponownie apelujemy o 
usprawnienie polityki 
informacyjnej ze strony 
rektoratu, np. poprzez 
stworzenie bazy adresów e-
mail przedstawicieli WZZJK 
i bieżące rozsyłanie do nich 
dokumentów, uchwalanych 
przez Senat i władze 
rektorskie (plusem jest to, że 
wyodrębniono jedną 
podstronę temu poświęconą, 
ale dokumenty znajdują się 
na niej z pewnym 
opóźnieniem, a niektóre 
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zalecenia wymagają 
szybkiego wdrożenia 
skomplikowanych działań, 
więc skoro mogą być 
rozsyłane mailowo z poziomu 
rektoratu np. informacje o 
karnetach sportowych, to tym 
bardziej istotne akty prawne, 
których znajomość jest bez 
porównania ważniejszą 
kwestią dla pracowników). 
 
 

Uchwała nr 198 Senatu UWM z dnia 
12 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zmian Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia 
 
Zarządzenie Nr 91/2011 Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 
16 grudnia 2011 roku w sprawie 
określenia wzoru opisu 
przedmiotu/modułu (sylabusa) 
obowiązującego dla studiów 
wyższych w Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
 
Zarządzenie Nr 98/2011 Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 
30 grudnia 2011 roku w sprawie 
określenia wzoru opisu 
przedmiotu/modułu (sylabusa) 
obowiązującego dla studiów 
trzeciego stopnia w Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
 
Zarządzenie Nr 99/2011 Rektora 

Rektor  
Dziekan 
UZZJK 
WZZJK 

Opracowanie uczelnianych 
procedur analizy i oceny 
wszystkich elementów 
procesu dydaktycznego, co 
pozwala na korektę i 
rozbudowę oferty 
edukacyjnej i dostosowanie 
jej do potrzeb rynku pracy. 
 
Dokonano scalenia systemu 
Sylabus i USOS., co powinno 
ułatwić bieżącą pracę nad 
dokumentacją procesu 
dydaktycznego, ułatwić 
studentom dostęp do 
informacji, a zarazem 
uniemożliwić 
rozpowszechnianie 
fałszywych opinii na temat 
braku informacji o formach 
i trybie zaliczeń, kryteriach 
ocen itp.  
 
Logiczny i bezstronny system 
oceny pracowników 
(elektroniczny arkusz oceny).  

Starsi pracownicy  mają 
problemy z posługiwaniem 
się elektronicznymi 
dokumentami. 
Okres scalania systemu 
Sylabus i USOS, powiązany ze 
zmianą administratora, 
spowodował brak dostępu 
studentów do  dokumentacji 
(sylabusy, literatura 
przedmiotu), a proces 
wdrażania był związany 
z licznymi zakłóceniami, co 
skutkowało dodatkowym 
obciążeniem nauczycieli 
akademickich dodatkową, 
często marnotrawioną pracą 
 
Nowe narzędzia, które z 
założenia mają usprawnić 
obsługę studiów, powinny 
być wprowadzane najpierw 
w wersji testowej, aby 
pracownicy mogli się z nimi 
zapoznać, zgłosić uwagi i 
rozpocząć pracę dopiero 
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Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 
30 grudnia 2011 roku w sprawie 
określenia wzoru opisu 
przedmiotu/modułu (sylabusa) 
obowiązującego dla studiów 
podyplomowych w Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
 
 

wtedy, gdy narzędzie 
faktycznie jest do tej pracy 
przystosowane i uwzględnia 
specyfikę kształcenia na 
różnych wydziałach. 
 
Ankiety służące ocenie 
pracowników nie są 
miarodajne ze względu na 
niewielki odsetek studentów, 
którzy je wypełniają – 
aktywni w tym względzie 
bywają niekiedy studenci 
niezadowoleni lub niezbyt 
pilni. Świadomość studentów, 
iż los pracownika naukowego 
leży w ich rękach obniża 
wydatnie pozycję oraz 
autorytet pracownika 
naukowego, stanowiąc 
istotny demotywator. Przy 
tym należy zwrócić uwagę na 
wielokrotność i 
wielopoziomowość oceny 
pracownika przez studentów, 
nieadekwatną w stosunku do 
możliwości i zakresu oceny 
studenta przez pracownika. 
Na przykład student ocenia 
kulturę osobistą pracownika, 
ale brak możliwości 
paralelnej oceny zachowania 
studenta przez pracownika. 
Być może warto rozważyć 
możliwość wprowadzenia 
dodatkowego efektu w 
zakresie kompetencji 
społecznych, dotyczącego 
zachowania studenta na 
zajęciach, który miałby realny 
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wpływ na ocenę końcową z 
danego przedmiotu.  

Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora 
UWM z dnia 28 sierpnia 2013 r. 
w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia 
w UWM w Olsztynie 

Rektor  
Prorektorzy 
Kanclerz 
Dziekan  
Biuro ds. kształcenia 
– Zespół ds. 
zarządzania jakością 
kształcenia 
UZZJK 
WZZJK 

Przygotowanie i doskonalenie 
uczelnianych dokumentów 
dotyczących Wewnętrznego 
Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia.  
 
Wspieranie i monitorowanie 
działalności WZZJK 

Kumulacja obowiązków 
administracyjnych, 
projakościowych 
i dydaktycznych, utrudniająca 
rozwój naukowy.  
Pożądane byłoby 
ograniczenie biurokracji.  
 
W arkuszu oceny pracownika, 
w punkcie dotyczącym 
koordynatora przedmiotu, 
należy uwzględnić fakt, że 
istnieją przedmioty jedno- i 
wielosemestralne, których 
koordynowanie wymaga 
zupełnie innego 
zaangażowania i wysiłku, a 
które w tej chwili są 
identyczne punktowane 
(1pkt za przedmiot, a nie za 
semestr).  
 
Specjalizacja obowiązków ma 
miejsce głównie w pionie 
administracyjnym uczelni, 
pracownicy naukowi i 
naukowo-dydaktyczni są 
zmuszani do wykonywania 
czynności spoza zakresu ich 
wiedzy i kompetencji, np. 
wystawiania faktur 
uczestnikom konferencji, co 
zdecydowanie powinno być 
w gestii kwestury.  

Procedura wydziałowa – 
Aktualizacja programów studiów 
WSZJK-PS-K-HM-1 

Rada Wydziału  
WZZJK 
KZZJK 

Sprawdzenie zgodności 
programów studiów 
z wytycznymi MNiSW 
i wewnętrznymi aktami 

Długotrwały proces między 
zgłoszeniem zmian w 
programach studiów a ich 
wdrożeniem.  
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prawnymi oraz dostosowanie 
programów studiów do 
aktualnych potrzeb. 
 
Otwieranie nowych 
specjalności i kierunków 
dostosowanych do potrzeb 
rynku pracy – współpraca w 
ramach Rad Programowych z 
interesariuszami, 
monitorowanie losów 
absolwentów. 

Ograniczenie przez 
stosunkowo rzadkie 
aktualizacje efektów 
kształcenia na poziomie 
uczelnianym.  
 
Nie zawsze możliwe jest 
uwzględnienie uwag 
interesariuszy (niedostatki 
środków finansowych 
jednostki, sztywne siatki 
sporządzane według 
wytycznych KRK i wymogów 
systemów administracyjnych, 
np. absurdalne dostosowanie 
siatek do bazy Sylabus, 
zamiast odwrotnego 
działania). 
 
Utrudnienie współpracy 
międzywydziałowej ze 
względu na różnice w 
szczegółowych ustaleniach 
przyjętych przez WZZJK, np. 
protokołach hospitacji czy 
ankietach autoewaluacyjnych.  

Procedura wydziałowa – Przydział 
prac dyplomowych do jednostek 
organizacyjnych Wydziału WSZJK-
PD-HM-1 

Rada Wydziału  
WZZJK 
KZZJK 

Określenie liczby prac 
dyplomowych w danym roku 
akademickim, adekwatne do 
kierunku studiów 
i problematyki, w której 
specjalizuje się opiekun, 
określenie ich tematów, 
wyznaczenie opiekuna 
naukowego z zachowaniem 
zasady proporcjonalności. 

Ze względu na zmniejszającą 
się liczbę studentów 
wskazane byłoby obniżenie 
wymogów odnośnie 
minimalnego składu grup 
seminaryjnych (np. 
zmniejszenie ich do 10 osób).  
 
Obecna sytuacja ogranicza 
studentom możliwość 
wyboru promotora. 

Procedura wydziałowa – Rejestr 
dyplomantów i tematów prac – 
WSZJK-PD-HM-2 

Rada Wydziału  
WZZJK 
KZZJK 

Ustalenie zasad prowadzenia 
rejestru dyplomantów 
i tematów ich prac 

Obawy co do powtarzalności 
tematów w różnych 
jednostkach naukowych kraju 
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dyplomowych. 
 
 

wkrótce zostaną rozwiane, 
ponieważ powstaje 
ogólnopolska baza danych w 
systemie POLON. 

Procedura wydziałowa – Egzamin 
dyplomowy  
WSZJK-PD-HM-3 

Dziekan 
Prodziekani 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
Wydziału 

Ustalenie zasad i  terminów 
składania egzaminu 
dyplomowego przez 
dyplomantów. 

Procedura została 
zweryfikowana w 2014 r. i 
2015 roku i dostosowana do 
specyfiki poszczególnych 
jednostek organizacyjnych 
Wydziału  

Procedura wydziałowa – Zasady 
prowadzenia i dokumentacji 
hospitacji zajęć dydaktycznych na 
Wydziale Humanistycznym  
WSZJK-A-HM-1 Kierownicy 

jednostek 
organizacyjnych 
Wydziału 
WZZJK 

Ustalenie jednoznacznych 
zasad przeprowadzenia 
i oceny hospitacyjnej  zajęć 
dydaktycznych 
prowadzonych na Wydziale 
Humanistycznym. 
 
Objęcie tą procedurą także 
uczestników studiów 
doktoranckich pozwala na 
weryfikację ich umiejętności 
dydaktycznych i 
przekazywanej wiedzy. 

Niechęć pracowników do 
hospitacji. Brak zrozumienia 
dla idei hospitacji i 
odbieranie hospitacji jako 
ingerowanie w indywidualny 
sposób prowadzenia zajęć.  

Procedura wydziałowa – 
Przeprowadzanie ankietowych 
badań autoewaluacyjnych  
WSZJK-SI-1 

Prodziekan ds. 
kształcenia 
Prodziekan ds. 
studenckich 
Kierownik studiów 
doktoranckich 
WZZJK 
KZZJK 

Weryfikacja osiągalności 
efektów kształcenia, 
odnoszących się do wszelkich 
form zajęć dydaktycznych, 
realizowanych na Wydziale 
Humanistycznym. 

Bezrefleksyjne wypełnianie 
ankiet autoewaluacyjnych. 
 
Ankiety są często wypełniane 
mechanicznie, nie przynoszą 
wówczas autentycznej 
wiedzy na temat 
efektywności kształcenia. Jest 
to problem właściwie 
nierozwiązywalny, bo 
głównym zarzutem ze strony 
nauczycieli jest 
powtarzalność modelu ankiet 
i uznanie ich za nudne, ale 
absurdalne byłoby ich 
coroczne modyfikowanie 
tylko po to, żeby wypełniało 
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się je ciekawiej.  

Czy opracowana strategia rozwoju 
zgodna jest z misją i strategią rozwoju 
Uniwersytetu oraz dostosowana do 
potrzeb gospodarki regionu i kraju? 

Tak – na poziomie Wydziału.  
Poszczególne jednostki 
organizacyjne pracują nad 
określeniem tejże w odrębnych 
dokumentach.  
Ponadto omówienie tej kwestii 
znajduje się w preambułach do 
dokumentów, dotyczących efektów 
kształcenia na poszczególnych 
kierunkach. 

Władze jednostek 
organizacyjnych, 
zespoły 
opracowujące nowe 
programy i kierunki 
studiów 

Obecny brak nie zmienia 
faktu, że program kształcenia 
poszczególnych kierunków 
i specjalności wpisuje się 
w misję i strategię UWM 
w zakresie „zgodności badań 
i wykorzystania ich wyników 
w procesie dydaktycznym, 
aktualizacji 
i unowocześnianiu kierunków 
i specjalności studiów, form, 
metod i organizacji 
nauczania”.  
 
Ze względu na dostosowanie 
do wymogów konkurencyjnej 
i innowacyjnej gospodarki 
zwiększa się i modyfikuje 
oferta dydaktyczna Wydziału 
Humanistycznego, zgodnie ze 
strategią kształcenia 
ustawicznego (Life Long 
Learning). 
 
Możliwość współpracy z 
największymi pracodawcami 
regionu.  
 
Wykorzystanie 
zapotrzebowania na 
współpracę z ośrodkami 
naukowymi, kulturalnymi i 
mediami.  
 
Centralne położenie w 
regionie pozwala na pełnienie 
funkcji znaczącego ośrodka 
kulturalnego i naukowego. 

Ze względu na ograniczone 
środki finansowe promocja 
oferty edukacyjnej Wydziału 
Humanistycznego jest 
dokonywana głównie na 
zasadach pro publico bono. 
 
Na pochwałę zasługuje 
kreatywna i skuteczna (na co 
wskazują m.in. lepsze wyniki 
tegorocznej rekrutacji) 
działalność zespołu 
promocyjnego Wydziału.  
 
Głównie deklaratywne 
zainteresowanie współpracą 
UWM ze strony władz miasta. 

Inne działania jednostki Aktywizacja studentów Dziekan Zaangażowanie Wskazane byłyby częstsze 
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i doktorantów poprzez włączanie ich 
przedstawicieli do prac WZZJK 
i KZZJK 

Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
Kierownik studiów 
doktoranckich 
WZZJK 
KZZJK 

interesariuszy wewnętrznych 
i podmiotów działań 
dydaktycznych.  

spotkania z interesariuszami. 
 
Bardzo słabe zaangażowanie 
studentów w prace KZZJK. 
 
  

II. Działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w obszarze doboru i zapewniania jakości kadry dydaktycznej 

Czy jednostka analizuje kadrę 
naukowo-dydaktyczną w aspekcie 
spełniania wymagań formalnych do 
prowadzenia kierunków studiów 
i specjalności kształcenia oraz 
tworzenia nowych zakresów? 

Corocznie wypełnia się i aktualizuje 
minima kadrowe dla realizowanych 
kierunków i specjalności.  
Analiza obsady kadrowej jest 
przeprowadzana także przy 
planowaniu i przygotowaniu 
dokumentacji nowych kierunków 
i specjalności. 
 
 

Dziekan 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
Rady naukowe 
jednostek 
organizacyjnych 
Prorektor ds. kadr 
Biuro ds. kadr 

Wysoko wykwalifikowana, 
doświadczona kadra 
o ugruntowanej pozycji 
w krajowej nauce, dużym 
potencjale i zaangażowaniu 
w proces samokształcenia 
i zbieżności dorobku 
naukowego z prowadzonymi 
zajęciami. 
 
Ograniczenie 
wieloetatowości. 

Profesorowie tytularni 
u progu emerytury – 
konieczność rozwoju 
młodszej kadry w celu 
uniknięcia luki pokoleniowej.  
Nadmierne obciążanie 
doktorantów w pracą 
dydaktyczną utrudnia ich 
rozwój i merytoryczne 
przygotowanie do pracy 
W większości jednostek 
Wydziału niezatrudnianie 
nowych pracowników, co 
prowadzi np. do konieczności 
prowadzenia wielu 
różnorodnych przedmiotów 
i utrudnia specjalizację 
w konkretnej dziedzinie 
badań oraz uniemożliwia 
przekształcenie się 
specjalności 
neofilologicznych 
w samodzielne kierunki. 
Wskazane byłoby 
pozyskiwanie grantów, 
pozwalających na 
zatrudnienie osób przy 
poszczególnych projektach. 

Czy jednostka prowadzi politykę 
kadrową w aspekcie zabezpieczenia 
„minimum kadrowego” 
prowadzonych kierunków studiów 

Tak 
Kadra jest motywowana do rozwoju 
naukowego i pozyskiwania stopni 
i tytułów naukowych.  

Dziekan 
Prodziekan ds. 
naukowych 
Kierownicy 

Ograniczenie 
wieloetatowości. 

Ograniczenia finansowe 
i formalne w zatrudnianiu 
nowych pracowników – 
dopóki nie poprawi się 
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oraz rozwoju kadry jednostki w celu 
tworzenia  nowych zakresów 
kształcenia? 

jednostek 
organizacyjnych 
Rady naukowe 
jednostek 

finansowanie szkolnictwa 
w Polsce trudno postulować 
zmiany w tym zakresie.  
 
Utrudnienia są odczuwane 
szczególnie w odniesieniu do 
zatrudniania praktyków, 
niezbędnych np. na logopedii 
czy dziennikarstwie. 

Jaki procent kadry dydaktycznej 
jednostki stanowią osoby z 
przygotowaniem pedagogicznym? 

100% (Instytut Słowiańszczyzny 
Wschodniej, Katedra Filologii 
Germańskiej, Katedra Filologii 
Angielskiej; Instytut Filologii 
Polskiej);  
84% (Instytut Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej); 
27% (Instytut Filozofii),  
78% (Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych). 

Prorektor ds. kadr 
Biuro ds. kadr 
Dziekan 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Przygotowanie pedagogiczne 
kadry wpływa na 
profesjonalne, metodyczne 
podejście do zajęć i daje 
umiejętność postrzegania 
potrzeb i trudności 
dydaktycznych studentów. 

Wskazane jest uzupełnienie 
kwalifikacji osób 
nieposiadających uprawnień 
pedagogicznych. 

W jaki sposób jednostka zapewnia 
obsadę przedmiotów (a w ich obrębie 
poszczególnych form zajęć, tzn. 
ćwiczeń, wykładów, laboratoriów itd.) 
właściwą pod względem kompetencji 
merytorycznych prowadzącego? 

Uchwała nr 176 Senatu UWM z 26 
marca 2013 r. w sprawie wysokości 
pensum dydaktycznego dla 
poszczególnych stanowisk 
nauczycieli akademickich oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych w 
danym roku akademickim.  

Prorektor ds. 
kształcenia Dziekan 

Ujednolicenie zasad w UWM. Zbyt duża liczebność grup, 
niedostosowana do specyfiki 
kierunków humanistycznych 
i utrudniająca właściwą 
realizację procesu 
kształcenia. 

Kierownictwo poszczególnych 
jednostek organizacyjnych 
w porozumieniu z kierownikami 
zakładów i katedr prowadzi dobór 
prowadzących, uwzględniając ich 
potencjał merytoryczny 

Kierownictwo 
jednostek 
organizacyjnych 
Kierownicy 
zakładów i katedr 

Planowanie rozwoju kadry 
naukowej.  
 
Związek prowadzonych zajęć 
z kompetencjami 
merytorycznymi 
prowadzącego. Prowadzone 
badania znajdują 
odzwierciedlenie 
w dydaktyce poszczególnych 
przedmiotów. 
 
Możliwość zdobycia środków 
finansowych na rozwój bazy 

Ograniczenia formalne 
i finansowe w zatrudnianiu 
nowej kadry, co prowadzić 
może do tego, że zajęcia będą 
musiały być prowadzone 
przez niespecjalistów z danej 
dziedziny.  
 
Powierzanie zajęć  
doktorantom I i II roku 
studiów nie wydaje się 
właściwe , gdyż mają jeszcze 
zbyt małą wiedzę,, by 
zapewnić wymaganą jakość 
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materialnej, np. z grantów 
i programów UE.  
 
Możliwości skorzystania 
z grantów i stypendiów, 
umożliwiających wyjazdy na 
kursy dokształcające, 
warsztaty, szkolenia, 
kompetencje.  

kształcenia. Na tym etapie 
powinni skupić się na 
rozwoju naukowym. 
Szczególnie negatywny 
wpływ ma  uzależnienie 
liczby godzin dydaktycznych 
doktoranta od generowania 
godzin nadliczbowych w 
jednostce (względy 
ekonomiczne, 
oszczędnościowe skutkują 
obniżeniem poziomu 
kształcenia oraz jego oceny 
przez studentów). 
 
Trudność w zatrudnianiu 
pracowników z 
umiejętnościami 
praktycznymi, ponieważ nie 
posiadają często stopnia czy 
tytułu naukowego. 
 
Zbyt słabe wykorzystywanie 
ofert stypendialnych 
i grantowych – konieczność 
motywowania pracowników  
tym względzie. 
 
Ze względu na wrześniowy 
nabór i zmianę liczebności 
grup w ciągu roku 
konieczność weryfikacji 
przydziałów.  

W jaki sposób jednostka zapewnia 
obsadę przedmiotów (a w ich obrębie 
poszczególnych form zajęć, tzn. 
ćwiczeń, wykładów, laboratoriów itd.) 
właściwą pod względem kompetencji 
dydaktycznych prowadzącego? 

Uchwała nr 176 Senatu UWM z 26 
marca 2013 r. w sprawie wysokości 
pensum dydaktycznego dla 
poszczególnych stanowisk 
nauczycieli akademickich oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych 
wdanym roku akademickim.  

Prorektor ds. 
kształcenia Dziekan 

Ujednolicenie zasad w UWM. Zbyt duża liczebność grup, 
niedostosowana do specyfiki 
kierunków humanistycznych 
i utrudniająca właściwą 
realizację procesu 
kształcenia. 
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Kierownictwo poszczególnych 
jednostek organizacyjnych 
w porozumieniu z kierownikami 
zakładów i katedr prowadzi dobór 
prowadzących, uwzględniając ich 
potencjał dydaktyczny.  
 
Wpływ na obsadę mają także 
w dużej mierze wyniki ocen 
pracowników – ankiet studenckich 
i hospitacji zajęć.  

Kierownictwo 
jednostek 
organizacyjnych 
Kierownicy 
zakładów i katedr 

Planowanie rozwoju kadry 
naukowej.  
 
Związek prowadzonych zajęć 
z kompetencjami 
dydaktycznymi 
prowadzącego.  
 
Możliwość zdobycia środków 
finansowych na rozwój bazy 
materialnej, np. z grantów 
i programów UE.  
 
Możliwości skorzystania 
z grantów i stypendiów 
umożliwiających wyjazdy na 
kursy dokształcające, 
warsztaty, szkolenia, 
konferencje. 

Ograniczenia formalne 
i finansowe zatrudnianiu 
nowej kadry.  
 
Zbyt słabe wykorzystywanie 
ofert stypendialnych 
i grantowych – konieczność 
motywowania pracowników 
tym względzie. 
 
Ze względu na wrześniowy 
nabór i zmianę liczebności 
grup w ciągu roku 
konieczność weryfikacji 
przydziałów.   

Czy umożliwia się nauczycielowi 
akademickiemu dostęp do opinii 
studentów nt. jego pracy dydaktycznej 
wyrażonych w badaniu ankietowym? 

Systemowo generowane raporty z 
ankiet studentów (za pomocą USOS). 
 
Zarządzenie Nr 51/2013 Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 
31 maja 2013 roku w sprawie 
określenia obszarów procesu 
dydaktycznego objętych badaniami 
ankietowymi, wzorów 
kwestionariuszy ankiet oraz 
procedur przeprowadzania badań 
ankietowych. 
 
Uchwała Nr 249 Senatu 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 
czerwca 2013 roku w sprawie zasad, 
kryteriów i trybu oceny pracy 
nauczyciela akademickiego. 
 

Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych.  
KZZJK 

Pracownik poznaje opinię 
zbiorczą, będącą wypadkową 
przeprowadzonych ankiet, co 
uniemożliwia rozpoznanie 
autorów poszczególnych 
opinii.  
 
Pracownik ma możliwość 
ustosunkowania się do opinii 
na swój temat. 
 
Autorefleksja i motywacja do 
samodoskonalenia. 
 
Uruchomienie modułu badań 
ankietowych w ramach 
systemu USOS. 

Głównym problemem jednak 
jest mała liczba studentów 
biorących udział w ankietach 
– brak narzędzi 
motywujących studentów do 
wzięcia udziału w ankiecie. 
Wskazane byłoby stworzenie 
takich narzędzi. 
 
Komentarze w ankietach są 
skrajne – albo bardzo 
pozytywne, albo bardzo 
negatywne. Nie zawsze mają 
charakter merytoryczny. 
Niski odsetek studentów 
wypełniających ankiety 
sprawia, że są one mało 
miarodajne (jest to sprzeczne 
z wszelką metodyką 
statystycznych badań 
ankietowych). Kwestia tym 
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Zarządzenie Nr 50/2014 Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 
27 czerwca 2014 roku w sprawie 
Regulaminu Oceny Nauczycieli 
Akademickich Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie. 

bardziej istotna, że od owych 
opinii uzależniona jest ocena 
pracy nauczyciela 
akademickiego do zwolnienia 
włącznie. 

Czy (i w jaki sposób) omawiane są 
wyniki wspomnianego badania 
ankietowego? 

Informacja z systemu USOS dostępna 
z indywidualnych kont 
użytkowników.  
 
Rozmowa z Dziekanem przy ocenie 
okresowej pracownika.  
 
Rozmowa ze zwierzchnikiem 
jednostki w przypadku negatywnych 
wyników ankiet.  

Dziekan 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
Wydziałowa komisja 
oceniająca 

Możliwość uzyskania 
informacji zwrotnej od 
studentów nt. prowadzonych 
zajęć.  
 
Wspólne omówienie ankiet ze 
zwierzchnikiem w celu 
znalezienia przyczyn 
problemów i wprowadzenia 
środków zaradczych.  

 

Czy (i w jakich przypadkach) 
nauczyciel akademicki jest 
obligowany do podnoszenia swoich 
kompetencji dydaktycznych? 

Nowy kwestionariusz oceny 
pracownika premiuje podnoszenie 
kwalifikacji, w tym dydaktycznych. 

Dziekan 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
Wydziałowa komisja 
oceniająca 

Objęcie wszystkich 
pracowników planem 
hospitacji. 
 
Ścisła współpraca między 
doktorantem a opiekunem 
współprowadzonych zajęć 
(doskonalenie umiejętności 
dydaktycznych).  

Brak możliwości 
zobligowania pracownika do 
podnoszenia kwalifikacji lub 
odsunięcia od prowadzonych 
zajęć – wskazane są tu 
regulacje na poziomie 
uczelnianym. 

Czy (i w jakiej formie) jednostka 
zapewnia nauczycielom akademickim 
oraz doktorantom możliwość 
doskonalenia kompetencji 
dydaktycznych?  

Wyjazdy w ramach programu 
Erasmus, kursy doskonalenia 
pedagogicznego organizowane przez 
UWM i inne jednostki, staże krajowe 
i zagraniczne. 
 
Jednostki organizują pracę tak, by 
umożliwić pracownikom 
i doktorantom korzystanie ze 
szkoleń i staży.  
 

Dziekan 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
Wydziałowa komisja 
oceniająca 

Dostępność programów 
umożliwiających podnoszenie 
kwalifikacji dydaktycznych 
(krajowych i zagranicznych).  
 
Aktywność pracowników, 
udział w różnorodnych 
szkoleniach np. 
Individual Fellowships,. 
Szkolenie z obsługi kamery 
telewizyjnej i 
oprogramowania do montażu. 
Językowy przekaz medialny, 

Zbyt słabe wykorzystanie 
ofert stypendialnych 
i grantowych. 
 
Brak systemu motywującego 
pracowników do 
podnoszenia własnych 
kompetencji dydaktycznych.  
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zorg. przez. Polskie Radio i 
Radę Języka Polskiego przy 
Prezydium PAN, Szkolenie z 
prezentacji wyników badań 
naukowych w ramach 
projektu Skills Fundacji Nauki 
Polskiej. 5 osób uczestniczyło 
w programie Erasmus, a 10 w 
ProEdu w ramach 
wzmocnienia potencjału 
dydaktycznego. 

Czy w jednostce odbywa się konkurs 
na najlepszego dydaktyka?  

Odbywa się konkurs na najlepszego 
nauczyciela Belfer roku na poziomie 
wydziałowym i uczelnianym.  

Samorząd studencki 

Wyróżnianie najlepszych 
dydaktyków.  
 
Mobilizacja do doskonalenia 
metod dydaktycznych. 

Mała liczba głosujących. 
Zwiększona reklama czy 
wprowadzenie systemu 
losowych nagród dla 
głosujących być może 
zwiększyłoby 
zainteresowanie studentów 
tym konkursem. 
 
Innym sposobem byłoby 
wyłanianie najlepszego 
dydaktyka nie przez 
głosowanie studentów, ale 
np. skuteczność prowadzenia 
prac dyplomowych, wysoki 
poziom prowadzonych zajęć 
itp. W obecnej postaci czasem 
trudno określić czy chodzi o 
wyróżnianie najlepszych 
dydaktyków czy wskaźnik 
popularności danego 
nauczyciela, uzależniony przy 
tym m.in. od liczebności 
kierunku, na którym ma 
zajęcia. 

Inne działania jednostki 
 

 
  

 

III. Działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w obszarze określania kryteriów kwalifikacyjnych, ustalania limitów przyjęć  
Czy jednostka posiada zasady Zasady są dostępne na stronie Senat Ujednolicony, przejrzysty Sytuacja demograficzna 
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postępowania w zakresie określania 
kryteriów kwalifikacyjnych, 
uwzględniające m.in.: obowiązujące 
przepisy prawa, szczególne 
wymagania dla kandydatów 
ubiegających  
o przyjęcie na kierunki studiów, 
wymagające zweryfikowania 
umiejętności niesprawdzalnych  
w systemie maturalnym (egzaminy 
praktyczne), wymagania dla 
kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie na studia II stopnia, 
wymagania dla kandydatów 
ubiegających się o przyjęcie na studia 
III stopnia? 

głównej UWM, stronie Wydziału 
Humanistycznego i stronach 
internetowych poszczególnych 
jednostek organizacyjnych. 

Prorektor ds. 
kształcenia 
Prorektor ds. 
studenckich 
Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna 
Wydziałowa Komisja 
Rekrutacyjna 
Komisje 
egzaminacyjne 
Rada Wydziału 
Rady jednostek 
organizacyjnych  
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

i powszechnie dostępny 
system zasad.  

i system finansowania 
szkolnictwa wyższego 
powodują, że opracowane 
kryteria należy corocznie 
weryfikować. 

Czy jednostka posiada zasady 
postępowania w zakresie ustalania 
limitów przyjęć uwzględniające m.in.: 
zapotrzebowanie rynku pracy, 
zainteresowanie kandydatów, 
spełnianie wymagań dotyczących 
proporcji liczby nauczycieli 
akademickich do liczby studentów na 
danym kierunku, organizację procesu 
dydaktycznego (liczebność grup), 
zaplecze dydaktyczne 
 i techniczne, zasoby i kwalifikacje 
kadry naukowo-dydaktycznej 
spełniającej wymagania do 
prowadzenia dydaktyki na wszystkich 
poziomach kształcenia (studiach: 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia, 
jednolitych magisterskich oraz 
studiach trzeciego stopnia)? 

Limity są ustalane na podstawie 
aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa z uwzględnieniem 
potencjalnego zainteresowania 
kandydatów, proporcji liczby 
nauczycieli do liczby studentów, 
zasobów kadrowych i zaplecza 
dydaktycznego.  

Senat 
Biuro ds. kształcenia 
Rada Wydziału 
Rady jednostek 
organizacyjnych  
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Dostosowanie limitów 
przyjęć do sytuacji 
demograficznej. 

Brak realnego wpływu 
jednostek organizacyjnych 
Wydziału na decyzje 
w sprawie ogłoszenia naboru 
wrześniowego oraz decyzje w 
sprawie uruchomienia 
danego kierunku studiów.  
 
Odgórne ustalanie limitów, 
nieuwzględniające propozycji 
jednostek Wydziału, tym 
samym np. dostępność sal 
dydaktycznych nieadekwatna 
do liczebności grup.  

Czy jednostka analizuje wyniki 
rekrutacji na studia w kontekście 
zainteresowania oferowanymi 
zakresami kształcenia (liczba 
kandydatów na dany 

W poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych Wydziału i na 
Radzie Wydziału zostały 
przedstawione i przeanalizowane 
wyniki rekrutacji.  

Rada Wydziału 
Dziekan 
Rady jednostek 
organizacyjnych  
Kierownicy 

Dążenie do uatrakcyjnienia 
i doskonalenia oferty 
dydaktycznej Wydziału 
Humanistycznego.  
Mimo długotrwałości procesu 

Słabnące zainteresowanie 
kierunkami humanistycznymi 
– konieczność ich 
profesjonalnej promocji. 
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kierunek/specjalność)? jednostek 
organizacyjnych 

wprowadzania nowych 
kierunków i specjalności, 
stosunkowo duża dynamika 
WH w tym zakresie (otwarcie 
kilku nowych kierunków,  - z 
sukcesem) prace nad 
przygotowaniem kolejnych 
 
Dobry kontakt pracowników 
z młodą kadrą, w tym z 
doktorantami, a także ze 
studentami i absolwentami , 
obok relacji z 
interesariuszami w ramach 
Rad Programowych pozwala 
na celne wybory w zakresie 
dostosowywania oferty 
programowej do potrzeb 
rynku pracy 

Niż demograficzny 
i oddalenie od centrów 
kulturalnych kraju 
(peryferyjne położenie).  
 
Wskazana jest rekrutacja 
ciągła do końca IX (taką 
prowadzi już wiele ośrodków 
akademickich, także tych 
najwyżej cenionych) 
Przedłużenie przyjęć i 
usunięcie absurdalnych przy 
obecnej „walce o studenta” 
ograniczeń czasowych 
określonych elementów 
rekrutacji pozwoliłoby  
przypuszczalnie na jej 
zwiększenie. 
 
Przyjmowanie wszystkich 
kandydatów skutkuje dużym 
odsetkiem rezygnacji ze 
studiów w pierwszych 
miesiącach roku 
akademickiego. 

Inne działania jednostki     

IV. Działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w obszarze oceny programów kształcenia - opis sposobów tworzenia, 
zatwierdzania, weryfikacji i modyfikacji programów kształcenia (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki efektów kształcenia) 

4.1. Tworzenie programów studiów: 
Czy program studiów tworzony jest 
jako struktura spójna, 
zhierarchizowana i nakierowana na 
uzyskanie założonych celów?  
Czy wskazano jasne i adekwatne 
efekty kształcenia na szczeblu 
programu jako całości oraz  
w ramach jego poszczególnych 
elementów? Czy efekty kolejnych 
etapów programu rozplanowane są 
tak, by prowadziły do realizacji 

Programy poszczególnych 
kierunków i specjalności są spójne, 
uwzględniające konieczność gradacji 
zakładanych efektów.  
Są one wobec siebie 
komplementarne – efekty studiów II 
stopnia rozbudowują efekty studiów 
I stopnia, ale ich nie powielają. 
Efekty kolejnych etapów programu 
rozplanowane są tak, by prowadziły 
do realizacji założonego profilu 

KZZJK 
Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 
WZZJK 

Działania kolegialne 
poprzedzają rozmowy 
z pracownikami jednostek, 
studentami 
i interesariuszami.  
 
Rozplanowanie efektów 
kształcenia w programie 
studiów (struktura 
kaskadowa) została 
uwidoczniona w sylabusach.  

Ankiety autoewaluacyjne, 
jeśli są rzetelnie wypełniane 
pozwalają na dostrzeżenie 
czy możliwe jest uzyskanie 
założonych efektów. 
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założonego profilu kształcenia? kształcenia.  
Została wdrożona 
wydziałowa procedura 
autoewaluacyjna, która 
pozwoli na szczegółową 
analizę programów 
i sylabusów pod kątem 
realizacji efektów oraz ich 
zgodności z profilem 
kształcenia. 
 
Matryca studiów pokazuje 
rozkład efektów w ramach 
programów studiów 

Czy efekty kształcenia opisano  
w formie jasno określonych  
i możliwych do zmierzenia 
zakładanych kwalifikacji 
obejmujących wiedzę, umiejętności, 
kompetencje społeczne? 

Tak, zarówno w odniesieniu do 
kierunków, specjalności, jak 
i poszczególnych przedmiotów.  

KZZJK 
Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 
WZZJK 

Efekty przedmiotowe są 
kompatybilne z efektami 
kierunkowymi oraz 
obszarowymi, co jest 
uwidocznione w strukturze 
systemu KRK. 
 
Przejrzystość dla 
pracowników tworzących 
sylabusy i studentów.  
 
Ankiety autoewaluacyjne 
nauczycieli wskazują, że 
najczęściej efekty kształcenia 
są prawidłowo i jasno 
opisane 

Zbyt słabe zainteresowanie 
i rozumienie znaczenia 
efektów kształcenia przez 
studentów. 
 
Inherentna niemierzalność 
efektów „kompetencje 
społeczne”.  
 
 

Czy i w jaki sposób punkty ECTS 
wiązane są z efektami kształcenia 
programu studiów? 

Punkty ECTS są powiązane 
z efektami kształcenia.  
Dokładny opis tego zawierają 
sylabusy.  

KZZJK 
WZZJK 
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 

 Arbitralne ustalenie 30 
punktów dla każdego 
semestru studiów 
uniemożliwia elastyczność 
w tym względzie.  
 
Brak możliwości 
realistycznego obliczenia 
punktów ECTS z powodu 
przyjętego w obecnym 
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systemie Sylabus przelicznika 
1 punkt = 25 h, bez 
możliwości wyrażeń 
ułamkowych, Taki przelicznik 
nie jest realistycznie 
powiązany z ilością godzin w 
kursie (wielokrotność 15 h).  
 
Nierealistyczne obciążenia 
studentów  studiów 
niestacjonarnych pracą 
własną, co wynika ze 
sztywnej liczby punktów 
ECTS. 

Czy programy kształcenia oraz 
zakładane efekty kształcenia na 
studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych są równoważne?  

Tak 
KZZJK 
WZZJK 
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 

Równoważność efektów na 
studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych zakłada 
osiągnięcie jednakowych 
umiejętności, kompetencji 
społecznych i wiedzy w tych 
dwóch formach kształcenia 
Programy są także 
analogiczne pod względem 
merytorycznym.  

Często odbywa się to kosztem 
dużego obciążenia 
godzinowego studentów 
niestacjonarnych – np. 
kumulacja zajęć od 8.00 do 
20.00 przez dwa dni zjazdu. 
Rozwiązaniem mogłoby być 
wprowadzenie części zajęć w 
systemie e-learning. 

Czy w sylwetce absolwenta 
 w każdej z prowadzonych 
specjalności na wszystkich 
realizowanych poziomach kształcenia 
wskazane zostały kompetencje 
absolwenta istotne dla jego 
zatrudnialności? 

Tak, informacje na ten temat 
znajdują się w opisie programów 
studiów.  

Rada Wydziału  
Rady jednostek 
organizacyjnych 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
KZZJK 

Student otrzymuje wiedzę 
o możliwościach zatrudnienia 
i kontynuacji kształcenia.  

W przypadku studiów 
humanistycznych trudno 
mówić o jasno 
sprecyzowanych 
kompetencjach, istotnych dla 
zatrudnialności absolwentów. 
Studia humanistyczne mają 
za zadanie kształcić światłych 
ludzi, dysponujących wiedzą 
o otaczającym ich świecie, 
oraz umiejących projektować 
własny rozwój i właśnie to 
jest najlepszą gwarancją 
zatrudnialności. 

Czy (i w jaki sposób)  pracodawcy 
biorą udział w określaniu efektów 

Tak, w sposób mniej i bardziej 
sformalizowany.  

KZZJK 
Opiekunowie 

Możliwość stałego i bieżącego 
doskonalenia efektów 

Duże bezrobocie w regionie 
i nagłaśniany w mediach 
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kształcenia w ocenianej jednostce? Feedback od potencjalnych 
pracodawców w postaci ocen za 
praktykę studencką. 

praktyk kształcenia. 
 
Interesariusze udzielają 
cennych rad, dotyczących 
oczekiwanych przez 
pracodawców efektów 
kształcenia, osiąganych przez 
absolwentów WH oraz 
przyjmują studentów WH na 
praktyki. 
 
Bogato rozwinięty system 
praktyk zawodowych, m.in. 
w szkołach, placówkach 
szkoleniowych, biurach 
tłumaczeniowych 

problem spadku wartości 
wykształcenia 
humanistycznego. 
 
Duża bezwładność systemu 
w zakresie zmian 
wymagających inwestycji, 
pomimo tego udało się 
uruchomić np. studio 
telewizyjno-radiowe, 
zmniejszyć liczebność grup 
na zajęciach warsztatowych 
na kierunku dziennikarstwo i 
komunikacja społeczna, 
jednak nadmierna liczebność 
grup nadal jest elementem 
zniechęcającym do 
studiowania oraz 
utrudniającym osiąganie 
zadowalających efektów, 
zwłaszcza w zakresie 
umiejętności. 
 
Należy przy tym zaznaczyć, że 
inne ośrodki krajowe 
prowadzą zajęcia w grupach 
o mniejszej liczebności niż ta 
wymagana na UWM.  
 
Ograniczone możliwości 
zatrudniania specjalistów-
praktyków oraz brak 
dyspozycyjnych 
informatyków zatrudnionych 
na Wydziale do wspierania 
procesu dydaktycznego i 
badań naukowych 

Czy jednostka ma ustalone zasady i 
formy realizacji praktyk 
zawodowych? 

Zarządzenie nr 68/2013 Rektora 
UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 
2013 r. w sprawie praktyk 

Dziekan 
Koordynatorzy 
praktyk 

Student jest świadomy, że 
praktyki są nieodłącznym 
i potrzebnym elementem 

Duże trudności studentów 
związane ze znalezieniem 
miejsca praktyk (zwłaszcza 
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studenckich. 
Zarządzenie Nr 48/2015 Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 
czerwca 2015 roku w sprawie 
realizacji praktyk studenckich w 
roku akademickim 2015/2016. 

Wydziałowy 
Ośrodek Kształcenia 
Metodycznego 

kształcenia. tłumaczeniowych). Nie 
wszyscy pracodawcy są 
zainteresowani praktykami.  
 
Symboliczne lub żadne 
wynagrodzenie za praktyki 
(przy dużym nakładzie pracy 
np. ze strony profesjonalnych 
logopedów). Sprawę 
należałoby uregulować na 
poziomie uczelnianym.   

Tak, zostały opracowane 
i pozytywnie zaopiniowane przez 
WZZJK:  

a) Regulamin studenckich 
praktyk pedagogicznych na 
Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie,  
b) Regulamin studenckich 
praktyk zawodowych na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie,  
c) Ankieta ewaluacyjna. Opinia 
pracodawców na temat 
studenckich praktyk zawodowych, 
d) Ankieta ewaluacyjna. Opinia 
studentów na temat praktyk 
zawodowych. 

Dziekan 
Prodziekan ds. 
studenckich 
Koordynatorzy 
praktyk 
Ośrodek Kształcenia 
Metodycznego 

 Małe zainteresowanie 
przyjmowaniem studentów 
na praktyki ze strony 
pracodawców, wynikające w 
znacznej mierze z bardzo 
niskich wynagrodzeń. 
 
 

Na czym polega udział nauczycieli 
akademickich jednostki w procesie 
kształtowania sylwetki absolwenta, 
planowanych efektów kształcenia i 
wynikających z nich programów 
kształcenia? 

Nauczyciele akademiccy opracowali 
modułowe i przedmiotowe efekty 
kształcenia na podstawie efektów 
obszarowych, później na podstawie 
tych opracowanych efektów 
powstały efekty kierunkowe.  
Opracowane zostały też 
zmodyfikowane, w porównaniu do 
wcześniejszych, programy 
kształcenia, dostosowane do nowych 

Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych  
 
Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów. 

Część pracowników widzi 
swoją rolę i bierze aktywny 
udział w procesie 
kształtowania sylwetki 
absolwenta, efektów 
kształcenia i programów 
studiów. 
 
Duża swoboda nauczycieli w 
doborze narzędzi do realizacji 

Niechęć części pracowników 
do pracy administracyjnej, 
usprawiedliwiona niestety jej 
ciągle powiększającym się 
zakresem. 
 
Wprowadzenie nowej 
aplikacji sylabus, wraz z 
obowiązkiem opracowania 
sylabusów na cały, kilkuletni 
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zaprojektowanych efektów. 
Wprowadzanie zmian w sylabusach 
na podstawie ankiet 
autoewaluacyjnych 

efektów kształcenia. cykl kształcenia, w sztuczny 
sposób usztywnia realizację 
przedmiotów, zwłaszcza jeśli 
chodzi o sposób realizacji 
efektów. Niewiadomo, czy 
nauczyciel np. będzie mógł 
zmienić sposób weryfikacji 
po zatwierdzeniu sylabusu, 
uniemożliwia to też 
wprowadzenie najnowszej 
literatury przedmiotu. Brak 
wystarczającej informacji  na 
temat przyszłego 
funkcjonowania aplikacji. 

Na czym polega udział studentów w 
procesie kształtowania sylwetki 
absolwenta, planowanych efektów 
kształcenia i wynikających  
z nich programów kształcenia? 

Uwzględniane są postulaty 
studentów zawarte w ankietach 
dotyczących oceny pracowników 
oraz przedstawiane podczas obraz 
KZZJK i WZZJK, a także spotkań z 
kierownikami jednostek 
organizacyjnych i opiekunami 
poszczególnych lat. 
 

Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
KZZJK 
WZZJK 
Opiekunowie lat 

Mobilność i otwartość 
systemu na potrzeby 
studentów. 

Brak sprecyzowanych planów 
i zainteresowań studentów, 
co uniemożliwia 
formułowanie życzeń i 
postulatów dotyczących 
potrzeb. 
 
Pojawiający się opór przed 
uwzględnianiem postulatów 
studentów ze strony 
niektórych pracowników, 
zwłaszcza jeśli chodzi o 
zmianę sposobu prowadzenia 
zajęć. 

4.2. Zatwierdzanie programów kształcenia – czy przyjęte na wydziale procedury zatwierdzania programu kształcenia uwzględniają ocenę stopnia dostosowania 
projektowanych w nim rozwiązań do:  

misji i strategii kształcenia  
w jednostce, 

Tak, informacja o tym znajduje się 
w opisie programów studiów, 

Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 

Zgodność z wymaganiami 
instytucji zewnętrznych 
(MNiSW, PKA), a także 
wymuszanymi przez 
wdrażane systemy 
i programy (KRK, proces 
boloński). 

 

propozycji nowych zakresów 
kształcenia lub ich zmian zgłaszanych 
przez interesariuszy procesu 

Uwzględniane są propozycje 
zgłaszane przez interesariuszy 
w trakcie mniej lub bardziej 

Komisje 
programowe 
jednostek 

 Spełnienie niektórych 
wymogów interesariuszy 
wymagałoby znacznych 
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dydaktycznego, formalnych spotkań z 
przedstawicielami jednostek 
Wydziału.  

organizacyjnych nakładów finansowych oraz 
zmian organizacyjnych. 

zasobów jednostki (kadrowych, 
finansowych, sal dydaktycznych  
i ich wyposażenia, itp.) ? 

Tak, propozycje zmian są 
weryfikowane pod względem 
posiadanych przez jednostkę 
zasobów (głównie kadrowych 
i finansowych, zasoby lokalowe 
i wyposażenie są na tyle dobre, 
że pozwalają na szeroką inwencję) 

Dziekan 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Doposażenie sal 
dydaktycznych na Wydziale 
w nowoczesny sprzęt, w tym 
rzutniki multimedialne, 
ekrany, komputery 
Zaangażowana kompetentna 
kadra, w znacznej części 
gotowa do poszerzania 
swoich kompetencji. 

Mała mobilność nie sprzyja  
obserwacjom i zapożyczaniu 
metod opracowywanych 
i wdrażanych w innych 
ośrodkach. 
 
Przy wielkiej  intensywności 
wykorzystania sprzętu 
szybka konieczność jego 
wymiany –  stąd braki 
sprzętowe, wynikające z 
niedofinansowania, 
niedostatek profesjonalnego, 
pełnego oprogramowania.   
 
Brak zaplecza technicznego. 
Niektóre kierunki (np. 
filologia angielska) mają do 
dyspozycji zbyt małą liczbę 
sal w stosunku do swoich 
potrzeb. 
 
Zaangażowanie dydaktyczne 
i administracyjne nie zawsze 
pozostawia czas i chęć do 
stosowania działań 
projakościowych. 
 
Nierównomierne obciążanie 
pracowników obowiązkami 
organizacyjnymi, brak 
możliwości  stosowania 
obniżek pensum wobec osób 
zaangażowanych w 
szczególnie obciążającą 
czasowo pracę organizacyjną 
lub modernizacyjną (np. 
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przygotowanie nowych 
kierunków, występowanie o 
złożone projekty grantowe, 
działania promocyjne, praca 
w KZZJK i WZZJK). 
 
Zbyt liczne grupy obniżają 
jakość kształcenia 
humanistów. Należy przy tym 
zaznaczyć, że inne ośrodki 
krajowe prowadzą zajęcia w 
grupach o mniejszej 
liczebności niż ta wymagana 
na UWM. Również pensum 
ma tam mniejszy wymiar 
(UWM optuje za górną 
granicą w porównaniu z 
innymi uniwersytetami). 
 

4.3. Weryfikacja programów studiów: 

W jaki sposób weryfikowane są 
wiedza i umiejętności absolwenta 
zakładane w sylwetce absolwenta? 

Wiedza i umiejętności absolwenta 
weryfikowane są w toku studiów 
poprzez: 
- kolejne zaliczenia i egzaminy 
opisane dokładnie w opisach 
modułów i sylabusach, 
- proces dyplomowania, pokazujący 
stopień realizacji efektów w całym 
toku studiów, 
- praktyki zawodowe, 
- opinie interesariuszy 
zewnętrznych wyrażane w opiniach 
po zakończeniu praktyk. 

Prowadzący zajęcia 
Opiekunowie prac 
dyplomowych 
Recenzenci 
Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 
Opiekunowie 
praktyk 

 Nie ma jeszcze absolwentów, 
którzy ukończyliby pełny cykl 
edukacyjny według zaleceń 
KRK i weszli na rynek pracy, 
co uniemożliwia 
kompleksową ocenę.   
 
Niechęć studentów do 
dokumentowania 
osiągniętych wyników w 
formie ustnej (nagrywanie 
ich wypowiedzi) – zbyt 
stresujące. 

Czy i jaki udział w tym procesie biorą 
absolwenci? 

Wprowadzony został system 
ankietowania absolwentów. 
Dotychczas takie działania również 
prowadzono, ale nie były one 
sformalizowane. 
 
Nieformalne rozmowy pracowników 

Prodziekan ds. 
studenckich 
Prodziekan ds. 
kształcenia 
 
Prowadzący zajęcia 

 Słabe zainteresowanie 
absolwentów tym procesem. 
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z absolwentami  

Czy i jaki udział w tym procesie biorą 
pracodawcy? 

Pracodawcy biorą udział w tym 
procesie, 
- wystawiając opinie o odbytych 
praktykach studenckich, 
- zapraszając studentów do 
współpracy przy organizowanych 
przedsięwzięciach. 

Opiekunowie 
praktyk 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 
Dziekan 

 Słabe zainteresowanie 
pracodawców tym procesem. 
 
Ograniczenie uwag do formy 
ustnej, niechęć wobec bardzie 
sformalizowanych form 
współpracy.  
 
Opinie pracodawców są 
zwykle sztampowe, 
ograniczają się do wytartych 
sformułowań.  Niechęć 
pracodawców do wypełniania 
ankiet praktykantów.  

Czy i w jaki sposób bada się, czy 
program kształcenia umożliwia 
osiągnięcie założonych efektów 
kształcenia – zarówno na poziomie 
części składowych programu, jak 
i całości programu? 

Prowadzona jest autoewaluacja na 
poziomie przedmiotów, modułów 
i całego programu kształcenia.  
 
Procedura weryfikacji efektów 
kształcenia WSZJK-0-HM-3.  
 
Procedura WSZJK-SI-1 
Przeprowadzanie ankietowych 
badań autoewaluacyjnych.  

KZZJK 
WZZJK 
Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 

Autoewaluacja jest bardzo 
skutecznym narzędziem 
umożliwiającym 
pracownikom świadome 
kształtowanie programów 
zarówno na poziomie części 
składowych, jak i całości 
programu kształcenia. 
 
Weryfikacja sylabusów 
i dostosowanie efektów 
kształcenia do możliwości 
studentów.  
 
Sugestie są uwzględniane 
przy sporządzaniu sylabusów 
w roku przyszłym. 
Weryfikacja całości programu 
następuje w momencie 
złożenia pracy dyplomowej i 
podczas obrony pracy. 
Weryfikacją jest również 
rynek pracy. 
Istnieje ankieta 
autoewaluacyjna, na 

Widoczne jest znużenie 
pracowników 
systematycznym 
wypełnianiem ankiet, w 
szczególności w wypadku 
ignorowania postulatów o 
zmniejszenie liczebności grup 
zajęciowych, w celu 
sprawniejszego realizowania 
efektów. 
 
Nieprzewidywalność 
działania aplikacji Sylabus, 
brak jasnych wytycznych, co 
do przyszłych działań, np. 
możliwości zmiany form 
weryfikacji efektów.  
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podstawie której pracownik 
wyraża swoje zdanie na temat 
zrealizowanych efektów 
kształcenia, bądź problemami 
związanymi z nimi. Sporządza 
się kierunkowy raport, który 
stanowi część wydziałowego 
raportu autoewaluacyjnego. 
Na jego podstawie 
sporządzane są rekomendacje 
dla poprawy efektów. 

Czy i w jaki sposób bada się 
wykorzystanie efektów kształcenia na 
rynku pracy? 

Wprowadzony został program 
ankietyzacji absolwentów oraz 
pracodawców, przyjmujących 
studentów na praktyki oraz 
pracodawców zatrudniających 
absolwentów. 

Dziekanat 
KZZJK 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

 Należy na bieżąco 
wykorzystywać zdobytą 
w procesie ankietyzacji 
wiedzę na temat 
wykorzystania efektów 
kształcenia na rynku pracy. 

4.4. Modyfikacja programów kształcenia: 

Jaka jest procedura wykorzystywania 
wniosków z przeglądów/weryfikacji 
programu kształcenia do jego 
modyfikacji? 

Procedura WSZJK-PS-K-HM-3 – 
Aktualizacja programów studiów. 
 
W poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych Wydziału przyjęto 
ponadto wewnętrzne sposoby 
postępowania, zależne od ich 
specyfiki.  
 

WZZJK 
KZZJK 

  

Jakie aspekty programu kształcenia 
poddawane są modyfikacji? Jaką rolę 
w ich udoskonalaniu odgrywają 
studenci? 

Modyfikowane są wszelkie aspekty 
programu, to znaczy zakładane 
efekty kształcenia, punkty ECTS, 
metody i formy pracy, sposoby 
oceny, treści kształcenia. 
Studenci mogą zgłaszać swoje 
postulaty w trybie ciągłym 
bezpośrednio lub przez swoich 
przedstawicieli w WZZJK i KZZJK. 

KZZJK 
WZZJK 
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 

Dane z ankiet oraz opinii 
ustnych mogą wpływać na 
dobór przedmiotów, ich 
sekwencję, liczbę godzin, 
tworzenie nowej specjalności. 

Trudności proceduralne w 
zmianie programów 
kształcenia (np. brak 
możności częstszej korekty 
sformułowania samych 
efektów).  

Inne działania jednostki     

V. Działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia  związane z zasadami oceniania studentów – zasady oceniania studentów i 
doktorantów, uwzględniające konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur 

5.1. System oceny studentów: 
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Czy stosowane w jednostce zasady i 
procedury oceniania  
i kryteria ocen są przejrzyste, czytelne 
i zrozumiałe? 

Tak. Regulują to prawne akty 
uczelniane, procedury wydziałowe i 
wewnętrzne regulacje jednostek. 

Dziekan 
WZZJK 
KZZJK 

  

Czy w jednostce istnieje system 
publikowania kryteriów? 

Tak. Kryteria publikowane są 
w sylabusach i opisach modułów, 
dostępnych elektronicznie na 
stronach jednostek organizacyjnych 
i w postaci wydruków w 
sekretariatach oraz 
dystrybuowanych przez 
prowadzących na zajęciach. 

Prowadzący 
przedmioty 
Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 
WZZJK 
KZZJK 

Ujednolicenie systemu.  
 
Działanie aplikacji Sylabus. 

 

5.2. Kryteria ocen, ich korelacja z efektami kształcenia, metodami kształcenia i formami zajęć - czy w przypadku poszczególnych przedmiotów (a w ich obrębie 
poszczególnych form zajęć, np. ćwiczeń, wykładów, laboratoriów itd.): 

określone zostały i ogłoszone  
w sylabusie kryteria ocen? 

Tak Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
KZZJK 

Przejrzystość kryteriów 
oceniania, podanych w 
sylabusach.  

Studenci często nie czytają 
sylabusów lub nie rozumieją 
zawartych w nich pojęć. 
Rekomendacja: omówienie 
kryteriów ocen powinno 
zostać powtórzone w połowie 
semestru oraz przed 
zaliczeniem. 

przyjęte kryteria ocen zostały ściśle 
powiązane z efektami kształcenia, 
formami zajęć  
i metodami kształcenia ogłoszonymi 
w sylabusie? 

Tak Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
KZZJK 

 Inherentna niemierzalność 
niektórych efektów 
„Kompetencje społeczne” 

ustalone zostały i ogłoszone reguły 
uzasadniania ocen? 

Tak Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
KZZJK 

  

zapewniono stosowanie tych samych 
kryteriów w odniesieniu do formy 

Tak, prowadzący ten sam przedmiot 
pracują według jednego sylabusa, 

Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
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zajęć (np. ćwiczeń) prowadzonej w 
ramach przedmiotu przez różnych 
nauczycieli akademickich? 

który uwzględnia te same efekty 
kształcenia. 

ów 
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
KZZJK 

zapewniono stosowanie tych samych 
kryteriów dla poszczególnych form 
oceny efektów kształcenia (testów, 
kolokwiów, projektów, prezentacji,  
prac rocznych, port folio,  itd.)? 

Nie, gdyż kryteria dla 
poszczególnych form oceny efektów 
kształcenia zależą od specyfiki 
danego przedmiotu oraz od 
wymagań ustalonych przez 
prowadzącego. Ze względu na 
wielość kierunków i specjalności na 
Wydziale Humanistycznym 
niemożliwe jest ujednolicenie tej 
kwestii.  

Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
KZZJK 

  

W jaki sposób i przez kogo 
przyjmowane są, weryfikowane  
i ewentualnie modyfikowane 
powyższe ustalenia? 

Koordynatorzy 
przedmiotów/modułów 
Komisje programowe jednostek 
organizacyjnych 
KZZJK 

Koordynatorzy 
przedmiotów/moduł
ów 
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
KZZJK 

W przypadkach 
wymagających konsultacji 
korzysta się  z doświadczenia 
specjalisty z tej samej 
dziedziny. 

 

Jaką rolę odgrywa w tym procesie 
koordynator przedmiotu? 

Decydującą, ale zasięga opinii innych 
prowadzących oraz specjalistów 
z pokrewnych dziedzin. 

KZZJK 
Dobra współpraca osób 
prowadzących wykłady 
i ćwiczenia. 

Potrzeba ścisłej współpracy 
prowadzących wykłady z 
prowadzącymi ćwiczenia. 

Jaką rolę odgrywają studenci w 
badaniu, czy kryteria ocen są 
zrozumiałe, powiązane z efektami 
kształcenia, ogłaszane  
w odpowiednim czasie 
 i przestrzegane? 

W skład rad naukowych jednostek 
organizacyjnych i KZZJK oraz WZZJK 
wchodzą studenci i doktoranci.  
 
Ponadto istotnych danych 
dostarczają przeprowadzane na WH 
i w jego jednostkach 
organizacyjnych badania ankietowe 
oraz zebrania z kierownictwem 
jednostek i opiekunami lat.  
 
Odbywa się także bieżąca 
weryfikacja – studenci mają wzgląd 

Prodziekan ds. 
studenckich 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych  
KZZJK 

 Studenci zbyt często 
przyjmują postawę 
roszczeniową, nie podają 
rzetelnych informacji, gdy 
chcą skrytykować kryteria 
ocen  i ich przestrzeganie. 
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do sylabusa i w razie niejasności 
kontaktują się z prowadzącym 
zajęcia, który przekazuje uwagi do 
koordynatorów 
przedmiotów/modułów.   

5.3. Zasady dotyczące sytuacji spornych, przypadków losowych, nieobecności studentów i doktorantów:  
Czy ogłoszone zostały przez dziekana 
zasady przeprowadzania egzaminów 
i usprawiedliwiania nieobecności na 
egzaminach? 

Tak. Regulamin studiów (§35, §38, 
§39) 

Dziekan   

Kto i w jaki sposób weryfikuje 
przestrzeganie tych zasad? 

Jw.  

Dziekan 
Prodziekan ds. 
studenckich 
Samorząd studencki  

  

5.4. Wgląd do egzaminacyjnych prac pisemnych: 

Czy określone zostały 
 i ogłoszone zasady przechowywania 
egzaminacyjnych prac pisemnych i 
umożliwiania studentowi wglądu do 
pracy? 

Tak, procedura weryfikacji efektów 
kształcenia – WSZJK-0-HM-3 

 

Archiwizacja prac z kilku lat 
pozwala na porównanie 
poziomu studentów w 
dłuższym okresie czasu.  

Duże fizyczne rozmiary 
archiwum każdego 
pracownika.  
 
Brak zaplecza lokalowego na 
archiwizowanie wszystkich 
prac. 

5.5. Zasady dyplomowania: 

Czy określona została właściwa dla 
danego kierunku liczebność grup na 
seminariach dyplomowych? 

Tak. Uchwała Nr 575 Senatu UWM z 
23 września 2014 r. w sprawie 
wysokości pensum dydaktycznego 
dla poszczególnych stanowisk 
nauczycieli akademickich oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych w 
danym roku akademickim. 
 
Uchwała Nr 773 Senatu UWM z 25 
września 2015 r. w sprawie 
wysokości pensum dydaktycznego 
dla poszczególnych stanowisk 
nauczycieli akademickich oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych w 
danym roku akademickim. 

Senat  
Dział kształcenia 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

 Określona liczebność grup 
seminaryjnych jest zbyt duża 
i utrudnia znacznie opiekę 
nad studentami. Postulujemy 
zmniejszenie liczebności grup 
seminaryjnych ze względu na 
potrzeby jednostek 
i oczekiwania studentów. 

W jaki sposób i przez kogo jest 
weryfikowana? 

Prodziekan ds. kształcenia 
Dziekanat 

Prodziekan ds. 
kształcenia 
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Kierownicy jednostek 
organizacyjnych  

Dziekanat 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Czy określone zostały zasady 
formułowania i zatwierdzania 
tematów prac dyplomowych dla 
danego kierunku studiów (zgodność 
realizowanych tematów z zakładami 
efektami kształcenia)? 

Tak  Zasady te są opisane 
w odpowiednich procedurach: 
a) Procedura Przydział prac 
dyplomowych do jednostek 
organizacyjnych Wydziału  
WSZJK-PD-HM-1. 
Określenie liczby prac dyplomowych 
w danym roku akademickim, 
adekwatne do kierunku studiów i 
problematyki, w której specjalizuje 
się opiekun określenie ich tematów, 
wyznaczenie opiekuna naukowego 
z zachowaniem zasady 
proporcjonalności; 
b) Procedura Rejestr dyplomantów 
i tematów prac  
WSZJK-PD-HM-2; 
c) zasady przydziału prac przyjęte 
w jednostkach organizacyjnych 
Wydziału. 

Rady naukowe 
jednostek 
organizacyjnych 
Rada Wydziału 

Kilkuetapowa kontrola 
tematów:  

1) promotorzy,  
2) rady jednostek 

organizacyjnych,  
3) Rada Wydziału, 

 
Duża dowolność przy 
wyborze tematu pracy 
dyplomowej przekłada się na 
usprawnieniu procesu 
pisania pracy. 

 

Czy określone zostały przez radę 
wydziału formalne i merytoryczne 
kryteria właściwe dla danego 
kierunku studiów, które powinna 
spełniać praca dyplomowa? 
 

Tak, odnosi się do nich wydawana 
corocznie decyzja Dziekana.  

Dziekan 
Opiekunowie prac 

Wewnętrzne wymagania 
odnośnie zaliczenia 
seminarium dyplomowego są 
zwerbalizowane na poziomie 
jednostek organizacyjnych i 
upowszechnione w aplikacji 
Sylabus.  

 

Czy określone zostały przez radę 
wydziału właściwe dla danego 
kierunku studiów zasady oceny pracy 
dyplomowej? 

Tak, wprowadzono nowy, 
ujednolicony na całym UWM, 
precyzyjny arkusz oceny pracy dla 
promotora i recenzenta.  

KZZJK 

Formularz standaryzuje 
ocenę pracy dyplomowej.  

 

Czy określony został właściwy dla 
danego kierunku  studiów  i 
specjalności kształcenia  zakres 
tematyczny egzaminu dyplomowego? 

Procedura Egzamin dyplomowy  
WSZJK-PD-HM-3. 
 
Ustalenie zasad i terminów 
składania egzaminu dyplomowego 

WZZJK 
KZZJK 

Dopracowano taką procedurę 
na poziomie KZZJK I WZZJK. 
 
Określenie zakresu egzaminu 
ułatwia studentowi 

.  
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przez dyplomantów.  
 
Protokoły zebrań naukowych rad 
jednostek organizacyjnych.  
 
Uchwała Nr 249 Senatu 

Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 

czerwca 2013 roku w sprawie zasad, 

kryteriów i trybu oceny pracy 

nauczyciela akademickiego. 

przygotowanie się do niego i 
zachęca do lepszego 
opracowania zagadnień.  

5.6. Studia stacjonarne i niestacjonarne: 

W jaki sposób jednostka zapewnia 
stosowanie tych samych  zasad 
oceniania, procedur oceniania i 
kryteriów oceny na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych? 

Programy studiów oraz sylabusy dla 
studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych zakładają 
osiągnięcie tych samych efektów 
kształcenia. Poszczególne 
przedmioty mają tę samą liczbę 
punktów ECTS.  
Dokumenty uczelniane i procedury 
wydziałowe odnoszą się także w ten 
sam sposób do obu trybów studiów. 
 
Uchwała Nr 613 z dnia 28 listopada 
2014 roku w sprawie zmian w 
Uchwale Nr 249 Senatu 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 
czerwca 2013 roku w sprawie zasad, 
kryteriów i trybu ocen. 
 
Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 17 

kwietnia 2015 roku w sprawie 

określenia wzorów druków „Arkusz 

oceny pracy dyplomowej”. 

 

Dziekan 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych  
Komisje 
programowe 
jednostek 
organizacyjnych 
Rada Wydziału  

Zrównanie rangi 
wykształcenia na studiach 
niestacjonarnych 
i stacjonarnych. 

 

5.7. Analizy Zespołu związane z problematyką oceniania studentów i doktorantów: 
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Czy Wydziałowy Zespół Zapewniania 
Jakości Kształcenia dokonuje analizy 
liczby studentów, sprawności 
kształcenia w korelacji do 
stosowanych zasad 
 i kryteriów oceniania studentów  
i doktorantów? 

Tak, służy temu system WSZJK. 

WZZJK 
KZZJK 

  

Inne działania jednostki     

VI. Działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w obszarze zasobów do nauki i wsparcia dla studentów i doktorantów 

Czy jednostka posiada infrastrukturę 
informatyczną umożliwiającą lub 
wspomagającą realizację zajęć 
dydaktycznych (laboratoria, programy 
komputerowe, pracownie 
projektowe)? 

Tak 

Dziekan 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Laboratoria językowe, 
pracownia radiowo-
telewizyjna. 
 
Gabinet logopedyczny do 
obserwacji i diagnozy terapii.  

Brak pełnego uzbrojenia 
informatycznego. 
 
Brak własnego repozytorium 
prowadzonego na 
dedykowanym serwerze, 
dostępnego w sieci Intranet 
i w Internecie. 
 
Brak pracowników 
technicznych oraz 
informatyków do dyspozycji 
kadry naukowo-
dydaktycznej. 
 
Braki sprzętowe w 
gabinetach pracowników, 
stary sprzęt, brak 
oprogramowania.  
 
Niedofinansowanie 
jednostek pod względem 
funduszy na dydaktykę 
uniemożliwia szybkie 
reagowanie na bieżące 
potrzeby dydaktyczne – np. 
zakup materiałów do zajęć. 
Biblioteka Uniwersytecka 
działa zbyt wolno, zbyt 
wybiórczo, jeśli chodzi o 
bieżące uzupełnianie 
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literatury przedmiotu 
z wielu dziedzin nauk 
humanistycznych  
i społecznych, zwłaszcza 
tych, w których  dynamicznie 
pojawiają się nowe ustalenia  

Czy jednostka dysponuje 
wystarczającymi zasobami 
bibliotecznymi uwzględniającymi 
specyfikę realizowanych kierunków 
studiów (np. czy opracowuje 
harmonogram zakupów 
podręczników i pomocy naukowych)? 

Tak, w niewielkiej odległości 
znajduje się biblioteka 
uniwersytecka, posiadająca 
obszerny, różnorodny i uzupełniany 
na bieżąco księgozbiór. 
 
Niektóre jednostki (np. Katedra 
Filologii Germańskiej) mają własny 
zasób biblioteczny.  

Biblioteka 
uniwersytecka 

Bogate zbiory biblioteczne. 
 
Pracownik może co roku 
wnioskować o uzupełnienie 
księgozbioru bibliotecznego 
bezpośrednio do właściwego 
działu Biblioteki 
Uniwersyteckiej 
(z pominięciem drogi 
służbowej). 

Niestety zakup czasopism 
musi być finansowany przez 
jednostkę zamawiającą, co 
wpływa na fakt, że dużo 
wartościowych czasopism z 
powodu ograniczeń 
finansowych Wydziału 
Humanistycznego nie 
znajduje się w bibliotece. 
Brak biblioteki wydziałowej, 
ważne teksty naukowe 
wydawane są w małych 
nakładach 
Brak puli podręczników do 
nauczania w szkołach, do 
których dostęp powinni mieć 
studenci odbywający 
praktyki. Książki te powinny 
być sukcesywnie zamawiane 
i odzwierciedlać te pozycje, 
z którymi nauczyciele 
pracują w szkołach. 

Czy jednostka posiada nowoczesne 
laboratoria specjalistyczne? 

Tak 
Dziekan  
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Kadra dysponująca 
umiejętnościami, 
pozwalającymi na 
wykorzystanie posiadanych  
nowoczesnych urządzeń 
multimedialnych 

 

Czy jednostka dysponuje 
nowoczesnym zapleczem 
laboratoriów do nauczania języków 
obcych? 

Tak 
Dziekan  
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Kadra dysponująca 
umiejętnościami, 
pozwalającymi na 
wykorzystanie posiadanych  
nowoczesnych urządzeń 
multimedialnych. 

Zbyt małe środki na 
nowoczesny sprzęt 
umożliwiający prowadzenie 
zajęć na wyższym poziomie 
(z wykorzystaniem 
najnowszych multimediów). 
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Brak tablic multimedialnych, 
zbyt mała liczba rzutników 
i magnetofonów czytających 
pliki mp3, mp4 (podcasty). 

Czy jednostka posiada nowoczesną 
bazę urządzeń multimedialnych? 

Tak 
Dziekan  
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych 

Kadra dysponująca 
umiejętnościami, 
pozwalającymi na 
wykorzystanie posiadanych  
nowoczesnych urządzeń 
multimedialnych. 

Zbyt małe środki na 
nowoczesny sprzęt 
umożliwiający prowadzenie 
zajęć na wyższym poziomie 
(z wykorzystaniem 
najnowszych multimediów).  

Czy jednostka posiada infrastrukturę 
informatyczną umożliwiającą lub 
wspomagającą realizację wszystkich 
zadań związanych z 
administrowaniem toku studiów (np. 
USOS, system „Plagiat)? 

Tak 
 
Zarządzenie Nr 62/2014 Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 
września 2014 roku w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia 
dokumentacji przebiegu studiów w 
formie elektronicznej w systemie 
USOS w Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie. 
 
Zarządzenie nr 75/2014 Rektora 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie w sprawie 
zmiany Zarządzenia Nr 62/2014 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 
września 2014 roku w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia 
dokumentacji przebiegu studiów w 
formie elektronicznej w systemie 
USOS w Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie. 
 
Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 31 
sierpnia 2012 roku w sprawie 
procedury antyplagiatowej do 
weryfikacji samodzielności rozpraw 

Prorektor ds. 
kształcenia 
Dziekanat 
Prodziekan ds. 
studenckich 
Prodziekan ds. 
kształcenia  
Promotorzy 

Otwartość i jawność procedur 
i programów, dostęp do 
materiałów na stronach 
internetowych i w systemie 
USOS. 

Funkcjonalny system 
antyplagiatowy 

Wymiana systemu Sylabus 
wiązała się z zakłóceniami, 
generalnie jednak nowy 
system usprawnia 
przygotowanie dokumentacji 
dydaktycznej. 
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doktorskich 
 
Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 19 
maja 2015 roku w sprawie 
elektronicznego archiwum prac 
dyplomowych. 
 
Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 
maja 2015 roku w sprawie 
procedury antyplagiatowej do 
weryfikacji samodzielności prac 
dyplomowych studentów. 
 

Czy jednostka korzysta z procedur 
formalno-prawnych i organizacyjnych 
zapewniających studentom 
i doktorantom wsparcie w wymiarze 
społecznym (np. powoływanie 
opiekunów lat, grup naukowych, 
zespołów skupiających studentów  w 
kołach zainteresowań, etc.)? 

Tak. Powoływani są opiekunowie lat, 
opiekunowie kół naukowych, jest 
pełnomocnik studentów 
niepełnosprawnych. 

Opiekunowie lat 
Opiekunowie kół 
naukowych  
Pełnomocnik 
studentów 
niepełnosprawnych 

Zainteresowanie studentów 
działalnością naukową 
i kulturalną.  
 
Urozmaicenie oferty w tym 
zakresie. 
 
Liczne koła naukowe 
działające na Wydziale, 
powołanie pisma studentów i 
doktorantów „Pogranicza” 

Mała mobilność studentów, 
nieliczni aktywni studenci 
udzielają się w różnych 
formach, duża liczba 
studentów biernych, 
studenci rzadko 
wykorzystują możliwość 
wsparcia ze strony 
opiekunów roku, poza I 
rokiem studiów. 
 
Obciążenie pracowników 
obowiązkami naukowymi i 
dydaktycznymi utrudnia 
zapewnianie studentom i 
doktorantom wsparcia w 
wymiarze społecznym.  
 
Brak aktywności Biura 
Karier.  

Czy jednostka współpracuje 
 z Biurem Karier w zakresie wsparcia 
przedsiębiorczości studenckiej? 

Tak. Na stronie internetowej 
Wydziału są zamieszczane aktualne 
informacje z Biura Karier.  

Władze dziekańskie 
Administratorzy 
strony 

Zwiększenie dostępu do 
informacji, a tym samym 
szansy na wykorzystanie 
przez studentów 
przedstawianych propozycji 
zawodowych.  

 

Czy jednostka promuje krajowe i Tak. Informacje o takich są Prodziekan ds. Różnorodność form Ograniczenia formalne 
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zagraniczne programy mobilności 
studentów i doktorantów? 

upowszechniane na stronie 
Wydziału Humanistycznego i jego 
jednostek organizacyjnych oraz 
propagowane na organizowanych w 
tej sprawie spotkaniach. 

studenckich 
Prodziekan ds. 
kształcenia 
Kierownicy 
jednostek 
organizacyjnych  
Koordynatorzy 
programu Erasmus 

doskonalenia kompetencji 
językowych i społeczno-
kulturowych. 

utrudniające bądź nawet 
zniechęcające do korzystania 
z tych programów 
(dokumentacja, rozliczenie, 
koordynacja zaliczeń, 
konieczność nadrobienia 
różnic programowych itp. po 
powrocie). 

Inne działania jednostki 

Możliwość publikowania (po 
spełnieniu wymogów) prac 
doktorantów w czasopismach 
wydawanych na Wydziale 
Humanistycznym.  

Redakcje czasopism Duża aktywność 
konferencyjna doktorantów 

Niewielkie zainteresowanie 
doktorantów i studentów 
możliwościami publikowania 
w rodzimych czasopismach 
oraz monografiach 
wydawanych na Wydziale 

VII. Działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w obszarze systemów informacyjnych i publikowania informacji  
Czy jednostka aktualizuje stronę 
internetową, prezentującą informację 
o wydziale i jednostkach 
wydziałowych,  prowadzonych 
programach kształcenia (promocja 
kierunków studiów, zakresów 
studiów podyplomowych, kursów 
dokształcających, sylabusy, 
organizacja roku akademickiego, 
plany studiów i rozkłady zajęć 
dydaktycznych), misja i obszary 
działania jednostki (współpraca ze 
środowiskiem naukowym krajowym 
i zagranicznym, współpraca z 
gospodarką  
i regionem, z absolwentami, etc.), 
formy działalności studentów 
i doktorantów (Samorząd Studencki, 
Samorząd Doktorantów, koła 
naukowe, działalność kulturalno-
sportowa, etc.), zasady rekrutacji na 
studia ? 

Tak, na bieżąco w miarę potrzeb 
i napływu nowych informacji.  

Dziekanat 
Jednostki 
organizacyjne 
Wydziału 
Administratorzy 
stron 
 

Łatwy dostęp do aktualnych 
informacji. 
 
Zainteresowanie 
pracowników 
wykorzystaniem strony jako 
kanału komunikacji ze 
studentami i otoczeniem. 

Mała ilość miejsca 
przydzielonego na 
serwerach uczelnianych, co 
uniemożliwia np. 
umieszczanie większych 
zbiorów zdjęć.  
 
Brak wersji anglojęzycznej 
strony Wydziału 
Humanistycznego. 
 
Brak nowoczesnej strony 
internetowej Wydziału, co 
utrudnia skuteczne 
informowanie o 
wydarzeniach 
organizowanych przez i z 
udziałem 
pracowników/studentów 
WH. 

Czy jednostka publikuje wewnętrzny 
system zapewniania jakości 
kształcenia (np. procedury, wyniki 

Tak 
WZZJK 
KZZJK 

Łatwy dostęp do aktualnych 
informacji. 
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badań ankietowych dotyczących 
procesu kształcenia)? 

Czy jednostka publikuje informacje o 
liczbie absolwentów ? 

Nie 
Dziekanat 

 
Nie widzimy takiej 
konieczności. 

Czy jednostka publikuje internetowy 
blok serwisowy zawierający 
informacje kierowane do studentów, 
doktorantów i pracowników 
dotyczące bieżącej działalności 
jednostki? 

Tak, strona Wydziału 
Humanistycznego i strony 
poszczególnych jednostek zawierają 
najważniejsze informacje potrzebne 
studentom, doktorantom 
i pracownikom.  

Dziekanat 
Jednostki 
organizacyjne 
Wydziału 
Administratorzy 
stron 

Łatwy dostęp do aktualnych 
informacji. 
 
Coraz większa świadomość 
pracowników, że strona 
internetowa jest dobrym 
kanałem komunikowania się 
ze studentami i z otoczeniem 
zewnętrznym oraz istotnym 
elementem budowania 
wizerunku Wydziału 
Humanistycznego.  

Niewielka liczba 
pracowników faktycznie 
angażuje się w komunikację 
ze studentami za 
pośrednictwem Internetu.  

Inne działania jednostki     
 
*      dobre praktyki  
* *   stwierdzone uchybienia i braki, zalecenia i harmonogram działań naprawczych 
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Kondratowicz, Renata Rozbicka, Piotr Wasyluk.  
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