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1. Skład Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia 

 

W roku akademickim 2020/2021 Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia w składzie: 

 

Przewodniczący: 

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, dr Małgorzata Martowicz 

Zastępca Przewodniczącego: 

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab 

Specjalista ds. Jakości Kształcenia 

dr Jarosław Gabała 

dr Wioletta Jachym 

Wydziałowi Koordynatorzy ds. Jakości Kształcenia: 

Wydział Administracyjno-Ekonomiczny,  dr hab. Anna Pachowicz 

Wydział Humanistyczny, mgr Jadwiga Chwistek 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, dr Paweł Ozorka 

Wydział Ochrony Zdrowia, mgr Elżbieta Marcisz 

Wydział Politechniczny, dr Tomasz Wietecha 

Wydział Sztuki, dr Aleksandra Zuba-Benn  

Przedstawiciele studentów  

Aleksander Ciężkowski (I stopień), Angelika Gieniec (II stopień) 

 

2. Plan działań projakościowych na rok akademicki 2020/2021  

 

Plan działań został zaakceptowany przez Senat PWSZ w Tarnowie (Uchwała Senatu 

Nr 141/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku). Zawierał on następujące punkty: 

 

1. Sprawozdanie URJK za rok akademicki 2019/20 oraz Plan zadań do realizacji w 

roku akademickim 2020/21; Sporządzenie sprawozdania URJK oraz Planu pracy 

URJK/DJK i ich zatwierdzenie przez Senat PWSZ. 

2. Wirtualna Uczelnia – prace nad scaleniem dokumentacji „Programy kształce-

nia”; kontrola działania systemu. Prowadzenie prac kontrolnych działania sys-

temu „Wirtualna Uczenia”. Szkolenia wykładowców w obsłudze sylabusów za-

jęć, kontrola poprawności dokumentacji w systemie. 

3. Ankietyzacja. Ankietyzacja oceny jakości kształcenia. Opracowanie i upo-

wszechnienie wyników ankiet. 

4. Doskonalenie programów studiów. Wsparcie w zakresie przygotowywania do-

kumentacji nowych kierunków i specjalności, zgodnych ze Strategią Uczelni 

2020 – 2025, również poprzez udział w akredytacjach PKA.  

5. Współpraca w zmianach aktów prawnych Uczelni.  Bieżące prace w zakresie 

zmian w aktach prawnych Uczelni, w tym np.: zarządzeń Rektora PWSZ w Tar-

nowie, Uchwał Senatu wprowadzających zmiany w programach studiów.  

6. Współpraca z Zespołem ds. Audytu Jakości Kształcenia; Kontynuacja współpra-

cy pomiędzy DJK i ZAJK. 

7. Stałe działania DJK: 

 Na bieżąco prowadzenie dokumentacji działań w Dziale Jakości Kształcenia. 

 Organizacja posiedzeń Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. 

 Współpraca i spotkania z koordynatorami w Wydziałowych Zespołach ds. 

Jakości Kształcenia. 

 Spotkania i konsultacje z pracownikami Wydziałów/Katedr, według potrzeb. 

 Pomoc w przygotowaniu raportów samooceny dla potrzeb akredytacji (kie-

runki przeznaczone do akredytacji PKA w roku 2020/2021: Ekonomia, Filo-

logia, Filologia polska, Ochrona środowiska). 
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 Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej: 

https://pwsztar.edu.pl/uczelnia/jakosc-ksztalcenia/  

 Inne, w razie potrzeby. 

 

3. Zadania zrealizowane w roku akademickim 2020/2021 

 

W okresie sprawozdawczym 2020/2021 przeprowadzono następujące działania: 

 

1. Sporządzenie Sprawozdania z działalności URJK i DJK w roku akademickim 

2020/2021. 

2. Sporządzenie Sprawozdania z Działalności DJK w roku 2020 dla Komisji ds. 

Kontroli Zarządczej (28. 01. 2021 r.). 

3. Uczestnictwo w pracach związanych z aktami wewnętrznymi Uczelni, w tym: 

a. Zarządzenie nr  98/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Tarnowie z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania 

Komisji ds. Toku Studiów na kadencję 2020 – 2024 (wprowadzenie wg 

propozycji DJK bardziej szczegółowych zadań dla Komisji). 

b. Uchwała nr 141/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 14 grudnia 

2020 r. w sprawie przyjęcia Planu działania Uczelnianego Systemu Za-

pewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/2021. 

c. Zarządzenie nr 113/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Tarnowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania 

Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. Audytu Jako-

ści Kształcenia (korekta zarządzenia 111/2020 z dnia 11 grudnia 2020 

r.). 

d. Zarządzenie nr 3/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Tarnowie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od 

przeprowadzania ankiet służących ocenie zajęć dydaktycznych i warun-

ków studiowania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

(konsultacja przez DJK treści zarządzenia). 

e. Uchwała nr 6/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 19 marca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Praktyk Zawodowych Państwo-

wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (konsultacja przez DJK 

zapisów regulaminu praktyk). 

f. Zarządzenie nr 27/2021Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Tarnowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie gromadzenia i prze-

chowywania dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie założonych efek-

tów uczenia się (konsultacja przez DJK treści zarządzenia). 

g. Uchwała nr 28/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2021 

r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 103/2020 Senatu PWSZ w Tarnowie z 

dnia 30 września 2020 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków 

nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych za-

kresem tych obowiązków, w tym zadań dydaktycznych dla poszczegól-

nych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych (pensum) 

https://pwsztar.edu.pl/uczelnia/jakosc-ksztalcenia/
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nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Tarnowie (konsultacja przez DJK treści tzw. uchwały pensowej). 

h. Zarządzenie nr 61/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Tarnowie z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządze-

nia Rektora PWSZ w Tarnowie nr 6/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w 

sprawie określenia składu Instytutowych Zespołów ds. Jakości Kształce-

nia, Rad Programowych dla Kierunków Studiów, Kierunkowych Zespo-

łów Studenckich oraz określenia ich odpowiedzialności (zmiana podyk-

towana uwagami PKA po wizytacji na kierunku Wychowanie fizyczne). 

i. Zarządzenie nr 64/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Tarnowie z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Załącznika 

do Zarządzenia Nr 52/2021 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 5 lipca 

2021 r. w sprawie wprowadzenia oferty ogólnouczelnianych zajęć z 

dziedzin nauk humanistycznych oraz nauk społecznych oraz zasad ich 

realizacji (udział DJK w przygotowaniu zestawu zajęć ogólnouczelnia-

nych z dziedziny nauk humanistycznych i nauk społecznych). 

j. Zarządzenie nr 67/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Tarnowie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie liczby godzin za-

jęć w ramach seminarium dyplomowego i pracowni dyplomowej (DJK 

konsultował z PRSD zapis zarządzenia). 

k. Zarządzenie nr 75/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Tarnowie z dnia  27 września 2021 r. w sprawie zmiany Zarzą-

dzenia Nr 71/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Tarnowie z  dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia form zajęć 

dydaktycznych i liczebności grup studenckich w Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Tarnowie (konsultacja przez DJK m.in. liczebności 

grup studenckich dla różnych form zajęć). 

l. Uchwała nr 77/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 października 

2021 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów realizowanych 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie do dyscyplin 

naukowych/artystycznych zmieniająca Uchwałę nr 14/2021 Senatu 

PWSZ w Tarnowie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przyporządkowa-

nia kierunków studiów realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Tarnowie do dyscyplin naukowych/artystycznych (kontro-

la przez DJK zapisów uchwał – procent przyporządkowania). 

m. Uchwały nr 40-74/2021 Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia 29 września 

2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków od roku 

akademickiego 2021/2022 (35 uchwał dla programów studiów). 

n. Zarządzenie nr 108/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-

dowej w Tarnowie z dnia  1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Ko-

misji Rektorskiej ds. uaktualnienia Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia (ustalenie składu komisji do wsparcia działań DJK 

przy uaktualnieniu USZJK). 
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4. Konsultacje, uwagi, opinie w/s Raportów Samooceny dla kierunków: Ekonomia, 

studia I i II stopnia; Filologia polska, studia I i II stopnia; Ochrona środowiska, 

studia I stopnia; Filologia, studia I stopnia; Wychowanie fizyczne, studia I i II 

stopnia. Uczestnictwo w zdalnych akredytacjach PKA – drugi dzień akredytacji, 

kontrola jakości kształcenia (por. pkt 5, Akredytacje PKA). 

5. Współpraca z Audytorem Wewnętrznym Uczelni – przygotowanie przez DJK 

plików do audytu zajęć zdalnych (we współpracy z Działem Obsługi Informa-

tycznej). 

6. Współpraca z Zespołem ds. Audytu Jakości Kształcenia (ZAJK), w tym; 

a. Powołanie uczelnianego Audytora ds. Jakości Kształcenia – dra. inż. Se-

bastiana Bieleckiego oraz powołanie składu ZAJK na kadencję 2020 – 

2024 (Zarządzenie Rektora 111/2020 uaktualnione Zarządzeniem Rekto-

ra 113/2020; grudzień 2020 r.). 

b. W trakcie ustaleń z Audytorem zakresu zadań i terminów posiedzeń 

ZAJK (styczeń – kwiecień 2021) Audytor zwracał uwagę na potrzebę 

poprawy dotychczasowej formy funkcjonowania ZAJK (m.in. duża bez-

władność działań tego ciała, problemy z pozyskiwaniem danych przez 

członków ZAJK na wydziałach) i zasugerował wprowadzenie zmian w 

strukturze USZJK; w tym likwidację ZAJK i wprowadzenie stanowiska 

Audytora ds. Jakości Kształcenia, jako ścisłego współpracownika Rekto-

ra Uczelni do wyznaczonych zadań kontrolnych. 

c. Spotkanie DJK z Audytorem (6 lipca 2021 r.); omówienie szczegółów 

planowanych zmian w Uczelnianym Systemie Zapewniania Jakości 

Kształcenia; planowane zmiany podyktowane są m.in. uwagami komisji 

akredytacyjnych PKA (Filologia polska i Filologia) oraz analizą syste-

mów jakości kształcenia na różnych uczelniach w Polsce. 

d. Przygotowanie i przedstawienie J.M. Rektor (12 lipca 2021 r.) wraz z 

Prorektorem ds. Studenckich i Dydaktyki oraz uczelnianym Audytorem 

ogólnej koncepcji nowej struktury USZJK i przydziału zadań wewnątrz 

niej. Dalsze konsultacje z Audytorem ds. Jakości Kształcenia. 

7. Udział w szkoleniach zewnętrznych: 

a. Udział w szkoleniu Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego pt. Akre-

dytacja w szkolnictwie wyższym; pozyskano materiały w tym film - na-

granie (3. 12. 2020 r.). 

b. Udział w szkoleniu zdalnym antyplagiat.pl (1. 04. 2021 r.). 

c. Udział w szkoleniu w/s Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w MsTe-

ams zorganizowanego przez MEiN, we współudziale IBE, pozyskano 

film - nagranie (26. 04. 2021 r.). 

d. Udział w zdalnym, całodniowym Seminarium Polskiej Komisji Akredy-

tacyjnej - Forum Jakości 2021 - organizator PKA (9. 06. 2021 r.). 

e. Udział w zdalnym szkoleniu PKA na temat zdalnej wizytacji (6. 10. 

2021 r.). 
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8. Współudział w konsultacjach i przygotowaniu części dokumentacji do wnio-

sków dla nowych kierunków studiów (w tym kontrola efektów uczenia się), 

wraz z wydaniem odnośnych opinii (w/s wstępnej koncepcji kierunku studiów 

oraz w/s wniosku o pozwolenie na utworzenie kierunku studiów por. pkt 3.14.): 

a. Bezpieczeństwo narodowe, tylko wstępna koncepcja. 

b. Położnictwo (PO1), studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil prak-

tyczny, studia wg standardu – nowy wniosek, uzyskano zgodę MEiN, 14 

lipca 2021 r. 

c. Chemia stosowana (CH1_inż), studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

inżynierskie, profil praktyczny – uzyskano zgodę MEiN, 6 lipca 2021r. 

d. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (PPW), studia jednolite 

magisterskie, profil praktyczny, uzyskano zgodę MEiN, 30 lipca 2021 r. 

e. Kosmetologia (KO1), studia pierwszego stopnia, stacjonarne, profil 

praktyczny – uzyskano zgodę MEiN, 10 września 2021 r. 

9. Współudział w konsultacjach i przygotowaniu części dokumentacji do wnio-

sków dla nowych specjalności i nowych kierunków studiów podyplomowych, 

wraz z wydaniem odnośnych opinii: 

f. Konsultacja z dr Małgorzatą Jaśko ws studiów podyplomowych „Lider 

kompetencji kluczowych”. 

g. Opracowanie wzorcowej Rekomendacji i tabeli zgodności przypisania 

poziomu PRK do kwalifikacji dla studiów podyplomowych kierunek 

„Administracja i zarządzanie w placówkach ochrony zdrowia” oraz 

„Administracja i zarządzanie w placówkach oświatowych” (współpraca z 

dr Anną Gądek). 

h. Uaktualnienie podstrony „Studia podyplomowe” na stronie Jakość 

kształcenia, pod kątem włączania kwalifikacji do ZSK. 

i. Konsultacja z dr hab. Bogdanem Węgrzynem w/s dokumentacji studiów 

podyplomowych: „Dyplomacja i stosunki konsularne” – wniosek, pro-

gram, efekty, harmonogram. 

10. Praca w module „Programy kształcenia” Wirtualnej Uczelni: 

a. Zakończenie współpracy z Comarch przy wdrażaniu modułu „Programy 

kształcenia”. Obecnie użytkowanie wersji produkcyjnej Wirtualnej 

Uczelni; w tym zgłaszanie błędów w funkcjonowaniu systemu. W fazie 

wdrożeniowej korespondencja mailowa, konsultacje telefoniczne oraz 

wideokonferencje z przedstawicielami firmy Comarch – razem 10 kon-

sultacji oraz w fazie produkcyjnej zgłaszanie błędów poprzez elektro-

niczny system IZGL za pośrednictwem mgr Pauliny Niedzieli – 12 zgło-

szeń wraz dokumentacją. 

b. Kopiowanie programów studiów na kolejny cykl – 2021/2022. Wprowa-

dzanie poprawek w nowym cyklu (korekty godzin, zmiany nazw, prze-

sunięcia zajęć w semestrach) w ścisłej współpracy z kierownikami katedr 

– skopiowano i uzupełniono 35 programów studiów; prowadzono na 

bieżąco konsultacje z kierownikami katedr i wyznaczonymi pracowni-
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kami drogą telefoniczną, mailową, wideokonferencji oraz prowadzono 

indywidualne szkolenia z niektórymi kierownikami w/s wprowadzania 

zmian w skopiowanych programach oraz przygotowano i rozesłano in-

strukcję dla kierowników – kopiowanie programów i zmiany w harmo-

nogramach (od maja do września 2021 r., w tym część konsultacji, jak 

w pkt 3.11. oraz 12 indywidualnych szkoleń w formie stacjonarnej w 

salach A205 i w A216, a także w formie zdalne – MsTeams;). 

c. Szkolenia dla wykładowców – we współpracy z Działem Obsługi Infor-

matycznej – w/s edycji sylabusów w WU (grudzień 2020 r. 4 szkolenia 

zdalne – MsTeams). 

d. Pracownicy DJK wprowadzili do WU harmonogramy dla nowych kie-

runków studiów: Kosmetologia, I stopnia (KO1), Położnictwo, I stopnia 

(PO1), Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite mgr 

(PPW). 

11. Różnorakie konsultacje – w sumie około 440 konsultacji: 

a. Bieżąca korekta, wyjaśnianie zagadnień problemowych związanych z 

funkcjonowaniem katedr i wydziałów – najczęściej konsultacje telefo-

niczne z dziekanami lub kierownikami katedr. 

b. Konsultacje w związku z przygotowywaniem dokumentacji do wnio-

sków dla nowych kierunków studiów (por. pkt. 3.8.). 

c. Konsultacje przy wydawaniu różnych opinii (por. pkt. 3.14.). 

d. Konsultacje z koordynatorami sylabusów humanistyczno-społecznych 

treści sylabusów i wyliczeń nakładów pracy z ogólnouczelnianych zajęć 

hum.-społ. (dla łącznie 23 sylabusów od lipca do września 2021 r.). 

e. Konsultacje z PRSD, Radcą Prawnym i Działem Toku Studiów i innymi 

działami PWSZ treści przygotowywanych uchwał Senatu lub zarządzeń 

Rektora PWSZ (jak w podpunkcie 3.3.) – konsultacje telefoniczne lub 

spotkania osobiste. 

f. Konsultacje z kierownikami katedr przy wprowadzaniu w WU poprawek 

i zmian do programów studiów na nowy cykl kształcenia 2021/2022 – 

kilkadziesiąt konsultacji telefonicznych, zdalnie przez MsTeams lub na 

miejscu w biurze DJK (patrz pkt 3.10.b.). 

12. Ankietyzacja: 

a. Ankieta warunków studiowania – zorganizowanie ankiety „Ocena wa-

runków studiowania” wśród studentów Uczelni. Ankieta przeprowadzo-

na została w formie elektronicznej w lutym 2021 r. W. Jachym przygo-

towała formularz ankiety w aplikacji MsTeams Forms. Wyniki ankiety 

zaprezentowano na posiedzeniu URJK w dniu 13. 04. 2021 r. Na pod-

stawie wyników ankiety DJK sporządził: „Sprawozdanie z Ankiet Wa-

runków Studiowania 2020_2021”. Sprawozdanie udostępniono na stro-

nie Jakość kształcenia w marcu 2021 r. W ankiecie wzięło udział 24% 

studentów Uczelni. 
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b. Ankieta zajęć zdalnych – zorganizowanie ankiety „Ocena zajęć zdal-

nych” wśród wykładowców i studentów Uczelni. Ankieta przeprowa-

dzona została w formie elektronicznej w lutym 2021 r. W. Jachym przy-

gotowała formularz ankiety w aplikacji MsTeams Forms. Wyniki ankiety 

zaprezentowano na posiedzeniu URJK w dniu 13. 04. 2021 r. Na pod-

stawie wyników ankiety DJK sporządził: „Sprawozdanie z Ankiet Nau-

czania Zdalnego 2020_2021”. Sprawozdanie udostępniono na stronie Ja-

kość kształcenia w marcu 2021 r. W ankiecie wzięło udział 21% wykła-

dowców i 23% studentów Uczelni. 

c. Ankieta oceny zajęć dydaktycznych - zorganizowanie i przeprowadze-

nie w dniu 6 maja 2021 r. 1 szkolenia zdalnego w MsTeams w/s ankiet 

oceny zajęć dydaktycznych dla osób wydelegowanych z katedr do prze-

prowadzenia i opracowania wyników ankiety. Ankieta przeprowadzona 

została wśród studentów w formie elektronicznej w czerwcu 2021 r. W. 

Jachym przygotowała formularz ankiety w aplikacji MsTeams Forms, 

DJK przygotował instrukcję przeprowadzenia ankiety oraz sposobu 

opracowania wyników ankiety w arkuszu Excel (w konsultacje ze Sła-

womirem Urbanem) wraz z filmem instruktażowym objaśniającym spo-

sób opracowania danych. 

13. Organizacja 3 posiedzeń Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w dniach: 

11. 12. 2020 r., 13. 04. 2021 r. oraz 29. 04. 2021 r. (por. pkt 4, Posiedzenia 

URJK). 

14. Wydawanie opinii DJK w sprawach: 

a. programów studiów (od roku akademickiego 2021/2022), 

b. nowych kierunków studiów (wstępne koncepcje oraz wnioski o pozwo-

lenie na utworzenie por. pkt 3.8.), 

c. nowych specjalności lub likwidacji specjalności. 

W sumie Dział jakości Kształcenia wydał 52 opinie.  

Specjaliści DJK włączeni zostali w skład Komisji ds. Toku Studiów  

(Zarządzenie 98/2020, 13 października 2020 r.) i od roku akademickiego 20/21 

opiniują także jako członkowie tej Komisji (dodatkowo opinie w/s Raportów sa-

mooceny na akredytacje PKA, por. pkt. 5. Akredytacje PKA); w ramach KdsTS 

wydano w sumie 24 opinie. 

15. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Jakość Kształcenia 

(https://pwsztar.edu.pl/uczelnia/jakosc-ksztalcenia/). 

 

4. Posiedzenia URJK 

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Uczelnianej Rady ds. 

Jakości Kształcenia: 
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a) I Posiedzenie Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia 11. 12. 2020 r. 

Program posiedzenia: 

1. Przedstawienie nowego składu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na ka-

dencję 2020-2024 powołanego Zarządzeniem Rektora nr 113/2020. 

2. Przedstawienie składów Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia 

(WZJK), Rad Programowych Kierunków Studiów (RPKS), Kierunkowych Ze-

społów Studenckich (KZS) – przekazanie list właściwym Wydziałowym Koor-

dynatorom ds. Jakości Kształcenia. 

3. Prezentacja wykazu aktów prawnych, które bezpośrednio powiązane są z Uczel-

nianym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia – odniesienie do strony in-

ternetowej Uczelni (https://pwsztar.edu.pl/uczelniany-system-zapewnienia-

jakosci-ksztalcenia/). 

4. Prezentacja sprawozdania z działalności Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształce-

nia i Działu Jakości Kształcenia za rok akad. 2019/2020. 

5. Plan działania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i Działu Jakości Kształ-

cenia na rok akad. 2020/2021. 

6. Lista kierunków wyznaczonych do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 

roku akad. 2020/2021:  

 Ekonomia (4 kwartał 2020 r.),  

 Filologia polska (1 kwartał 2021 r.),  

 Ochrona środowiska (1 kwartał 2021 r.),  

 Filologia (2 kwartał 2021 r.), 

 Wychowanie fizyczne (2 kwartał 2021 r.). 

7. Wolne wnioski. 

Posiedzenie zostało udokumentowane w formie listy obecności, prezentacji Power Point 

przedstawianej na spotkaniu i sprawozdania z posiedzenia. 

 

b) II Posiedzenie Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia 13. 04. 2021 r. 

Program posiedzenia: 

1. Omówienie i konsultacja sposobu zaliczania w Egerii zajęć jednoformowych; 

przedstawienie „Informacji dla prowadzących zajęcia”. (do tego plik Excel z 

przykładowymi obliczeniami średniej oceny za okres studiów z ocen końco-

wych). 

2. Wnioski o utworzenie nowego kierunku studiów: Położnictwo, Chemia stoso-

wana (inżynierska), Kosmetologia. 

3. (1) Wyniki ankiet oceny warunków studiowania oraz (2) wyniki ankiet oceny 

zajęć zdalnych: 

(1) W badaniu wzięli udział studenci studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów mgr 

– łącznie 904 osoby, co stanowi 24% wszystkich studentów Uczelni. W badaniu nie 

wzięli udziału studenci kierunku Wzornictwo. 

(2) W badaniu zajęć zdalnych uczestniczyli: 

 wykładowcy Uczelni – łącznie 86 osób, tzn. ~21% wszystkich wykładowców; 

 studenci studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magi-

sterskich – łącznie 868 osób, tzn. ~23% wszystkich studentów Uczelni. 

 w badaniu nie wzięli udziału studenci kierunku Wzornictwo. 

4. Informacja i uwagi do odbytych wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 

roku akademickim 2020/2021:  

 Ekonomia (4 kwartał 2020 r.),  

 Filologia polska (1 kwartał 2021 r.),  

https://pwsztar.edu.pl/uczelniany-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia/
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 Ochrona środowiska (1 kwartał 2021 r.),  

 Filologia (2 kwartał 2021 r.), 

 Wychowanie fizyczne (2 kwartał 2021 r.). 

5. Wolne wnioski. 

Posiedzenie zostało udokumentowane w formie listy obecności, materiałów dostarczo-

nych członkom URJK i sprawozdania z posiedzenia. 

 

c) III Posiedzenie Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia 29. 04. 2021 r. 

Krótkie posiedzenie zdalne, podczas którego członkowie URJK głosowali w sprawie 

przyjęcia sposobu zaliczania zajęć jednoformowych w Egerii. Przyjęto sposób zalicza-

nia zajęć jednoformowych zaproponowany przez DJK; przed zaliczeniem na ocenę eg-

zaminu nie ma dodatkowego protokołu wystawienia zaliczenia lub oceny dopuszczają-

cej do egzaminu. 

 

5. Akredytacje PKA 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na 

kierunkach studiów: 

- Ekonomia, studia I i II stopnia (grudzień 2020),  

- Filologia polska studia I i II stopnia (marzec 2021),  

- Ochrona środowiska, studia I stopnia (marzec 2021),  

- Filologia, studia I stopnia (maj 2021),  

- Wychowanie fizyczne, studia I i II stopnia (maj 2021).  

 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości PWSZ w Tarnowie został pozytywnie oce-

niony przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Podczas audytu na FP i FI po-

jawiły się sugestie ze strony PKA do niektórych zapisów USZJK: 

- w ankiecie warunków studiowania mało precyzyjne pytania np. przy ocenie biblioteki 

albo brak zapytania o stopień zadowolenia studentów ze studiowania na PWSZ w Tar-

nowie, 

- należy przemyśleć wprowadzenie zmian w strukturze USZJK w kierunku rozdzielenia 

pionu monitorującego od pionu merytorycznego. 

Ocenę pozytywną otrzymały kierunki Ochrona środowiska i Wychowanie fizyczne. 

Kierunki Ekonomia, Filologia polska i Filologia otrzymały ocenę pozytywną z okresem 

obowiązywania skróconym do 2 lat. Dział Jakości Kształcenia uczestniczył w analizie 

raportów poakredytacyjnych oraz w przygotowaniu odpowiedzi dla PKA; szczególnie 

po akredytacjach Ekonomii, Filologii polskiej i Filologii. 

 


