FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

Załącznik nr 5.
Zespoły/osoby

Badany obszar

Metoda
i kryteria

Procedura

Częstotliwość
badania

Dokumentacja
monitorujące

Organizacja
kształcenia

1. Ocena planów
studiów i
programów
nauczania

Analiza porównawcza obowiązujących
planów studiów i programów kształcenia pod
względem zgodności z wymaganiami
formalno-prawnymi oraz z oczekiwaniami
studentów
Kryteria:
Określenie stopnia całości programów
studiów na kierunku pod względem
formalnym (koncepcja kształcenia, sylwetka
absolwenta, plany studiów, programy
nauczania)
Zgodność sylwetki absolwenta
z wymogami KRK
Współpraca z pracodawcami
Proporcjonalność godzin poszczególnych
grup przedmiotów, z uwzględnieniem studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych
Prawidłowość przypisania punktów ECTS

Raz w roku

Rejestr planów i programów Wydziałowa
studiów w wersji papierowej Komisja ds.

WSZAK,
Instytutowe i
Katedralne
Komisji ds.
WSZJK

podejmujące
decyzje

Rada
Wydziału

Zachowywanie właściwej sekwencji
przedmiotów w planie studiów
Analiza przewidzianych form zajęć
Analiza liczby godzin praktyk
Analiza programów praktyk
2. Ocena
organizacji procesu
kształcenia

Analiza organizacji procesu dydaktycznego
Kryteria:
Obsada kadrowa poszczególnych
przedmiotów
Zgodność kwalifikacji nauczycieli
akademickich z zakresem prowadzonego
przedmiotu
Wyniki hospitacji zajęć
Zapewnienie właściwej organizacji zajęć
dydaktycznych odpowiednio do trybu studiów
Sposób organizacji praktyk
Zharmonizowanie celów i terminów praktyk z
procesem kształcenia w zależności od trybu
studiów
Ocena organizacji opieki naukowej
Terminowość zatwierdzenia tematów prac

Raz w roku

Rejestr przydziałów zajęć,
rozkładów zajęć,
programów praktyk, wykazu
tematów prac dyplomowych
w wersji papierowej

Dyrektor
Instytutu/
Kierownik
Katedry,
koordynator
praktyk,
Prodziekan ds.
Kształcenia i
Studentów

Dziekan

dyplomowych
Zgodność tematów prac dyplomowych z
kierunkiem kształcenia i specjalnością

3. Ocena
pracowników
naukowodydaktycznych
przez studentów

Anonimowe obowiązkowe badania
ankietowe za pomocą elektronicznego
kwestionariusza ankiety

Raz w semestrze

Rejestr ocen w wersji
elektronicznej i papierowej

Analiza ocen uzyskanych w jednostkach
organizacyjnych Wydziału

Wydziałowa i
uczelniana
komisja
oceniająca,

Rektor
Akademii
Pomorskiej

Dyrektor
Instytutu/Kierow
nik Katedry

Kryteria:
Określenie celów i zadań przedmiotu
Precyzja w formułowaniu wymagań
egzaminacyjnych
Organizacja zajęć
Umiejętności dydaktyczne pracowników
Relacje wykładowca – student
Dostępność konsultacji
4. Oceny okresowe
pracowników
naukowodydaktycznych

Wypełnienie i weryfikacja arkusza oceny
dokonań pracowników naukowodydaktycznych
Kryteria:
Osiągnięcia w działalności naukowej,

Nie rzadziej, niż
raz na dwa lata

Indywidualny
kwestionariusz oceny
nauczyciela akademickiego

Wydziałowa i
uczelniana
komisja
oceniająca

Dziekan
Wydziału i
Rektor
Akademii
Pomorskiej

dydaktycznej i organizacyjnej
5. Ocena efektów
kształcenia

Ocenianie sposobów wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych studentów

Raz w roku

Rejestr w wersji papierowej
i elektronicznej

Dyrektor
Instytutu/
Kierownik
Katedry,
Koordynator
praktyk,
Prodziekan ds.
Kształcenia i
Studentów

Dziekan,
Prorektor ds.
Kształcenia i
Studentów

Raz w roku

Rejestr w wersji papierowej

Kryteria:

Wydziałowa
Rada
Samorządu
Studenckiego,

Prorektor ds.
Kształcenia i
Studentów,
Dziekan

Systematyczność działania Komisji

Wydziałowa

Kryteria:
Zgodność zakresu wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych z sylabusami
przedmiotów
Analiza zasad oceniania i uzasadniania
wystawionych ocen
Analiza sposobów mierzenia efektów
kształcenia
Liczebność grup seminaryjnych
Analiza zakresu tematycznego egzaminu
dyplomowego na studiach I i II stopnia
Analiza ocen recenzji prac dyplomowych
Analiza danych uzyskanych z systemu
„plagiat”
6. Ocena systemu
wsparcia
studentów

1.Ocenianie systemu pomocy materialnej
udzielanej studentom

Komisja
Stypendialna,

stypendialnej
Liczba studentów, którym przyznane zostają
świadczenia pomocy materialnej w stosunku
do liczby ubiegającej się o pomoc

Prodziekan ds.
Kształcenia i
Studentów

2. Ocenianie wsparcia działalności
studenckiej
Kryteria:
Zapewnienie warunków materialnych do
działalności kół naukowych i Wydziałowej
Rady Samorządu Studenckiego
Analiza udziału studentów w organach
kolegialnych Wydziału
Udział studentów w Wydziałowej Komisji ds.
WSZAK, Instytutowych i Katedralnych Komisjach
ds. WSZJK

3. Analiza zatrudnienia absolwentów
Wydziału

Biuro Karier

Kryteria:
Liczba studentów zatrudnionych, w tym
zgodnie ze specjalnością

7. Ocena pracy
opiekuna roku

Anonimowe badania ankietowe za pomocą

Raz w roku

Rejestr ocen w wersji

Kierownik

Dyrektor
Instytutu/

przez studentów

elektronicznego kwestionariusza ankiety

elektronicznej i papierowej

Zakładu

Kierownik
Katedry

Rejestr umów, porozumień,
zaświadczeń w wersji
papierowej

Komisje
programowe na
kierunkach

Dyrektor
Instytutu/
Kierownik
Katedry

Kryteria:
Organizacja spotkania informacyjnego
Zapoznanie studentów z organizacją roku,
systemem pomocy materialnej, regulaminem
studiów i innymi przepisami obowiązującymi
w Uczelni, a także Misją, Strategia Uczelni,
Wydziału, Instytutu/Katedry
Przeprowadzenie wyborów starosty roku
Zainteresowanie bieżącymi sprawami
studentów, okazywanie pomocy w
rozwiązywaniu problemów, utrzymywanie
stałego kontaktu ze studentami
Wykazanie kultury osobistej i życzliwej
postawy wobec studentów
Ogólna ocena opiekuna roku
8. Ocena współpracy
z otoczeniem
społecznogospodarczym

Ocenianie sposobów współpracy z otoczeniem

społeczno-gospodarczym
Kryteria:
Wykaz podmiotów otoczenia społecznogospodarczego, z którymi współpracują
jednostki organizacyjne Wydziału
Zakres współpracy, w tym konsultowanie z

Raz w roku

kierownikami współpracujących podmiotów
spraw związanych z kształceniem na
kierunku
Działania podejmowane na rzecz
środowiska lokalnego
Ocena przez pracodawców umiejętności
praktycznych nabytych przez studentów w
czasie praktyk
Działalność naukowa,
w tym prowadzenie
badań naukowych
związanych z
kierunkiem studiów

Ankieta jednostki,
Ocena
parametryczna

Sprawozdanie z działalności naukowej
instytutów/katedr, Wydziału
1. Osiągnięcia naukowe i artystyczne
Kryteria:
Wykaz publikacji w czasopismach naukowych
posiadających współczynnik wpływu Impact
Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal
Citation Reports (JCR) wraz z punktacją
Wykaz publikacji w czasopismach naukowych
nieposiadających współczynnika wpływu Impact
Factor (IF) wraz z punktacją
Wykaz publikacji w czasopismach naukowych
znajdujących się w bazie European Reference
Index for the Humanities (ERIH) wraz z punktacją
Wykaz publikacji w recenzowanych
czasopismach naukowych w języku innym niż
angielski i polski

Raz w roku

Ankieta Wydziału,
sprawozdanie z działalności
naukowej instytutów/katedr w
wersji papierowej i
elektronicznej

Kierownik
jednostki
organizacyjnej
Wydziału,
prodziekan ds.
Nauki i
Współpracy z
Gospodarką,
Biuro ds. Nauki

Dziekan

Wykaz publikacji w recenzowanych
czasopismach naukowych w języku polskim
Wykaz opublikowanych monografii, w tym w
języku angielskim
Wykaz opublikowanych rozdziałów monografii, w
tym w języku angielskim

Wykaz artykułów opublikowanych przez
studentów
Dorobek artystyczny
Realizowane projekty badawcze, w tym
międzynarodowe w zakresie prowadzonych
kierunków kształcenia
Realizowane projekty badawcze o charakterze
interdyscyplinarnym
Udział studentów w projektach badawczych
realizowanych na Wydziale
Skład zespołów badawczych
2. Potencjał naukowy i rozwój kadry
Kryteria:
Liczba osób, która uzyskała stopień naukowy
doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł
naukowy profesora
Liczba samodzielnych pracowników –

promotorów w przewodach doktorskich
Liczba samodzielnych pracowników
uczestniczących w charakterze recenzenta w
przewodach doktorskich i habilitacyjnych
Liczba samodzielnych pracowników
uczestniczących w charakterze recenzenta w
przewodach o nadanie stopnia naukowego
profesora
Liczba pracowników pełniących funkcje w
zagranicznych lub międzynarodowych
towarzystwach, organizacjach i instytucjach
naukowych oraz artystycznych
Liczba pracowników – członków redakcji
zagranicznych czasopism naukowych
Liczba pracowników – członków redakcji polskich
czasopism naukowych
Wydanie przez poszczególne jednostki
organizacyjne Wydziału czasopisma naukowego,
w tym o charakterze międzynarodowym
Punktacja czasopism naukowych wydawanych
przez poszczególne jednostki organizacyjne
Wydziału
Wykaz pracowników naukowych, którym zostały
przyznane Wydziałowe Granty dla Młodych
Naukowców
Wysokość środków finansowych na realizację

projektów badawczych, z wyłączeniem środków
przyznanych na działalność statutową
Wysokość środków finansowych przeznaczonych
na rozwój naukowy pracowników, z wyłączeniem
środków przyznanych na działalność statutową
3. Materialne efekty działalności naukowej
Kryteria:
Nakłady finansowe na rozwój infrastruktury
badawczej: zakup aparatury naukowo-badawczej
4. Inne efekty działalności naukowej
Kryteria:
Liczba i wykaz organizowanych
międzynarodowych konferencji naukowych
Liczna i wykaz organizowanych krajowych
konferencji naukowych
Liczba i wykaz pracowników i studentów
uczestniczących w konferencjach naukowych, w
tym międzynarodowych
Liczba i wykaz badań naukowych i prac
rozwojowych na rzecz rozwoju regionu
Liczba i wykaz pracowników uczestniczących w
działaniach mających na celu promocję i
popularyzowanie nauki (np. festiwal nauki)
Liczba i wykaz organizowanych i

współorganizowanych imprez
popularnonaukowych i artystycznych
Współpraca zagraniczna w zakresie
prowadzonych badań naukowych
Współpraca z krajowymi jednostkami
naukowymi w zakresie prowadzonych badań
naukowych

Liczba i wykaz studentów i pracowników
uczestniczących w programie mobilności
naukowej Erasmus
Liczba i wykaz pracowników wyjeżdżających
ba staże naukowe w ramach współpracy
dwustronnej
Ocena zgodności działalności naukowej z
kierunkami kształcenia na Wydziale

Infrastruktura
dydaktyczna

Ocenianie
infrastruktury
Wydziału

Analiza danych dotyczących infrastruktury
Kryteria:
Wyposażenie sal na Wydziale
Wyposażenie poszczególnych zakładów
Dostęp do sieci Internet
Analiza zbiorów biblioteki zgodnie z
realizowanymi kierunkami kształcenia

Raz w roku

Rejestr w wersji papierowej, Dyrektor
zbiory biblioteczne – w
Instytutu/
Kierownik
wersji elektronicznej
Katedry,
Dyrektor
Biblioteki

Rektor
Akademii
Pomorskiej

Dostęp do baz danych
Kierowanie i
zarządzanie

Ocena systemu
kierowania i
zarządzania na
Wydziale

Analiza systemu kierowania i zarządzania
Kryteria:
Analiza systemu informowania
Przestrzeganie zasad odpowiedzialności i
podziału kompetencji
Liczba sytuacji niezgodnych z
obowiązującymi przepisami
administracyjnymi
Częstotliwość zebrań pracowników w
poszczególnych jednostkach Wydziału
Działania władz Wydziału w celu zwiększenia
dyscypliny pracy
Oceny pracy pracowników administracyjnych
przez studentów
Analiza systemu decyzyjnego

Raz w semestrze

Rejestr w wersji papierowej

Dyrektor
Instytutu/
Kierownik
Katedry

Dziekan
Wydziału

