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Wewnętrzny System Zapewniania 
Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie. 

Oznaczenie procedur 
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HM - 1 
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Wydanie: Stron: 

1/2015 6 

 

1. CEL  

Celem procedury WSZJK-O-1 jest kodyfikacja zasad oznaczeń procedur 
związanych z funkcjonowaniem na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim 
w Olsztynie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz 
aktualizacja podstaw prawnych wprowadzenia oznaczeń procedur związanych 
z funkcjonowaniem na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Oznaczenie procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 
poziomach: uczelnianym i jednostek organizacyjnych uczelni (podstawowych, 
ogólnouczelnianych i międzywydziałowych) jest niezbędne do zapewnienia 
właściwego funkcjonowania Systemu. 

3. TERMINOLOGIA  

3.1. WSZJK – Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. 

3.2. Procedura WSZJK – jedna z procedur, o której mowa w Uchwale Nr 198 Senatu 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 
roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia. 

3.3. Oznaczenie procedury WSZJK – symbol dokumentu, dotyczącego danej 
procedury WSZJK, przygotowanego w związku z jej wdrożeniem. 

3.4. Rejestr procedur WSZJK – rejestr prowadzony dla dokumentów związanych 
z wdrażaniem poszczególnych procedur WSZJK.  

3.5. Jednostka – podstawowa jednostka organizacyjna (wydział) lub jednostka 
ogólnouczelniana i międzywydziałowa, objęta WSZJK. 

3.6. Podstawowa jednostka organizacyjna - wydział. 

3.7. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej - dziekan. 

3.8. Symbole literowe nazw jednostek organizacyjnych (podstawowych, 
ogólnouczelnianych i międzywydziałowych): 

 - BZ  - Wydział Bioinżynierii Zwierząt, 
 - BL  - Wydział Biologii, 
 - GiGP  - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, 
 - HM  - Wydział Humanistyczny, 
 - KŚiR  - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 
 - MiI   - Wydział Matematyki i Informatyki, 
 - MW  - Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 
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 - NE  - Wydział Nauk Ekonomicznych, 
 - NM  - Wydział Nauk Medycznych, 
 - NS  - Wydział Nauk Społecznych, 
 - NT  - Wydział Nauk Technicznych, 
 - NoŻ  - Wydział Nauki o Żywności, 
 - OŚiR  - Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa, 
 - PiA  - Wydział Prawa i Administracji, 
 - SzT  - Wydział Sztuki, 
 - SJO  - Studium Języków Obcych, 
 - SWFiS  - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, 
 - BU  - Biblioteka Uniwersytecka. 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1. Właściwy prorektor ds. kształcenia, kierownik podstawowej jednostki  
 organizacyjnej, kierownik jednostki ogólnouczelnianej, międzywydziałowej 
 odpowiadają za wprowadzenie i sprawne funkcjonowanie WSZJK w jednostce. 
 
4.2. Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za:  

– właściwe oznaczenie procedury WSZJK na poziomie uczelnianym, 
– prowadzenie rejestru procedur WSZJK na poziomie uczelnianym. 

 
4.3. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia lub Zespół ds. 
Zapewniania Jakości Kształcenia jednostki ogólnouczelnianej 
i międzywydziałowej odpowiada za:  

− właściwe oznaczenie procedury WSZJK na wydziale lub jednostce 
 ogólnouczelnianej i międzywydziałowej, 

− prowadzenie rejestru procedur WSZJK na wydziale lub jednostce 
 ogólnouczelnianej i międzywydziałowej. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1. oznaczenie procedur WSZJK przedstawia załącznik nr 1, 
5.2. rejestr procedur WSZJK przedstawia załącznik nr 2, 
5.3. w poszczególnych jednostkach ogólne oznaczenie procedury należy uzupełnić: 

− symbolem kodowym jednostki (np. WSZJK-O-HM- to ogólna procedura 
zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale 
Humanistycznym), 

− kolejnym numerem oznaczającym daną procedurę (np. WSZJK-O-HM-1 to 
dokument nr 1 w ramach procedury WSZJK-O-HM - na Wydziale 
Humanistycznym). 

5.4. procedury numerowane są w sposób ciągły niezależnie od daty wydania. 
 Numeracja dotyczy również zmiany zapisów w załącznikach. 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1.  Procedura WSZJK-0-HM-2 Oznaczenie  jednostek organizacyjnych Wydziału 
w związku z funkcjonowaniem WSZJK i KSZJK. 
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7. PODSTAWA PRAWNA 

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
7.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 ze zm.).  
7.2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
7.3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów 
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz.U.2011.179.1065). 
7.4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.253.1520). 
 

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE 
7.5. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie 
polityki kształcenia w Uniwersytecie. 
7.6. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 
dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia  
7.7. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
7.8. 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. 
 

8. ZAŁĄCZNIKI  

− Załącznik nr 1 „Oznaczenia procedur zapewniania i doskonalenia jakości 
 kształcenia”. 
− Załącznik nr 2 „Wzór rejestru procedur zapewniania i doskonalenia jakości 
 kształcenia”. 
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Wewnętrzny System Zapewniania 
Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie. 

Oznaczenie procedur 

Symbol: Data: 

WSZJK-O-
HM-1 

2015-09-29 

Wydanie: Stron: 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

OZNACZENIA PROCEDUR  
ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

NR. ELEMENTY PROCESU KSZTAŁCENIA 
SYMBOL 

PROCEDURY 

0 Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia WSZJK-O- 

1 
Dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, gwarantującej 
prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez 
wykwalifikowaną i kompetentną kadrę 

WSZJK-DJK- 

2 
System i oferta programowa umożliwiająca nauczycielom 
akademickim podnoszenie kwalifikacji 

WSZJK-PK- 

3 
Przygotowanie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru 
kandydatów oraz ustalanie limitów przyjęć na studia wyższe 
i studia trzeciego stopnia 

WSZJK-R- 

4 
Opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja planów studiów 
i programów nauczania oraz ich efektów, uwzględniające 
stosowanie wymagań w zakresie: 

WSZJK-PS- 

4.1. 
Konstruowania planu studiów i programu nauczania, 
z zachowaniem przyjętych w uczelni postanowień i wytycznych 

WSZJK-PS-K- 

4.2. 
Wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych 
w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) 

WSZJK-PS-ECTS- 

4.3. 

Realizacji postanowień i wytycznych dotyczących uchwalania 
planów i programów studiów podyplomowych i kursów 
dokształcających oraz wyceny efektów kształcenia doskonalącego 
z zachowaniem zasad określonych w European Credit System for 
Vocational Education and Training (ECVET) 

WSZJK-PS-SP- 

4.4. 
Spełniania wymagań formalnych związanych z uchwalaniem 
planów studiów i programów nauczania 

WSZJK-PS-U- 

4.5. 

Monitoringu i okresowego przeglądu programów oraz ich efektów 
z wykorzystaniem, m.in.: regularnych opinii zwrotnych od 
pracodawców i przedstawicieli rynku pracy, zewnętrznych 
ekspertów oraz monitoringu postępu i osiągnięć studentów 

WSZJK-PS-OP- 

4.6. Oferty krajowych programów mobilności studentów i doktorantów WSZJK-PS-M- 

5 

Dokumentowanie przebiegu studiów od immatrykulacji do 
momentu zaliczenia ostatniego semestru studiów, 
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostępnych 
w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS) 

WSZJK-USOS- 

6 
Przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie 
egzaminu dyplomowego, z wykorzystaniem informatycznego 
systemu antyplagiatowego 

WSZJK-PD- 

7 Internacjonalizacja programów kształcenia, uwzględniająca WSZJK-I- 

7.1. 
Zakres oferty w językach obcych kierowanej do studentów polskich 
i cudzoziemców 

WSZJK-I-JO- 
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7.2. 
Liczbę i zakres programów prowadzonych wspólnie przez 
zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe 

WSZJK-I-WZ- 

7.3. 
Zakres zagranicznych programów mobilności studentów 
i doktorantów 

WSZJK-I-MZ- 

8 

Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów i doktorantów 
w obszarach: dydaktycznym, administracyjnym oraz społecznym, 
m.in. system biblioteczno-informatyczny uczelni, system 
informatyzacji uczelni, przedsiębiorczość akademicka oraz promocja 
zawodowa studentów i absolwentów 

WSZJK-Z- 

9 

Ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów 
podyplomowych oraz uczestników kursów dokształcających, 
z zachowaniem konieczności publikowania kryteriów, przepisów 
i procedur oceny 

WSZJK-O- 

10 

Systemy informacyjne i publikowanie informacji służące 
pozyskiwaniu i poszerzaniu zakresu samowiedzy nt. 
funkcjonowania uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem 
charakterystyki procesu dydaktycznego 

WSZJK-SI- 

11 Badania ankietowe i hospitacje WSZJK-A- 
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Oznaczenie  jednostek organizacyjnych 
Wydziału w związku z funkcjonowaniem  

WSZJK i KSZJK 

SYMBOL: DATA: 
WSZJK-O-HM-2 2015-09-29 

WYDANIE: STRON: 
1/2015 2 

1. CEL  

Celem procedury WSZJK-O-HM-2 jest oznaczenie jednostek funkcjonujących na 
Wydziale Humanistycznym oraz aktualizacja podstaw prawnych w opisie 
oznaczenia jednostek organizacyjnych Wydziału Humanistycznego w związku 
z funkcjonowaniem WSZJK i KSZJK. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura oznaczenia jednostek organizacyjnych dotyczy wszystkich Instytutów 
i Katedr w strukturze Wydziału według poniższego zapisu: 
 
NR INSTYTUT/KATEDRA SYMBOL 
1 Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  KSZJK-…*-HM-DZ-… 

2 Instytut Filologii Polskiej KSZJK-…-HM-FP-… 

3 Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej KSZJK-…-HM-SW-… 

4 Instytut Filozofii KSZJK-…-HM-FZ-… 

5 Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych KSZJK-…-HM-H-… 

6 Katedra Filologii Angielskiej KSZJK-…-HM-FA-… 

7 Katedra Filologii Germańskiej KSZJK-…-HM-FG-… 

8 Ośrodek Kształcenia Metodycznego KSZJK-…- HM-OKM… 

* … oznacza symbol konkretnej procedury lub przygotowanego raportu, 
sprawozdania czy innego dokumentu wiążącego się z WSZJK. 

3. TERMINOLOGIA  

Jednostka organizacyjna Wydziału – instytut lub samodzielna katedra istniejąca 
poza danym instytutem.  

KSZJK – kierunkowy system zapewniania jakości kształcenia. 

WSZJK – wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia.  

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1  Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za 
oznaczenie jednostek organizacyjnych Wydziału. 
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5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1  Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji w ramach 
wdrażanych procedur zobowiązane są do stosowania wprowadzonych 
symboli na prowadzonej dokumentacji. 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1.  Procedura WSZJK-0-HM-1 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 
Kształcenia UWM w Olsztynie. Oznaczenie procedur. 

7. PODSTAWA PRAWNA 

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
7.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 ze zm.).  
7.2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
7.3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów 
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz.U.2011.179.1065). 
7.4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.253.1520). 
 

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE 
7.5. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie 
polityki kształcenia w Uniwersytecie. 
7.6. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 
dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia  
7.7. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

8. ZAŁĄCZNIKI  

Brak
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Procedura weryfikacji efektów 
kształcenia 

Symbol: Data: 

WSZJK-O-
HM-3 

2015-09-29 

Wydanie: Stron: 

2/2015 16 

1. CEL  

 Procedura weryfikacji efektów kształcenia (WSZJK-O-HM-3) jest jednym 
z elementów Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, wdrożonego 
na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie. Celem procedury jest określenie 
zasad i trybu weryfikacji efektów kształcenia, osiąganych przez studentów Wydziału 
w procesie kształcenia, realizowanego przez wszystkie jednostki Wydziału. 
Weryfikacja efektów kształcenia ma służyć doskonaleniu procesu kształcenia 
i dostosowaniu efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES  

Przedmiotem procedury są efekty kształcenia, osiągane przez studentów 
Wydziału Humanistycznego na poszczególnych etapach kształcenia, realizowanego 
w ramach wybranych przez studentów kierunków i specjalności, składających się na 
ofertę dydaktyczną Wydziału.  

W przypadku jednostek, które w ramach kierunku studiów oferują zajęcia 
prowadzące do uzyskania uprawnień nauczycielskich, procedura obejmuje także 
ocenę zgodności efektów kształcenia ze standardami kształcenia, przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela, a określonymi w przepisach wydanych na 
podstawie art. 9c Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. z dnia 27 lipca 2005 r. 
w późniejszymi zmianami (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365) 

Procedura zaczyna obowiązywać od  r. akad. 2015/2016. 
 
Kwestię określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia 

się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim określa Uchwała Nr 752 Senatu UWM 
z dnia 30 czerwca 2015 roku (załącznik nr 5 do niniejszej procedury).  

3. TERMINOLOGIA  

Efekt kształcenia – „zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się” (art. 2.1, pkt. 18 c, 
Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 
Kategoria wiedzy obejmuje znajomość pojęć, faktów, hipotez i teorii oraz ich 
rozumienie. 
Kategoria umiejętności obejmuje zdolności wykorzystania posiadanej wiedzy 
w rozwiązywaniu określonych zadań, tak o charakterze intelektualnym, jak 
i praktycznym. 
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Kategoria kompetencji społecznych obejmuje system postaw i zachowań, które są 
potrzebne do sprawnego funkcjonowania w środowisku społecznym.  
 

Kierunkowe efekty kształcenia – efekty kształcenia zatwierdzone przez Senat 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wchodzące w skład programu 
kształcenia na danym kierunku, z uwzględnieniem poziomu i profilu kształcenia.   

Specjalnościowe efekty kształcenia – efekty kształcenia opracowane przez 
daną jednostkę i zatwierdzone przez Radę Wydziału Humanistycznego jako 
obowiązujące dla danej specjalności.   

Przedmiotowe/modułowe efekty kształcenia – efekty kształcenia dla 
przedmiotu/modułu określone przez koordynatora danego przedmiotu/modułu. 

Przedmiot – podstawowy element programu studiów, obejmujący formy 
zajęć, któremu przypisane są zakładane efekty kształcenia oraz liczba punktów 
ECTS. 

Moduł – element programu studiów, obejmujący przedmioty lub przedmiot. 
Program kształcenia – opis obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim w Olsztynie spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wraz z programem studiów, stanowiącym 
opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania tych efektów wraz 
z przypisanymi do poszczególnych przedmiotów/modułów tego procesu punktami 
ECTS. 

Dokonując opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku, poziomu 
i profilu kształcenia uwzględnia się takie efekty, które są właściwe dla danego 
kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, odnosząc je do efektów z danego 
obszaru bądź obszarów kształcenia, z których wyodrębniony został kierunek. 
W przypadku, gdy dany kierunek studiów prowadzony jest zarówno na poziomie I, 
jak i II stopnia, efekty kształcenia dla studiów II stopnia są efektami pogłębionymi 
i poszerzonymi w stosunku do efektów z poziomu niższego. Jeśli dany kierunek 
prowadzony jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, zakładane 
efekty kształcenia dla obu tych form są takie same.  

Efekty kierunkowe muszą być zdefiniowane w taki sposób, aby możliwa była 
ich weryfikacja, czyli stwierdzenie, czy zostały one osiągnięte przez studenta 
i absolwenta. Uszczegółowienie projektowanych kierunkowych efektów kształcenia 
znajduje się w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Efekty kształcenia powinny 
być szczegółowe, konkretne, mierzalne i kompatybilne z efektami obszarowymi 
i wyczerpujące zakładane cele kształcenia. Na podstawie matrycy efektów 
kształcenia można ocenić, które efekty są realizowane w ramach wybranych 
modułów. 
  
  Weryfikacja efektów kształcenia – system działań mających na celu 
potwierdzenia osiągnięcia przez studentów projektowych efektów kształcenia 
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  
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Status dokumentu służącego weryfikacji efektów kształcenia na Wydziału 
Humanistycznym mają:  
- sylabus przedmiotu (dokument ogólnouczelniany), 
- śródsemestralne prace zaliczeniowe (w tym np. testy, prezentacje, prace 
projektowe), 
- semestralne prace zaliczeniowe i egzaminacyjne, 
- dziennik praktyk zawodowych (dokument wydziałowy), 
- protokół zaliczenia ćwiczeń/protokół egzaminacyjny, w tym potwierdzający 
przebieg egzaminu ustnego (dokument wydziałowy), 
- protokół hospitacji (dokument wydziałowy), 
- raport z semestralnych badań (auto)ewaluacyjnych, prowadzonych wśród 
pracowników i studentów Wydziału Humanistycznego (procedura wydziałowa 
WSZJK-SI-1),  
- raport z systemu antyplagiatowego, weryfikujący stopień samodzielność pisania 
prac dyplomowych (dokument ogólnouczelniany), 
- protokół egzaminu dyplomowego (dokument ogólnouczelniany), objęty 
wydziałową procedurą egzaminu dyplomowego,  
- arkusz oceny pracy dyplomowej (dokument ogólnouczelniany), 
- e-indeks (dokument ogólnouczelniany), 
- dyplom, suplement do dyplomu (wzory ogólnouczelniane),  
- zaświadczenie o ukończeniu specjalności nauczycielskiej, wydawane przez 
Ośrodek Kształcenia Metodycznego (dokument wydziałowy), 
- raport przedstawiający losy zawodowe absolwentów Wydziału. 
 
Weryfikacja efektów kształcenia powinna być prowadzona także z uwzględnieniem 
oceny infrastruktury dydaktycznej, w tym dostępu do literatury zalecanej w ramach 
kształcenia na danym kierunku, sposobu informowania studentów i innych 
zainteresowanych (kandydatów, pracodawców) oraz rzetelności i aktualności 
informacji o efektach projektowanych dla danego kierunku kształcenia.  
 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW 
PRZEPROWADZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH REALIZACJĘ 
PROCEDURY 

4.1. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za:  
a) opracowanie corocznego sprawozdania z weryfikacji założonych efektów 

kształcenia i przedstawienie go Radzie Wydziału Humanistycznego,  
b) opracowanie wzorów dokumentów wydziałowych, objętych zakresem 

procedury, 
c) opracowanie harmonogramu działań, wynikających z procedury, 

i udostępnienie go na stronach internetowych Wydziału Humanistycznego,  
d) realizację działań objętych procedurą wg harmonogramu, 
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e) publikowanie na stronach Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie 
dokumentów potwierdzających weryfikację efektów kształcenia,  
f) wdrożenie stosownych rekomendacji Wydziałowego Zespołu ds. 

Zapewniania Jakości Kształcenia, zawartych w rocznym raporcie z badań nad 
jakością kształcenia i dokumentach pokrewnych. 

 
4.2. Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za:  

a) przedłożenie Wydziałowemu Zespołowi ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 
dokonanej na koniec roku akademickiego i w porozumieniu z Radą Programową 
danej jednostki oceny efektów kształcenia na danym kierunku/specjalności,   
b) sprawną i zgodną z harmonogramem realizację zadań wynikających 

z procedury weryfikacji efektów kształcenia,  
c) nadzór nad archiwizacją prac dokumentujących weryfikację efektów 

kształcenia na poziomie danej jednostki Wydziału,  
d) opracowanie raportów odnośnie do działań służących weryfikacji efektów 

kształcenia w danej jednostce Wydziału, 
e) wszechstronną współpracę z Wydziałowym Zespołem ds. Zapewniania 

Jakości Kształcenia w zakresie przewidzianym procedurą, 
f) wdrożenie rekomendacji Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości  

Kształcenia, zawartych w rocznym raporcie z badań nad jakością kształcenia 
i dokumentach pokrewnych, a dotyczących danej jednostki organizacyjnej 
Wydziału. 

 
4.3. Rada danej jednostki organizacyjnej Wydziału jest zobowiązana do:  

a) opracowania programu kształcenia na danym kierunku/specjalności, zgodnie 
z obowiązującymi aktami prawnymi oraz opiniami interesariuszy wewnętrznych 
i zewnętrznych, bazując na efektach kierunkowych określonych przez Senat 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  
b) zatwierdzenia sylabusów przedmiotów/modułów, opracowanych przez 
poszczególnych koordynatorów, 
c) wszechstronnej współpracy z Kierunkowym Zespołem ds. Zapewniania 
Jakości Kształcenia w zakresie przewidzianym procedurą. 

 
4.4. Koordynator przedmiotu/modułu odpowiada za:  

a) opracowanie efektów kształcenia dla przedmiotu/modułu,  
b) opracowanie zasad realizacji przedmiotów/modułów, które w jednostce 

koordynuje (sylabus), zgodnie z obowiązującym w UWM wzorem, 
c) przestrzeganie zasad realizacji zajęć oraz ich ujednolicenie w przypadku, gdy 

ćwiczenia z przedmiotu realizowane są przez więcej niż jednego nauczyciela, 
d) dokonanie semestralnej analizy jakości realizacji zajęć dydaktycznych (ankieta 

ewaluacyjna pracowników i studentów) i przekazanie informacji 
Kierunkowemu Zespołowi ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 
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4.5. Nauczyciel realizujący zajęcia z danego przedmiotu/modułu jest zobowiązany 
do:  
a) przekazania studentom na początku semestru, zgodnie z Regulaminem 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych w Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Wydziałowym Systemem Oceny 
Studenta (zał. nr 1.) informacji o zasadach zaliczenia oraz kryteriach 
jakościowych i ilościowych oceny osiągnięć studentów w zakresie efektów 
kształcenia, 

b) realizacji treści kształcenia niezbędnych do uzyskania przez studenta 
zamierzonych efektów kształcenia,  

c) ocenienia indywidualnych osiągnięć studenta w zakresie projektowanych 
efektów kształcenia,  

d) dokumentowania ocen ilustrujących  indywidualne osiągnięcia studentów 
w zakresie efektów kształcenia, a także archiwizacji w/w dokumentacji (zał. nr 
2), 

e) współpracy z koordynatorem przedmiotu/modułu w zakresie doskonalenia 
procesu kształcenia w ramach przedmiotu/modułu.   

 
4.6. Właściwy Prodziekan Wydziału Humanistycznego odpowiada za 
wprowadzenie i realizację procedury we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
Wydziału.  
 
4.7.   Administratorzy stron internetowych Wydziału odpowiadają za 
publikowanie na stronach internetowych treści dotyczących realizacji procedury, 
a udostępnionych przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 
 

5. OPIS ZASAD OPRACOWANIA I  WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

5.1.  Kierunkowe efekty kształcenia realizowane są w ramach poszczególnych 
przedmiotów/modułów występujących w planie studiów danego kierunku. Każdy 
z przedmiotów/modułów realizuje część efektów kierunkowych w taki sposób, żeby 
w rezultacie końcowym uzyskane zostały wszystkie zaplanowane efekty kształcenia.  
5.1.1.  Efekty przedmiotowe/modułowe projektowane są na etapie tworzenia 
programu kształcenia, zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi UWM.  
5.1.2. Efekty przedmiotowe/modułowe mogą ulegać zmianie, pod warunkiem, że 
zmiany zostaną wprowadzone przed rozpoczęciem danego modułu do:  
a) sylabusów opisujących przebieg kształcenia w zakresie danego 
przedmiotu/modułu,  
b) matrycy efektów przedstawiającej bezpośrednie powiązania poszczególnych 
przedmiotów/modułów kształcenia z zaplanowanymi efektami kierunkowymi; 
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matryca stanowi jeden z elementów programu kształcenia, a jej wzór jest określony 
przez odpowiednie wewnętrzne akty prawne UWM.  
5.1.3. Za przygotowanie efektów przedmiotowych/modułowych, ich wprowadzenie 
do sylabusów oraz ewentualną modyfikację odpowiadają rady jednostek oraz 
koordynatorzy danego przedmiotu/modułu. 
5.2.  Zestaw kierunkowych efektów przygotowany przez radę jednostki 
i koordynatora przedmiotu/modułu ocenia Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania 
Jakości Kształcenia. Ocenie podlega strona merytoryczna planowanych rezultatów, 
ich zgodność z ustaleniami nadrzędnymi, a także poprawność formalna.  
5.3.   Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania 
Jakości Kształcenia i konsultacjami z interesariuszami zewnętrznymi, kierunkowe 
efekty kształcenia są opiniowane i zatwierdzane przez Wydziałowy Zespół ds. 
Zapewniania Jakości Kształcenia oraz przez Radę Wydziału Humanistycznego, 
a następnie kierowane na posiedzenie Senatu UWM w terminie określonym 
właściwymi wewnętrznymi aktami prawnymi Uczelni. 
5.4.   Szczegółowe zasady oceny studentów w obszarze wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych na Wydziale Humanistycznym reguluje Wydziałowy 
System Oceny Studenta (WSOS, zał. 1.). WSOS opisuje zasady obowiązujące podczas 
egzaminów i zaliczeń przedmiotów, które nie kończą się egzaminem.  
5.5.  Sposób weryfikacji efektów kształcenia, których osiągnięciu mają służyć zajęcia 
z danego przedmiotu/modułu, opisany jest w sylabusie tego przedmiotu/modułu, 
udostępnianym studentowi zarówno bezpośrednio przez prowadzącego zajęcia, jak 
też pośrednio w formie elektronicznej (system USOS). 
5.6. Sposób weryfikacji efektów kształcenia, jakich uzyskaniu służą praktyki 
zawodowe, określony jest przez obowiązujący na Wydziale Regulamin praktyk, 
zatwierdzony przez Ośrodek Kształcenia Metodycznego oraz udostępniany przez 
opiekunów praktyk i OKM.  
5.7.  Obowiązujące na Wydziale procedury dyplomowania opisują przebieg realizacji 
procesu dyplomowania, w tym: zgłaszania i zatwierdzania tematów prac 
dyplomowych, zasady prowadzenia seminariów dyplomowych, składania prac 
dyplomowych i ich recenzowania oraz przebiegu egzaminu dyplomowego. 
5.8. Na potrzeby weryfikacji efektów kształcenia prowadzony jest także monitoring 
losów zawodowych absolwentów.   
 
6. ARCHIWIZACJA PRAC STUDENTÓW 
6.1. Wszelkie prace zaliczeniowe, egzaminacyjne i projektowe oraz inne materiały, 
które mogą stanowić dowód osiągnięcia przez studenta projektowanych 
w programie kształcenia efektów kształcenia, podlegają obowiązkowi archiwizacji. 
Prace studentów podlegają archiwizacji przez okres 3 lat kalendarzowych od 
zakończenia zajęć z danego przedmiotu/modułu, a w przypadku egzaminów 
w ciągu 3 lat kalendarzowych od zakończenia semestru, w którym się odbyły.  
6.2. Szczegółowe zasady archiwizacji prac określa załącznik nr 2 do nn. procedury. 
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7. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

7.1.  Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia  
7.2.  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  
7.3.  Zarządzeniu Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
7.4. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi 
zmianami. 
7.5. 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. 
7.6. 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. 
7.6. Rozporządzenie Ministra ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 
2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela.  
7.7. 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. 
7.8. Uchwała nr 752 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, warunków i trybu 
potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie.  
 
8. ZAŁĄCZNIKI  
Załącznik nr 1 – Wydziałowy System Oceny Studenta 

Załącznik nr 2 – Zasady archiwizacji prac studentów 

Załącznik nr 3 – Protokół egzaminu ustnego (nie dotyczy praktycznej nauki języka).  

Załącznik nr 4  - Protokół egzaminu ustnego (praktyczna nauka języka) 

Załącznik nr 5 – Uchwała nr 752 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku.  
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Załącznik nr 1 
 

WYDZIAŁOWY SYSTEM OCENY STUDENTA 
 

 
Wydziałowy System Oceny Studenta (WSOS) służy ujednoliceniu obowiązujących 
na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie zasad oceny studentów. Tworzą 
go wymagania, jakie należy spełnić, by uzyskać zaliczenie bądź zdać egzamin: 
 

1. Wymagania stosowane w przypadku przedmiotów kończących się 
egzaminem 

 
1.1. Egzamin może mieć formę pisemną bądź ustną. Informacja o formie 

egzaminu zawarta jest w programie kształcenia. W trakcie pierwszych 
zajęć z danego przedmiotu student ma prawo być poinformowanym o 
formie egzaminu.   

1.2. Na egzaminatorze spoczywa obowiązek archiwizacji prac 
egzaminacyjnych zgodnie z obowiązującą na Wydziale procedurą. 

1.3. Student ma prawo do zapoznania się ze swoją pisemną pracą 
egzaminacyjną i protokołem egzaminu ustnego w terminie 14 dni od 
przeprowadzenia egzaminu. 

1.4. Aby uzyskać ocenę pozytywną student powinien wykazać się 
przynajmniej dostatecznym opanowaniem zarówno wiedzy z zakresu 
literatury podstawowej, przedstawionej w sylabusie przedmiotu 
i przekazanej mu podczas zajęć, jak i umiejętności, wynikających 
z przyswojenia w/w wiedzy teoretycznej, czy też kompetencji 
społecznych, nabywanych podczas zajęć i w trakcie przygotowania się 
do nich.  

1.5. Jeśli dany przedmiot realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń, 
student musi uzyskać zaliczenie ćwiczeń, by mógł przystąpić do 
egzaminu z danego przedmiotu. 

 
2. Wymagania stosowane w przypadku zaliczenia ćwiczeń. 

Aby uzyskać zaliczenie, student powinien: 
2.1. sprostać minimalnym wymaganiom określonym przez prowadzącego 

zajęcia. 
2.2. aktywnie uczestniczyć w zajęciach, angażując się we wszelkie formy 

i metody pracy przewidziane w programie zajęć, 
2.3. systematycznie uczęszczać na zajęcia, będąc do nich merytorycznie 

przygotowanym,  
2.4. postępować zgodnie z zasadami ochrony własności intelektualnej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
ZASADY ARCHIWIZACJI PRAC STUDENTÓW 

 
1. Na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie pod pojęciem prac studentów 

rozumiane są: 
a) śródsemestralne kolokwia, testy, sprawdziany, prace projektowe itp. 
b) zaliczeniowe i egzaminacyjne prace pisemne, 
c) prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie), 
d) inne materiały, które potwierdzają zdobycie założonych w programie 

kształcenia efektów kształcenia. 
2. Osoba prowadząca zajęcia z danego przedmiotu ma obowiązek archiwizacji 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych, pisemnych prac studentów przez 3 lata 
kalendarzowe od zakończenia zajęć z danego przedmiotu, a w wypadku 
egzaminu pisemnego w ciągu 3 lat kalendarzowych od zakończenia semestru, 
w którym się odbył.  

3. W okresie dwóch tygodni od otrzymania oceny pracy student ma prawo wglądu 
do swojej pracy. 

4. Prowadzący przechowuje pisemne prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu 
ustnego w ciągu 3 lat kalendarzowych od zakończenia semestru, w którym odbył 
się dany egzamin.  
Prace powinny być opisane i przechowywane przez prowadzącego zajęcia 
w sposób umożliwiający ich identyfikację (nazwa kierunku, numer semestru, 
nazwa przedmiotu) i niezwłoczne w razie potrzeby udostępnienie właściwym 
organom.  
Dopuszcza się dostarczenie przez prowadzącego zajęcia prac w wersji 
elektronicznej, opisanej analogicznie do prac składanych w formie pisemnej. 

5. Zasady archiwizacji prac dyplomowych określa procedura dyplomowania.  
6. Po upływie terminów przechowywania prac studentów mogą one podlec 

utylizacji.  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

PROTOKÓŁ EGZAMINU USTNEGO  
(NIE DOTYCZY PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA) 

 
KIERUNEK: ……………………………………………………........................ 

SPECJALNOŚĆ: …………………………………………………...................... 

ROK STUDIÓW / SEMESTR: ……………………………………....................... 

ROK AKADEMICKI: …………………………………………............................ 

PRZEDMIOT: ……………………………………………………...................... 

DATA EGZAMINU: ………………………………………………..................... 

NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA:  …………………………………..................... 

 
Treść pytania Ocena 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
 
Ostateczna ocena z egzaminu: …………………………. 
 
 
 

                                        ………………………………. 
                                                                                   podpis egzaminatora  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

PROTOKÓŁ EGZAMINU USTNEGO  
(PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA) 

 
KIERUNEK: ……………………………………………………............................. 

SPECJALNOŚĆ: …………………………………………………............................ 

ROK STUDIÓW / SEMESTR: …………………………………….............................. 

ROK AKADEMICKI.: …………………………………………................................. 

PRZEDMIOT: …………………………………………………................................ 

DATA EGZAMINU: ……………………………………………............................... 

NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA:  …………………………………............................ 

TEMAT(Y): ……………………………………………………............................... 

................................................................................................................................. 

  LICZBA PUNKTÓW 

 

OCENIANE ELEMENTY WYPOWIEDZI 
I 

EGZAMINATOR 
II 

EGZAMINATOR 
III 

EGZAMINATOR 

1. Treść wypowiedzi.  2 – 3 – 4 – 5 2 – 3 – 4 – 5 2 – 3 – 4 – 5 

2. 
Struktura wypowiedzi, spójność i 
logika. 

2 – 3 – 4 - 5  2 – 3 – 4 – 5 2 – 3 – 4 – 5 

3. Płynność wypowiedzi. 2 – 3 – 4 - 5 2 – 3 – 4 – 5 2 – 3 – 4 – 5 

4. Poprawność językowa. 2 – 3 – 4 - 5 2 – 3 – 4 – 5 2 – 3 – 4 – 5 

5. 
Bogactwo środków językowych i 
struktur (płaszczyzna leksykalna i 
gramatyczna). 

2 – 3 – 4 - 5 2 – 3 – 4 – 5 2 – 3 – 4 – 5 

6. Wymowa. 2 – 3 – 4 - 5 2 – 3 – 4 – 5 2 – 3 – 4 – 5 

ŚREDNIA OCENA POSZCZEGÓLNYCH 

EGZAMINATORÓW 
 
 

 
 

 
T 

 WYNIK KOŃCOWY (ŚREDNIA 

ARYTMETYCZNA POWYŻSZYCH OCEN)  
 

 
 
Ostateczna ocena z egzaminu: …………………………. 
 
………………………     …………………………….. …………………….……… 
 podpis egzaminatora           podpis egzaminatora      podpis egzaminatora 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
UCHWAŁA  Nr  752 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów               

uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
 
Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się,              
co następuje: 

 
§ 1 

Określa się zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się                         
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwane dalej Zasadami, 
stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2 

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi i dziekanom wydziałów. 
  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

    
Przewodniczący Senatu 

Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 
Załącznik do Uchwały Nr 752 

z dnia 30 czerwca 2015 roku 
 

ZASADY, WARUNKI I TRYB POTWIERDZANIA  
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE 
 

§ 1 
Użyte w Zasadach określenia oznaczają: 

1) PEU - potwierdzenie efektów uczenia się, 
2) Kandydat - osoba zainteresowana potwierdzeniem efektów uczenia się, 
3) Punkt Informacji PEU - pełniący rolę pierwszego kontaktu w procedurze PEU 

na poziomie uczelni, 
4) Asesor - Wydziałowy Asesor PEU - koordynator PEU na wydziale, 

posiadający szeroką wiedzę na temat programów kształcenia, kierunków, 
poziomów i profili prowadzonych na wydziale oraz sposobów weryfikacji 
efektów kształcenia, prowadzonych dla poszczególnych kierunków 
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i przedmiotów/modułów; powoływany na wydziale przez Dziekana spośród 
nauczycieli akademickich ze stopniem co najmniej doktora, 

5) Komisja Wydziałowa - Wydziałowa Komisja ds. PEU przeprowadzająca 
formalne postępowanie PEU na podstawie rekomendacji i dokumentów 
przekazanych przez Asesora,  

6) Komisja Uczelniana - Uczelniana Komisja ds. PEU, pełniąca rolę organu 
odwoławczego dla postanowień wydanych przez Komisje Wydziałowe.  
 

§ 2 
1. Potwierdzenie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych 

efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów 
oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób 
i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych.  

2. Efekty uczenia się mogą być potwierdzane przez wydział, który posiada co 
najmniej pozytywną ocenę programową na kierunku, dla którego potwierdzane 
są efekty uczenia się, a w przypadku braku takiej oceny – posiadający 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru 
kształcenia i dziedziny, do których przyporządkowany jest ten kierunek.  

3. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone: 
1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia - osobie 

posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia 
zawodowego, 

2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - osobie 
posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy 
lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego 
stopnia, 

3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia - osobie posiadającej tytuł zawodowy 
magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia 
zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych 
studiów magisterskich. 

4. Przez doświadczenie zawodowe, o którym mowa w ust. 3 należy rozumieć 
udokumentowane doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, 
wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności 
gospodarczej. Doświadczenie zawodowe nie musi być zbieżne z kierunkiem 
studiów, dla którego potwierdzane będą efekty uczenia się. Wskazane okresy 
doświadczenia zawodowego nie muszą być uzyskane w sposób ciągły. 

5. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących 
do procedury PEU nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego 
doświadczenia zawodowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1. 

6. Efektów uczenia się nie potwierdza się dla kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa  
i weterynarii. 

7. Uniwersytet nie honoruje dokumentów z procedur PEU przeprowadzonych 
w innych uczelniach. 

8. PEU może prowadzić do przyjęcia na studia realizowane w Uniwersytecie. 
9. PEU prowadzone jest na wniosek Kandydata. Wniosek powinien zawierać 

informacje o zdobytej poza systemem studiów wiedzy, umiejętnościach 
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i kompetencjach społecznych, doświadczeniu zawodowym oraz wskazywać 
kierunek i formę studiów oraz poziom i profil kształcenia, dla którego 
potwierdzane będą efekty uczenia się.   

10. Na przeprowadzenie procedury PEU zawierana jest z Kandydatem umowa, 
w której określa się koszty postępowania. 

11. PEU procedowane jest na poziomie przedmiotowych/modułowych efektów 
kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia zakładanych dla kierunku, 
poziomu i profilu kształcenia.  

12. Uznanie efektów uczenia się prowadzi do zaliczenia przedmiotu/modułu, dla 
którego zakładane efekty kształcenia zostały potwierdzone efektami uczenia się. 
Zaliczenie jest równoważne z wymaganiami określonymi dla danego 
przedmiotu/modułu w programie i planie studiów (wraz z przypisanymi 
punktami ECTS).  

13. W procedurze PEU prowadzącej do przyjęcia Kandydata na studia II stopnia 
weryfikowane są także efekty kształcenia wymagane od Kandydatów na studia 
II stopnia na dany kierunek stuków. 

14. W wyniku PEU można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS wymaganych 
do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej określonemu poziomowi kształcenia 
na danym kierunku i profilu kształcenia. 

15. PEU prowadzone jest w sposób ciągły, w miarę zgłaszania się Kandydatów, 
z czynnym ich udziałem na każdym etapie tego procesu.  

16. Po zakończeniu procesu PEU Kandydat otrzymuje postanowienie komisji  
o potwierdzeniu efektów uczenia się. 

17. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przyjętych  
w wyniku PEU nie może przekraczać 20% ogólnej liczby studentów na tym 
kierunku, poziomie i profilu kształcenia.   

 
§ 3 

1. DO ZADAŃ PUNKTU INFORMACJI PEU NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI: 
1) wyjaśnienie Kandydatowi zasad, warunków i trybu postępowania przy 

potwierdzaniu efektów uczenia się, 
2) weryfikacja spełniania warunków formalnych, 
3) wskazanie sposobów postępowania w procedurze PEU, 
4) skierowanie do właściwego Asesora Wydziałowego PEU, 
5) współpraca z Asesorami w zakresie wymagań stawianych Kandydatom na 

określonym kierunku studiów, 
6) aktualizowanie informacji ogólnych o procedurze PEU i publikowanie ich na 

stronie internetowej Uniwersytetu. 
2. DO ZADAŃ ASESORA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI: 

1) przyjęcie wniosku Kandydata i uruchomienie procedury PEU na wydziale, 
2) porównanie zgodności wskazanych przez Kandydata efektów uczenia się 

z efektami kształcenia dla wskazanego kierunku, profilu i poziomu 
kształcenia,  

3) weryfikacja i analiza dokumentów i dowodów wskazujących na osiągnięcie 
przez Kandydata efektów uczenia się, a w przypadku stwierdzenia braków 
lub niezgodności wskazanie sposobów ich uzupełnienia, 

4) określenie kosztów postępowania PEU i przygotowanie umowy 
z Kandydatem,  
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5) przeprowadzenie z udziałem koordynatorów poszczególnych przedmiotów 
(albo we współpracy z innymi pracownikami wydziału, ze stopniem co 
najmniej doktora, zgodnie z zakresem prowadzonych przez nich 
przedmiotów) egzaminów, rozmów podlegających ocenie, obserwacji, 
symulacji, oceny wytworów pracy, mogących potwierdzić efekty uczenia się 
Kandydata,  

6) bezpośredni kontakt z Kandydatem w trakcie przeprowadzania PEU, 
7) udzielanie Kandydatowi informacji zwrotnych na każdym etapie 

prowadzonego postępowania, 
8) umożliwienie Kandydatowi uzupełnienia dokumentacji w zakresie 

niezbędnym do PEU, 
9) rekomendacja Komisji Wydziałowej uznanie efektów uczenia się 

w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów/modułów przewidzianych 
w programie i planie studiów danego kierunku. 

10) tworzenie list rankingowych Kandydatów do przyjęcia na studia w wyniku 
PEU, odrębnie dla każdego kierunku i poziomu kształcenia na podstawie 
postanowień komisji, 

11) przedstawienie dziekanowi propozycji liczby Kandydatów do przyjęcia 
w wyniku PEU, uwzględniającej aktualną strukturę studentów na 
poszczególnych latach studiów danego kierunku, poziomu i formy 
kształcenia, 

12) prowadzenie dokumentacji z prowadzonego postępowanie PEU. 
3. WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. PEU 

1) Przeprowadza formalne postępowanie PEU na podstawie rekomendacji 
i dokumentów przekazanych przez Asesora, a po zakończeniu postępowania 
wydaje pisemne postanowienie o potwierdzeniu efektów uczenia się, 
wskazując, jakie przedmioty/moduły i na jaką ocenę uznano za zaliczone, 
a przy weryfikacji negatywnej, jakie przedmioty/moduły będące częścią 
procedury PEU nie zostały zaliczone i co było tego powodem.  

2) Postanowienie Komisji Wydziałowej może być merytoryczną podstawą do 
przyjęcia na studia w wyniku PEU.  

3) Komisja Wydziałowa składa się z 3 osób, w tym z Prodziekana właściwego  
ds. kształcenia, który pełni rolę przewodniczącego.  

4) Komisję Wydziałową powołuje Dziekan spośród nauczycieli akademickich  
ze stopniem co najmniej doktora.  

5) Komisja Wydziałowa może na każdym etapie procedowania zasięgać 
dodatkowych opinii Asesora.  

4. UCZELNIANA KOMISJA DS. PEU 
1) Komisja Uczelniana składa się z 3 osób, w tym z Prorektora właściwego  

ds. kształcenia, który pełni rolę przewodniczącego. 
2) Uczelnianą Komisję ds. PEU powołuje Rektor. 
3) Uczelniana Komisja ds. PEU prowadzi postępowanie na podstawie 

dokumentów i dowodów, które były przedmiotem prac Komisji Wydziałowej. 
Na tym etapie postępowania wyklucza się możliwość uzupełniania przez 
Kandydata dokumentacji i dowodów.   

 
§ 4 

1. Punkt Informacji PEU na bieżąco publikuje na stronie internetowej Uniwersytetu 
informacje o ogólnych zasadach dotyczących potwierdzania efektów uczenia się 
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oraz wykaz kierunków, na których możliwe jest przeprowadzenie procedury 
PEU. 

2. Procedura PEU jest wszczynana po złożeniu przez Kandydata wniosku 
o potwierdzenie wskazanych efektów uczenia się, podpisaniu umowy 
i wniesieniu opłaty.  

3. Asesor na bieżąco informuje Kandydata o przebiegu postępowania, ustalając 
w sposób uzgodniony z Kandydatem metody, formy i terminy weryfikacji 
efektów uczenia się. 

4. Wszelkie uzgodnienia między Asesorem a Kandydatem, w tym 
wyszczególnienie metod, form i terminów weryfikacji efektów uczenia się są 
potwierdzane pisemnie przez Asesora i Kandydata. 

5. W postępowaniu dotyczącym PEU weryfikowana jest faktyczna wiedza, 
umiejętności i kompetencje. Dokumentacja dołączona do wniosku ma charakter 
uzupełniający, potwierdzający proces uczenia się oraz zdobyte doświadczenie 
zawodowe. 

6. Wszystkie czynności w procedurze PEU wykonywane są bez zbędnej zwłoki. 
7. Wysokość opłat za przeprowadzenie PEU ustalana jest przez Rektora.  
8. W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się Kandydata na ustalone 

procedury weryfikacyjne – procedura zostaje przerwana, następuje rozwiązanie 
umowy.    

9. Kandydat ma prawo do odwołania się od postanowienia Komisji Wydziałowej 
w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odwołanie od postanowienia Komisji 
Wydziałowej Kandydat składa do Asesora. Może ono dotyczyć wyłącznie 
weryfikacji efektów wskazanych we wniosku Kandydata.  

10. Postanowienie Uczelnianej Komisji ds. PEU jest ostateczne.  
11. Po pozytywnym przejściu procedury PEU Kandydat może złożyć do dziekana 

wniosek o przyjęcie na studia, dołączając komplet dokumentów wymaganych od 
kandydatów na studia, określonych uchwałą Senatu w sprawie zasad rekrutacji 
na studia w danym roku akademickim. 

12. W przypadku, gdy liczba Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia 
w wyniku PEU na dany kierunek, poziom i profil kształcenia przekracza 
dopuszczalny formalny limit, Asesor tworzy listę rankingową Kandydatów 
według liczby punktów ECTS uzyskanych w wyniku PEU. Kandydaci 
z najwyższą liczbą punktów ECTS są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

13. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do przyjęcia na studia w wyniku 
PEU wynosi 30. 

14. Decyzję o przyjęciu na studia w wyniku PEU podejmuje dziekan, wskazując 
semestr studiów. 

15. Osoba przyjęta na studia w wyniku PEU uzyskuje status studenta z chwilą 
immatrykulacji i złożenia ślubowania.  

16. Dla osób przyjętych na studia w wyniku PEU postanowienie Komisji 
Wydziałowej lub Komisji Wydziałowej i Komisji Uczelnianej oraz dokumentacja 
postępowania PEU przechowywana jest w teczce studenta. 

17. W przypadku nieprzyjęcia Kandydata na studia w wyniku PEU postanowienie 
Komisji Wydziałowej lub Komisji Wydziałowej i Komisji Uczelnianej oraz 
dokumentację postępowania PEU przechowuje dziekanat, przez okres 1 roku.  

18. Kopię postanowienia o uznaniu efektów kształcenia oraz decyzji o przyjęciu na 
studia w wyniku PEU przekazywane są przez Asesora do Punktu Informacji 
PEU. 
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Przydział prac dyplomowych do jednostek organizacyjnych 
Wydziału 

Symbol: Data: 
WSZJK-PD-

HM-1 
2015-09-29 

Wydanie: Stron: 
1/2015 2 

1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PD-HM-1 jest aktualizacja podstawy prawnej i ustalenie zasad 
przydziału prac dyplomowych w jednostkach organizacyjnych Wydziału Humanistycznego. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich rodzajów studiów. Obejmuje swym zakresem V semestr 
studiów pierwszego stopnia oraz I i II semestr studiów drugiego stopnia. 

3. TERMINOLOGIA  

Praca dyplomowa (PD) – praca licencjacka lub magisterska realizowana w jednostce 
organizacyjnej Wydziału.  

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1  Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału odpowiadają za 
wyznaczenie pracowników we własnej jednostce organizacyjnej Wydziału, mających 
pełnić obowiązki opiekuna dyplomantów. 

4.2 Rada Naukowa jednostki organizacyjnej Wydziału odpowiada za zatwierdzenie 
tematów prac dyplomowych. 

4.1   Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów nadzorują procedury 
związane z wyznaczeniem opiekunów dyplomantów oraz z zatwierdzeniem 
tematów prac dyplomowych jednostkach organizacyjnych Wydziału. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1.   Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału w oparciu o liczbę 
studentów na V semestrze studiów pierwszego stopnia oraz na I semestrze studiów 
drugiego stopnia określają liczbę prac dyplomowych w danym roku akademickim 
równą liczbie studentów na danym semestrze. 

5.2. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału przed rozpoczęciem 
nowego roku akademickiego wyznaczają pracowników we własnej jednostce 
organizacyjnej Wydziału, mających pełnić obowiązki opiekuna dyplomantów, 
uwzględniając poniższe założenia: 
a/ opiekunem dyplomantów na pierwszym i drugim stopniu studiów jest nauczyciel 
akademicki posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego. 
W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Rady Wydziału, opiekunem 
dyplomantów na pierwszym i drugim stopniu studiów może być nauczyciel 
akademicki ze stopniem doktora; 
b/ opiekunem dyplomantów może być nauczyciel akademicki niebędący 
pracownikiem Wydziału Humanistycznego po uzyskaniu zgody dziekana 
Wydziału.  

5.3.  Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału przeprowadzają 
procedurę wyboru opiekunów dyplomantów przez studentów z zachowaniem 
zasady proporcjonalności. Termin wyboru opiekuna, włącznie z ewentualnymi 
zmianami, nie może przekroczyć czterech tygodni od rozpoczęcia nowego roku 
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akademickiego. Po przekroczeniu terminu czterech tygodni dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych Wydziału przydzielają dyplomantów, którzy nie dokonali 
wyboru, opiekunom z najmniejszą liczbą dyplomantów.  

5.4. Opiekunowie dyplomantów ustalają tematy prac dyplomowych swoim 
dyplomantom i przekazują ich pisemny wykaz do odpowiednich dyrektorów lub 
kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału w terminie nie późniejszym niż 
do 30 listopada. Tematy prac powinny być adekwatne do kierunku studiów 
i problematyki, w której specjalizuje się dany opiekun. 

5.5.  Rada Naukowa jednostki organizacyjnej Wydziału zatwierdza tematy prac 
dyplomowych w terminie:  
a/ do końca V semestru studiów pierwszego stopnia; 
b/ do końca III semestru studiów drugiego stopnia.  
Wykaz tematów prac dyplomowych jest przekazywany prodziekanom 
odpowiedzialnym za prowadzenie toku studiów.  

5.6.  Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów nadzorują procedurę 
przydziału prac dyplomowych i podejmują decyzje w sprawach nieopisanych 
w niniejszym opisie postępowania. 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1. WSZJK-PD-HM-2 REJESTR DYPLOMANTÓW I TEMATÓW PRAC 
6.2. WSZJK-PD-HM-3 Egzamin dyplomowy 

7. PODSTAWA PRAWNA 

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
7.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 ze zm.).  
7.2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
7.3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów 
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz.U.2011.179.1065). 
DOKUMENTY WEWNĘTRZNE 
7.4. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie 
polityki kształcenia w Uniwersytecie. 
7.5. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia  
7.6. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
7.7. 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. 
7.8. Regulamin studiów UWM w Olsztynie. 
 

8. ZAŁĄCZNIKI  

Brak. 



 1

Rejestr dyplomantów i tematów prac 
Symbol: Data: 

WSZJK-PD-
HM-2 

2015-09-29 

Wydanie: Stron: 

1/2015 3 

1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PD-HM-2 jest aktualizacja podstaw prawnych i ustalenie 
zasad prowadzenia rejestru dyplomantów i tematów ich prac dyplomowych. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich rodzajów studiów. Obejmuje swym zakresem 
studentów przygotowujących prace dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia. 

3. TERMINOLOGIA  

Rejestr tematów prac dyplomowych – wykaz tematów prac dyplomowych 
realizowanych aktualnie w jednostce organizacyjnej Wydziału (według załączonego 
wzoru), zawierających dane opiekuna (promotora pracy) i dyplomanta oraz temat 
realizowanej pracy dyplomowej. 

Lista dyplomantów – wykaz dyplomantów piszących prace dyplomowe u danego 
opiekuna (promotora pracy). 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1  Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału odpowiadają 
za prowadzenie rejestru tematów prac dyplomowych i listy dyplomantów 
w macierzystej jednostce organizacyjnej Wydziału. 

4.2 Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za  
nadzór nad procedurą. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1  Opiekun dyplomantów (promotor pracy) jest zobowiązany prowadzić listę 
dyplomantów wraz z zaakceptowanymi tematami prac dyplomowych. 

5.2 Temat pracy dyplomowej zaakceptowany przez opiekuna dyplomantów 
i zatwierdzony przez Radę Naukową jednostki organizacyjnej Wydziału 
podlega zmianie jedynie w szczególnych i uzasadnionych przypadkach. 
Zmianę tematu opiekun dyplomantów (promotor pracy) zgłasza dyrektorowi 
lub kierownikowi w macierzystej jednostce organizacyjnej Wydziału.  
Zmiana tematu nie może być dokonana w terminach późniejszych, niż: 
a/ na studiach pierwszego stopnia – przed zakończeniem piątego semestru; 
b/ na studiach drugiego stopnia – przed zakończeniem semestru trzeciego. 

5.3 Dyrektorzy i kierownicy Jednostek Organizacyjnych Wydziału są 
zobowiązani do prowadzenia rejestru wszystkich list dyplomantów 
przygotowujących pracę dyplomową w danej jednostce organizacyjnej 
Wydziału.  
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5.4 W przypadku zmiany opiekuna dyplomantów (promotora pracy) student 
zobowiązany jest również do zmiany tematu pracy.  

 
6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 
6.1. WSZJK-PD-HM-1 - Przydział prac dyplomowych do jednostek organizacyjnych 
Wydziału 
6.2. WSZJK-PD-HM-3 – Egzamin dyplomowy 
 

7. PODSTAWA PRAWNA 

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
7.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 ze zm.).  
7.2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
7.3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów 
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz.U.2011.179.1065). 
 
DOKUMENTY WEWNĘTRZNE 
7.4. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie 
polityki kształcenia w Uniwersytecie. 
7.5. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia  
7.6. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
7.7. Regulamin studiów UWM w Olsztynie. 
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8. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1 

 
Wzór 

Rejestr tematów prac dyplomowych 

Lp. Imię i nazwisko 

opiekuna 

Temat pracy Imię i nazwisko 

dyplomanta 

Rodzaj i rok studiów 
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Egzamin dyplomowy 
Symbol: Data: 

WSZJK-PD-
HM-3 

2015-09-29 

Wydanie: Stron: 

1/2015 2 

1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PD-HM-3 jest aktualizacja podstaw prawnych i ustalenie 
zasad składania egzaminu dyplomowego przez dyplomantów. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich rodzajów studiów. Obejmuje swym zakresem 
studentów przygotowujących prace dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia. 

3. TERMINOLOGIA  

Praca dyplomowa (PD) – praca licencjacka lub magisterska realizowana w jednostce 
organizacyjnej Wydziału.  

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1  Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału odpowiadają 
za przeprowadzenie, zgodnie z Regulaminem Studiów i przyjętymi zasadami 
na Wydziale, egzaminu dyplomowego w macierzystej jednostce 
organizacyjnej Wydziału. 

4.2 Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za  
nadzór nad procedurą. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1  Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan Wydziału w oparciu o 
propozycje terminów wnioskowane przez dyrektorów lub kierowników 
jednostek organizacyjnych Wydziału.  

5.2 Wnioski jednostek organizacyjnych Wydziału z propozycjami terminów 
egzaminu dyplomowego powinny zostać przedstawione dziekanowi 
Wydziału zgodnie z corocznym zarządzeniem Dziekana w tej sprawie.  

5.3 Student zobowiązany jest w terminie zgodnym z corocznym zarządzeniem 
Dziekana w tej sprawie przed ustalonym egzaminem (obroną) dostarczyć do 
dziekanatu dokumentację wyszczególnioną w decyzji Dziekana na dany rok 
akademicki pod rygorem wstrzymania egzaminu dyplomowego 
i wyznaczenia nowego terminu.   

5.4.  Egzamin dyplomowy przeprowadza się według następujących zasad: 
a/ komisja egzaminacyjna powinna składać się co najmniej z trzech osób: 
promotora, recenzenta oraz przewodniczącego; 
b/ jeśli promotorem i recenzentem są nauczyciele akademiccy ze stopniem 
doktora, przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powinien być nauczyciel 
akademicki co najmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego; 
C/ jeśli promotor lub recenzent posiadają stopień doktora, przewodniczącym 
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komisji egzaminacyjnej może być nauczyciel akademicki ze stopniem doktora 
pod warunkiem piastowania przez niego funkcji zastępcy dyrektora, zastępcy 
kierownika katedry lub prodziekana. 

 
6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 
6.1. WSZJK-PD-HM-1 - Przydział prac dyplomowych do jednostek organizacyjnych 
Wydziału 
6.2. WSZJK-PD-HM-2 Rejestr dyplomantów i tematów prac 

7. PODSTAWA PRAWNA 

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
7.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 ze zm.).  
7.2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
7.3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów 
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz.U.2011.179.1065). 
 
DOKUMENTY WEWNĘTRZNE 
7.4. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie 
polityki kształcenia w Uniwersytecie. 
7.5. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia  
7.6. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
7.7. Regulamin studiów UWM w Olsztynie. 
7.8. 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. 
7.9. 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. 
7.10. Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia 
wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”  
7.11. Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie elektronicznego 
archiwum prac dyplomowych  
7.12. Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie procedury 
antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów 

8. ZAŁĄCZNIKI  

Brak. 
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Aktualizacja  
programów studiów  

SYMBOL: DATA: 
WSZJK-PS-K-

HM-1 
2015-09-29 

WYDANIE: STRON: 
1/2015 2 

1. CEL  

Celem procedury WSZJK-PS-K-HM-1 jest kodyfikacja zasad konstruowania i 
aktualizacji programów studiów na Wydziale Humanistycznym. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy wszystkich wprowadzanych lub aktualizowanych programów 
studiów (pierwszego i drugiego stopnia; stacjonarnych i niestacjonarnych). 

3. TERMINOLOGIA  

Program studiów – plan studiów w postaci harmonogramu zajęć ujęty w formie 
tabelarycznej, obejmujący cały cykl studiów i zawierający nazwy prowadzonych 
przedmiotów, ich kody, punktację ECTS, zasady zaliczenia.  

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1  Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr odpowiadają za dostarczenie 
Prodziekanom odpowiedzialnym za prowadzenie toku studiów 
opracowanych – zgodnie z wytycznymi MNiSW – programów studiów w 
terminach wskazanych przez Dziekana Wydziału. 

4.2 Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów odpowiadają za 
sprawdzenie zgodności programów studiów z wytycznymi MNiSW i 
wewnętrznymi aktami prawnymi. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1  Dyrektorzy Instytutów i Kierownicy Katedr dostarczają Prodziekanom 
odpowiedzialnym za prowadzenie toku studiów opracowanych – zgodnie z 
wytycznymi MNiSW – programów studiów w terminach wskazanych przez 
Dziekana Wydziału. 

5.2 Prodziekan odpowiedzialny za prowadzenie toku studiów przedkłada 
programy studiów na Radzie Wydziału. 

5.3 Rada Wydziału zatwierdza przedłożone przez Prodziekana 
odpowiedzialnego za prowadzenie toku studiów programy studiów w 
pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w terminie ustalonym na 
Senackiej Komisji Dydaktycznej.  

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 

6.1.  WSZJK-O-HM-3 – Procedura weryfikacji efektów kształcenia.  
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7. PODSTAWA PRAWNA 

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
7.1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 ze zm.).  
7.2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
7.3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów 
wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz.U.2011.179.1065). 
7.4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.253.1520). 
 

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE 
7.5. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie 
polityki kształcenia w Uniwersytecie. 
7.6. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 
dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia  
7.7. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
7.8. 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 kursów  dokształcających. 
7.9. 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. 
 

7. ZAŁĄCZNIKI 

Brak. 
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Zasady prowadzenia i dokumentacji hospitacji 
zajęć dydaktycznych  

na Wydziale Humanistycznym  

Symbol: Data: 
WSZJK-A-

HM-1 
2015-09-29 

Wydanie: Stron: 
1/2015 6 

1. CEL  

Celem procedury WSZJK-A-HM-1 jest ustalenie zasad prowadzenia i dokumentacji 
hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

Procedura dotyczy oceny zajęć prowadzonych przez doktorantów, pracowników 
dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych oraz inne osoby realizujące proces 
dydaktyczny na Wydziale Humanistycznym. 

3. TERMINOLOGIA  

Hospitacja – ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale 
Humanistycznym.  

Protokół hospitacji – dokument (wzór w załączniku nr 1) wypełniony przez osobę 
hospitującą zajęcia według zasad zawartych w opisie postępowania. 

Hospitujący – osoba przeprowadzająca ocenę zajęć. 

Hospitowany – osoba prowadząca oceniane zajęcia.  

KZZJK – Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.  

WZZJK – Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.  

 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH I ADMINISTRUJĄCYCH WSZJK 

4.1 Kierunkowy zespół ds. zapewniania jakości kształcenia odpowiada za 
prowadzenie badań hospitacji w danej jednostce organizacyjnej zgodnie 
z przyjętym harmonogramem i ustalonymi zasadami w ramach niniejszej 
procedury. Po ustaleniu planu hospitacji przez właściwą jednostkę 
organizacyjną Wydziału jest on udostępniany pracownikom jednostki, 
władzom Wydziału i Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości 
Kształcenia. 

4.2 Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału odpowiadają 
za prowadzenie dokumentacji związanej z hospitacjami w macierzystej 
jednostce.  

4.3 Prodziekani odpowiedzialni za prowadzenie toku studiów nadzorują 
procedurę związaną z hospitacjami. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1  KZZJK w porozumieniu z Dyrekcją i Kierownictwem danych jednostek 
organizacyjnych przygotowuje do 15 października danego roku listę 
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pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów macierzystej Jednostki, 
których zajęcia będą hospitowane w danym roku akademickim. WZZJK 
zatwierdza przygotowany harmonogram do końca października danego roku 
akademickiego.  

5.2 Hospitacje zajęć w jednostkach organizacyjnych Wydziału przeprowadza się 
według następujących założeń:  
a/ każdy pracownik dydaktyczny lub naukowo-dydaktyczny powinien zostać 
poddany hospitacji zajęć z wykorzystaniem arkusza hospitacji zajęć 
dydaktycznych wypełnianego przez osobę hospitującą, co najmniej raz na 
cztery lata, zgodnie z przyjętym na Wydziale harmonogramem; 
b/ każdy doktorant powinien zostać poddany hospitacji zajęć 
z wykorzystaniem arkusza hospitacji zajęć dydaktycznych wypełnianego 
przez osobę hospitującą, co najmniej raz na rok, zgodnie z przyjętym na 
Wydziale harmonogramem; 
c/ hospitacja może być powtórzona szybciej niż przewiduje harmonogram 
w przypadku: 

• stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć,  
• negatywnej oceny prowadzonych zajęć,  
• wszczęcia procedury dyscyplinarnej wobec danego pracownika, 
• wniosku wydziałowej komisji ds. oceny nauczycieli akademickich, 
• uzasadnionego wniosku studentów;  

d/ doktoranci są hospitowani przez promotora/opiekuna lub 
kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej lub osobę wyznaczoną przez 
niego; 
e/ pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni są hospitowani przez 
kierowników zakładów lub katedr, do których należą, lub przez 
kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej albo osobę przez niego 
wyznaczoną przy założeniu, że osoba ta ma wiedzę, popartą stosownym 
stopniem lub tytułem naukowym z dyscypliny hospitowanego; 
f/ kierownicy zakładów są hospitowani przez kierownika/dyrektora jednostki 
organizacyjnej albo osobę przez niego wyznaczoną przy założeniu, że osoba ta 
ma wiedzę, popartą stosownym stopniem lub tytułem naukowym z 
dyscypliny hospitowanego;; 
g/ kierownicy/dyrektorzy jednostek organizacyjnych są hospitowani przez 
dziekana Wydziału lub osobę przez niego wyznaczoną przy założeniu, że 
osoba ta ma wiedzę, popartą stosownym stopniem lub tytułem naukowym 
z dyscypliny hospitowanego. 

5.3 Dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej ma prawo hospitować zajęcia 
każdego nauczyciela realizującego proces dydaktyczny zlecony przez Radę 
Wydziału Humanistycznego (dotyczy to również nauczycieli nie będących 
pracownikami Wydziału). 

5.4 Hospitującymi zajęcia mogą być inni pracownicy wyznaczeni przez 
kierownika jednostki.  

5.5 Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału są zobowiązani 
do prowadzenia rejestru przeprowadzonych hospitacji (wzór w załączniku nr 
2) i przechowywania ich dokumentacji w jednostce.  

5.6. Hospitowany z uzasadnionych względów ma prawo poprosić o przełożenie 
terminu hospitacji. 
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5.7. ETAPY HOSPITACJI:  
a/ przygotowanie do hospitacji – zapoznanie się z hospitującego z sylabusami 
przedmiotu; 
b/hospitacja właściwa – dokonanie bezpośredniej obserwacji zajęć 
prowadzonych przez nauczyciela, obejmujących jedną jednostkę tematyczną 
stanowiącą zamknięte ogniwo organizacyjne; 
c/rozmowa po hospitacji z nauczycielem obejmująca dokonanie oceny zajęć 
przez hospitującego,  
d/ dokumentowanie odbytej hospitacji zajęć – protokół hospitacji zajęć 
dydaktycznych. 

5.8. Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych powinien być podpisany przez 
nauczyciela hospitowanego oraz hospitującego i złożony w okresie 7 dni od 
przeprowadzonej rozmowy we właściwej jednostce organizacyjnej Wydziału. 

 
6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY 
6.1.  WSZJK-O-HM-3 – Procedura weryfikacji efektów kształcenia.  
 

7. PODSTAWA PRAWNA 

7.1. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu 
 Zapewniania Jakości Kształcenia. 

7.2.  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. 

7.3.  Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
 w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
 Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie 
 Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

7.4.  Uchwała Nr 539 z dnia 27 czerwca 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 oceny pracy 
nauczyciela akademickiego. 

8. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1 

Wzór protokołu hospitacji zajęć dydaktycznych 

Załącznik nr 2 

Wzór rejestru hospitacji 
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PROTOKÓŁ HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRACOWNIKA/DOKTORANTA1  

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W OLSZTYNIE 

I. Informacje organizacyjne:  

1. Jednostka organizacyjna Wydziału 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko pracownika/doktoranta 

…………………………………………..........…………………………………………………. 

3. Stopień naukowy i stanowisko 

………………………………………………………………………………………….............. 

4. Hospitowane zajęcia: 

a) rodzaj (wykład, ćwiczenia, seminarium) 

………………………………………………………………………………………………………. 

b) przedmiot 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

c) temat  

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………. 

II. Ocena hospitowanych zajęć: 

1. Realizacja treści programowych i celów dydaktycznych  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

2. Zgodność treści i metod nauczania z sylabusem przedmiotu i zakładanymi efektami 

kształcenia 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Przygotowanie merytoryczne i metodyczne pracownika/doktoranta 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić. 
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4. Sposób organizacji zajęć i wykorzystanie dostępnych pomocy i środków 

dydaktycznych 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Ocena umiejętności dydaktycznych nauczyciela/doktoranta 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Ocena prowadzonych zajęć (pozytywna, pozytywna z uwagami, negatywna) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Inne uwagi 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

8. Data hospitacji  

Osoba hospitująca…………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby hospitującej…………………………………………………………………….. 

Opinia i podpis osoby hospitowanej 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………....................................................................................... 

Podpis kierownika/dyrektora jednostki organizacyjnej 

.................................................................................................................................................................... 



 1

Załącznik nr 2 

Wzór rejestru hospitacji 

Rejestr wykonanych hospitacji 

Nazwa jednostki organizacyjnej 

lp. data r. akad. imię i nazwisko hospitującego imię i nazwisko hospitowanego prowadzony przedmiot tematyka zajęć 
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Przeprowadzanie ankietowych badań 
autoewaluacyjnych 

Symbol: Data: 

WSZJK-SI-1 2015-09-29 
Wydanie: Stron: 

1/2015 9 

1. CEL  

 Celem procedury przeprowadzania ankietowych badań autoewaluacyjnych 
WSZJK-SI-1, weryfikujących osiągalność efektów kształcenia, odnoszących się do 
wszelkich form zajęć dydaktycznych, realizowanych przez nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie, jest określenie 
trybu realizacji w/w badań, opisanie zasad opracowywania wyników, ich 
udostępniania i archiwizowania.   

2. PRZEDMIOT I ZAKRES  

 Przedmiotem ankietowych badań autoewaluacyjnych są efekty kształcenia, 
odnoszące się do wszelkich form zajęć dydaktycznych, realizowanych na Wydziale 
Humanistycznym UWM w Olsztynie. Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli 
akademickich, którzy w danym roku akademickim realizują zajęcia dydaktyczne na 
studiach I, II i III stopnia. Wyniki badań autoewaluacyjnych dostarczają danych, 
służących charakterystyce procesu dydaktycznego, i umożliwiają jego doskonalenie 
zgodnie z założeniami Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 
obowiązującego w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.  

3. TERMINOLOGIA  

 Ankieta autoewaluacyjna – oznacza dokument, opracowany przez Wydziałowy 
Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i zgodny z wytycznymi, zawartymi 
w Zarządzeniu Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
  Raport autoewaluacyjny – zbiorczy raport WZZJK, prezentujący wyniki ankiet 
autoewaluacyjnych, powstałych w jednostkach organizacyjnych Wydziału 
Humanistycznego (raporty autoewaluacyjne_poziom KZZJK) 
 Dokumenty autoewaluacyjne – pojęcie stosowane wobec ankiety 
autoewaluacyjnej, raportu autoewaluacyjnego (poziom WZZJK i KZZJK) oraz 
wszystkich innych dokumentów, związanych z realizacją i koordynacją działań 
objętych zakresem procedury.   

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB 
PRZEPROWADZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH REALIZACJĘ 
PROCEDURY 

4.1. Wydziałowy Zespoł ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiada za:  
g) opracowanie wzoru ankiety autoewaluacyjnej i wzorów wszystkich 

pozostałych dokumentów, objętych zakresem procedury, 
h) opracowanie harmonogramu ankietowych badań autoewaluacyjnych, 

obowiązujących w danym roku akademickim, i udostępnienie go na stronach 
internetowych Wydziału Humanistycznego,  
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i) realizację ankietowych badań autoewaluacyjnych wg harmonogramu i trybu 
zgodnego z procedurą,  
j) opracowanie wyników ankietowych badań autoewaluacyjnych, 

realizowanych w ramach poszczególnych jednostek Wydziału Humanistycznego,  
k) publikowanie dokumentów autoewaluacyjnych na stronach Wydziału 

Humanistycznego UWM w Olsztynie, 
l) wdrożenie rekomendacji Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia, zawartych w rocznym raporcie z badań nad jakością kształcenia 
i dokumentach pokrewnych. 

 
4.2. Kierunkowe Zespoły ds. Zapewniania Jakości Kształcenia odpowiadają za:  

g) sprawną i zgodną z harmonogramem realizację ankietowych badań 
autoewaluacyjnych, którym podlegają wszyscy pracownicy danej jednostki 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego,  
h) rzetelne opracowanie wyników badań autoewaluacyjnych, 
i) terminowe dostarczenie Przewodniczącemu Wydziałowego Zespołu ds. 

Zapewniania Jakości Kształcenia wyników badań autoewaluacyjnych, 
zrealizowanych w danej jednostce organizacyjnej Wydziału,  
j) wszechstronną współpracę z Wydziałowym Zespołem ds. Zapewniania 

Jakości Kształcenia w zakresie przewidzianym procedurą, 
k) wdrożenie rekomendacji Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 

Kształcenia, zawartych w rocznym raporcie z badań nad jakością kształcenia 
i dokumentach pokrewnych, a dotyczących danej jednostki organizacyjnej 
Wydziału. 

 
4.3. Prodziekan ds. kształcenia, prodziekan ds. studenckich i kierownik studiów 
doktoranckich Wydziału odpowiada za wprowadzenie i realizację procedury we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych Wydziału.  
 
4.4.   Administratorzy stron internetowych Wydziału odpowiadają za 
publikowanie na stronach internetowych treści dotyczących realizacji procedury, 
a udostępnionych przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA  

5.1. Pracownik Wydziału Humanistycznego, realizujący w danym roku 
akademickim zajęcia dydaktyczne, w ramach obowiązków służbowych jest 
zobowiązany do terminowego wypełniania ankiety autoewaluacyjnej.  

5.2. Ankieta wypełniana jest po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych 
w danym semestrze i zgodnie z harmonogramem, opracowanym przez WZZJK. 

5.2.1. W przypadku zajęć realizowanych w formie ćwiczeń i kończących się 
zaliczeniem/zaliczeniem z oceną wypełnioną ankietę należy złożyć po realizacji 
ostatnich zajęć dydaktycznych. 

5.2.2. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem wypełnioną ankietę 
należy złożyć po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.  

5.3. Zgodnie z harmonogramem nauczyciel akademicki składa wypełnioną ankietę 
autoewaluacyjną we właściwej jednostce organizacyjnej Wydziału.  

5.4. Zgodnie z harmonogramem członkowie Kierunkowego Zespołu ds. 
Zapewniania Jakości Kształcenia opracowują kierunkowy raport autoewaluacyjny 
(poziom KZZJK) i przekazują go niezwłocznie Wydziałowemu Zespołowi ds. 
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Zapewniania Jakości Kształcenia. Ankiety autoewaluacyjne pozostają w archiwum 
jednostki organizacyjnej Wydziału przez 5 lat.  

5.5. Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia przygotowuje raport 
autoewaluacyjny, który stanowi część rocznego raportu z badań nad jakością 
kształcenia, opracowywanego przez w/w Zespół.  

5.5.1. Raport autoewaluacyjny, odnoszący się do zajęć realizowanych w semestrze 
zimowym, powinien być opracowany najpóźniej do końca marca bieżącego roku 
akademickiego, zaś raport obrazujący wyniki badań ankietowych za semestr letni 
– do końca listopada kolejnego roku akademickiego. 

5.5.2. Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 
na zebraniu Zespołu w obecności Dziekana i/lub właściwego Prodziekana 
przedstawia wnioski płynące z raportu autoewaluacyjnego wraz 
z rekomendacjami Zespołu.  

5.6. Po przygotowaniu rocznego raportu z badań nad jakością kształcenia na 
Wydziale Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości 
Kształcenia zobowiązany jest zapoznać z wynikami tego raportu Radę Wydziału 
Humanistycznego.  

5.7. W ciągu miesiąca od przedstawienia raportu Radzie Wydziału 
Humanistycznego kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych 
Wydziału są zobowiązani do wprowadzenia w życie rekomendacji Zespołu 
i przedstawienia sprawozdania podczas obrad kolejnej Rady Wydziału.   

5.8.  Procedurę realizacji ankietowych badań autoewaluacyjnych uważa się za 
zakończoną z chwilą opublikowania na stronach Wydziału Humanistycznego 
UWM w Olsztynie rocznego raportu z badań nad jakością kształcenia wraz 
z załącznikami, uwzględniającymi realizację zawartych w raporcie rekomendacji 
Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 

  

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

6.1.  ankieta autoewaluacyjna dla promotorów i recenzentów prac dyplomowych 
(załącznik nr 1),   

6.2.  ankieta autoewaluacyjna (załącznik nr 2), 
6.3.   raport autoewaluacyjny (poziom_WZZJK/ poziom_KZZJK; załączniki nr 3, 4), 
6.4. harmonogram działań objętych procedurą na poziomie Wydziału (załącznik nr 

5), 
6.5. decyzje Dziekana Wydziału Humanistycznego dotyczące przeprowadzania 

działań objętych procedurą w terminach innych niż określone 
w harmonogramie, 

6.6. decyzje Dziekana Wydziału Humanistycznego/ kierownika jednostki 
organizacyjnej dotyczące powołania zespołów doraźnych lub dodatkowych 
członków Zespołu na potrzeby realizacji zadań objętych procedurą. 

6.7. WSZJK-O-HM-3 – Procedura weryfikacji efektów kształcenia.  
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7. PODSTAWY PRAWNE 

7.1. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia 

7.2. 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 

7.3. Zarządzeniu Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

 

 

8. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1 – Ankieta autoewaluacyjna – promotorzy i recenzenci prac 

dyplomowych 

Załącznik nr 2 – Ankieta autoewaluacyjna  

Załącznik nr 3 – Raport autoewaluacyjny_poziom KZZJK 

Załącznik nr 4 – Raport autoewaluacyjny_poziom WZZJK 

Załącznik nr 5 – Harmonogram ankietowych badań autoewaluacyjnych_poziom 

WZZJK 
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Załącznik nr 1 
 

ANKIETA AUTOEWALUACYJNA 

– PROMOTORZY I RECENZENCI PRAC DYPLOMOWYCH 

Poziom studiów:……………………………………………………………………. 

Rok studiów:………………………………………………………………………… 

Promotor/recenzent:………………………………………………………………… 

ZAKRES OCENY OCENA (TAK/NIE/TRUDNO 

POWIEDZIEĆ) 
UWAGI (DOBRE PRAKTYKI 

I PROPOZYCJE ZMIAN) 

Czy zachowana jest 
poprawność edytorska 
prac? 

  

Czy prace spełniają 
standardy językowe? 

  

Czy prace spełniają 
standardy merytoryczne? 

  

Czy prace są zgodne 
z tematem? 

  

Czy prace są oryginalne 
i innowacyjne? 

  

Czy studenci wykazują się 
znajomością najnowszej 
literatury przedmiotu? 

  

Czy studenci wykazują się 
znajomością metodologii? 

  

Czy studenci mają 
umiejętność analizy 
i interpretacji źródeł? 

  

Czy studenci wykazują 
staranność w 
dokumentowaniu 
i prezentowaniu wyników 
badań? 

  

Czy respektowane jest 
prawo autorskie 
i własność intelektualna? 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

ANKIETA AUTOEWALUACYJNA  

Przedmiot:…………………………………………………………………………… 

Moduł: ………………………………………………………………………………. 

Koordynator przedmiotu………………………………………………………….. 

Poziom studiów:……………………………………………………………………. 

Rok studiów:………………………………………………………………………… 

Prowadzący:…………………………………………………………………………. 

 

ZAKRES OCENY OCENA (TAK/NIE/TRUDNO 

POWIEDZIEĆ) 
UWAGI (DOBRE PRAKTYKI 

I PROPOZYCJE ZMIAN) 

Czy efekty przedmiotowe 
zostały zdefiniowane 
prawidłowo? 

  

Czy możliwe jest osiągnięcie 
efektów w zakładanej ilości 
godzin? 

  

Czy właściwe jest 
umieszczenie przedmiotu 
w programie?  

  

Czy punkty ECTS są 
prawidłowo oszacowane? 

  

Czy formy prowadzenia 
zajęć są właściwie dobrane 
do założonych efektów? 

  

Czy treści programowe 
i formy prowadzenia zajęć są 
dobrane do kryteriów 
weryfikacji efektów? 

  

Czy jakieś efekty kształcenia 
przysparzają studentom 
szczególnych problemów? 

  

Czy zaprojektowana praca 
własna studenta przyniosła 
oczekiwane efekty? 

  

 



 1

Załącznik nr 3             Olsztyn, ______________________ 

Raport autoewaluacyjny_poziom KZZJK 

Raport autoewaluacyjny_poziom KZZJK 

Nazwa jednostki organizacyjnej 

 Kierunek:  Specjalność: rok akad. / semestr:  

Lp. Moduł/przedmiot: Przedmioty tworzące moduł: Prowadzący zajęcia: 

1.    

2.     

3.    

4.    

Podsumowanie: 

Ocena: Uwagi, propozycje rozwiązań: 

 

 

 

 

 

 
              _______________________  
                   Przewodniczący KZZJK 
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Załącznik nr 4             Olsztyn, ______________________ 

Raport autoewaluacyjny_poziom WZZJK 

 
 

Raport autoewaluacyjny_poziom WZZJK 

Nazwa jednostki organizacyjnej: rok akad. / semestr: 

Lp Kierunek: Specjalność: Moduły/przedmioty: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Podsumowanie: 

Ocena: Rekomendacje WZZJK: 

 

 

 

 

 
             ______________________________ 
                        Przewodniczący WZZJK 
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Załącznik nr 5             Olsztyn, ______________________ 

Harmonogram ankietowych badań autoewaluacyjnych_poziom WZZJK  

 

Harmonogram ankietowych badań autoewaluacyjnych_poziom WZZJK 

rok akad.  semestr:  

Lp. Procedura: Wytyczne WZZJK: Podmiot odpowiedzialny_poziom 

KZZJK: 

Termin realizacji procedury: 

1.     

2.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
                        Przewodniczący WZZJK 
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CELE I DZIAŁANIA ORAZ HARMONOGRAM PRAC 
KIERUNKOWYCH ZESPOŁÓW DO SPRAW ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM  
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

PODSTAWY PRAWNE:  

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U.2012.572 ze zm.).  
2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów 

wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz.U.2011.179.1065). 

4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych 
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.253.1520). 

5. Rozporządzenie Ministra ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 
stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012.131).  

6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 roku w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz.U.2014. 1370).  

7. Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie zasad 
przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej 
i instytucjonalnej.  

 
DOKUMENTY WEWNĘTRZNE  

1. 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. 

2. 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. 

3. Zarządzenie Nr 99/2011 Rektora 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. 

4. Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury 
antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich 

5. 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 
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6. Uchwała Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia 
„Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
w latach 2012-2020 

7. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku 
w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie. 

8. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia  

9. 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. 

10. 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. 

11. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

12. Zarządzenie Nr 107/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia 
wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego” 

13. Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku 
„Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej 
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze 
dydaktyki. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Uchwała Nr 539 z dnia 27 czerwca 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 oceny pracy 
nauczyciela akademickiego 

18. Uchwała Nr 578 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia elementów systemu 
zarządzania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie 
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zarządzania finansami, kadrami oraz jakością kształcenia w obszarze 
określania sylwetki/profilu absolwenta, opracowanych w ramach realizacji 
projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”  

19. 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 

20. 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 
kursów  dokształcających. 

21. 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. 

22. Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia 
wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”  

23. Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie elektronicznego 
archiwum prac dyplomowych  

24. Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie procedury 
antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów 

25. 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 

26. Uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia efektów kształcenia 
na poszczególnych kierunkach, poziomach i profilach kształcenia. 

27. Statut uczelni  
28. Regulamin studiów UWM w Olsztynie. 
29. Regulamin studiów doktoranckich UWM w Olsztynie. 
30. Regulamin studiów podyplomowych UWM w Olsztynie. 
31. Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej dotyczące systemów 

zapewniania jakości kształcenia. 
32. Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej regulujące 

merytoryczne, organizacyjne i formalne aspekty przeprowadzania oceny 
nauczyciela akademickiego. 

33. Dokumentacja związana z przedmiotem procedury  (np. pisma informacyjne 
dziekana wydziału w sprawie harmonogramu przeprowadzania badań 
ankietowych, protokoły posiedzeń zespołu ds. zapewniania jakości 
kształcenia oraz innych gremiów w sprawie analizy wyników 
przeprowadzonych badań ankietowych, raporty z przeprowadzonych badań 
ankietowych, etc.). 
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OGÓLNY ZAKRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ:  

1. Doskonalenie programu kształcenia z uwzględnieniem wniosków 

z monitorowania kariery zawodowej absolwentów. 

2. Analiza i weryfikacja zakładanych efektów kształcenia na danym kierunku 

dokonywana w porozumieniu z zespołem nauczycieli akademickich 

zaliczanych do minimum kadrowego tego kierunku. 

3. Weryfikacja wyników ankiety oceny zajęć dydaktycznych i kierowanie 

wynikających z niej wniosków do Władz Dziekańskich i WZZJK2. 

4. Ocena procesu kształcenia oraz jakości i warunków prowadzenia zajęć 

dydaktycznych. 

5. Opracowywanie i przekazywanie Dziekanowi i WZZJK okresowych 

sprawozdań z prac Zespołu. 

6. Inne działania dotyczące kształtowania kultury jakości kształcenia. 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:  

1) członkowie Kierunkowych Zespołów ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.  

2) Kierownik jednostki organizacyjnej lub wyznaczona przez niego osoba. 

 

                                                 
2 Skrótem WZZJK jest określany Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości 
Kształcenia.  
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SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA ZESPOŁÓW KZZJK I TERMINY REALIZACJI ZADAŃ 

CEL DZIAŁANIE TERMIN 

Monitorowanie 
planów studiów 

Sprawdzanie i weryfikacja programów studiów, 
uwzględniająca wymogi Krajowych Ram 
Kwalifikacji oraz procedury Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej 

Do 15 lutego 

Uaktualnianie koncepcji kształcenia i sylwetki 
absolwenta 

Do 15 lutego 

Rozpatrywanie pisemnych sugestii od 
pracowników i studentów dotyczące propozycji 
zmian w programie studiów, sylabusach i 
programach nauczania; 
podejmowanie decyzji o ich wdrożeniu według 
istniejących procedur  

Do 15 lutego  
(zgłaszanie przez 
pracowników na 
bieżąco) 

Uwzględnianie przy korekcie programu studiów 
wyników ankiet i sprawozdań Biura Karier 
dotyczących ścieżki zawodowej absolwentów 

Do 15 lutego 

Zgłaszanie kierownictwu jednostki propozycji 
potrzebnych modyfikacji zasad rekrutacji na 
kierunku 

Do 15 lutego 

Prowadzenie 
rejestru 

dyplomantów 

Prowadzenie rejestru wszystkich list 
dyplomantów przygotowujących pracę 
dyplomową w danej jednostce organizacyjnej 
(rejestr według załącznika 1, procedura WSZJK-
PD-HM-2) 

Na bieżąco 

Przydzielanie prac dyplomowych według 
procedury WSZJK-PD-HM-1  

Do końca 
listopada 

Ocena efektów 
kształcenia oraz 

programów 
nauczania 

Pracownicy wypełniają po zakończonym 
semestrze zgodnie z procedurą WSZJK-SI-1 
następujące ankiety autoewaluacyjne: 
1. ankietę autoewaluacyjną dla promotorów i 
recenzentów prac dyplomowych (załącznik nr 2) 
2. ankietę autoewaluacyjną dla prowadzących 
zajęcia dydaktyczne (załącznik nr 3) 

 

KZZJK sporządza raport autoewaluacyjny 
przedstawiający sugestie dotyczące realizacji i 
zasadności efektów kształcenia  
Raport jest podstawą do sprawozdania 
wydziałowego WZZJK i sporządzany jest 
według załącznika 4 (procedura WSZJK-SI-1)  

Do 15 marca za 
semestr zimowy i 
15 listopada za 
semestr letni 

Archiwizowanie ankiet autoewaluacyjnych przez 
5 lat 

Na bieżąco 

Wprowadzanie w życie rekomendacji WZZJK Na bieżąco 

Sporządzenie sprawozdania w sprawie 
wdrożonych rekomendacji WZZJK 

Na bieżąco 

Przyjmowanie sprawozdania z wyników raportu 
systemu antyplagiatowego dla prac 

Do 15 
października 
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dyplomowych od promotorów prac 
dyplomowych 

Ocenianie jakości 
zajęć – ankiety i 

hospitacje 
 

Ustalenie na początku roku akademickiego 
harmonogramu hospitacji w danym roku i 
przekazanie go kierownictwu podstawowej 
jednostki organizacyjnej 

Do 15 
października 

Hospitacje przeprowadzane przez kierownictwo 
podstawowej jednostki organizacyjnej zgodnie z 
procedurą hospitacyjną WSZJK-A-HM-1 

Zgodnie z 
harmonogramem 
hospitacji  

Podsumowanie wyników hospitacji w danym 
roku akademickim 

Do 15 
października 

Hospitujący omawia wyniki hospitacji z osobą 
zainteresowaną, zalecając ewentualne zmiany w 
sposobie realizacji programu nauczania 

Na bieżąco 

Utworzenie i monitorowanie portfolio 
pracowników naukowo-dydaktycznych w 
jednostce z danymi dotyczącymi działalności 
organizacyjno-popularyzatorskiej i naukowej; 
ujednolicenie i aktualizacja danych o 
pracownikach na stronie internetowej jednostki  

Na bieżąco 

Okresowa 
weryfikacja zasad i 

procedur i 
wdrażanie 

wniosków z oceny 
jakości 

Kształcenia 

Omawianie z członkami KZZJK procedur 
proponowanych i zatwierdzanych przez WZZJK 
(prace uzależnione od prac WZZJK) 

Na bieżąco 

Na zakończenie roku akademickiego, po 
zakończeniu wszystkich czynności, KZZJK 
analizuje zasady i procedury obowiązujące na 
kierunku z możliwością zaproponowania zmian; 
informację o planowanych zmianach przekazuje 
do WZZJK 

Do 15 listopada 

Publikowanie 
materiałów na 
temat jakości 
kształcenia w 

Internecie 

Protokołowanie poszczególnych spotkań KZZJK, 
prowadzenie harmonogramu spotkań (załącznik 
nr 5). 

Na bieżąco 

Utworzenie i aktualizacja na stronie internetowej 
zakładki KZZJK z bieżącymi informacjami i 
procedurami wewnętrznymi 

Na bieżąco 

Przygotowanie na początku semestru 
harmonogramu działań na dany rok akademicki. 
Harmonogram jest publikowany na stronie 
internetowej jednostki 

Do końca 
października 

Przygotowanie i opublikowanie w wersji 
elektronicznej raportu z realizacji zadań; 
przekazanie raportu Władzom Dziekańskim 
Wydziału Humanistycznego, Samorządowi 
Studenckiemu i Samorządowi Doktorantów 

Do 15 listopada 

 

 



 1

 
Załącznik nr 1 
 

Rejestr tematów prac dyplomowych 
Lp. Imię i nazwisko 

opiekuna 
Temat pracy Imię i nazwisko 

dyplomanta 
Rodzaj i rok 

studiów 
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Załącznik nr 2 
 

ANKIETA AUTOEWALUACYJNA 

– PROMOTORZY I RECENZENCI PRAC DYPLOMOWYCH 

Poziom studiów:……………………………………………………………………. 

Rok studiów:………………………………………………………………………… 

Promotor/recenzent:………………………………………………………………… 

Zakres oceny Ocena (tak/nie/trudno 
powiedzieć) 

Uwagi (dobre praktyki 
i propozycje zmian) 

Czy zachowana jest 
poprawność edytorska 
prac? 

  

Czy prace spełniają 
standardy językowe? 

  

Czy prace spełniają 
standardy merytoryczne? 

  

Czy prace są zgodne 
z tematem? 

  

Czy prace są oryginalne 
i innowacyjne? 

  

Czy studenci wykazują się 
znajomością najnowszej 
literatury przedmiotu? 

  

Czy studenci wykazują się 
znajomością metodologii? 

  

Czy studenci mają 
umiejętność analizy 
i interpretacji źródeł? 

  

Czy studenci wykazują 
staranność w 
dokumentowaniu 
i prezentowaniu wyników 
badań? 

  

Czy respektowane jest 
prawo autorskie 
i własność intelektualna? 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  
 

ANKIETA AUTOEWALUACYJNA  

Przedmiot:…………………………………………………………………………… 

Moduł: ………………………………………………………………………………. 

Koordynator przedmiotu………………………………………………………….. 

Poziom studiów:……………………………………………………………………. 

Rok studiów:………………………………………………………………………… 

Prowadzący:…………………………………………………………………………. 

 

Zakres oceny Ocena (tak/nie/trudno 
powiedzieć) 

Uwagi (dobre praktyki 
i propozycje zmian) 

Czy efekty przedmiotowe 
zostały zdefiniowane 
prawidłowo? 

  

Czy możliwe jest osiągnięcie 
efektów w zakładanej ilości 
godzin? 

  

Czy właściwe jest 
umieszczenie przedmiotu 
w programie?  

  

Czy punkty ECTS są 
prawidłowo oszacowane? 

  

Czy formy prowadzenia 
zajęć są właściwie dobrane 
do założonych efektów? 

  

Czy treści programowe 
i formy prowadzenia zajęć są 
dobrane do kryteriów 
weryfikacji efektów? 

  

Czy efekty kształcenia 
przysparzają studentom 
szczególnych problemów? 

  

Czy zaprojektowana praca 
własna studenta przyniosła 
oczekiwane efekty? 
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Załącznik nr 4 

             Olsztyn, ______________________ 

Raport autoewaluacyjny_poziom KZZJK 

Raport autoewaluacyjny_poziom KSZJK 

Nazwa jednostki organizacyjnej 

 Kierunek:  Specjalność: rok akad. / semestr:  

Lp. Moduł/przedmiot: Przedmioty tworzące moduł: Prowadzący zajęcia: 

1.    

2.     

3.    

4.    

Podsumowanie: 

Ocena: Uwagi, propozycje rozwiązań: 

 

 

 

 

 

 
              _______________________  
                   Przewodniczący KSZJK 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

 
(ZA ROK ) 

WZÓR 

DATA CEL SPOTKANIA 
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CELE I DZIAŁANIA ORAZ HARMONOGRAM PRAC 
WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM  
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

PODSTAWY PRAWNE:  

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U.2012.572 ze zm.).  
2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów 

wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz.U.2011.179.1065). 

4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych 
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.253.1520). 

5. Rozporządzenie Ministra ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 
stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012.131).  

6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 roku w sprawie 
warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz.U.2014. 1370).  

7. Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie zasad 
przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej 
i instytucjonalnej.  

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE  
1. 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. 

2. 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. 

3. Zarządzenie Nr 99/2011 Rektora 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. 

4. Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury 
antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich 

5. 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 
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6. Uchwała Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia 
„Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
w latach 2012-2020 

7. Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku 
w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie. 

8. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia  

9. 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. 

10. 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. 

11. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania 
Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

12. Zarządzenie Nr 107/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia 
wzoru druku „Protokół egzaminu dyplomowego” 

13. Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku 
„Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej 
jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze 
dydaktyki. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Uchwała Nr 539 z dnia 27 czerwca 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 oceny pracy 
nauczyciela akademickiego 

18. Uchwała Nr 578 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia elementów systemu 
zarządzania Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie 
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zarządzania finansami, kadrami oraz jakością kształcenia w obszarze 
określania sylwetki/profilu absolwenta, opracowanych w ramach realizacji 
projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”  

19. 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 

20. 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 
kursów  dokształcających. 

21. Uchwała nr 752 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, warunków i trybu 
potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie.  

22. 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. 

23. Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia 
wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”  

24. Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie elektronicznego 
archiwum prac dyplomowych  

25. Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie procedury 
antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów 

26. 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 

27. Uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia efektów kształcenia 
na poszczególnych kierunkach, poziomach i profilach kształcenia. 

28. Statut uczelni  
29. Regulamin studiów UWM w Olsztynie. 
30. Regulamin studiów doktoranckich UWM w Olsztynie. 
31. Regulamin studiów podyplomowych UWM w Olsztynie. 
32. Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej dotyczące systemów 

zapewniania jakości kształcenia. 
33. Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej regulujące 

merytoryczne, organizacyjne i formalne aspekty przeprowadzania oceny 
nauczyciela akademickiego. 

34. Dokumentacja związana z przedmiotem procedury  (np. pisma informacyjne 
dziekana wydziału w sprawie harmonogramu przeprowadzania badań 
ankietowych, protokoły posiedzeń zespołu ds. zapewniania jakości 
kształcenia oraz innych gremiów w sprawie analizy wyników 
przeprowadzonych badań ankietowych, raporty z przeprowadzonych badań 
ankietowych, etc.). 
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Ogólny zakres prowadzonych działań:  

1) wprowadzanie obowiązujących w uczelni dokumentów i procedur 

zapewniania jakości w jednostkach, 

2) przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie 

jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej, corocznie do 

30 listopada, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok 

akademicki wraz z analizą SWOT, 

3) przedstawianie radzie podstawowej jednostki organizacyjnej lub radzie 

jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej rekomendacji działań na 

rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

4) upowszechnianie wyników analiz jakości kształcenia w podstawowej 

jednostce organizacyjnej lub jednostce ogólnouczelnianej lub 

międzywydziałowej. 

Osoby odpowiedzialne:  

3) członkowie i przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania 

Jakości Kształcenia.  

4) Dziekan Wydziału Humanistycznego lub wyznaczona przez niego osoba. 
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SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA ZESPOŁU WZZJK I TERMINY REALIZACJI 

ZADAŃ 

 

CEL DZIAŁANIE TERMIN 

Monitorowanie 
planów studiów               

i efektów 
kształcenia 

- zatwierdzanie 
prac KSZJK w tym 

zakresie  

Sprawdzanie i weryfikacja programów 
studiów, uwzględniająca wymogi Krajowych 
Ram Kwalifikacji oraz procedury Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej 

Do 20 lutego 

Uaktualnianie koncepcji kształcenia i sylwetki 
absolwenta 

Do 20 lutego 

Rozpatrywanie pisemnych sugestii od 
pracowników i studentów dotyczące 
propozycji zmian w programie studiów, 
sylabusach i programach nauczania; 
podejmowanie decyzji o ich wdrożeniu 
według istniejących procedur  

Do 20 lutego 

Uwzględnianie przy korekcie programu 
studiów wyników ankiet i sprawozdań Biura 
Karier dotyczących ścieżki zawodowej 
absolwentów 

Do 20 lutego 

Zgłaszanie kierownictwu jednostki propozycji 
potrzebnych modyfikacji zasad rekrutacji na 
kierunku 

Do 20 lutego 

Ocena efektów 
kształcenia oraz 

programów 
nauczania 

Sporządzenie na podstawie wyników prac 
KZZJK raportu autoewaluacyjnego na 
poziomie Wydziału  przedstawiającego 
sugestie dotyczące realizacji i zasadności 
efektów kształcenia według załącznika nr 4 
(procedura WSZJK-SI-1)  

Do końca 
marca za 
semestr 
zimowy i do 
końca 
listopada za 
semestr letni 

Wprowadzanie w życie rekomendacji UZZJK Na bieżąco 

Przyjmowanie sprawozdania KZZJK z 
wyników raportu systemu antyplagiatowego 
dla prac dyplomowych od promotorów prac 
dyplomowych 

Do końca 
października 

Ocenianie jakości 
zajęć – ankiety i 

hospitacje 
 

Zatwierdzenie harmonogramu hospitacji w 
danym roku akademickim, przygotowanego 
w poszczególnych jednostkach 
administracyjnych 

Do końca 
października 

Podsumowanie wyników hospitacji w danym 
roku akademickim 

Do końca 
października 
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Okresowa 
weryfikacja zasad i 

procedur i 
wdrażanie 

wniosków z oceny 
jakości 

Kształcenia 

Omawianie z członkami procedur 
proponowanych przez KZZJK i wynikających 
z aktualizacji i wprowadzania nowych 
przepisów na poziomie uczelnianym i 
ministerialnym 

Na bieżąco 

Opracowanie analizy SWOT za poprzedni rok 
akademicki, przedstawienie jej Radzie 
Wydziału i dostarczenie jej do Uczelnianego 
Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 

Do 30 
listopada 

Publikowanie 
materiałów na 
temat jakości 
kształcenia w 

Internecie 

 Aktualizacja na stronie internetowej zakładki 
WZZJK z bieżącymi informacjami i 
procedurami wewnętrznymi 

Na bieżąco 

Przedstawienie władzom dziekańskim i 
Radzie Wydziału sprawozdania z działalności 
WZZJK za dany rok kalendarzowy, 
opublikowanie go w Internecie 

Do końca 
stycznia  

Przedstawienie władzom dziekańskim i 
Radzie Wydziału sprawozdania SWOT za 
dany rok akademicki, opublikowanie go w 
Internecie 

Do końca 
listopada 

 

 

 



 

 
Załącznik nr 1 
 

Rejestr tematów prac dyplomowych 
Lp. Imię i nazwisko 

opiekuna 
Temat pracy Imię i nazwisko 

dyplomanta 
Rodzaj i rok 

studiów 
    
    
 



 

Załącznik nr 2 
 

ANKIETA AUTOEWALUACYJNA 

– PROMOTORZY I RECENZENCI PRAC DYPLOMOWYCH 

Poziom studiów:……………………………………………………………………. 

Rok studiów:………………………………………………………………………… 

Promotor/recenzent:………………………………………………………………… 

Zakres oceny Ocena (tak/nie/trudno 
powiedzieć) 

Uwagi (dobre praktyki 
i propozycje zmian) 

Czy zachowana jest 
poprawność edytorska 
prac? 

  

Czy prace spełniają 
standardy językowe? 

  

Czy prace spełniają 
standardy merytoryczne? 

  

Czy prace są zgodne 
z tematem? 

  

Czy prace są oryginalne 
i innowacyjne? 

  

Czy studenci wykazują się 
znajomością najnowszej 
literatury przedmiotu? 

  

Czy studenci wykazują się 
znajomością metodologii? 

  

Czy studenci mają 
umiejętność analizy 
i interpretacji źródeł? 

  

Czy studenci wykazują 
staranność w 
dokumentowaniu 
i prezentowaniu wyników 
badań? 

  

Czy respektowane jest 
prawo autorskie 
i własność intelektualna? 

  



 

ZAŁĄCZNIK NR 3  
 

ANKIETA AUTOEWALUACYJNA  

Przedmiot:…………………………………………………………………………… 

Moduł: ………………………………………………………………………………. 

Koordynator przedmiotu………………………………………………………….. 

Poziom studiów:……………………………………………………………………. 

Rok studiów:………………………………………………………………………… 

Prowadzący:…………………………………………………………………………. 

 

Zakres oceny Ocena (tak/nie/trudno 
powiedzieć) 

Uwagi (dobre praktyki 
i propozycje zmian) 

Czy efekty przedmiotowe 
zostały zdefiniowane 
prawidłowo? 

  

Czy możliwe jest osiągnięcie 
efektów w zakładanej ilości 
godzin? 

  

Czy właściwe jest 
umieszczenie przedmiotu 
w programie?  

  

Czy punkty ECTS są 
prawidłowo oszacowane? 

  

Czy formy prowadzenia 
zajęć są właściwie dobrane 
do założonych efektów? 

  

Czy treści programowe 
i formy prowadzenia zajęć są 
dobrane do kryteriów 
weryfikacji efektów? 

  

Czy efekty kształcenia 
przysparzają studentom 
szczególnych problemów? 

  

Czy zaprojektowana praca 
własna studenta przyniosła 
oczekiwane efekty? 

  

 
 



 

Załącznik nr 4 

             Olsztyn, ______________________ 

Raport autoewaluacyjny_poziom WZZJK 

Raport autoewaluacyjny_poziom WSZJK 

Nazwa jednostki organizacyjnej 

 Kierunek:  Specjalność: rok akad. / semestr:  

Lp. Moduł/przedmiot: Przedmioty tworzące moduł: Prowadzący zajęcia: 

1.    

2.     

3.    

4.    

Podsumowanie: 

Ocena: Uwagi, propozycje rozwiązań: 

 

 

 

 

 

 
              _______________________  
                   Przewodniczący WSZJK 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 
WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA  

 
(ZA ROK ) 

WZÓR 

DATA CEL SPOTKANIA 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU 

ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM 

UWM 
 
DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE  
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 ze zm.).  
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/464b33c688f069e828bf4370c2e0cacf.pdf  
 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014. 1198) 
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_11/7afac344684783d80578b24c044abc81.p
df  
 
Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin 
nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U.2011.179.1065). 
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111791065  
 
Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2011.253.1520). 
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/478e9241dffed3a0bcd4fb28792392a8.pdf  
 
Rozporządzenie Ministra ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U. 2012.131).  
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131  
 
Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków 
prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2014. 1370).  
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-
szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-pazdziernika-2014-r-w-sprawie-warunkow-prowadzenia-
studiow-na-okreslonym-kierunku-i-poziomie-ksztalcenia.html  
 
Uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie zasad przeprowadzania 
wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej i instytucjonalnej.  
http://www.pka.edu.pl/wzory-i-procedury/  
 
DOKUMENTY WEWNĘTRZNE  
 
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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/2424  
 
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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/2458  
 



 

Zarządzenie Nr 99/2011 Rektora 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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/2459/revisions/10608/view  
 
Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie procedury antyplagiatowej 
do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich 
http://bip.uwm.edu.pl/node/2829 
 
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 
http://bip.uwm.edu.pl/node/2925  
 
Uchwała Nr 56 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020 
http://bip.uwm.edu.pl/node/2926  
 
Uchwała Nr 170 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki 
kształcenia w Uniwersytecie. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/3143  
 
Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 
kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia  
http://bip.uwm.edu.pl/node/3187  
 
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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/3270  
 
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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/3298  
 
Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 
28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/3340 
 
Zarządzenie Nr 107/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku 
„Protokół egzaminu dyplomowego” 
http://bip.uwm.edu.pl/node/3511  
 



 

Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny 
podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/3526  
 
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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/3848  
 
 
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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/3955  
 
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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/4128  
 
Uchwała Nr 539 z dnia 27 czerwca 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 oceny pracy nauczyciela akademickiego 
http://bip.uwm.edu.pl/node/3804  
 
Uchwała Nr 578 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 
września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia elementów systemu zarządzania 
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie zarządzania finansami, 
kadrami oraz jakością kształcenia w obszarze określania sylwetki/profilu absolwenta, 
opracowanych w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM 
w Olsztynie”  
http://bip.uwm.edu.pl/node/3965  
 
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 
http://bip.uwm.edu.pl/node/4334  
 
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 kursów  dokształcających. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/4405  
 



 

Uchwała nr 752 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 
czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów 
uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.  
http://bip.uwm.edu.pl/node/4732/revisions/13686/view  
 
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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/4844  
 
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. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/4539  
 

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów druków 
„Arkusz oceny pracy dyplomowej”  
http://bip.uwm.edu.pl/node/4649  
 
Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie elektronicznego archiwum prac 
dyplomowych  
http://bip.uwm.edu.pl/node/4708  
 
Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do 
weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów 
http://bip.uwm.edu.pl/node/4709  
 
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 
http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/u230/48-2015.pdf  
 
Uchwały Senatu UWM w Olsztynie w sprawie określenia efektów kształcenia na 
poszczególnych kierunkach, poziomach i profilach kształcenia. 
http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-
jakosci-ksztalcenia/akty-prawne  
 
Statut uczelni  
http://bip.uwm.edu.pl/node/129  
 
Regulamin studiów UWM w Olsztynie. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/373  
 
Regulamin studiów doktoranckich UWM w Olsztynie. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/375  
 
Regulamin studiów podyplomowych UWM w Olsztynie. 
http://bip.uwm.edu.pl/node/374  



 

Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej dotyczące systemów zapewniania 
jakości kształcenia. 
 
Uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej regulujące merytoryczne, 
organizacyjne i formalne aspekty przeprowadzania oceny nauczyciela akademickiego. 
 
Dokumentacja związana z przedmiotem procedury (np. pisma informacyjne dziekana 
wydziału w sprawie harmonogramu przeprowadzania badań ankietowych, protokoły 
posiedzeń zespołu ds. zapewniania jakości kształcenia oraz innych gremiów w sprawie 
analizy wyników przeprowadzonych badań ankietowych, raporty z przeprowadzonych 
badań ankietowych, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła Alina Naruszewicz-Duchlińska, przewodnicząca WZZJK na 
Wydziale Humanistycznym UWM 
 
30 IX 2015           Olsztyn 


