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3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 

  DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH, DYSCYPLINA: PEDAGOGIKA 

 

 
1 Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018, poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do 

dyscyplin naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane 
dotyczące dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia. 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 2 

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

   

1. Paweł Sobierajski  
dr / adiunkt / Dyrektor Instytutu Humanistycznego (IH) 
Państwowej Uczelni Zawodowej (PUZ) we Włocławku 

2. Karolina Kaszlińska  
dr / adiunkt / Kierownik Zakładu Pedagogiki IH PUZ 
we Włocławku 

3. Lucyna Matuszak  
dr / adiunkt / członek Zakładowej Komisji ds. Jakości 
Kształcenia przy Zakładu Pedagogiki IH PUZ we Włocławku 

4. Renata Deskiewicz  mgr / pracownik sekretariatu IH PUZ we Włocławku  

5. Katarzyna Brudzińska  mgr / pracownik Działu Nauczania PUZ we Włocławku  

6. Małgorzata Drzewudzka  mgr / Kierownik Biura ds. Pracowniczych PUZ we Włocławku  

7. Tomasz Kruszewski  mgr / Kierownik Działu Gospodarczego PUZ we Włocławku  

8. Anna Drobyszewska  mgr / Dyrektor Biblioteki PUZ we Włocławku  

9. Małgorzata Waśk  mgr / pracownik Biura Rektora PUZ we Włocławku  

10. Przemysław Taranowski  mgr / pracownik Biura Karier PUZ we Włocławku 

11. Jarosław Struś  
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW  

PEDAGOGIKA 
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA,  

PROFIL PRAKTYCZNY 

6 POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 

 

Przyporządkowanie do dyscypliny 

Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina: pedagogika 

 

Symbol 
efektu 
kierun-
kowego 

Efekty uczenia się dla kierunku 
Pedagogika 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
Pedagogika o profilu praktycznym absolwent osiąga 

następujące efekty uczenia się: 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 
w charakte-

rystyce 
uniwersalnej 
pierwszego 

stopnia 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 
w charakte-

rystyce 
drugiego 
stopnia 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 
w obszarze 
kształcenia 
w zakresie 

kompetencji 
inżynierskich

** 

WIEDZA – student:  

K_W01 
zna podstawową terminologię używaną w pedagogice 
i dyscyplinach pokrewnych oraz w praktyce pedagogicznej 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W02 
ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie 
nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych po-
wiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 

P6S_WG P6S_WG 

 

K_W03 

ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu peda-
gogiki i powiązanych z nią dyscyplin zorientowaną na za-
stosowania praktyczne w wybranej sferze działalności 
pedagogicznej 

P6S_WG P6S_WG 

 

K_W04 
zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psycho-
logiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy 
działalności pedagogicznej 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W05 
ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka 
w cyklu życia i jego potrzebach zarówno w aspekcie biolo-
gicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym 

P6S_WK P6S_WK 
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K_W06 
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 
rządzących nimi prawidłowościach 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W07 

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 
społecznych i instytucjach życia społecznego, zachodzą-
cych w nich zmianach oraz istniejących między nimi 
relacjach 

P6S_WK P6S_WK 

 

K_W08 
ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komuniko-
wania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości 
i zakłóceń 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W09 
ma uporządkowaną wiedzę na temat opieki, wychowania 
i kształcenia oraz zna podstawowe teorie dotyczące tych 
procesów 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W10 
ma uporządkowaną podstawową wiedzę o różnych śro-
dowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach 
w nich zachodzących 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W11 
zna najważniejsze tradycje, współczesne nurty i systemy 
pedagogiczne oraz rozumie ich kulturowe uwarunkowania 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W12 

ma podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu 
badań pedagogicznych, szczególnie o stosowanych w nich 
metodach, technikach i narzędziach oraz o problemach 
badawczych 

P6S_WG P6S_WG 

 

K_W13 

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 
edukacji, celach, podstawach prawnych, organizacji 
i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wycho-
wawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i 
pomocowych 

P6S_WG P6S_WG 

 

K_W14 
ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edu-
kacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomo-
cowej 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W15 
ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typo-
wych zadań, normach i procedurach stosowanych w róż-
nych obszarach działalności pedagogicznej 

P6S_WG P6S_WG 

 

K_W16 
ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opie-
kuńczych, kulturalnych i pomocowych 

P6S_WK P6S_WK 

 

K_W17 

ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki 
własnego rozwoju oraz zasad tworzenia i rozwijania form 
indywidualnej przedsiębiorczości związanej z działalnością 
pedagogiczną 

P6S_WK P6S_WK 
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K_W18 
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 
etycznych 

P6S_WK P6S_WK 
 

UMIEJĘTNOŚCI – student: 

K_U01 
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecz-
nych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami 
działalności pedagogicznej 

P6S_UW P6S_UW 

 

K_U02 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną 
z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin 
w celu interpretacji oraz szczegółowego opisu i praktycz-
nej analizy problemów edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także moty-
wów i wzorów ludzkich zachowań 

P6S_UW P6S_UW 

 

K_U03 

potrafi właściwie analizować motywy i wzory ludzkich za-
chowań, diagnozować sytuacje i prognozować skutki oraz 
organizować konkretne działania praktyczne w odniesie-
niu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej  

P6S _UO P6S _UO 

 

K_U04 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności profesjonalne korzystając z różnych źródeł 
(w jęz. polskim i obcym) i sposobów 

P6S _UU P6S _UU 

 

K_U05 
posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadze-
nia badań pedagogicznych niezbędnych do opracowa-
nia diagnoz pedagogicznych 

P6S_UW P6S_UW 

 

K_U06 

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się 
w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych za-
gadnień pedagogicznych; korzystając zarówno z dorobku 
pedagogiki, jak i innych dyscyplin 

P6S _UK P6S _UK 

 

K_U07 

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji inter-
personalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i po-
rozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu 
różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalista-
mi w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona 
specjalistów 

P6S _UK P6S _UK 

 

K_U08 

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 
wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kon-
tekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów 
różnych autorów 

P6S_UW P6S_UW 
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K_U09 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur 
i dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania pro-
blemów związanych z różnymi sferami działalności peda-
gogicznej, potrafi ocenić jakość działań praktycznych rea-
lizowanych w ramach wybranej sfery działalności pedago-
gicznej  

P6S_UW P6S_UW 

 

K_U10 

samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane 
z działalnością pedagogiczną, posiada umiejętność wdra-
żania proponowanych rozwiązań problemów w wybra-
nym zakresie działalności pedagogicznej 

P6S _UO P6S _UO 

 

K_U11 

potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na reali-
zację projektu profesjonalnego związanego z wybraną 
sferą działalności edukacyjnej, wychowawczej, pomoco-
wej, kulturalnej 

P6S_UW P6S_UW 

 

K_U12 

potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi 
w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dyle-
maty etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań 
pedagogicznych 

P6S_UW P6S_UW 

 

K_U13 

potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy pra-
wa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną 
działalnością edukacyjną, wychowawczą, terapeutyczną, 
pomocową, kulturalną 

P6S_UW P6S_UW 

 

K_U14 

ma umiejętności językowe w zakresie pedagogiki i dyscy-
plin z nią powiązanych zgodne z wymaganiami określony-
mi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształce-
nia Językowego 

P6S _UK P6S _UK 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student: 

K_K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia 

P6S _KK P6S _KK 

 

K_K02 
odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodo-
wych 

P6S _KR P6S _KR 
 

K_K03 

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wy-
kazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwa-
łością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań 
profesjonalnych w zakresie pedagogiki 

P6S _KR P6S _KR 

 

K_K04 
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profe-
sjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania za-
sad etyki zawodowej 

P6S _KO P6S _KO 
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K_K05 
dostrzega problemy moralne i dylematy etyczne związane 
z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, 
postępuje zgodnie z zasadami etyki 

P6S _KK P6S _KK 

 

K_K06 
jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach 
naukowych 

P6S _KO P6S _KO 
 

K_K07 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, 
organizacjach i instytucjach realizujących działania 
pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami 
będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie 

P6S _KR P6S _KR 

 

K_K08 
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, pro-
jektuje i wykonuje działania pedagogiczne 

P6S _KR P6S _KR 
 

 

Legenda: 

* – jeśli kierunek przyporządkowany jest do więcej niż  jednej dyscypliny należy wymienić wszystkie  

**  –  dot. kierunków inżynierskich 

Objaśnienia oznaczeń dla  efektów uczenia się  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

P6/7 – poziom PRK  

S – kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego 

W (po podkreślniku) – wiedza (G – zakres i głębia; K – kontekst) 

U (po podkreślniku):  umiejętności (W – wykorzystanie wiedzy; K – komunikowanie się; O – organizacja pracy; 

U – uczenie się) 

K (po podkreślniku): kompetencje społeczne (K – krytyczne podejście; O – odpowiedzialność; R – rola 

zawodowa) 

Przykładowy zapis:  

K_W01  – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy o numerze 1 

P6U_W  – efekt kształcenia w odniesieniu do charakterystyki uniwersalnej (pierwszego stopnia) w ramach 

wiedzy 

P6S_WK  – poziom 6 PRK, kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst 

Dodatkowo program specjalności Pedagogiki Resocjalizacyjnej z Elementami Profilaktyki i Opieki 

pozwala studentom na osiągnięcie następujących, powiązanych z ww. efektami kierunkowymi: 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:  

• podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę ̨głównych środowisk wycho-

wawczych i procesów w nich zachodzących;  

• klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształ-

cenia, socjalizacji oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów;  

• źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w nauce oraz jej przedmiotowe i metodologiczne powiąza-

nia z dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu;  

• zakresy pedagogiki specjalnej;  
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• koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-

cyjnymi oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów;  

• metodologię badań naukowych stosowanych w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk spo-

łecznych, w szczególności zasady projektowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie 

pedagogiki specjalnej, oraz postulat wieloparadygmatyczności;  

• metodologiczne założenia i zasady oraz etyczne normy projektowania i realizacji badań nauko-

wych w zakresie pedagogiki specjalnej;  

• zasady i normy etyczne obowiązujące w zakresie rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji;  

• współczesne podejście do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wyni-

kające z niego nowe formy edukacji, w tym integracyjna i włączająca;  

• system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego;  

• organizację i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie 

integracyjnym i włączającym, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nau-

czycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektyw-

ne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć;  

• merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć – zgodnie z wybranym zakresem peda-

gogiki specjalnej;  

• podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy oraz zasady efektywnego posługiwania się 

narządem mowy;  

• procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia;  

• zasady udzielania pierwszej pomocy;  

• zasady ochrony własności intelektualnej.  

 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:  

• wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscy-

plin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i 

resocjalizacyjnych;  

• rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami 

pedagogiki specjalnej, dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o 

zdrowiu;  

• rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych w zakresie pedagogiki, formuło-

wać cele i problemy badawcze, stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować 

narzędzia badawcze, opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, 

wskazywać kierunki dalszych badań w obrębie wybranego zakresu pedagogiki specjalnej;  

• diagnozować złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne, 

projektować i prowadzić zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;  

• wykorzystywać aktualne koncepcje psychologiczne i pedagogiczne w planowaniu, realizacji, 

monitorowaniu i ewaluacji procesu wychowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi;  

• wykorzystywać na podstawowym poziomie wiedzę psychologiczną i na poziomie rozszerzonym 

wiedzę pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do analizowania zachowań, procesów i zjawisk w ob-

szarze rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji;  
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• prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania, dostosowywać metody 

i treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

oraz wykorzystywać zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć;  

• wdrażać efektywne programy zwiększające umiejętności poznawcze i kompetencje społeczne 

uczniów oraz programy poprawiające integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi;  

• pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, podejmować i wyznaczać zadania, współpracować 

z nauczycielami, specjalistami, rodzicami i opiekunami uczniów;  

• analizować własne działania pedagogiczne, dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i rehabilita-

cyjne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań inno-

wacyjnych;  

• projektować i prowadzić zajęcia oraz dokonywać ich ewaluacji – zgodnie z wybranym zakresem 

pedagogiki specjalnej;  

• poprawnie posługiwać się językiem polskim oraz poprawnie i adekwatnie do wieku uczniów posłu-

giwać się specjalistyczną terminologią;  

• posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu;  

• udzielać pierwszej pomocy;  

• współpracować z członkami zespołów badawczych na każdym etapie projektowania i realizacji 

badań naukowych;  

• samodzielne rozwijać wiedzę oraz umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, 

w tym obcojęzycznych, i technologii;  

• twórczo korzystać z teorii dotyczących rozwoju człowieka, socjalizacji, wychowania, nauczania-

uczenia się oraz krytycznie je oceniać.  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:  

• posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kieru-

jąc się szacunkiem dla każdego człowieka;  

• budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu 

wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami uczniów, oraz włączania ich w działa-

nia sprzyjające efektywności edukacyjnej;  

• komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organi-

zacjach realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne;  

• porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonal-

nej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji 

w klasie szkolnej i poza nią;  

• rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie 

uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tych środowisk;  

• działania na rzecz poprawy jakości działania przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty;  

• pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, 

specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokal-

nej;  

• doceniania tradycji i dorobku badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej oraz ich konty-

nuacji i poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze. 
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Prezentacja uczelni 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku została powołana Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z 20 września 2001 roku, a oficjalną działalność rozpoczęła 1 lutego 2002 roku. Na mocy 

rozporządzenia MNiSW z 12 sierpnia 2019 roku jej nazwa została zmieniona na: Państwowa Uczelnia 

Zawodowa we Włocławku (dalej: PUZ we Włocławku).  

W strukturze uczelni funkcjonują obecnie trzy instytuty, w tym Instytut Humanistyczny, w ramach 

którego od 2009 roku prowadzone są studia licencjackie na kierunku Pedagogika. Łącznie Uczelnia 

oferuje obecnie 13 kierunków studiów o profilu praktycznym (licencjackich, inżynierskich, magister-

skich uzupełniających i jednolitych magisterskich) oraz szeroki wachlarz kursów, szkoleń oraz studiów 

podyplomowych, także z obszaru Pedagogiki. Z uwagi na potrzeby studentów pracujących bezpłatne 

studia realizowane są także w systemie popołudniowo-weekendowym, a część zajęć prowadzona jest 

z wykorzystaniem e-learningu. Dbałość o wysoką jakość kształcenia podkreśla dostosowanie progra-

mów studiów i rozwiązań organizacyjnych do potrzeb rynku pracy w porozumieniu z pracodawcami 

oraz aktywny monitoring zawodowych losów naszych absolwentów. O skuteczności tych działań świad-

czy wyróżnienie, które otrzymaliśmy w bieżącym roku w ramach „Dydaktycznej Inicjatywy Dosko-

nałości”.  

PUZ we Włocławku intensywnie uczestniczy w wymianie międzynarodowej studentów, kadry 

dydaktycznej i administracyjnej w ramach programu Erasmus+. W Uczelni działają studenckie koła 

naukowe, w tym Koło Młodych Pedagogów oraz samorząd studencki. Zapewniamy studentom opty-

malne warunki studiowania poprzez rozwój zaplecza technicznego, nowoczesny sprzęt dydaktyczny 

i elektroniczny wspomagający proces nauczania. Bazę dydaktyczną uczelni stanowią cztery zespoły 

budynków z nowocześnie wyposażonymi salami ćwiczeń, salami wykładowymi, laboratoriami oraz 

zapleczem do uprawiania sportu i własnym Domem Studenta. Uczelniana Biblioteka zapewnia dostęp 

do bogatego księgozbioru wydawnictw drukowanych i elektronicznych. Wszystkie budynki dydaktycz-

ne dostosowane są do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.  

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 r. uhonorował uczelnię „Odznaką Honorową 

za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia 

się 

1. Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni oraz 

oczekiwania formułowane wobec kandydatów oferowanych specjalności 

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika odpowiada „Strategii rozwoju Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2016-2020” przyjętej uchwałą nr 63/16 Senatu PWSZ we 

Włocławku z dnia 27 września 2016 roku [Załącznik WAP01]. Związek studiów ze strategią rozwoju 

PWSZ (obecnie PUZ) we Włocławku wynika z wizji i misji Uczelni oraz jej relacji z otoczeniem. Misja 

Uczelni podkreśla m.in. powinność kształcenia według nowoczesnych standardów edukacyjnych oraz 

potrzebę kształtowania młodych ludzi mobilnych na rynku pracy, kreatywnych, mających aspiracje 

intelektualne i zawodowe. Sukcesywna realizacja celów strategicznych uczelni, takich jak: „Wysoka 

jakość kształcenia w PWSZ”, „Atrakcyjny zakres kształcenia w PWSZ”, „Wysoka konkurencyjność 

studentów PWSZ na rynku pracy” jest gwarancją, że studenci kierunku Pedagogika zdobywają szeroki 

zakres wiedzy na wysokim poziomie (zarówno teoretycznej, jak i – co szczególnie ważne – praktycznej), 

a tym samym odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zakład Pedagogiki PUZ we Włocławku, zgodnie z 

misją Uczelni, kształci studentów wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki w celu zapewnienia im 

możliwości zdobycia zarówno pełnej i adekwatnej pedagogicznej wiedzy ogólnej, jak i koniecznych do 

wykonywania z sukcesem zawodu pedagoga umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. 

Oferta studiów na specjalnościach: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Pedagogika 

Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki skierowana jest przede do absolwentów szkół 

średnich, którzy zainteresowani są zdobyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

pozwalających na podjęcie pracy w charakterze pedagoga. Preferowani są kandydaci wykazujący się 

ponadprzeciętnymi kompetencjami interpersonalnymi oraz wysokimi wynikami z następujących 

przedmiotów maturalnych: język polski, język angielski, historia, biologia.  

Aktualni studenci III i II roku Pedagogiki (nabory 2017/2018 i 2018/2019) realizują programy specjal-

ności: Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki (PRzEPiO), bądź Edukacja 

Wczesnoszkolna i Przedszkolna (EWiP). Studenci I roku (nabór 2019/2020) mogą wybrać specjalności: 

Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki lub Pedagogika Opiekuńczo-

Wychowawcza (PO-W). 

2. Związek kształcenia z obszarami działalności zawodowej właściwymi dla kierunku 

Celem studiów na kierunku Pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy wychowawczej, 

opiekuńczej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz doradczej. Mają oni podstawową wiedzę 

pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia 

społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz praktyczną wiedzę 

zawodową w zakresie wybranej specjalności. Posiadają też umiejętności dotyczące rozpoznawania i 

diagnozowania potrzeb edukacyjnych, umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, w zakresie 

file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Wewnętrzne%20Akty%20Prawne/Załącznik%20WAP01%20Strategia%20Rozwoju%20Uczelni.pdf
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projektowania własnego warsztatu pracy, spójnego systemu samokształcenia, kreowania własnej 

kariery zawodowej.  

Studia są podstawą do rozwinięcia refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz 

pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, a także do doskonalenia własnych działań. 

Absolwenci są również przygotowani do planowania własnego rozwoju zawodowego oraz do dalszego 

pogłębienia wiedzy. Każdy absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika jest 

przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, jak i kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.  

Przygotowanie do zawodu i skonfrontowanie wiedzy teoretycznej w warunkach rzeczywistych 

następuje m.in. podczas praktyk zawodowych. Wiedzę teoretyczną student nabywa w toku studiów w 

trakcie wykładów i innych form kształcenia. Zasadnicze cele kształcenia na kierunku to: 

− umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, 

teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie specyfiki 

pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami,  

− organizowanie warunków do kształtowania się u studentów umiejętności i kompetencji niezbęd-

nych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu 

i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub 

pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek, 

− kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

pedagogicznych (z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania informacji i ma-

teriałów), 

− umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami 

spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik, 

− kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowie-

dzialności, 

− przygotowanie studentów do radzenia sobie na rynku pracy, a w przypadku specjalności nauczy-

cielskich – do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Absolwent kierunku Pedagogika uzyskuje poziom biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

3. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku 

pracy, rola i znaczenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania 

koncepcji kształcenia i jej doskonalenia 

Koncepcja kształcenia na kierunku Pedagogika jest uwarunkowana analizą stanu, przemian lokal-

nego i regionalnego rynku pracy, i zorientowana na dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb 

pracodawców, pracowników i osób poszukujących pracy. Uwzględnia zmiany w strukturze społecznej, 

a wraz z nimi przeobrażenia poszczególnych grup społeczno-zawodowych oraz wynikający z powyż-

szego fakt – że współcześni pedagodzy muszą coraz bardziej twórczo i kreatywnie odpowiadać na 

potrzeby swoich klientów, umiejętnie ich prowadzić i współdziałać z nimi, niejednokrotnie wychodząc 

poza formalne oddziaływanie i kształcenie instytucjonalne.  

Dlatego jednym ze strategicznych działań Uczelni jest dostosowanie oferty kształcenia na kierunku 

Pedagogika poprzez wprowadzanie takich specjalności, których oczekują przyszli studenci i które dają 

im szanse na znalezienie pracy. Dokonuje się to poprzez – powiązane ze stałym monitoringiem potrzeb 

rynku pracy – poszerzanie oferty dydaktycznej realizowanej razem z praktykami w regionie oraz 

ustawiczne dostosowywanie treści i uatrakcyjnianie form zajęć realizowanych w ramach autorskich 
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programów kształcenia opracowanych dla następujących specjalności: Pedagogika Opiekuńczo-

Wychowawcza oraz Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki.  

W procesie definiowania efektów uczenia się oraz w procesie przygotowania programu studiów 

uwzględniono opinie interesariuszy (pracodawców i studentów), jak również doświadczenia i wzorce 

międzynarodowe, np. wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku, czy monito-

ring karier zawodowych absolwentów. Programy kształcenia, tworzone w ramach kierunku Pedago-

gika i ww. specjalności, uwzględniają w swoich treściach i strukturze uwagi oraz postulaty zgłaszane 

przez pracodawców i przedstawicieli praktyki pedagogicznej (a po części są też przez nich samych 

tworzone lub współtworzone).  

W strukturze planów zajęć uwzględniono przedmioty pozwalające na pozyskanie przez studenta 

praktycznych umiejętności pedagogicznych oraz indywidualizację i uelastycznienie procesu kształcenia 

poprzez stworzenie mu możliwości wyboru specjalności, lektoratu języka obcego i tematyki pracy 

dyplomowej. W ten sposób kierunek Pedagogika wychodzi naprzeciw zainteresowaniom zawodowym 

i talentom studenta oraz kształci go w zindywidualizowanym procesie. Na etapie tworzenia koncepcji 

kształcenia, zgodnego z wymogami KRK, w budowie zasadniczych ram programu uczestniczyli aktywnie 

między innymi pedagodzy: dyrektorzy i pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych, peniten-

cjarnych, resocjalizacyjnych i innych związanych z opieką, wychowaniem, profilaktyką społeczną, 

resocjalizacją. Są oni włączani w proces doskonalenia programów w każdym kolejnym roku – program 

dla naboru 2019/2020 opiniowany był przez Radę Ekspertów powołaną przy Instytucie Humanistycz-

nym PWSZ we Włocławku.  

Wskazówki i sugestie dotyczące pożądanych modyfikacji programów pozyskiwane są także od 

interesariuszy zewnętrznych w drodze kontaktów mających miejsce podczas realizacji praktyk studenc-

kich. Zgodnie z regulaminem praktyk ich uczelniani opiekunowie (pracownicy Instytutu Humani-

stycznego) zobowiązani są do współpracy z zakładowymi opiekunami praktyk, utrzymywania z nimi 

kontaktu oraz hospitacji zajęć prowadzonych przez studentów w zakładach pracy. Zakładowi opie-

kunowie praktyk są proszeni (obok formułowania uwag i spostrzeżeń o pracy praktykanta w opiniach 

dotyczących przebiegu praktyk) o ewentualne informacje o zauważonych brakach w zakresie przygo-

towania merytorycznego i metodycznego, a także o zgłaszanie propozycji w zakresie przygotowania 

kandydata do zawodu. Tak więc, w taki sposób, programy praktyk, przed ich zatwierdzeniem, są kon-

sultowane z potencjalnymi pracodawcami.  

Kadrę dydaktyczną Zakładu Pedagogiki stanowią między innymi praktycy z bogatym doświadcze-

niem zawodowym, w tym: były kurator społeczny, mediator sądowy, były i aktualny wychowawca 

w Zakładzie Karnym, biegły sądowy – psycholog. Na kierunku Pedagogika zajęcia realizują też praktycy 

zatrudniani na umowy cywilnoprawne.  

W kształtowaniu koncepcji kształcenia na kierunku Pedagogika udział biorą także sami studenci. 

Przedstawiciele najważniejszych interesariuszy wewnętrznych uczestniczą w procesie zatwierdzania 

programu kształcenia na różnych etapach, np. Samorząd Studencki PUZ we Włocławku corocznie 

opiniuje program praktyk dla kolejnego naboru. Studenci wchodzą też w skład Zakładowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia przy Zakładzie Pedagogiki, Instytutowej Komisji do spraw Jakości Kształcenia IH PUZ, 

zasiadają w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia PUZ we Włocławku oraz Senacie PUZ we 

Włocławku, biorąc w ten sposób udział w opracowywaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu efektów ucze-

nia się, mechanizmów i warunków ich weryfikacji, programów kształcenia dla poszczególnych 

specjalności na poszczególnych kierunkach dla kolejnych naborów. 
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4. Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów 

Zakłada się, że osiągnięte efekty uczenia się złożą się na następujące sylwetki absolwentów poszcze-

gólnych specjalności:  

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza 

Studia na tej specjalności przygotowują absolwenta do pracy pedagoga jako człowieka, który do-

strzega, diagnozuje i właściwie reaguje na zjawiska związane z wychowaniem, opieką, doradztwem. 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych oraz dyscyplin współdziałających (w tym 

psychologii, socjologii, filozofii, nauk biologicznych, a także specjalistyczne treści kształcenia wspoma-

gające kształtowanie praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowaw-

czych (m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej, planowania działań wychowawczych 

w pracy z jednostką i grupą, ewaluacji działalności wychowawczej, podejmowania działań o charak-

terze profilaktycznym). Posiada też kompetencje społeczne do współdziałania w grupie, aktywnej 

pracy w organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze. 

Absolwent specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza jest przygotowany do pracy – zgodnie 

z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w pla-

cówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego (np. pogotowia opiekuńcze, policyjne 

izby dziecka); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (np. rodzinne domy dziecka, 

wioski dziecięce); placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (np. domy dziecka, 

placówki wielofunkcyjne, ochotnicze hufce pracy). Posiada też przygotowanie pedagogiczne, o którym 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szcze-

gółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. 

Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki 

Absolwent tej specjalności ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki reso-

cjalizacyjnej, w tym o uczestnikach procesu resocjalizacji, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

działalności resocjalizacyjnej i profilaktycznej. Może on znaleźć zatrudnienie w instytucjach pub-

licznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych i różnego rodzaju placówkach zajmujących się profilak-

tyką społeczną i rozwiązywaniem problemów patologii, np. ośrodkach resocjalizacyjno-wycho-

wawczych dla nieletnich, zakładach karnych, straży miejskiej, służbach profilaktyczno-społecznych 

policji, sądach, wojsku, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pogotowia opiekuńcze, ogniska wy-

chowawcze), ośrodkach i poradniach dla osób uzależnionych; szkołach i internatach, administracji rzą-

dowej i samorządowej. Program studiów uwzględnia wytyczne Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 

2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w części dotyczącej 

kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w: młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w zakładach poprawczych, schroniskach dla 

nieletnich, oraz nauczyciela pedagoga w szkołach podstawowych, a także Rozporządzenia MNiSW 

z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela (w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej). 

5. Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystanie wzorców (krajowych/ 

międzynarodowych) 

Program studiów jest spójny, przemyślany, uwzględnia wymogi formalne, potrzeby studentów 

i możliwości organizacyjne. Jego aktualny kształt jest jednak przede wszystkim efektem procesu usta-
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wicznego doskonalenia jakości kształcenia, dokonującego się w oparciu o doświadczenia pracowników 

Zakładu Pedagogiki, opinie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, analizy efektów kształcenia 

w ramach systemu zapewniania jakości oraz losów naszych absolwentów.  

Doświadczenia te pozwoliły nam na stworzenie programu studiów zawierającego zarówno trady-

cyjne elementy kształcenia, jak i nowatorskie przedmioty oraz wynikające z nich efekty uczenia się, 

które uwzględniają zmiany w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, a także te w obszarze teorii 

i praktyki pedagogiki resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej.  

Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia na kierunku Pedagogika w PUZ we Włocławku to uprak-

tycznienie i personalizacja procesu studiowania. Zakładane efekty uczenia się uzyskiwane są poprzez 

liczne doświadczenia praktyczne studentów i uczenie się w działaniu, zarówno w murach uczelni w ra-

mach zróżnicowanych, aktywnych form zajęć, jak również poza uczelnią w ramach kompleksowo 

zaplanowanych praktyk zawodowych oraz wizyt studyjnych. Niewielkie grupy, w których organizowane 

są zajęcia wykluczają anonimowość studentów, wymuszają aktywność, umożliwiają nawiązywanie 

spersonalizowanych relacji z nauczycielami akademickimi. W ten sposób każdy student ma realną 

możliwość otrzymania indywidualnego wsparcia ze strony Uczelni, służącego zwiększaniu świadomości 

w zakresie poziomu dojrzałości i gotowości do podjęcia pracy i roli pedagoga.  

Studenci mają możliwość swobodnego wyboru nie tylko specjalności, lektoratu języka obcego, czy 

seminarium dyplomowego, lecz także realizacji zajęć w godzinach przedpołudniowych bądź popołu-

dniowych i w weekendy, a w uzasadnionych przypadkach skorzystania z tzw. indywidualnej organizacji 

studiów, co pozwala im łączyć studia z obowiązkami zawodowymi, społecznymi, rodzinnymi.  

6. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, ze wskazaniem ich związku z koncepcją, poziomem 

oraz profilem studiów, a także z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie 

pedagogiki, jak również stanem praktyki w obszarach działalności zawodowej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla pedagogiki 

Zakłada się, że dzięki opisanemu powyżej (w pkt. 5) praktycznemu uczeniu się oraz spersonalizowa-

nemu podejściu do studenta, dostrzeże on komplementarność i celowość procesu kształcenia, w 

którym uczestniczy i który jednocześnie współtworzy. W rezultacie po ukończeniu studiów na rynek 

pracy wychodzą osoby z pełnymi kwalifikacjami oraz świadomością swojej roli jako pedagogów, 

otwarte na współpracę i przygotowane do kreowania relacji opiekuńczych, wychowawczych, resocja-

lizacyjnych z ludźmi w różnym wieku i o rozmaitych potrzebach oraz ich środowiskiem lokalnym na 

miarę aktualnych i przyszłych wyzwań społecznych.  

Koncepcja kierunku Pedagogika w PUZ we Włocławku, a w tym także przypisanych do niego kierun-

kowych efektów uczenia się, jest więc przede wszystkim uwarunkowana analizą stanu i przemian 

lokalnego i regionalnego rynku pracy i zorientowana na dostosowywanie oferty edukacyjnej do po-

trzeb pracodawców, pracowników i osób poszukujących pracy. Uwzględnia zmieniające się struktury 

społeczne, a wraz z nimi przeobrażenia poszczególnych grup oraz wynikający z powyższego fakt, że 

współcześni pedagodzy muszą coraz bardziej twórczo i kreatywnie odpowiadać na potrzeby swoich 

klientów, umiejętnie ich prowadzić, niejednokrotnie wychodząc poza formalne oddziaływanie i kształ-

cenie instytucjonalne. Wpisuje się w to wizję Uczelni, która stanowi, że: „Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa we Włocławku jako nowoczesna Uczelnia dąży do zaspokajania potrzeb regionu w zakresie 

przygotowania do pracy na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy”, a także wynika z kluczowych 

kierunkowych efektów uczenia się. Stały monitoring potrzeb rynku pracy skutkuje ustawicznym 

aktualizowaniem oferty dydaktycznej przygotowywanej razem z praktykami w regionie, dosto-

sowywaniem efektów uczenia się i treści programowych oraz uatrakcyjnianiem form zajęć w ramach 
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autorskich programów kształcenia. Corocznie analizowane wraz z członkami Rady Ekspertów pod 

kątem zgodności z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie pedagogiki oraz stanem 

praktyki pedagogicznej i oczekiwanymi rynku pracy efekty uczenia się na kierunku Pedagogika 

stanowią spójny, kompletny wykaz, najtrafniej opisujący pożądany profil absolwenta. Związek 

poszczególnych efektów uczenia się z wynikającymi z misji Uczelni filarami koncepcji studiów Pedago-

gika ilustruje Tabela w Załączniku K1_1.  

Założone dla kierunku Pedagogika efekty uczenia są zgodne z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji 

i właściwe dla dyscypliny Pedagogika. Czytelnie, jasno, specyficznie i realistycznie opisują osiąganą 

przez studentów wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne i pozwalają się trafnie weryfikować 

według przyjętego systemu. Sprzyja temu między innymi doprecyzowanie efektów kierunkowych do 

postaci efektów przedmiotowych w opisach przedmiotów. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

opisano szczegółowo w punkcie Kryterium 3.  

7. Nie dotyczy 

8. Spełnienie wymagań odnoszących się do efektów uczenia się zawartych w standardach 

kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 Ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków 

studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 

powołanej ustawy 

Program specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki spełnia wyma-

gania w zakresie ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, sposobu organizacji kształcenia oraz 

minimalnej liczby godzin grup zajęć i przypisanych im punktów ECTS opisane w Załączniku nr 3 do 

Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela (w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej). Pełny zakres szczegóło-

wych efektów uczenia się zawartych w ww. standardzie kształcenia obecny jest we właściwych opisach 

następujących przedmiotów: 

− Efekty wymagane dla modułu B.1: Przygotowanie psychologiczne realizowane są przez przed-

mioty: Skuteczne komunikowanie, Kompetencje w relacjach społecznych, Psychologia ogólna, Psy-

chologia rozwoju i osobowości, Psychologia wychowawcza i społeczna, Biomedyczne podstawy roz-

woju i wychowania, Biomedyczne podstawy psychiatrii dziecięcej, Psychologia kliniczna z elemen-

tami psychologii penitencjarnej; 

− Efekty wymagane dla modułu B.2: Przygotowanie pedagogiczne realizowane są przez przedmioty: 

Planowanie kariery zawodowej, Wprowadzenie do pedagogiki, Historia myśli pedagogicznej, 

Współczesne kierunki pedagogiczne, Teoretyczne podstawy wychowania, Socjologia edukacji, 

Edukacja medialna, Pedeutologia, Praktyka ogólnopedagogiczna; 

− Efekty wymagane dla modułu E.1: Przygotowanie merytoryczne realizowane są przez przedmioty: 

Pedagogika społeczna, Pedagogika specjalna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Dydaktyka 

ogólna, Podstawy prawa opiekuńczego i rodzinnego, prawa dziecka, Patologie społeczne, Metody 

badań pedagogicznych, Seminarium dyplomowe, Diagnoza w pracy profilaktyczno-resocjalizacyj-

nej, Pedagogika resocjalizacyjna, Prawne podstawy resocjalizacji, Praca profilaktyczno-resocjaliza-

cyjna w środowisku otwartym, Kryminologia, Polityka karna i penitencjarna; 

− Efekty wymagane dla modułu E.2: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne realizowane są przez 

przedmioty: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej, Podstawy socjoterapii, Warsztaty 

sukcesu zawodowego: emisja głosu, Metodyka pracy kuratora sądowego, Praca wychowawcy w za-
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kładzie karnym, Praca wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej dla nieletnich, Praca z osobami 

uzależnionymi, Podstawy arteterapii, Negocjacje i mediacje; 

− Efekty wymagane dla modułu B.3 i E.3: Praktyki zawodowe realizowane są przez przedmiot Prak-

tyka specjalnościowa. 

Wyżej wymienione opisy znajdują się w Części III Raportu – Załącznik nr 2 pn. Wykaz materiałów 

uzupełniających, w Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej).  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny Kryterium 1: 

− Załącznik K1_1. Związek poszczególnych efektów uczenia się z wynikającymi z misji Uczelni 

filarami koncepcji studiów Pedagogika (Część III Raportu – Załącznik nr 4). 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

1. Dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z praktycznymi zastosowaniami 

wiedzy w zakresie dyscypliny, do której kierunek jest przyporządkowany, normami i zasadami, 

a także aktualnym stanem praktyki w obszarze pedagogiki oraz w zakresie znajomości języków 

obcych, ze wskazaniem przykładowych powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami 

uczenia 

Dobór kluczowych i treści kształcenia analizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów 

składających się na program studiów przede wszystkim jest zorientowany na osiąganie założonych 

efektów uczenia i uwarunkowany aktualnym stanem wiedzy oraz praktyki pedagogicznej. Konstruując 

swoje autorskie programy przedmiotów pracownicy Zakładu Pedagogiki uwzględniają w treściach 

także propozycje i uwagi członków Rady Ekspertów, wiążąc je z aktualnymi praktycznymi zastoso-

waniami wiedzy w zakresie pedagogiki, normami i zasadami oraz potrzebami lokalnego zawodowego 

rynku pracy pedagogów. Przykładowe powiązania treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia 

ilustruje Tabela stanowiąca Załącznik K2_1. 

2. Dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań 

metod z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

w szczególności umożliwiających rozwijanie umiejętności praktycznych, w tym posługiwania się 

zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, jak również nabycie kompetencji 

językowych w zakresie znajomości języka obcego 

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku Pedagogika stosują zróżnicowane, adek-

watne do założonych efektów, celów, treści programowych i form organizacyjnych metody kształcenia. 

Celowe i świadome operowanie nimi jest jednym z ważniejszych czynników optymalizujących warunki 

do konstruowania przez studentów wiedzy pedagogicznej i jej weryfikowania, kształtowania i 

rozwijania swoich umiejętności zawodowych odpowiednich dla kierunku, jak również kompetencji 

społecznych przydatnych na rynku pracy. Szczególne miejsce wśród nich zajmują metody zorientowane 

na motywowanie studentów do aktywnego udziału w zajęciach i budowanie dyspozycji do samo-

dzielnego uczenia się przez całe życie. W celu uczynienia procesu kształcenia możliwie bliskim realiom 

zawodowym część zajęć prowadzonych jest w różnych instytucjach organizujących oddziaływanie 

wychowawcze, opiekuńcze, socjalizacyjne, resocjalizacyjne, terapeutyczne i innych, współpracujących 

z PUZ we Włocławku (np. zakładzie karnym bądź świetlicy środowiskowej), a także przy współudziale 

praktyków z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. 

Szczegółowe informacje o doborze metod kształcenia dla osiągnięcia efektów uczenia w ramach 

poszczególnych przedmiotów dokumentują opisy przedmiotów. Uogólnione wnioski z ich analizy 

pozwalają dostrzec następujące prawidłowości: 

a. metody wykorzystywane dla osiągnięcia efektów uczenia w zakresie wiedzy to przede wszystkim: 

wykład, wykład konwersatoryjny, wykład ilustrowany prezentacją multimedialną, wyjaśnienie, 

analiza tekstu, analiza filmu, dyskusja; 
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b. metody wykorzystywane dla osiągnięcia efektów uczenia w zakresie umiejętności to przede 

wszystkim: rozmowa, praca w grupach, rozwiązywanie problemów, wykonywanie zadań, projekt, 

symulacja, gra, prezentacja, obserwacja, dyskusja; 

c. metody wykorzystywane dla osiągnięcia efektów uczenia w zakresie kompetencji społecznych to 

przede wszystkim: rozmowa, gra, symulacja, prezentacja, realizacja projektu; 

d. rozwijaniu umiejętności posługiwania się technikami informacyjno-komunikacyjnymi służą szcze-

gólnie wykorzystywane w ramach przedmiotu Technologia informacyjna działania praktyczne na 

komputerach oraz zadania wykonywane indywidualnie i zespołowo. Umiejętności te są dosko-

nalone w ramach wielu innych przedmiotów, których część godzin realizowanych jest zdalnie, za 

pośrednictwem platformy Moodle; 

e. nabyciu kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego służą wykorzystywane 

w ramach przedmiotu Lektorat języka obcego metody kładące nacisk na komunikację między 

studentami, jak również samodzielne myślenie i wypowiadanie własnych poglądów w oparciu 

o stymulujące zdjęcia, usłyszane rozmowy i artykuły. 

3. Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość  

Dla uelastycznienia procesu dydaktycznego część godzin niektórych zajęć dydaktycznych (z wyłą-

czeniem praktyki zawodowej) realizowanych jest w formie zdalnej poprzez e-learning z wykorzysta-

niem platformy Moodle. Ich wymiar określany jest przez kierownika Zakładu Pedagogiki  w wykazach 

przedmiotów i indywidualnych kartach obciążeń pracowników i jest zgodny z „Wytycznymi do two-

rzenia programu studiów dla studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych stu-

diów magisterskich prowadzonych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku” (Załącznik 

WAP02). Poszczególne kursy prowadzone są przez pracowników, którzy odbyli stosowne szkolenie 

potwierdzone zaświadczeniem i co semestr są oceniane przez ich uczestników, którzy anonimowo 

wypełniają „Ankietę ewaluacyjną dla zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształ-

cenia na odległość w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku” (Załącznik WAP03 – Księga 

Jakości, załącznik 11 – ZIP). Zgodnie z regulaminem prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzysta-

niem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

(Załącznik WAP04), nauczyciele akademiccy zobowiązani są do sporządzania sprawozdania ze wszyst-

kich przeprowadzonych przez siebie zajęć w formie e-learningu po zakończeniu semestru, a w przy-

padku umów cywilnoprawnych do sporządzania comiesięcznych sprawozdań wg określonej instrukcji 

i przekazywania ich do Działu Nauczania. Zakres wykorzystania e-learningu w bieżącym roku akade-

mickim ilustruje poniższa Tabela. 

 

 Wykłady Formy aktywne Praktyka Razem 

 
Liczba 

godzin 

W tym 

zdalnie 

Liczba 

godzin 

W tym 

zdalnie 

Liczba 

godzin 

Liczba 

godzin 

W tym 

zdalnie 

Odsetek 

godzin w 

e-learningu 

1 rok sem. zimowy 170 72 195 40 25 390 112 29% 

1 rok sem. letni PO-W 110 33 140 20 295 545 53 10% 

1 rok sem. letni 

PRzEPiO 
110 33 140 20 165 415 53 13% 
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 Wykłady Formy aktywne Praktyka Razem 

2 rok sem. zimowy 

PRzEPiO 
140 63 165 41 50 355 104 29% 

2 rok sem. zimowy 

EWiP 
160 75 150 38 50 360 113 31% 

2 rok sem. letni 

PRzEPiO 
120 57 175 48 150 445 105 23,5% 

2 rok sem. letni EWiP 115 57 180 50 150 445 107 24% 

3 rok sem. zimowy 

PRzEPiO 
80 34 195 48 40 315 82 26% 

3 rok sem. zimowy 

EWiP 
95 34 215 45 40 350 79 22,5% 

3 rok sem. letni 

PRzEPiO 
55 25 185 38 40 280 63 22,5% 

3 rok sem. letni EWiP 50 15 175 20 40 265 35 13% 

Legenda:  

PO-W  – Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza 

PRzEPiO  – Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki 

EWiP   – Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna 

4. Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 

studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak również możliwość 

realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia. 

Opisane powyżej zastosowanie e-learningu w procesie dydaktycznym jest jednym z wielu stoso-

wanych przez Uczelnię sposobów na dostosowanie tego procesu do zróżnicowanych potrzeb studen-

tów: grupowych i indywidualnych. Innym, bardzo docenianym przez naszych studentów sposobów, 

jest możliwość wyboru między zajęciami realizowanymi w trybie „dziennym” (od poniedziałku do 

piątku od godz. 8:00), a zajęciami realizowanymi w trybie „popołudniowym” (od poniedziałku do piątku 

od godz. 15:45 oraz w weekendy). Możliwość studiowania popołudniami i w weekendy doceniają 

zwłaszcza studenci aktywni zawodowo, a także wychowujący dzieci. Poza zajęciami przewidzianymi w 

programie studiów, nauczyciele akademiccy zapewniają studentom pomoc podczas wyznaczonych 

dyżurów. Ponadto, każdy rocznik studiów ma wyznaczonego opiekuna roku spośród kadry 

akademickiej, który wspiera studentów we wszystkich sprawach dotyczących procesu kształcenia i in-

nych.  

Dostosowujemy warunki studiowania do zróżnicowanych potrzeb studentów także poprzez udo-

godnienia architektoniczne, dostęp do zasobów informacyjnych i bibliotecznych, dostęp do wymaga-

nego w toku studiów sprzętu gwarantującego osiąganie efektów kształcenia, system pomocy mate-

rialnej, umożliwiania uczestniczenia w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, 

dostępność nauczycieli akademickich oraz obsługi administracyjnej Uczelni w godzinach przedpołud-

niowych, popołudniowych oraz w niektóre soboty. Równolegle umożliwiamy studentom kontakt z nau-
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czycielami i obsługą administracyjną Uczelni innymi kanałami informacji: poczta elektroniczna, 

komunikaty zamieszczane na stronie internetowej, powiadamianie SMS przez system informatyczny, 

platforma e-learningowa, itp.  

Kluczowymi narzędziami indywidualizacji i dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych 

potrzeb studentów (w tym studentów niepełnosprawnych) są: Indywidualny Tok Studiów (ITS) oraz 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS). Szczegółowo opisuje je Regulamin studiów wprowadzony 

Uchwałą Senatu nr 24/19 (Załącznik WAP05).  

W ramach ITS mogą studiować studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów i uzy-

skali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz studenci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów 

uczenia się. Ustalenie indywidualnego toku studiów polega na rozszerzeniu zakresu wiedzy w ramach 

studiowanego kierunku lub specjalności, łączeniu dwu lub więcej specjalności lub specjalizacji, zmianie 

planu studiów w związku z odbywaniem części studiów w innej uczelni lub w związku z przyjęciem na 

studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, a także na udziale studenta w pracach badawczych 

z uwzględnieniem ustalonych dla kierunku efektów uczenia się i właściwego standardu kształcenia. 

Dyrektor instytutu może przyznać studentowi prawo do Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS), 

na jego wniosek i w szczególnie uzasadnionych przypadkach: 

a. opiekujących się dziećmi, 

b. będących w ciąży, 

c. pełniących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi,  

d. niepełnosprawnych lub chorych na chorobę przewlekłą, utrudniającą odbywanie studiów w nor-

malnym trybie, 

e. odbywających część studiów w uczelniach krajowych lub zagranicznych, 

f. członków sportowej kadry narodowej, 

g. studiujących na dwóch lub więcej kierunkach studiów, specjalnościach lub specjalizacjach, 

h. studiujących wybrane przedmioty na innych kierunkach studiów lub specjalnościach, 

i. uczestniczących w pracach badawczych, 

j. odbywających studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, 

k. aktywnych zawodowo, 

l. znajdujących się w innej sytuacji życiowej, uzasadniającej przyjęcie wobec nich takiego rozwią-

zania. 

IOS polega na ustaleniu indywidualnych terminów obowiązków dydaktycznych (wynikających z pla-

nu i programu studiów), nie zwalnia jednak studenta z obowiązku udziału w aktywnych formach zajęć 

oraz uzyskania zaliczeń i składania egzaminów w terminach określonych w organizacji roku akade-

mickiego. Nieobecność na zajęciach nie może przekroczyć 50%, za wyjątkiem praktyki zawodowej 

i zajęć praktycznych, na których obecność jest obowiązkowa (100%). 

Zgodnie z Regulaminem studiów w przypadku: 

a. długotrwałej choroby, 

b. skierowania na studia zagraniczne, 

c. ciąży, urodzenia dziecka i opieki nad nim, 

d. innych ważnych okoliczności losowych, 

e. powtarzania semestru, 

student może też otrzymać zgodę na urlop od zajęć lub urlop od zajęć z możliwością przystąpienia do 

weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów. 

Uczelnia podejmuje wiele starań, aby zapewnić jak najlepsze warunki kształcenia także studentom 

niepełnosprawnym, zapewnić im równe szanse w realizacji procesu dydaktycznego, uwzględniając przy 
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tym stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę studiowanego kierunku/specjalności. 

W strukturze Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych, a także „Stowarzy-

szenie osób niepełnosprawnych”. Poza systemem opieki materialnej, który opisany został w punkcie 

dotyczącym Kryterium 8, studenci ci mogą liczyć na pomoc zawsze, gdy mają trudności wynikające 

z określonego rodzaju dysfunkcji, na przykład poprzez: 

a. dostosowanie formy i czasu trwania egzaminów, zaliczeń, kolokwiów do możliwości i potrzeb 

studenta; 

b. zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów dydaktycznych; 

c. uzyskanie indywidualnej organizacji studiów, która polega na ustaleniu indywidualnych obo-

wiązków dydaktycznych, wynikających z programu studiów; 

d. skorzystanie z możliwości uczestnictwa w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej; 

e. korzystanie z usług tłumacza migowego; 

f. dostosowanie materiałów dydaktycznych do jego potrzeb i możliwości, np. przygotowanie ma-

teriałów w powiększonym druku; 

g. alternatywnego notowania treści zajęć np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć lub otrzymanie 

od prowadzącego materiałów dotyczących zajęć; 

h. organizację zajęć z wychowania fizycznego odpowiednio dostosowanych do możliwości stu-

denta; 

i. instalację aplikacji umożliwiającej odsłuchanie informacji zawartych na stronie internetowej 

Uczelni osobom niedowidzącym. 

Należy podkreślić, że opisane wyżej wsparcie udzielane jest nie tylko studentom, którzy mają orze-

czenie o niepełnosprawności, ale także przewlekle chorym lub tym, którzy w wyniku nagłej choroby 

czy wypadku są czasowo niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach. Informacje na temat upraw-

nień i udogodnień na jakie mogą liczyć studenci niepełnosprawni oraz szczegółowe zasady i tryb przy-

znawania wsparcia i pomocy, znajdują się na stronie internetowej Uczelni. Przekazywane są także 

kandydatom, którzy przeszli pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne – drogą e-mail oraz tradycyjnie 

na spotkaniach organizacyjnych dla studentów i roku.  

5. Harmonogram realizacji programu studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia oraz studentów,, zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz zajęć 

lub grup zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego, 

jak również zajęć lub grup zajęć do wyboru 

W ciągu trzech lat studiów (6 semestrów) student Pedagogiki uzyskuje 180 punktów ECTS, po 30 

punktów w każdym semestrze. Przedmioty składające się na program studiów dla naboru 2019/20 

uporządkowane są w trzech zasadniczych modułach: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty 

kształcenia kierunkowego oraz przedmioty kształcenia specjalnościowego, przy czym dwa pierwsze 

moduły są wspólne dla wszystkich studentów, choć obejmują też przedmioty wybieralne. Wyboru 

między specjalnością Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki a specjalnością 

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza studenci dokonują w końcu drugiego semestru studiów (wio-

sną 2020 r.), a przedmioty specjalnościowe pojawiają się w ich planie od trzeciego semestru. Wyjątek 

stanowi fragment praktyki specjalnościowej zaplanowanej na wrzesień 2020, a więc formalnie przypi-

sanej do drugiego semestru studiów. Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program 

przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Lp. Kategoria ECTS 

1.  

Liczba punktów ECTS, którą student powinien uzyskać na zajęciach 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia i studentów : 

• specjalność Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza 

• specjalność Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami 
Profilaktyki i Opieki 

 

nie mniej niż: 

 

100,4 (55,8%) 

100,4 (55,8%) 

2.  

Liczba punktów ECTS, którą student powinien uzyskać w ramach zajęć 

o charakterze praktycznym: 

• specjalność Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza 

• specjalność Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami 
Profilaktyki i Opieki 

 

 

136.6 (75,9 %) 

134,5 (74,7 %) 

3.  

Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi zdobyć, realizując 

moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub 

na innym kierunku studiów: 

• Lektorat języka obcego 

• Ochrona własności intelektualnej 

• Technologia informacyjna 

• Skuteczne komunikowanie 

• Kompetencje w relacjach społecznych 

• Planowanie kariery zawodowej 

• Warsztaty sukcesu zawodowego 

 

 

15,5 

7,0 

1,0 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,5 

4.  

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach przedmiotów 

podlegających wyborowi:  

• Lektorat języka obcego  

• Wychowanie fizyczne  

• Seminarium dyplomowe 

• Moduł specjalnościowy (w tym praktyka zawodowa) 

 

109,5 (55%) 

7,0 

0,0 

11,0 

91,5 

5.  

Liczba punktów ECTS, którą student powinien uzyskać na zajęciach 

rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka 

obcego: 

• Lektorat języka obcego 

 

 

7,0 

Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć znajduje się w Planie studiów, który jako element pro-

gramu studiów przedstawiony został w Części III. Raportu – Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupeł-

niających.  

6. Dobór form zajęć, proporcja liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także 

liczebności grup studenckich oraz organizacja procesu kształcenia, ze szczególnym 

uwzględnieniem harmonogramu zajęć 

Na kierunku Pedagogika zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń audy-

toryjnych, seminariów, warsztatów, lektoratów i praktyk zawodowych. Ponieważ studia prowadzone 

są na profilu praktycznym, w ich programie wyraźnie dominują formy aktywne, zorientowane na 

kształtowanie umiejętności praktycznych, w niewielkich grupach studenckich. Program studiów dla 
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naboru 2019/20 zakłada następującą relację ilości godzin dydaktycznych wykładów do godzin form 

aktywnych w poszczególnych semestrach: 

• 1 semestr – wykłady: 170 godz., formy aktywne: 220 godz. (w tym: ćwiczenia audytoryjne: 150 

godz., ćwiczenia laboratoryjne: 30 godz., warsztaty: 15 godz., praktyki: 25 godz.). Razem: 390 godz. 

• 2 semestr – wykłady: 110 godz., formy aktywne: 305 godz.. (w tym: ćwiczenia audytoryjne: 125 

godz., warsztaty: 15 godz., praktyki: 165 godz.). Razem: 415 godz. 

• 3 semestr, specjalność PRzEPiO – wykłady: 125 godz., formy aktywne: 220 godz. (w tym ćwiczenia 

audytoryjne: 155 godz., warsztaty: 15 godz., praktyki: 50 godz.); 

• 3 semestr, specjalność PO-W – wykłady: 125 godz., formy aktywne: 265 godz. (w tym ćwiczenia 

audytoryjne: 150 godz., warsztaty: 15 godz., praktyki:  100 godz.); 

• 4 semestr, specjalność PRzEPiO – wykłady: 65 godz., formy aktywne: 270 godz. (w tym ćwiczenia 

audytoryjne: 90 godz., seminarium: 20 godz., praktyki: 160 godz.); 

• 4 semestr, specjalność PO-W – wykłady: 65 godz., formy aktywne: 450 godz. (w tym ćwiczenia 

audytoryjne: 130 godz., seminarium: 20 godz., praktyki:  300 godz.); 

• 5 semestr, specjalność PRzEPiO – wykłady: 100 godz., formy aktywne: 200 godz. (w tym ćwiczenia 

audytoryjne: 130 godz., seminarium: 20 godz., praktyki: 50 godz.); 

• 5 semestr, specjalność PO-W – wykłady: 95 godz., formy aktywne: 245 godz. (w tym ćwiczenia 

audytoryjne: 125 godz., seminarium 20:  godz., praktyki:  100 godz.);  

• 6 semestr, specjalność PRzEPiO – wykłady: 65 godz., formy aktywne: 210 godz. (w tym ćwiczenia 

audytoryjne: 80 godz., warsztaty: 50 godz., seminarium: 20 godz., praktyki: 60 godz.); 

• 6 semestr, specjalność PO-W – wykłady: 40 godz., formy aktywne: 290 godz. (w tym ćwiczenia 

audytoryjne: 100 godz., warsztaty:  30 godz., seminarium: 20 godz., praktyki: 140 godz.);  

Liczebność grup dla poszczególnych form zajęć reguluje Uchwała nr 95/19 z 17 grudnia 2019 r. 

(Załącznik WAP06). Zgodnie z nią liczba studentów na ćwiczeniach audytoryjnych nie przekracza 

35 osób, na lektoratach – 20, na ćwiczeniach laboratoryjnych, projektach i warsztatach – 18 osób, a na 

seminarium dyplomowym – 12. Informacje o przewidywanej liczbie grup oraz ich liczebności na Peda-

gogice sporządzane są przez sekretariat Instytutu Humanistycznego zgodnie z Zarządzeniem nr 43/19 

Rektora PWSZ we Włocławku w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem 

tygodniowych planów zajęć dydaktycznych (Załącznik WAP07). W roku akademickim 2019/20 na 

semestr letni zaplanowano: 

• I rok: gr. „dzienna” 21 osób,  gr. „pracująca” 17 osób; 

• II rok: gr „dzienna” 18 osób, gr. „pracująca” 17 osób, w tym:  specjalność EWiP 21 osób, specjal-

ność PRzEPiO 14 osób; 

• III rok: gr „dzienna” 11 osób, gr „pracująca” 17 osób, w tym: specjalność EWiP 21 osób, specjal-

ność PRzEPiO 7 osób; 

Studenci łączeni są w grupy danego trybu lub danej specjalności w zależności od modułu, do którego 

należą dane zajęcia. Studenci Pedagogiki, zgodnie z planem studiów uczęszczają też na przedmioty 

międzykierunkowe (np. Lektorat języka obcego, Ochrona własności intelektualnej, i in.).   
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7. Program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiar i termin realizacji oraz dobór 

instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczba miejsc praktyk 

Praktyczność profilu, na jakim prowadzony jest kierunek Pedagogika w PUZ we Włocławku deter-

minuje także troskę o jakość i ilość praktyk zawodowych, w których uczestniczą studenci kolejnych cykli 

i specjalności. Praktyki studenckie pozwalają na konfrontację zdobytej wiedzy teoretycznej z prak-

tyczną wiedzą związaną z kierunkiem studiów oraz nabycie i rozwijanie umiejętności zawodowych 

przez obserwację i realizację poszczególnych zadań i zajęć. Szczegółowe cele praktyk, zadania studenta, 

jego obowiązki oraz zakładane efekty uczenia opisane są w przygotowywanym dla danego cyklu 

kształcenia programie praktyk zawodowych (Załącznik K2_2 i Załącznik K2_3), który – tak jak program 

studiów – jest konsultowany z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi i podlega procesowi 

opiniowania i zatwierdzania zgodnie z systemem zapewniania jakości (Załącznik WAP03 – ZIP). Kwe-

stiami organizacyjnymi zajmuje się pracownik Działu Nauczania. Nad prawidłową realizacją praktyk 

sprawuje opiekę uczelniany opiekun praktyk dla danej specjalności, a w miejscu praktyk – zakładowy 

opiekun praktyk. Wykaz instytucji, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienia w sprawie realizacji 

praktyk znajduje się w Załączniku K2_4, a w Załączniku K2_4A przedstawione są kopie porozumień 

z tym instytucjami. Studenci przed rozpoczęciem praktyk otrzymują skierowanie na praktykę i są 

zobowiązani do rzetelnego odbywania praktyk oraz sumiennego prowadzenia dziennika praktyk. 

Z każdej części zrealizowanych praktyk wystawiana jest opinia o praktyce przez zakładowego opiekuna 

praktyk lub dyrektora/kierownika danej placówki. Praktyki studenckie podlegają ocenie poprzez hospi-

tację zajęć przeprowadzonych przez opiekuna praktyk studenckich na danej specjalności. Student 

odbywający praktykę po jej zaliczeniu otrzymuje odpowiednią liczbę punktów ECTS, która wykazana 

jest w planie studiów oraz opisie przedmiotu. Nadzór nad aktualnością powyższych danych sprawuje 

pracownik Działu Nauczania odpowiedzialny za praktyki zawodowe. 

8. Dobór treści i metod kształcenia, form, liczebności grup studenckich w odniesieniu do zajęć lub 

grup zajęć, na których studenci osiągają efekty uczenia się prowadzące o uzyskania kompetencji 

inżynierskich 

Nie dotyczy 

9. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia, 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie 

art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku 

kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 

ust. 1 powołanej ustawy. 

Studenci Pedagogiki z naboru 2019/20 mogą wybrać między dwoma specjalnościami: Pedagogika 

Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki. Pro-

gram drugiej ze specjalności (PRzEPiO) jest zgodny ze standardem kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, opisanym w Załączniku nr 3 

do Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1450.) i uwzględnia: 

a) wymagania ogólne standardu; 

b) wymagane efekty kształcenia, co dokumentują poszczególne opisy przedmiotów; 

c) minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych i punktów ECTS, co dokumentuje zestawienie 

stanowiące Załącznik K2_5. 
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d) ilości godzin i organizacji praktyk zawodowych, co dokumentuje załączony program praktyk 

(Załącznik K2_2 i Załącznik K2_3); 

e) sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, szczegółowo opisany w punkcie dotyczącym 

Kryterium 3 raportu. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 2: 

− Załącznik K2_1. Przykładowe powiązania treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia; 

− Załącznik K2_2. Program praktyk (O-W) 2019-20; 

− Załącznik K2_3. Program praktyk (PRzEPiO) 2019-20; 

− Załącznik K2_4. Rejestr porozumień dotyczących praktyk zawodowych; 

− Załącznik K2_4A. Porozumienia dot. praktyk zawodowych – Pedagogika; 

− Załącznik K2_5. Zestawienie przedmiotów PRzEPiO wg modułów standardu. 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 

się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji 

kandydatów na studia 

Zarządzanie jakością kształcenia w zakresie warunków rekrutacji na studia, kryteriów kwalifikacji 

i procedur rekrutacyjnych obejmuje: 

1) zgodność wewnętrznych zasad rekrutacji z przepisami powszechnie obowiązującymi; 

2) odpowiedni dobór kandydatów posiadających wstępną wiedzę i umiejętności na poziomie 

niezbędnym do osiągnięcia efektów uczenia się; 

3) transparentność, bezstronność oraz zapewnienie kandydatom równych szans w podjęciu studiów 

na kierunku. 

Zasady rekrutacji na studia ustala Senat Uczelni po zaopiniowaniu przez Uczelnianą Radę ds. Jakości 

Kształcenia. Nadzór nad rekrutacją sprawuje prorektor ds. nauczania i studentów.  

Za proces rekrutacji na studia odpowiada Dział Nauczania. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok 

studiów na kierunku Pedagogika w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akade-

mickim 2019/2020, przyjęte zostały: 

1) Uchwałą Nr 79/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 grud-

nia 2018 r. w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekruta-

cji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2019/2020” (Załącznik WAP08); 

2) Uchwałą Nr 49/19 Senatu PWSZ we Włocławku z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz 

sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

we Włocławku w roku akademickim 2019/2020” (Załącznik WAP09). 

Rekrutacja na studia ma charakter konkursowy, w którym kandydat otrzymuje punkty za przed-

mioty z egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub międzynarodowej matury. Jako przedmiot 

kierunkowy na kierunku Pedagogika ustalono: język polski lub historia lub biologia lub wiedza o społe-

czeństwie. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są punkty kwalifikacyjne przyznawane 

kandydatowi zgodnie z poniższą tabelą. Pod uwagę brany jest jeden przedmiot, którego wynik jest 

najkorzystniejszy dla kandydata. Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny („nowa matura”) zarówno 

na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, pod uwagę brany jest poziom, z którego po przelicze-

niu kandydat uzyska więcej punktów kwalifikacyjnych. 
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Egzamin dojrzałości 

„stara matura” 

(średnia ocen) 

Egzamin maturalny 

„nowa matura” 

poziom podstawowy 

(% punktów) 

Egzamin maturalny 

„nowa matura” 

poziom rozszerzony 

(% punktów) 

Międzynarodowa 

matura 

(punkty) 

Punkty kwalifikacyjne 

2,0-2,50 poniżej 30  1 10 

2,51-3,0 30-44 poniżej 30 2 20 

3,1-3,5 45-58 30-44 3 40 

3,51-4,0 59-72 45-58 4 60 

4,1-4,5 73-86 59-72 5 80 

4,51-5,0 87-100 73-86 6 90 

5,1-6,0  87-100 7 100 

 

W ramach liczby miejsc ustalonej dla kierunku komisja rekrutacyjna dokonuje w pierwszej kolejno-

ści przyjęć kandydatów zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego na zasadach określonych 

w Uchwale Nr 78/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych 

oraz ogólnopolskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w roku akademickim: 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, a następnie dokonuje przyjęć kandydatów według 

liczby uzyskanych punktów. W toku postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna ustala liczbę 

punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów, następnie sporządza dla każdego kierunku/ 

specjalności listę rankingową kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na pierwszy rok studiów 

w kolejności wynikającej z uzyskanych punktów, a następnie podejmuje decyzję o przyjęciu kandy-

datów. Jeśli liczba kandydatów jest większa od przewidywanej liczby miejsc, to pozytywny wynik 

postępowania kwalifikacyjnego nie jest równoznaczny z przyjęciem kandydata na studia. Komisja 

rekrutacyjna sporządza listę rezerwową kandydatów. 

2. Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej 

Regulamin studiów określa, że student może przenieść się z Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku do innej uczelni, w tym zagranicznej oraz może przenieść się z innej uczelni do Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku.  

Przeniesienie z innej uczelni do PUZ we Włocławku wymaga zgody Rektora PUZ we Włocławku. 

Warunkiem uzyskania zgody jest posiadanie praw studenckich i wypełnienie przez studenta wszystkich 

obowiązków wynikających z przepisów uczelni, w której student studiował. Student przyjęty do PUZ 

we Włocławku z innej uczelni otrzymuje legitymację studencką. Student zobowiązany jest do 

wyrównania ewentualnych różnic programowych ustalonych przez dyrektora instytutu, w celu uzyska-

nia zakładanych efektów uczenia się. W aktach osobowych studenta znajdują się dokumenty dotyczące 

przebiegu studiów z innej uczelni. Przeniesienie studenta do innej uczelni jest możliwe po wypełnieniu 

przez studenta wszystkich obowiązków wynikających z przepisów PUZ we Włocławku. 
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Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, 

przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym 

w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej. Warunkiem przeniesienia 

zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, 

w tym uczelni zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym 

w planie studiów i programie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. 

Przenoszenie zajęć odbywa się z uwzględnieniem następujących warunków: 

1) student uzyskał zakładane efekty uczenia się oraz otrzymał nie mniej niż 20 punktów ECTS za 

zaliczenie każdego semestru; 

2) jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane 

przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami; 

3) punkty ECTS są przypisane za: 

a) zaliczenie każdego z zajęć i praktyk przewidzianych w programie studiów, przy czym liczba 

punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez 

studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów uczenia się potwierdzonych 

zaliczeniem zajęć lub praktyk; 

b) przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, 

zgodnie z programem studiów. 

Student otrzymuje w jednostce przyjmującej taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efek-

tom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w tej jednostce. 

3. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się 

poza systemem studiów  

Warunki i procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów obej-

mują w szczególności możliwość identyfikacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów 

oraz oceny ich adekwatności w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w pro-

gramie studiów. Szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się ustala Senat Uczelni po 

zaopiniowaniu przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. Nadzór nad potwierdzaniem efektów 

uczenia się sprawuje prorektor ds. nauczania i studentów. 

Uchwałą Nr 62/19 Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 września 2019 

r. wprowadzony został Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodo-

wej we Włocławku (Załącznik WAP10). Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w pro-

cesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym 

kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach. Efekty 

uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie 

studiów. Z potwierdzania efektów uczenia się są wyłączone kierunki, dla których zostały określone 

standardy kształcenia. 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej: 

1) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu 

szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa 

w Załączniku II do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie 
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ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – w przypadku 

ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; 

3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukoń-

czeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego 

stopnia; 

4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończe-

niu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia 

magisterskie. 

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przy-

pisanych do zajęć objętych programem studiów. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik 

potwierdzenia efektów uczenia się. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie 

potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym 

kierunku, poziomie i profilu. 

Weryfikację efektów uczenia się przeprowadzają instytutowe komisje ds. potwierdzania efektów 

uczenia się, które są powoływane przez rektora. Decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się 

podejmuje dyrektor instytutu na wniosek instytutowej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się. 

W skład komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się wchodzą: 

1) nauczyciel akademicki posiadający stopień co najmniej doktora i wiedzę w zakresie programu 

studiów, którego efekty dotyczą – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot lub prowadzący przedmiot albo inny nauczyciel posiada-

jący doświadczenie dydaktyczne w realizacji zajęć z przedmiotu, którego efekty są uznawane; 

3) pracownik działu nauczania. 

W pracach komisji dodatkowo mogą uczestniczyć przedstawiciele pracodawców współpracujących 

z instytutem. Z procesu potwierdzania efektów uczenia się sporządzany jest protokół. Od decyzji dyrek-

tora instytutu przysługuje odwołanie do rektora. Rektor podejmuje decyzję w sprawie odwołania od 

decyzji dyrektora instytutu na podstawie opinii odwoławczej komisji ds. potwierdzania efektów 

uczenia się. Członków odwoławczej komisji ds. potwierdzania efektów uczenia się powołuje rektor 

spośród nauczycieli akademickich uczelni. Dyrektor instytutu może powołać koordynatorów ds. 

potwierdzania efektów uczenia się na każdym kierunku studiów. Koordynator ds. potwierdzania efek-

tów uczenia się pełni rolę doradczą dla kandydata w procesie definiowania efektów uczenia się i doku-

mentowania jego osiągnięć. 

Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zgodnie z załącznikiem do 

Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się wraz z dokumentami określonymi w tym regulaminie. 

Wysokość opłat określa odrębne zarządzenie rektora, z zastrzeżeniem, że wysokość opłat za przepro-

wadzenie potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów świadczenia tej usługi 

o więcej niż 20%. Wnioskodawca opłatę wnosi na rachunek bankowy uczelni. Opłatę należy wnieść 

niezależnie od wyniku postępowania o potwierdzenie efektów uczenia się. 

Wnioski o potwierdzanie efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami składane są do dy-

rektora instytutu w terminach do: 

1) 31 maja w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się semestrem 

zimowym; 

2) 15 grudnia w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się semestrem 

letnim. 
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Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się dokonuje oceny wniosku w możliwie najkrótszym 

czasie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia terminu, w którym można było składać 

wnioski. Komisja ds. potwierdzania efektów uczenia się określa formę weryfikacji efektów uczenia się 

oraz wyznacza termin weryfikacji. Wnioskodawca może uzyskać zaliczenie zajęć, jeżeli przedstawił 

certyfikat językowy z listy certyfikatów stanowiącej załącznik do Regulaminu lub posiada świadectwo/a 

dokumentujące ukończenie zagranicznych szkół szczebla podstawowego, średniego i wyższego. 

Rektor, na wniosek dyrektora instytutu, może zatwierdzić listę dokumentów wydanych przez instytucje 

zewnętrzne potwierdzających efekty uczenia się w systemie pozaformalnym i zwalniających z 

weryfikacji efektów uczenia się (uznawalność instytucjonalna) np. ECDK, FC, Prince, IPMA, CISCO. 

W przypadku uznania przez dyrektora instytutu wniosku za niekompletny, wnioskodawca zobowią-

zany jest do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Nie-

usprawiedliwiona nieobecność wnioskodawcy w wyznaczonym terminie weryfikacji efektów uczenia 

się jest równoznaczna z negatywnym wynikiem procesu weryfikacji. 

Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu następuje wyłącznie w przypadku ich potwier-

dzenia w odniesieniu do wszystkich efektów uczenia się zdefiniowanych dla tego przedmiotu. 

Zaliczenie zajęć w następstwie potwierdzenia efektów uczenia się dokumentowane jest w protokołach 

zaliczenia zajęć oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta sporządzanej w postaci wydruków 

danych z systemów informatycznych. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie ze skalą ocen określoną 

w Regulaminie studiów. 

Dyrektor instytutu prowadzi ewidencję osób przyjętych na studia w następstwie potwierdzania 

efektów uczenia się. Ewidencja zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, kierunek, przedmiot, liczbę 

punktów ECTS, ocenę. Ewidencję sporządza się oddzielnie dla każdego kierunku studiów zgodnie 

z załącznikiem do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Do średniej ocen ze studiów wlicza 

się oceny z zajęć, zaliczonych w następstwie potwierdzania efektów uczenia się. 

Decyzję o przyjęciu na studia wydaje rektor. Warunki odbywania studiów przez osoby przyjęte na 

studia w wyniku potwierdzenia efektów uczelnia, z uwzględnieniem indywidualnego toku studiów 

i opieki naukowej, określa Regulamin studiów. Osoba przyjęta w wyniku potwierdzenia efektów ucze-

nia się zobowiązana jest dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne. 

4. Zasady, warunki i tryb dyplomowania 

Zasady i procedury dyplomowania obowiązujące w PUZ we Włocławku są istotnym elementem sys-

temu zapewniania jakości kształcenia. Szczegółowe zasady dyplomowania ustala rektor po zaopinio-

waniu przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. Za proces dyplomowania odpowiadają dyrektorzy 

instytutów. Nadzór nad dyplomowaniem sprawuje prorektor właściwy ds. nauczania i studentów. 

Proces dyplomowania określony został w Regulaminie dyplomowania w Państwowej Uczelni Zawo-

dowej we Włocławku wprowadzonym Zarządzeniem nr 100/19 Rektora Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku z dnia 30 września 2019 r (Załącznik WAP11). 

Regulamin dyplomowania określa: 

1) wymogi merytoryczne i formalne stawiane pracom dyplomowym; 

2) kryteria oceny pracy dyplomowej; 

3) przyjęcie pracy dyplomowej; 

4) powołanie i skład komisji egzaminacyjnej; 

5) przebieg egzaminu dyplomowego oraz oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego; 

6) postanowienia uzupełniające. 
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Praca powinna być wolna od jakichkolwiek znamion plagiatu. Plagiat jest naruszeniem własności 

intelektualnej innej osoby w zakresie nauki i innych dziedzin, polega na bezpośrednim stosowaniu 

cudzych sformułowań, jako własnych bez podania nazwy źródeł, z którego pochodzą. Za szczegółowe 

zasady dyplomowania dla kierunku Pedagogika odpowiada kierownik Zakładu Pedagogiki. 

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego, artystycznego lub 

praktycznego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na kierunku 

Pedagogika. Koncepcja pracy dyplomowej wynika z założonych efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych z uwzględnieniem kierunku studiów oraz specjalności 

związanych z danym obszarem kształcenia. 

Temat pracy dyplomowej musi być sformułowany przed rozpoczęciem ostatniego semestru stu-

diów. Temat i zakres pracy dyplomowej muszą być zgodne z efektami uczenia się określonymi dla da-

nego kierunku studiów i poziomu kształcenia. Tematy prac dyplomowych oraz ich zmiany wymagają 

zatwierdzenia przez kierownika zakładu, natomiast tematy prac powstających pod opieką naukową 

kierownika zakładu przez dyrektora instytutu, który może zasięgnąć porady specjalisty z konkretnej 

dziedziny. Sekretariat instytutu prowadzi ewidencję tematów prac dyplomowych. 

Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego, 

który posiada co najmniej stopień naukowy doktora. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony 

wspólnie przez promotora i studenta, przy czym powinny być brane pod uwagę zainteresowania stu-

denta. Za pracę dyplomową może być uznana praca powstała w ramach realizacji praktyki zawodowej. 

Student w pracy dyplomowej powinien: 

1) sformułować problem badawczy (wyraźnie określić cel pracy); 

2) opisać sposób rozwiązania problemu; 

3) przedstawić wnioski płynące z analiz teoretycznych i badań empirycznych. 

Student powinien wykazać się: 

1) umiejętnością prowadzenia logicznego wywodu; 

2) umiejętnością komponowania struktury pracy; 

3) znajomością literatury przedmiotu oraz samodzielnością w wyszukiwaniu źródeł informacji; 

4) umiejętnością poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem. 

Wybrany temat pracy dyplomowej student powinien zrealizować w sposób oryginalny, ale w ra-

mach istniejącej już metodologii lub wzorca opracowania naukowego. Praca dyplomowa stanowi 

opracowanie w formie pisemnej zgodne z ustalonym tematem. 

Praca dyplomowa podlega ocenie w zakresie: 

1) zgodności treści z tematem pracy; 

2) układu pracy i jej struktury; 

3) formalnej strony pracy (poprawność języka, technika pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze); 

4) charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł literatury. 

Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w sekretariacie instytutu co najmniej 14 dni 

przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Student składa pracę dyplomową w dwóch 

zbindowanych egzemplarzach, dwustronnie drukowanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji promo-

tora z umieszczonym na stronach tytułowych odręcznym zapisem „pracę przyjmuję” wraz z datą 

i podpisem. Uzyskanie przez studenta akceptacji pracy dyplomowej równoznaczne jest z uzyskaniem 

zaliczenia z seminarium dyplomowego dokonanego w systemie informatycznym. 

Wraz z drukowanymi egzemplarzami pracy student zobowiązany jest do złożenia wersji elektronicz-

nej w edytorze tekstu Microsoft Word 2000 i nowszym lub w każdym możliwym do odtworzenia 
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edytorze tekstu (jeden egzemplarz). Płyta CD powinna być podpisana (nazwisko, imię, tytuł pracy) 

i tożsama z wersją papierową pracy umieszczona w kopercie przyklejonej do wewnętrznej strony 

okładki na końcu pracy. Zawartość płyty należy skompresować i zapisać pod nazwą: nazwisko, imię, nr 

albumu zip/rar. Spakowane pliki muszą mieć rozszerzenie .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf, .pdf. Jeśli student 

wyraża zgodę na udostępnienie pracy w Bibliotece Uczelnianej składa ją w formie elektronicznej na 

nośniku danych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody przez studenta na udostępnianie jego pracy 

dyplomowej w Bibliotece Uczelnianej stanowi załącznik do Regulaminu dyplomowania. Do pracy 

dyplomowej student dołącza oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy. Wzór oświadczenia 

o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej stanowi załącznik do Regulaminu dyplomowania. Do 

składanej w sekretariacie instytutu pracy dyplomowej student zobowiązany jest dołączyć dokumenty 

świadczące o jego aktualnej sytuacji prawnej, jeśli się zmieniła, np. o zmianie miejsca zamieszkania, 

zmianie nazwiska itp. 

Sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego Systemu 

Antyplagiatowego, który jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce. System gwa-

rantuje jednolite metody badawcze, które działają na jednorodnym zestawie danych odniesienia. 

Korzystanie z systemu przez uczelnię zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego w odniesieniu 

do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych algorytmów, co jednocześnie zapewnia 

równe traktowanie wszystkich studentów. 

Jednolity System Antyplagiatowy wykrywa: 

1) klony prac dyplomowych; 

2) zapożyczenia fragmentów w jednym lub w wielu źródłach referencyjnych; 

3) fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie od szyku 

słów we frazie); 

4) zmian stylu pisania pracy; 

5) znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne; 

6) mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń. 

Praca dyplomowa oceniana jest niezależnie przez promotora i recenzenta. Promotor i recenzent 

sporządzają pisemne oceny pracy dyplomowej i składają je w sekretariacie najpóźniej na 5 dni przed 

wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego. Wzór druku oceny/recenzji pracy dyplomowej sta-

nowi załącznik do Regulaminu dyplomowania i Księgi Jakości. Recenzje pracy dyplomowej są jawne. 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora instytutu złożoną z: prze-

wodniczącego, promotora pracy dyplomowej i jej recenzenta. Przewodniczącym komisji egzamina-

cyjnej jest dyrektor instytutu lub nauczyciel akademicki wyznaczony przez niego, posiadający co 

najmniej stopień doktora. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posia-

dający co najmniej stopień naukowy doktora. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dyrektor 

instytutu, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, z zachowaniem postano-

wień Regulaminu studiów. Druk imiennego protokołu egzaminu dyplomowego przygotowuje sekre-

tariat instytutu. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wypełnia imienny protokół egzaminu dyplo-

mowego, który podpisują członkowie komisji (wzór imiennego protokołu stanowi załącznik do Regu-

laminu dyplomowania i Księgi Jakości).  

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Na egzaminie dyplomowym student powinien wyka-

zać się wiedzą z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz problematyki związanej z pracą 

dyplomową. Zagadnienia na egzamin dyplomowy są przygotowywane przez nauczycieli akademickich 

kierunku, zatwierdzane przez kierownika zakładu i na początku ostatniego semestru studiów przeka-

zywane do wiadomości studentów. Student na egzaminie dyplomowym otrzymuje co najmniej trzy 
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pytania. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego komisja ustala ocenę z egzaminu dyplomowego na 

podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania (średnia 

wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Przy ustalaniu oceny z egzaminu dyplo-

mowego stosuje się skalę ocen zawartą w Regulaminie studiów. Ogłoszenie wyniku oceny egzaminu 

dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów następuje bezpośrednio po zakończonym egzaminie. 

Ostateczny wynik studiów oblicza się na zasadach określonych w Regulaminie studiów. Na wniosek 

studenta i promotora, egzamin dyplomowy może być egzaminem otwartym. Decyzję o prze-

prowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dyrektor instytutu. Uczestnicy egzaminu otwartego nie-

będący członkami komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, nie mogą zadawać dyplomantowi 

pytań, jak również uczestniczyć w części niejawnej oceniającej egzamin. 

W razie nieprzystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie z przyczyn 

usprawiedliwionych, dyrektor instytutu wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego. W przypadku 

uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do tego egzaminu w 

ustalonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, dyrektor instytutu wyznacza drugi termin 

egzaminu jako ostateczny. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego lub nieprzystąpienia do 

niego w drugim terminie dyrektor instytutu składa wniosek do rektora o skreślenie z listy studentów. 

Ukończenie studiów następuje z dniem złożenia egzaminu dyplomowego. Absolwent Pedagogiki 

otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Absolwent przed odebraniem dyplomu ma 

obowiązek uregulować wszystkie zobowiązania wobec Uczelni. 

Egzaminy dyplomowe, zawsze są dostosowane do indywidualnych możliwości osób niepełnospraw-

nych. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów oraz działań podej-

mowanych na podstawie tych informacji, jak również sposoby wykorzystania analizy wyników nau-

czania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów. 

4.1. Rodzaje, tematyka i metodykę prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania 

i weryfikacji osiągnięcia przez studentów umiejętności praktycznych 

Tematyka wszystkich prac licencjackich, które powstają na kierunku pedagogika jest nie tylko umo-

cowana we właściwej dyscyplinie, lecz również istotnie powiązana ze studiowaną specjalnością (w 

ostatnich latach dyplomanci kończyli studia na specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami 

Profilaktyki i Opieki lub Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna), dzięki czemu proces ich powsta-

wania i obrony przyczynia się do poszerzenia szczegółowych kompetencji zawodowych dyplomantów 

i staranniejszego przygotowania ich do wyzwań rynku pracy. Podejmowane pracami problemy 

wymagają prowadzenia badań, często też wiążą się z metodyką właściwą dla danej specjalności. 

Szczegółowy wykaz tematów prac dyplomowych znajduje się w Części III. Raportu – Załącznik nr 2. 

Wykaz materiałów uzupełniających. 

5. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów, jak również sposoby 

wykorzystania analizy wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się  

W ramach obsługi procesu dydaktycznego, Uczelnia gromadzi dane dotyczące studentów – począw-

szy od rekrutacji do zakończenia studiów. W trakcie trwania roku akademickiego, w tym w szcze-

gólności przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego semestru i sesji, przygotowywane są zesta-

wienia o stanie i statusie studentów każdego kierunku. Zbiorcze informacje o wynikach rekrutacji 

przygotowuje Dział Nauczania.  Informacje o ruchu studentów na poszczególnych rocznikach, wynikach 

sesji, urlopach, egzaminach warunkowych i odsiewie przygotowuje w każdym semestrze sekretariat 

Instytutu Humanistycznego. Dane te są przekazywane kierownikowi Zakładu Pedagogiki, dyrektorowi 
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Instytutu Humanistycznego oraz władzom Uczelni. Informacje te są wykorzystywane w procesie 

decyzyjnym dotyczącym planowania i organizacji działań związanych m.in. z ustalaniem liczby grup, 

liczebności grup, obsadą zajęć dydaktycznych, pozwalających zapewnić optymalne wykorzystanie 

zasobów do prawidłowego poprowadzenia procesu dydaktycznego. Sprawozdania przygotowane po 

zakończeniu semestru letniego minionego roku akademickiego (2018/19) znajdują się w Załączniku 

K3_1 oraz Załączniku K3_2 do niniejszego raportu. 

W przypadku niezaliczenia sesji egzaminacyjnej studenci mogą uzyskać warunkowe zaliczenie 

semestru z dodatkowym terminem egzaminu lub możliwością powtarzania przedmiotu w przypadku 

aktywnych form zajęć. Sytuacje takie są opiniowane indywidualnie przez dyrektora Instytutu Humani-

stycznego, a stosowną decyzję na wniosek studenta podejmuje prorektor ds. nauczania i studentów. 

Student zgłaszający się z wnioskiem o skreślenie z listy studentów zawsze traktowany jest indywi-

dualnie. Uczelnia stara się znaleźć sposób, aby nie stracić studenta (proponowane jest np. wystąpienie 

o przyznanie indywidualnej organizacji studiów). Najczęstszą przyczyną rezygnacji z I roku studiów 

stanowi rozbieżność realiów z wyobrażeniami kandydata o studiowanym kierunku – tematyce, zakresie 

studiów, wymaganiami.  

Niezależnie od uczelnianych procedur ustawiczny proces monitorowania i oceny postępów studen-

tów, wykorzystania analizy wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się 

studentów oraz szeroko rozumianej autoewaluacji własnej pracy dydaktycznej prowadzony jest przez 

wszystkich nauczycieli akademickich. Wątki te dyskutowane są również często w gronie pracowników 

Zakładu Pedagogiki w ramach nieformalnych i formalnych spotkań (zebrań zakładu). 

5.1. Wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku pracy 

efektów uczenia się oraz informacje dotyczące kontynuowania kształcenia przez absolwentów 

ocenianego kierunku 

Wyniki analizy losów zawodowych absolwentów PUZ we Włocławku zdecydowały o wyróżnieniu 

Uczelni w ramach „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości”. W Załączniku K3_3 przedstawiamy najnow-

szy raport dotyczący wyników systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów 

uczelni, a w Załączniku K3_4 – zestawienie odpowiedzi absolwentów kierunku Pedagogika. Wynika z 

niego, że 93% badanych potwierdza zadowolenie z wyboru kierunku Pedagogika w PUZ we Włocławku. 

95% zamierza kontynuować kształcenia na studiach magisterskich uzupełniających (dziennych lub 

zaocznych) lub podyplomowych, przy czym ponad połowa planuje łączyć naukę z pracą zawodową.  

6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się  

Spójny system zasad sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się tworzą uregulo-

wania wskazane w Księdze Jakości (Załącznik WAP03 – ZIP). Wiąże ona zapisy Regulaminu studiów 

(Załącznik WAP05), Regulaminu praktyk zawodowych (Załącznik WAP12), Regulaminu dyplomowania 

(Załącznik WAP11) i stanowi podstawowy dokument Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości. 

Zgodnie z zapisanymi w Księdze Jakości obowiązujące w Uczelni ogólne zasady weryfikacji i oceny 

osiągniecia przez studentów efektów uczenia się oraz postępów w procesie uczenia się:̨  

1) umożliwiają równe traktowanie studentów w procesie weryfikacji oceniania efektów uczenia się, 

w tym możliwość adaptowania metod i organizacji sprawdzania efektów uczenia się do potrzeb 

studentów z niepełnosprawnością;̨  

2) zapewniają bezstronność,́ rzetelność i przejrzystość procesu weryfikacji oraz wiarygodność i po-

równywalność ocen;  
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3) określają zasady przekazywania studentom informacji zwrotnej dotyczącej stopnia osiągniecia 

efektów uczenia się na każdym etapie studiów oraz na ich zakończenie;  

4) określają zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych związanych z weryfikacją i oceną efek-

tów uczenia się oraz sposoby zapobiegania i reagowania na zachowania nieetyczne i niezgodne z 

prawem. 

Na system weryfikacji efektów uczenia się w PUZ we Włocławku składają się: ramowy system oceny 

studenta (na wszystkich etapach kształcenia: dydaktycznym, seminarium i pracy dyplomowej oraz 

praktyk zawodowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na określonym 

kierunku i poziomie kształcenia), kryteria ilościowe oceny pracy studenta, źródła weryfikacji efektów 

kształcenia. 

Na etapie dydaktycznym wyrazem osiągnięcia prze studenta założonych efektów uczenia się jest 

zaliczenie przedmiotu, którego zasady określa Regulamin studiów oraz opis przedmiotu. W opisach 

przedmiotów, prowadzący wprowadzają szczegółowe informacje o efektach uczenia się, sposobie, 

formie, zakresie zaliczenia, jak również kryteria oceniania, a także formy weryfikacji umożliwiające 

zaliczenie przedmiotu.  

W ramach systemu weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, wskazane zostały również kryteria 

ilościowe oceny pracy studenta. Wszystkie szczegóły dotyczące źródeł i elementów oceny końcowej, 

metod i form weryfikacji, a także dokładne kryteria ilościowe stosowane przy weryfikowaniu uzyskania 

efektów kształcenia dla danego przedmiotu lub jego formy określa prowadzący zajęcia w opisie 

przedmiotu. Przyjęto, że jeśli prowadzący zajęcia nie zdecyduje inaczej, stosuje się wartości do 

wyliczania oceny wskazane w Wytycznych. Informacje dotyczące sposobu i kryteriów zaliczenia przed-

miotu, jak również zakładanych efektów, prowadzący zajęcia przekazuje studentom podczas 

pierwszych zajęć.  

6.1. Sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów 

Procedura weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta na wszystkich etapach kształ-

cenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dokumentowana jest kartą 

okresowych osiągnięć studenta oraz protokołami zaliczeniowymi/egzaminacyjnymi, do których dołą-

czona jest metryczka weryfikacji efektów uczenia się. Wzory ww. dokumentów znajdują się w Księdze 

Jakości (Załącznik WAP03 – ZIP). Karty okresowych osiągnięć studenta generowane są w Systemie 

Obsługi Szkół Wyższych BAZUS, podobnie jak karty okresowych osiągnięć dla poszczególnych grup 

studentów oraz protokoły zaliczeń/egzaminów poszczególnych przedmiotów. Wygenerowane 

protokoły zaliczeń/egzaminów wraz z metryczką weryfikacji efektów uczenia się z poszczególnych 

przedmiotów dostępne są na kontach wykładowców w Wirtualnej Uczelni. Po zakończeniu weryfikacji 

przedmiotowych efektów uczenia się pracownik składa w sekretariacie podpisane protokoły z każdego 

prowadzonego przedmiotu, a na ręce wyznaczonego pracownika Zakładu Pedagogiki teczkę z pracami 

(listą pytań ustnych, testami, pracami egzaminacyjnymi, pisemnymi pracami etapowymi, raportami, 

zadaniami wykonanymi przez studentów, projektami zrealizowanymi przez studentów, pracami arty-

stycznymi, innymi zadaniami), które stanowiły podstawę owej weryfikacji oraz ustalenia oceny 

końcowej z przedmiotu. Każda teczka zawiera także protokół egzaminacyjny oraz wspomnianą wyżej 

metryczkę weryfikacji efektów uczenia się z informacją o strukturze ocen i ogólnych wnioskach prowa-

dzącego. Teczki te przechowywane są przez cały cykl studiów. Archiwizacja dokumentów dotyczących 

weryfikacji efektów uczenia się zdobywanych w ramach praktyk zawodowych oraz seminarium 
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dyplomowego dokonuje się w odrębny sposób i prowadzona jest przez Dział Nauczania (praktyki 

zawodowe) oraz Sekretariat IH (prace dyplomowe).   

7. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych osiągniętych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu 

kształcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się osiąganych 

na praktykach zawodowych, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod sprawdzania 

i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do umiejętności praktycznych, stosowania 

właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, 

jak również kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego 

Zgodnie z zapisami Księgi Jakości metody weryfikacji i oceny osiągniecia przez studentów efektów 

uczenia się oraz postępów w procesie uczenia się w PUZ we Włocławku:  

1) zapewniają skuteczną weryfikację i ocenę stopnia osiągniecia wszystkich efektów uczenia się;  

2) umożliwiają sprawdzenie opanowania umiejętności praktycznych i przygotowania do prowadzenia 

działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwego dla pedagogiki;  

3) umożliwiają sprawdzenie i ocenę opanowania języka obcego co najmniej na poziomie B2; 

4) w przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, weryfi-

kacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę po-

stępów w nauce, z tym że przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia, 

odbywa się w siedzibie uczelni.  

Szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się (formy i kryteria 

zaliczenia poszczególnych przedmiotów) podawane są w opisach poszczególnych przedmiotów (Część 

III. Raportu – Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających). Opis przedmiotu aktualizuje każdy 

prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem semestru (m.in. aktualizacja treści, uszczegółowienie zasad 

zaliczenia itp.).  

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się głównie poprzez ustne oraz pisemne egzaminy i za-

liczenia, prace pisemne (eseje), projekty, ustalanie oceny końcowej z ocen cząstkowych zdobywanych 

za różne, wcześniej ustalone aktywności (prezentacje, odpowiedzi ustne, zadania, prace plastyczne, 

symulacje, inne formy pracy studenta podczas zajęć, etc.). Metody sprawdzania i oceniania zawsze są 

dostosowywane do konkretnych efektów się oraz form i metod prowadzenia zajęć. Studenci na po-

czątku semestru są każdorazowo informowani przez prowadzących o zasadach zaliczania przedmiotu 

(czyli o założonych efektach uczenia się oraz sposobach osiągania wymaganego stopnia osiągnięcia 

tych efektów). Nierzadko w obrębie jednego przedmiotu prowadzący wykorzystuje jednocześnie kilka 

metod weryfikacji efektów uczenia się. Zasadniczo sprawdzeniu i ocenieniu efektów uczenia się 

studentów w trakcie procesu kształcenia najczęściej służą: 

1) w zakresie wiedzy: egzaminy i zaliczenia ustne i pisemne z pytaniami otwartymi i testowymi, eseje 

i inne prace semestralne; 

2) w zakresie umiejętności: powiązane z treściami danego przedmiotu prace i zadania praktyczne, 

w tym konstruowane indywidualnie lub zespołowo projekty, programy, scenariusze, prezentacje, 

symulacje, zadania, a także odpowiedzi ustne i pisemne; 

3) w zakresie kompetencji społecznych: ewaluacja ciągła pracy studenta podczas zajęć, w takich 

aspektach jak np. aktywność, dyscyplina, samodzielność, organizacja pracy, motywacja, kreatyw-

ność w myśleniu, stosunek do błędu, współpraca w grupie, rzetelność itp., a także inne formy za-
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leżne od charakteru przedmiotu, efektów kształcenia, form prowadzenia zajęć – każdorazowo 

zdefiniowane w opisie przedmiotu. 

Przykładowe powiązania metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do 

umiejętności praktycznych, stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji językowych w zakresie znajomości języka 

obcego przedstawia Załącznik K3_5. 

Na etapie praktyk zawodowych podstawową metodą sprawdzania i oceniania osiągania przez 

praktykantów efektów uczenia się jest obserwacja ich aktywności rejestrowana i dokumentowana:  

1) dziennikiem studenckich praktyk zawodowych,  

2) opinią zakładowego opiekuna praktyk o praktyce zawodowej odbytej przez studenta,  

3) arkuszem hospitacji praktyk (załącznik do Regulaminu praktyk). 

Dodatkowo uczelniani opiekunowie praktyk oceniają przebieg praktyk rozmawiając ze studentami 

oraz konsultując się z opiekunami zakładowymi (bezpośrednich lub telefonicznie). 

Na etapie zamykającym proces kształcenia (etapie dyplomowania) sprawdzanie i ocenianie efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dokonuje się w drodze 

przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Proces dyplomowania jest opisany 

w Regulaminie studiów oraz Regulaminie dyplomowania. Prace dyplomowe oceniane są w formie 

pisemnych opinii, niezależnie przez promotora i recenzenta pracy dyplomowej. Ostateczna ocena 

pracy dyplomowej ustalana jest przez Komisję egzaminu dyplomowego na podstawie przedłożonych 

opinii. Egzamin dyplomowy oceniany jest przez Komisję na podstawie prezentacji wyników pracy 

dyplomowej, odpowiedzi na pytania Komisji dotyczące zakresu pracy dyplomowej oraz wiedzy i umie-

jętności z zakresu kierunku studiów i danej specjalności.  

Dokumentację związaną z egzaminem dyplomowym stanowią: praca dyplomowa, opinia i recenzja 

pracy dyplomowej, protokół egzaminu dyplomowego. W szczególności protokół egzaminu dyplomo-

wego zawiera informacje dotyczące ostatecznej oceny pracy dyplomowej ustalonej przez Komisję, 

ocen cząstkowych i końcowych z egzaminu dyplomowego, średniej ocen uzyskanych w toku studiów 

oraz oceny końcowej, która jest wpisywana na dyplomie absolwenta. Dokumentacja efektów kształce-

nia w zakresie prac dyplomowych i protokołów egzaminów dyplomowych prowadzona jest zgodnie z 

Rozporządzeniem MNiSW z dnia 16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 

Okresowo dokonuje się analizy stopnia osiągania efektów uczenia się w celu doskonalenia procesu 

kształcenia i uczenia się studentów. Dokonują tego przede wszystkim nauczyciele prowadzący poszcze-

gólne przedmioty. Kwestie budzące wątpliwości, w tym adekwatność doboru metod i form weryfikacji 

efektów uczenia się w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów analizowane są w trybie ciągłym 

przez kierownika zakładu wraz z nauczycielami kierunku oraz przez Instytutową Komisję ds. Jakości 

Kształcenia, a od bieżącego roku – także Zakładową Komisję ds. Jakości Kształcenia (jeśli kierownicy 

zgłaszają potrzebę omówienia przedmiotowej problematyki w szczególności, gdy istnieje możliwość 

zastosowania rozwiązań systemowych – propozycje są przedkładane Uczelnianej Radzie ds. Jakości 

Kształcenia). Bierze się w tym procesie pod uwagę także sugestie Rady Ekspertów.  
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7.1. Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów 

Tematyka prac egzaminacyjnych, etapowych, czy projektów wykorzystywanych w celu sprawdzania 

i oceniania efektów uczenia się uzależniona jest od tych efektów, a także treści zajęć. Prowadzący 

niejednokrotnie uwzględniają też zainteresowania i propozycje studentów oraz lokalne potrzeby 

społeczne. Przede wszystkim jednak prace te zorientowane są na praktyczne przygotowanie studen-

tów do wykonywania zawodu pedagoga, stąd wśród stawianych studentom zadań znajdują się m.in.: 

przygotowanie i prezentacja zajęć pokazowych z wykorzystaniem wybranej techniki oddziaływania 

penitencjarnego lub terapeutycznego, przygotowanie spektaklu, scenariusze zajęć, miesięczny pro-

gram pracy z wychowankiem lub grupą, programy wychowawcze i profilaktyczne i in.    

8. Nie dotyczy 

9. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się, 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie 

art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku 

kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 

ust. 1 powołanej ustawy 

Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się studentów specjalności Pedagogika Resocja-

lizacyjna z Elementami Profilaktyki i Opieki są w pełni zgodne z regułami i wymaganiami opisanymi 

w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Jak zostało to już wskazane: 

1) weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dokonuje się z zastosowaniem zróżnicowanych form 

sprawdzania, adekwatnych do kategorii wiedzy, umiejętności albo kompetencji społecznych, któ-

rych dotyczą te efekty, 

2) efekty uczenia się w kategorii wiedzy weryfikuje się za pomocą egzaminów pisemnych w formie 

zadań otwartych lub zamkniętych lub egzaminów ustnych, a także w oparciu o analizę ̨opracowa-

nych konspektów i obserwację ich praktycznej realizacji, 

3) egzaminy pisemne i ustne są ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyższym niż ̇

sama znajomość zagadnień i nie ograniczają się do znajomości faktów, przy czym egzamin ustny w 

szczególności służy sprawdzeniu poziomu zrozumienia zagadnienia, umiejętności analizy i syntezy 

informacji oraz rozwiązywania problemów, 

4) weryfikacja efektów uczenia się w kategorii umiejętności dokonuje się w drodze bezpośredniej 

obserwacji studenta w czasie wykonywania działań właściwych dla danego zadania zawodowego 

(dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego) wynikającego z roli nauczyciela.  

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 3: 

− Załącznik K3_1. Sprawozdanie Pedagogika lato 18-19;  

− Załącznik K3_2. Sprawozdanie Pedagogika zima 18-19; 

− Załącznik K3_3. Raport - wyniki systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych 

absolwentów; 

− Załącznik K3_4. Odpowiedzi absolwentów kierunku Pedagogika; 

− Załącznik K3_5. Przykładowe metody sprawdzania. 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenia oraz rozwój i doskonalenie kadry 

1. Liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobek naukowy nauczycieli akademickich oraz innych osób 

prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również ich kompetencje 

dydaktyczne (z uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość oraz w językach obcych). Najważniejsze osiągnięcia 

dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat w zakresie ocenianego kierunku studiów (własne zasoby 

dydaktyczne, podręczniki autorstwa kadry, miejsca w prestiżowych rankingach dydaktycznych, 

popularyzacja) 

Jednostką organizacyjną Uczelni prowadzącą kierunek Pedagogika jest Zakład Pedagogiki, liczący 

łącznie 11 pracowników, spośród których 9 osób zatrudnionych jest w PUZ we Włocławku jako pod-

stawowym miejscu pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. 2018, poz. 1886), a dwie osoby na część etatu.  

Wśród pracowników zakładu jest dwóch doktorów habilitowanych, profesorów PUZ we Włocławku, 

ośmiu doktorów oraz dwóch magistrów. Kompetencje dydaktyczne poszczególnych dydaktyków, ich 

dorobek naukowy i zawodowy są zgodne z zakresem przydzielonych zajęć i w pełni pozwalają na 

osiąganie przez studentów założonych efektów uczenia się. Są też adekwatne do aktualnie prowa-

dzonych specjalności (Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna – 2 i 3 rok, Pedagogika Resocjalizacyjna 

z Elementami Profilaktyki i Opieki – 2 i 3 rok oraz, jako oferta do wyboru dla studentów pierwszego 

roku, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza).  

Fluktuacja kadry Zakładu Pedagogiki jest umiarkowana. W trakcie wizytacji PKA przeprowadzonej 

w 2014 roku w Zakładzie zatrudnionych było ośmiu aktualnych pracowników, a ich kompetencje 

dydaktyczne zostały wówczas zweryfikowane pozytywnie.  

Poza pracownikami ZP zajęcia na kierunku Pedagogika prowadzą również pracownicy innych zakła-

dów PUZ we Włocławku, Studium Wychowania Fizycznego oraz Studium Języków Obcych. Jeden 

przedmiot prowadzony jest przez pracownika zatrudnionego w ramach umowy cywilnoprawnej.  

W Załączniku K4_1 przedstawione jest zestawienie obrazujące liczbę, strukturę kwalifikacji, dorob-

ku naukowego, doświadczenia dydaktycznego i praktyczno-zawodowego wszystkich osób prowa-

dzących zajęcia ze studentami Pedagogiki w PUZ we Włocławku w bieżącym roku akademickim. Na-

tomiast szczegółowe informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i zawodowym poszczególnych 

nauczycieli znajdują się w Części III. Raportu – Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.   

Analiza treści ww. załączników pozwala stwierdzić, że w trosce o swój rozwój zawodowy pracownicy 

ZP uczestniczą w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego zorientowanych na podnoszenie 

kwalifikacji i aktualizację wiedzy i kompetencji dydaktycznych oraz merytorycznych. Należą do nich 

studia podyplomowe, kursy, warsztaty i szkolenia, w tym: studia podyplomowe „Neurodydaktyka”, 

„Zarządzanie oświatą”, certyfikowany kurs „Szkoła tutorów”, certyfikowany kurs moderatora war-

sztatów oraz projektów „Design Thinking”. Wszyscy pracownicy ZP są autorami programów przed-

miotów składających się na program studiów na kierunku Pedagogika oraz adekwatnych do nich 

materiałów dydaktycznych (treści wykładów i ćwiczeń, prezentacji, zadań, testów, i in.), a także 

materiałów wykorzystywanych za pośrednictwem platformy Moodle w ramach e-learningu.  

W 2017 r. uczelniane wydawnictwo opublikowało podręcznik dr Lucyny Matuszak „Spacerkiem po 

muzyce. Ćwiczenia dla studentów i nauczycieli” (ISBN 978-83-60607-75-6), w 2018 roku – książkę pod 
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redakcją dr Moniki Kamper-Kubańskiej i dr Karoliny Kaszlińskiej pt. „Strategia Bezpieczeństwa Naro-

dowego w ujęciu interdyscyplinarnym (ISBN 978-83-60607-85-5), w 2019 roku – książkę pod redakcją 

dr Moniki Kamper-Kubańskiej, dr Karoliny Kaszlińskiej, dr Pawła Sobierajskiego pt. „Wymiary bezpie-

czeństwa – ujęcie interdyscyplinarne (ISBN 978-83-7285-901-3). 

Pracownicy ZP stanowią trzon redakcji kwartalnika naukowego „Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywi-

lizacyjne” (ISSN: 1896-4087) – redaktor naczelną pisma jest dr Monika Kamper-Kubańska, jej zastępcą 

dr Karolina Kaszlińska, członkami kolegium redakcyjnego są również dr Paweł Sobierajski i dr Ireneusz 

Koepke. Kwartalnik jest publikowany nieprzerwanie od 2006 roku, wartość oceny Index Copernicus 

Value (ICV) za rok 2018 wyniosła 67,01. 

Pracownicy ZP angażują się także w realizowane przez PUZ we Włocławku projekty służące 

doskonaleniu jakości kształcenia. Za przykład może służyć projekt „Praktycznie najlepsi”, w ramach 

którego w 2018 i 2019 roku objęci nim studenci ukończyli certyfikowane szkolenia poszerzające ich 

warsztat pedagogiczny: „Terapia ręki”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Trening 

zastępowania agresji ART”. 

Przybliżając studentom praktykę oddziaływań profilaktycznych corocznie angażujemy ich w przy-

gotowanie i realizację tzw. „Dnia z profilaktyką”, wydarzenia towarzyszącego cyklicznej konferencji 

naukowo-szkoleniowej, a skierowanego zarówno do młodzieży szkół średnich, jak i naszych studentów. 

W swej pracy dydaktycznej stosujemy też dobre praktyki zorientowane na kształcenie praktyczne z 

wykorzystaniem wizyt studyjnych oraz organizacji spotkań z praktykami. 

Pracownicy ZP włączają się również w działania popularyzujące naukę corocznie prowadząc zajęcia 

dla słuchaczy medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wygłaszając prelekcje, publikując artykuły 

popularnonaukowe, biorąc udział w konferencjach szkoleniowych i in.  

2. Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez 

studentów umiejętności praktycznych  

Zajęcia na kierunku Pedagogika obsadzane zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Pracy 

PUZ we Włocławku – Załącznik do Zarządzenia Nr 80/19 z dnia 10 września 2019 r. określającej m.in. 

kwestie związane z ustalaniem zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajami zajęć dydak-

tycznych, wymiarem zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, czy zasadami obliczania 

godzin dydaktycznych (Załącznik WAP13). Do prowadzenia poszczególnych przedmiotów, kierownik 

zakładu dobiera nauczycieli według kompetencji i kwalifikacji, uwzględniając zgodność ich dorobku 

naukowego, dydaktycznego oraz doświadczenia zawodowego zdobytego poza Uczelnią, z zakresem 

przydzielanych przedmiotów oraz praktycznymi umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów ucze-

nia się, z którymi te przedmioty są powiązane. Szczegółowe informacje o obsadzie poszczególnych 

zajęć zestawione są w przydziałach zajęć (Część III. Raportu – Załącznik nr 2. Wykaz materiałów 

uzupełniających).  

3. Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności 

dydaktycznej z działalnością naukową lub zawodową 

Znaczna część nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na kierunku Pedago-

gika prowadzi jednocześnie działalność naukową i/lub zawodową właściwą dla specjalności prowa-

dzonych aktualnie na kierunku. Szczegółowe informacje o dorobku naukowym poszczególnych osób 

zawarte są w Części III. Raportu – Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających. Część nauczycieli 

akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na kierunku Pedagogika dysponuje również 
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znacznym doświadczeniem praktycznym wynikającym z pracy poza uczelnią w zakresie właściwym do 

prowadzonych zajęć, np.: 

− dr Paweł Sobierajski, 11-letnie doświadczenie w charakterze społecznego kuratora sądowego, od 

ponad 20 lat mediator sądowy; 

− dr Piotr Krzywicki, wieloletnie doświadczenia psychologa-terapeuty, biegły sądowy z zakresu psy-

chologii; 

− dr Lucyna Matuszak, dwudziestoletnie doświadczenie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, 

nauczyciela muzyki oraz metodyka edukacji muzycznej;  

− dr Barbara Moraczewska: były wychowawca w Domu Małego Dziecka, nauczyciel i terapeuta 

zajęciowy, aktualnie Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych, 

Członek Wojewódzkiej Rady ds. Readaptacji Skazanych, członek Wojewódzkiej Rady ds. Ekonomii 

Społecznej, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji we Włocławku. 

− dr hab. Jarosław Horowski, prof. PUZ we Włocławku: 8-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela 

szkoły średniej, nauczyciel mianowany;   

− mgr Anna Osińska: major Służby Więziennej, 12 lat pracy jako psycholog w zakładzie karnym, od 

4 lat pełniąc funkcję kierownika działu penitencjarnego; 

− dr hab. Mieczysław Gałuszka, prof. PUZ we Włocławku, dziennikarz, współwłaściciel pracowni 

badań społecznych i rynkowych, kierownik badań socjologicznych, konsultant i koordynator badań 

społecznych w Sopockiej Pracowni Badań Społecznych; 

− mgr Łukasz Michalski: nauczyciel przedszkola od 16 lat, doświadczenie nauczyciela wychowania 

fizycznego oraz w prowadzeniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel dyplomowany; 

− dr Maciej Krzemiński: kierownik literacki we włocławskim Teatrze Impresaryjnym, dziennikarz, 

nauczyciel mianowany j. polskiego z dwudziestoletnim stażem, nauczyciel-konsultant w KPCEN 

we Włocławku; 

− dr hab. Piotr Zariczny, prof. PUZ we Włocławku: specjalista w Centrum Wsparcie Biznesu, pracownik 

Zespołu Promocji odpowiedzialny za współpracę międzynarodową, współpracę z uczelniami 

wyższymi i NGO; 

− mgr Jacek Wiśniewski: specjalista ds. BHP z 15-letnim stażem; 

− mgr Jarosław Struś: specjalista ds. informatyki, administrator siecią komputerową od 2004 roku. 

4. Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod 

i kryteriów doboru oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry 

oraz udziału w tej ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także wykorzystanie 

wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu kadry 

Polityka kadrowa realizowana przez władze Uczelni jest zgodna ze Statutem Uczelni (Załącznik 

WAP14) i uchwałami Senatu (Załącznik WAP15). Polega na zatrudnianiu najlepszych kandydatów oraz 

promowaniu pracowników za uzyskane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. 

Nadrzędnym celem tej polityki jest zabezpieczenie obsady przedmiotów w taki sposób, by poszczegól-

ne zajęcia prowadzili specjaliści o jak najwyższych kompetencjach merytorycznych i metodycznych, 

zdolni do budowania optymalnego środowiska uczenia się dla studentów. Dlatego zatrudnienie 

nauczycieli akademickich odbywa się przede wszystkim w trybie konkursowym. Jeśli wymiar zatrud-
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nienia nie przekracza połowy etatu, proponowana przez kierownika zakładu kandydatura opiniowana 

jest przez Senat Uczelni. Pojedyncze przedmioty bywają również przydzielane do prowadzenia specja-

listom w ramach umowy cywilnoprawnej. Zatrudnienie nauczycieli akademickich jest zawsze ściśle 

powiązane z potrzebami Uczelni wynikającymi z prognozy jej funkcjonowania. 

Zgodnie z założeniami polityki kadrowej, na wszystkich kierunkach co najmniej 50% zajęć prowa-

dzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu 

pracy. Z uwagi na profil praktyczny prowadzonych kierunków studiów Uczelnia dodatkowo preferuje 

zatrudnianie pracowników posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkol-

nictwem wyższym. 

Skuteczność tej polityki bardzo dobrze obrazuje struktura pracowników Zakładu Pedagogiki, który 

prowadzi kierunek Pedagogika. Dla dziewięciu spośród wszystkich jedenastu pracowników Zakładu 

Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy (wskaźnik 82%). Pozostałe dwie osoby zatrudnione są na 

części etatów. Sześciu z jedenastu pracowników legitymuje się również istotnym doświadczeniem 

praktycznym zdobytym w pracy zawodowej poza Uczelnią, które przekłada się na treści prowadzonych 

przez nich przedmiotów. Praktykami są również osoby prowadzące zajęcia w ramach umów cywilno-

prawnych. 

Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają ocenie okresowej. Uchwałą Nr 46/19 Senatu Państwo-

wej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 czerwca 2019 r. wprowadzono obowiązujący 

Regulamin zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku (Załącznik WAP16). Zgodnie ze Statutem Państwowej Uczelni Zawodowej 

(Załącznik WAP14) we Włocławku nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora, podlega ocenie 

okresowej. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora, lub 

pracownika. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, 

urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie 

wychowawczym lub urlopie dla podratowania zdrowia oraz z odbywania służby wojskowej lub służby 

zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności. Ocena 

okresowa może być pozytywna albo negatywna. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny okresowej 

jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zajęć dydaktycznych dokonywanej przez studentów 

(interesariuszy wewnętrznych) oraz pozytywnej opinii kierownika. 

Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny 

okresowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zajęć dydaktycznych dokonywanej przez 

studentów (interesariuszy wewnętrznych) oraz pozytywnej opinii kierownika. 

Kryteria oceny przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu podle-

gającego ocenie. Ocena okresowa jest dokonywana według następujących kryteriów: 

1) kształcenia i wychowywania studentów; 

2) uczestnictwa w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni; 

3) podnoszenia kompetencji zawodowych; 

4) realizacji zajęć dydaktycznych; 

5) przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemy-

słowej; 

6) opinii kierownika. 

Wypełnianie obowiązków nauczyciela akademickiego w zakresie kształcenia i wychowania studen-

tów, uczestnictwa w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz podnoszenia kompetencji zawo-

dowych ustala się na podstawie systemu punktowego polegającego na uzyskiwaniu określonej liczby 

punktów za poszczególne osiągnięcia. Te obowiązki uważa się za wypełnione, jeżeli w cyklu czterolet-
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nim nauczyciel akademicki uzyska minimalną liczbę 40 punktów. W przypadku zatrudnienia na cząstkę 

etatu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do uzyskania minimalnej liczby punktów odpowiadającej 

iloczynowi minimalnego wskaźnika punktów oraz procentowego wymiaru etatu. W przypadku oceny 

za krótszy niż czteroletni okres nauczyciele akademiccy są zobowiązani do uzyskania punktów w liczbie 

proporcjonalnej do okresu zatrudnienia liczonego w pełnych semestrach począwszy od semestru, w 

którym nauczyciel akademicki rozpoczął pracę. 

W przypadku obowiązkowej oceny okresowej wykaz nauczycieli akademickich jej podlegających 

sporządza pracownik Działu Organizacji i Kadr, i przekazuje kierownikowi zakładu, w którym zatrudnio-

ny jest nauczyciel akademicki oraz do wiadomości kierownikowi Działu Nauczania do dnia 31 grudnia 

każdego roku. Kierownik zakładu informuje nauczyciela akademickiego o obowiązku poddania się w 

danym roku akademickim okresowej ocenie. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany wypełnić arkusz 

samooceny nauczyciela akademickiego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu 

zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w terminie do dnia 30 kwietnia. 

Nauczyciel akademicki wypełnia arkusz samooceny nauczyciela akademickiego, kierując się 

wytycznymi do arkusza samooceny nauczyciela akademickiego, który stanowi załącznik do wyżej 

wspomnianego regulaminu. Wypełniony arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego oceniany 

nauczyciel przekazuje właściwemu kierownikowi, który dokonuje weryfikacji treści wpisanych do 

arkusza samooceny. W przypadku wątpliwości w sprawie wpisanych osiągnięć ocenianego, kierownik 

wzywa pracownika do złożenia stosownych wyjaśnień. Kierownik przedkłada arkusz wraz z wnioskiem 

do komisji oceniającej do dnia 30 czerwca (wzór wniosku stanowi załącznik do powyższego 

regulaminu). We wniosku kierownik zawiera również opis ewentualnych rozbieżności pomiędzy 

stanowiskiem ocenianego, a stanowiskiem kierownika w zakresie oceny poszczególnych osiągnięć, 

a także jego ocenę z hospitacji pracownika oraz ocenę w zakresie zaangażowania. Przy czym przyjmuje 

się, że warunkiem pozytywnej opinii kierownika jest uzyskanie pozytywnej opinii z hospitacji oraz 

pozytywnej opinii z oceny stopnia zaangażowania pracownika. W przypadku wystawienia przez 

kierownika negatywnej opinii z oceny stopnia zaangażowania pracownika, komisja po zapoznaniu się 

ze stanowiskiem ocenianego może dokonać ponownej oceny stopnia zaangażowania pracownika. 

Komisja oceniająca dokonuje – do dnia 30 września – oceny okresowej nauczyciela akademickiego. 

W terminie 21 dni komisja oceniająca sporządza na piśmie ocenę, uwzględniając informację 

o przysługujących ocenianemu nauczycielowi środkach odwoławczych. Odwołanie od decyzji komisji 

oceniającej nauczyciel akademicki może wnieść do rektora w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, 

za pośrednictwem komisji oceniającej. Rektor rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzy-

mania odwołania wraz z aktami sprawy. Decyzja rektora jest ostateczna. Ostateczna ocena dołączona 

zostaje do akt osobowych nauczyciela akademickiego. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena 

okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej 

oceny. 

Uczelnia umożliwia studentom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim oceny nauczyciela 

akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem. Badania 

opinii studentów obejmują ocenę osób prowadzących zajęcia dydaktyczne (nauczycieli akademickich 

oraz innych osób świadczących usługi edukacyjne na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz ocenę 

zajęć dydaktycznych prowadzonych w danym roku akademickim na studiach pierwszego stopnia, stu-

diach drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich i mają charakter badań ankietowych. 

Celem ankiety jest dokonanie przez studentów oceny sposobu realizacji przez nauczyciela 

akademickiego obowiązków zawiązanych z kształceniem. Ocena obejmuje wszystkie przedmioty pro-

wadzone przez nauczyciela.  
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Badanie przeprowadzane jest dwa razy w roku akademickim poprzez udostępnienie w poniższych 

okresach ankiet w „Wirtualnej Uczelni”: 

1) od dnia 15 stycznia do 25 lutego (w semestrze zimowym); 

2) od dnia 1 czerwca do 10 lipca (w semestrze letnim). 

W uczelni obowiązują dwa wzory ankiet: 

1) Anonimowy arkusz oceny zajęć dla studentów/słuchaczy Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku; 

2) Ankieta ewaluacyjna dla zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

Wyniki anonimowej ankiety przedstawiane są na formularzu „Wyników anonimowego arkusza 

oceny zajęć studentów/słuchaczy oraz ankiety ewaluacyjnej dla zajęć realizowanych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”. Ankiety 

są przechowywane w dziale nauczania. 

Wzory powyższych ankiet stanowią załączniki do Księgi Jakości Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku. 

Ocena realizacji zajęć dydaktycznych ma służyć monitorowaniu i poprawie jakości kształcenia, 

w szczególności: 

1) jako element okresowej oceny nauczycieli akademickich; 

2) do analizowania i oceniania procesu kształcenia; 

3) do ustalania ewentualnych słabości występujących w procesie dydaktycznym; 

4) do podejmowania działań zapobiegających niekorzystnym tendencjom; 

5) do działań udoskonalających proces kształcenia. 

Przyjmuje się, że nauczyciel akademicki uzyskał pozytywną ocenę studencką, jeśli odpowiedzi „zde-

cydowanie tak” i „raczej tak” stanowią co najmniej 50% wszystkich odpowiedzi zawartych w ankietach 

wypełnionych przez studentów w trakcie okresu podlegającego ocenie. 

W terminie do dnia 30 września danego roku akademickiego wyniki anonimowej ankiety udostęp-

niane są władzom uczelni, instytutu, zakładu, nauczycielowi akademickiemu i studentom. 

Hospitacje zajęć obejmują wszystkich nauczycieli akademickich i są przeprowadzane nie rzadziej niż 

raz na dwa lata. Hospitacje przeprowadzają: dyrektorzy instytutów, kierownicy zakładów/studium lub 

wyznaczeni przez nich nauczyciele akademiccy. 

Dyrektorzy instytutów w porozumieniu z kierownikami zakładów oraz kierownicy studium 

zobowiązani są do opracowania harmonogramu hospitacji i przekazania do zatwierdzenia prorek-

torowi w terminie: 

1) do dnia 31 października danego roku akademickiego na semestr zimowy; 

2) do dnia 1 marca danego roku akademickiego na semestr letni. 

Harmonogram powinien zawierać dane nauczyciela hospitowanego i hospitującego, kierunek/ 

specjalność/specjalizację studiów, formę studiów, rok, grupę oraz przedmiot. 

Hospitowany jest informowany przez hospitującego o planowanej hospitacji, co najmniej na tydzień 

przed planowanym terminem. Hospitacje dokumentuje się na Arkuszu hospitacji zajęć dydaktycznych, 

którego wzór stanowi załącznik do Księgi Jakości Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

Hospitujący zobowiązany jest w ciągu 14 dni po przeprowadzonej hospitacji do omówienia arkusza 

hospitacyjnego wraz ze wskazaniem wniosków końcowych. Hospitowany nauczyciel po zapoznaniu się 

z oceną i wnioskami może ustosunkować się do przeprowadzonej hospitacji i jej wyników. W 
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przypadku, gdy hospitowany nauczyciel nie zgadza się z oceną i wnioskami lub gdy ocena hospitacji 

jest negatywna, prorektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel na stanowisku profesora lub 

specjalista z danej dziedziny przeprowadza powtórną hospitację. 

Do 1 września danego roku dyrektorzy instytutów przedkładają prorektorowi sprawozdanie z prze-

prowadzonych hospitacji wraz z wnioskami z nich wynikającymi, do którego załączają arkusze 

hospitacji zajęć dydaktycznych. Arkusze przechowywane są w dziale nauczania do czasu, gdy nauczyciel 

akademicki poddany będzie okresowej ocenie, nie dłużej jednak niż cztery lata akademickie. Po tym 

okresie powinny zostać przekazane do akt osobowych nauczyciela akademickiego. 

Wyniki hospitacji wykorzystywane są dla potrzeb okresowej oceny nauczyciela akademickiego oraz 

przy obsadzie zajęć dydaktycznych. 

Ocenę okresową nauczycieli akademickich przeprowadzają komisje powołane przez Senat: komisja 

oceniająca oraz odwoławcza komisja oceniająca. 

5. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego 

lub artystycznego oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych 

Uczelnia wspiera i motywuje nauczycieli akademickich do rozwoju zawodowego, naukowego, jak 

i podnoszenia kompetencji zawodowych. Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla nauczycieli 

akademickich określił Senat w drodze Uchwały Nr 81/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. (Załącznik WAP17). 

Nauczyciel akademicki może otrzymać nagrodę, bądź wyróżnienie przyznane raz w roku. Nagrody 

Rektora przyznawane są za osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub organizacyjne. Nagrody 

przyznawane są w szczególności za: 

− oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami naukowymi, mającymi 

wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań, 

− przedsięwzięcia i wymierne efekty pracy w organizację procesu nauczania, poprawę warunków 

pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych, 

− autorstwo i współautorstwo podręczników, skryptów, przewodników metodycznych, programów, 

metod nauczania, 

− wyróżniającą się rozprawę doktorską, w przypadku gdy Uczelnia stanowi podstawowe miejsce 

pracy, 

− istotne osiągnięcia w pracy organizacyjnej. 

Nagrody i wyróżnienia może otrzymać pracownik, który pracuje w Uczelni co najmniej jeden rok. 

Rektor może również przyznać nagrody zespołowe dla nauczycieli akademickich, I, II i III stopnia. 

Uczelnia finansuje kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe, udział w konferencjach 

naukowych, jeśli nauczyciel akademicki bierze w niej czynny udział i jednocześnie afiliuje Państwową 

Uczelnię Zawodową we Włocławku. 

6. Spełnianie reguł i wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia oraz obsady zajęć, zawartych w standardach kształcenia określonych 

w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce 

Dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz obsady zajęć uwzględnia 

wymogi Załącznika nr 3 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  
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Kształcenie służące osiągnieciu efektów uczenia się na specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna 

z Elementami Profilaktyki i Opieki jest prowadzone przez nauczycieli akademickich i inne osoby 

posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla 

prowadzonych zajęć. Informację o kadrze dydaktycznej zwiera punkt 3 w opisie Kryterium 4 oraz 

załączniki. 

Do kadry dydaktycznej należą: pedagog resocjalizacyjny dr Paweł Sobierajski, pedagog specjalny dr 

Monika Kamper-Kubańska, psycholog dr Piotr Krzywicki. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 4: 

− Załącznik K4_1. Pracownicy - zestawienie (kompetencje, dorobek dydaktyczny i naukowy). 

file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Załączniki%20do%20Kryteriów/Załącznik%20K4_1.%20Pracownicy%20-%20zestawienie%20(komeptencje%20dorobek%20dydaktyczny%20i%20naukowy).pdf
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

1) Stan, nowoczesność, rozmiary i kompleksowość bazy dydaktycznej służącej realizacji zajęć 

na ocenianym kierunku oraz jej adekwatność do rzeczywistych warunków przyszłej pracy 

zawodowej studentów oraz możliwości kształcenia umiejętności praktycznych 

z wykorzystaniem posiadanej bazy 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku dysponuje bazą materialno-dydaktyczną zlokalizo-

waną w czterech zespołach budynków dydaktycznych i administracyjnych: o łącznej powierzchni 

całkowitej bliskiej 16 tys. m2. Lokalizacje budynków: 

1) Budynki przy ul.3 Maja 17 – Rektorat oraz Przedszkole Akademickie. 

2) Budynek przy ul. Mechaników 3 – budynek dydaktyczno-administracyjny z Biblioteką. 

3) Budynki przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25 – Dom Studenta z zapleczem sportowym i salą 

gimnastyczną oraz budynek dydaktyczny. 

4) Kompleks Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii przy ul. Energetyków 30. 

 

Budynek przy ul. 3 Maja 17 

Rodzaj powierzchni Rektorat Garaże Razem 

powierzchnia całkowita w m 2 1 470,00 61,70 1 531,70 

powierzchnia użytkowa w m 2 1 240,51 61,70 1 302,21 

powierzchnia dydaktyczna m 2 150,36  150,36 

 

Budynek przy ul. 3 Maja 17 

Rodzaj powierzchni Przedszkole Akademickie 

powierzchnia całkowita w m 2 1 162,20 

powierzchnia użytkowa w m 2 948,02 

powierzchnia dydaktyczna m 2 407,09 

 

Budynek przy ul. Mechaników 3 

Rodzaj powierzchni Budynek dydaktyczny 

powierzchnia całkowita w m 2 5 548,00 

powierzchnia użytkowa w m 2 5 318,73 

powierzchnia dydaktyczna m 2 1 868,97 
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Budynek przy ul. Obrońców Wisły 1920 21/25 

Rodzaj powierzchni 

Budynek 

Dydaktyczny wraz z 

łącznikiem 

Kotłownia Razem 

powierzchnia całkowita w m 2 1 178,80 123,00 1 301,80 

powierzchnia użytkowa w m 2 1 071,70  1 071,70 

powierzchnia dydaktyczna m 2 573,80  573,80 

 

Budynek przy ul. Obrońców Wisły 1920 21/25 

Rodzaj powierzchni Dom Studenta z zapleczem sportowym 

powierzchnia całkowita w m 2 2 693,61 

powierzchnia użytkowa w m 2 2 601,28 

powierzchnia dydaktyczna m 2 1 059,51 

w tym pow. użytk. Domu Studenta 946,00 

Oddany do użytku w 2020 roku kompleks Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii  

przy ul. Energetyków 30 o powierzchni użytkowej ok. 2.240 m2  aktualnie jest wyposażany – trwają 

procedury zakupu wyposażenia i specjalistycznych maszyn. 

Obiekty oraz grunt PUZ we Włocławku stanowią w całości własność Uczelni. Wszystkie obiekty PUZ 

we Włocławku zostały zmodernizowane lub wybudowane od podstaw. Wyposażone są w sale 

dydaktyczne, pracownie, laboratoria, aule. Sukcesywnie prowadzone są prace modernizacyjne w po-

staci wymiany lub uzupełnienia sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia w nowe pomoce dydak-

tyczne. Studenci we wszystkich obiektach dydaktycznych mogą korzystać z bezprzewodowego dostępu 

do szerokopasmowej sieci internetowej. Dla studentów funkcjonuje bar oraz automaty do napojów i 

artykułów spożywczych. Wszystkie budynki dydaktyczne są dostosowane do potrzeb studentów z 

orzeczeniem o niepełnosprawności.  

Większość zajęć dydaktycznych dla studentów Pedagogiki ma miejsce w budynku dydaktycznym na 

ul. Mechaników 3. Znajdują się w nim m.in. bogato wyposażone pracownie służące aktualnie 

studentom 2 i 3 roku specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna: pracownie edukacji lite-

rackiej i językowej; pracownia edukacji matematycznej i środowiskowej; pracownia edukacji, gier i za-

baw; pracownia edukacji plastycznej i technicznej, a także pracownie komputerowe, w których 

prowadzone są zajęcia z „Technologii informacyjnej”. Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w 

rzutniki multimedialne. Dostępny jest także sprzęt audio ułatwiający naukę języków obcych w ramach 

lektoratów.  

Baza materialna spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lip-

ca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Uczelniach. Do dyspozycji kadry naukowej 

oddane są nowoczesne środki audiowizualne i sprzęt multimedialny. Jej szczegółowy opis obejmujący 

wyposażenie poszczególnych pomieszczeń i pracowni dla wszystkich budynków Uczelni został przed-

stawiony w Części III. Raportu – Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających.  
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2. Infrastruktura i wyposażenia instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią 

oraz praktyki zawodowe 

Instytucje i placówki, w których prowadzone są zajęcia oraz praktyki zawodowe studentów Peda-

gogiki (szkoły, placówki wychowawcze, zakład karny, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, świetlice 

środowiskowe i in.) z racji pełnionych przez nie zadań opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych, 

penitencjarnych podlegają ścisłej kontroli, procesom akredytacyjnym i ewaluacyjnym według 

przepisów regulujących ich powstawanie i funkcjonowanie. Stąd też ich infrastruktura i wyposażenie 

w pełni odpowiadają również potrzebom edukacyjnym naszych studentów. 

3) Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu, a także platformy 

e-learningowej) oraz stopień jej wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się studentów, 

w szczególności w ramach kształcenia umiejętności praktycznych 

PUZ we Włocławku ma zakończony proces wdrażania projektu kompleksowej informatyzacji Uczel-

ni dzięki czemu wiele rozbudowanych systemów informatycznych udoskonaliło jej funkcjonowanie. 

Wdrażanie systemów wymagało od pracowników, jak i studentów, zaangażowania, wyobraźni i 

akceptacji. Aktualnie korzystają jednak oni z wielu rozwiązań informatycznych, które uprościły i przy-

spieszyły naukę oraz pracę. Dzięki informatyzacji poprawił się komfort pracy pracowników dy-

daktycznych oraz administracyjnych, w szczególności został usprawniony proces obsługi studentów. 

Elektroniczna poczta Uczelniana. Wszystkim studentom i wykładowcom utworzono i na bieżąco 

tworzone są skrzynki e-mail, które ułatwiają komunikację pomiędzy studentami, pracownikami oraz na 

linii studenci-pracownicy. 

Platforma e-learningowa oparta na systemie MOODLE na której konta mają założone wszyscy 

studenci i wykładowcy. E-learning znajduje duże uznanie studentów i pracowników ZP, o czym świad-

czy chociażby liczba umieszczonych na platformie kursów (tj. 727 kursy w 13 kategoriach, w tym 91 

kursów w kategorii „Pedagogika”) oraz sukcesywnie rosnąca aktywność studentów. 

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Pedagogika w PUZ we Włocławku są realizowane w formie 

tradycyjnej i e-learningu. Formy zajęć dostosowywane są do treści przedmiotowych oraz charakteru 

przekazywanej wiedzy i umiejętności. Studenci mogą także uczestniczyć w regularnych konsultacjach 

z pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi zajęcia w formie bezpośrednich spotkań lub wykorzy-

stując do tego celu platformę zdalnego nauczania „Moodle”. 

System informatyczny. Najbardziej zaawansowanym i pracochłonnym etapem informatyzacji, było 

uruchomienie kompleksowego systemu informatycznego do zarządzania procesem dydaktycznym 

Bazus. System ten podniósł jakość obsługi studentów i usprawnił komunikację wewnątrz Uczelni. 

Wspomaga on zarządzanie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych i zopty-

malizował szereg procesów zachodzących w Uczelni. System ten podzielony jest na kilka modułów 

m.in.: Wirtualna Uczelnia, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, Elektroniczna legitymacja studencka, 

Plany zajęć, Integracja z Ministerialnym systemem POL-on, Stypendia, Obsługa studentów w 

sekretariatach, Biuro Karier, Obsługa Domu Studenta, Archiwizacja Prac Dyplomowych. 

System biblioteczny. Wdrożono system wspomagający obsługę biblioteki „Sowa II”. 

Aktualnie Uczelnia posiada około 160 komputerów przeznaczonych do użytku studentów. Wszyst-

kie jednostki mają dostęp do Internetu za pomocą szybkiego, szerokopasmowego, symetrycznego, 

nielimitowanego Internetu. Dodatkowo w budynkach przy ul. Mechaników 3 oraz ul. Obrońców Wisły 

1920 roku zainstalowane są 4 punkty Hot Spot co umożliwia podłączenie się do sieci prywatnymi 

urządzeniami studentów. PUZ we Włocławku jest w trakcie wdrażania kolejnego projektu informaty-
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zacji Uczelni związanego z obiektem CNTiNT przy ul. Energetyków 30. Wdrażane jest kolejne ogniowo 

systemu informatycznego, które wzmocni proces dydaktyczny oraz prace administracyjną Uczelni. 

Struktura szkieletowa systemu informatycznego oparta jest na łączach dostępu do Internetu reali-

zowaną przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Toruniu. Wspiera ona 

dostęp Uczelni do sieci szerokopasmowej KPSI. Wszystkie cztery obiekty połączone są w sieć 

szerokopasmowego symetrycznego nielimitowanego Internetu o szybkości transmisji 30/30 Mbps. 

Każdy obiekt znajdujący się w tej lokalizacji posiada wydzielony publiczny adres IP, przez który nastę-

puje translacja sieci lokalnych do sieci rozległych. 

4. Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością 

Budynki dydaktyczne PUZ we Włocławku są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na 

etapie ich budowy bądź przebudowy przewidziano działania zmierzające do zastosowania różnych 

rozwiązań zmierzających do przystosowania budynków dla osób o różnym stopniu i rodzaju niepełno-

sprawności. 

Na terenie obiektów znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone dla pojazdów osób niepełno-

sprawnych. Ruch na poszczególne kondygnacje budynków zapewniają windy. Wejścia do budynków 

posiadają podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejścia do pomieszczeń dydaktycznych po-

zbawione są progów utrudniających komunikację osób poruszających na wózku inwalidzkim. Budynki 

dydaktyczne posiadają przystosowane łazienki wyłącznie na potrzeby osób niepełnosprawnych.  

Także biblioteka jest przystosowana dla użytkowników niepełnosprawnych fizycznie. Wejście do 

budynku posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, biblioteka znajduje się 

na parterze i nie ma żadnych barier architektonicznych, które by uniemożliwiały korzystanie z jej usług. 

Z myślą o osobach/studentach z niepełnosprawnościami w czytelni udostępniono specjalne stano-

wisko komputerowe wyposażone w biurko z regulowaną wysokością, monitor umożliwiający 

powiększenie czcionki, lupę do czytania prasy i książek oraz sprzęt umożliwiający drukowanie/ 

skanowanie. Ponadto na wyposażeniu czytelni bibliotecznej znajduje się powiększalnik tekstu. 

W ramach działającej Uczelnianej Wypożyczalni Sprzętu student może bezpłatnie wypożyczyć 

specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie wspomagające studiowanie. Obecnie na stanie wypożyczalni 

znajduje się: 6 dyktafonów cyfrowych, 2 przenośne lupy elektroniczne dla osób słabowidzących, 

1 klawiatura dla osób piszących jedną ręką oraz 1 klawiatura dla osób słabowidzących.  

Uczelnia jest otwarta na propozycje dokonywania zakupów niezbędnych w procesie dydaktycznym 

obejmującym studentów niepełnosprawnych. Studenci informowani są o takiej możliwości i proszeni 

o zgłaszanie propozycji zakupu sprzętu dostosowanego do ich potrzeb.  

Niepełnosprawny student ma możliwość bezpłatnego kserowania oraz drukowania materiałów 

dydaktycznych. Stanowisko wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt: komputer, skaner, kolorową 

drukarkę oraz kserokopiarkę, klawiaturę dla osób słabowidzących oraz aplikację powiększającą i auto-

matycznie czytającą tekst znajdujący się na ekranie komputera. Ta forma pomocy skierowana jest do 

studentów, którzy ze względu na swoją niepełnosprawność i stan zdrowia mają trudności 

z samodzielnym sporządzaniem notatek.  
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5. Dostępność infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i materiałów 

dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu 

studiów w ramach pracy własnej 

Studenci kierunku Pedagogika mają dostęp do bazy dydaktycznej, w tym do audytoriów wykłado-

wych, pracowni, laboratoriów oraz ich wyposażenia, dostęp do komputerów i Internetu, zasobów 

bibliotecznych własnych i udostępnionych przez inne biblioteki (w tym również wirtualnych). Poza 

zajęciami wynikającymi z programu studiów, studenci mają możliwość korzystania ze wszystkich 

zasobów – przede wszystkim laboratoryjnych – gdzie mogą pogłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie 

poszczególnych przedmiotów pod nadzorem i kierunkiem kadry naukowo-dydaktycznej, w ramach 

dyżurów i konsultacji. Audytoria wykładowe, pracownie i laboratoria miejscowe oraz udostępnione 

przez inne ośrodki, są wyposażone w komputerowe urządzenia multimedialne, które ułatwiają studen-

tom otrzymywanie programowych zadań, kontakt z nauczycielami w ramach omawiania i pogłębiania 

poszczególnych zagadnień. w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu 

studiów w ramach pracy własnej, nauczyciele kierunku przekazują studentom w postaci elektronicznej 

materiały dydaktyczne: wykładowe, ćwiczeniowe, projektowe i laboratoryjne oraz treści zadań. 

Literatura niezbędna do nauki i poszerzania wiedzy w zakresie poszczególnych przedmiotów, zalecana 

w opisach przedmiotów, jest dostępna w zbiorach Biblioteki PUZ we Włocławku. Pracownicy biblioteki 

udzielają studentom wszechstronnych informacji odnośnie działalności biblioteki, posiadanej 

literatury, poszukiwanych zbiorów, a także prowadzą szkolenia biblioteczne. Czytelnicy mają 

zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu. Pomieszczenia dydaktyczne i biblioteczne są dostosowane 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

6) System biblioteczno-informacyjny uczelni, w tym dostęp do aktualnych zasobów informacji 

naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym oraz zakresie 

dostosowanym do potrzeb wynikających z procesu nauczania i uczenia się na ocenianym 

kierunku, w tym w szczególności dostęp do piśmiennictwa zalecanego w sylabusach 

Zgodnie z przyjętym Statutem w uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę 

stanowi biblioteka będąca jednostką ogólnouczelnianą. Do zadań systemu biblioteczno-infor-

macyjnego należy przede wszystkim: 

1. organizowanie warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej oraz warsztatu informacji naukowej 

uczelni; 

2. przygotowanie (przysposobienie) studentów do korzystania ze zbiorów i systemu biblioteczno-

informacyjnego; 

3. prowadzenie dokumentacji zbiorów biblioteki. 

Biblioteka PUZ mieści się w budynku dydaktycznym przy ul. Mechaników 3 i zapewnia swoim czy-

telnikom wygodne warunki lokalowe. Jako jednostka ogólnouczelniana pełni ona funkcje naukowe, 

dydaktyczne i usługowe oraz wspiera prowadzone procesy kształcenia zapewniając dobrze wyposa-

żoną bazę dydaktyczną. 

Baza lokalowa biblioteki składa się z wypożyczalni z 12 stanowiskami komputerowymi umożliwia-

jącymi dostęp do katalogu bibliotecznego oraz/lub sieci Internet i elektronicznych zasobów informa-

cyjnych oraz czytelni na 25 miejsc, w której użytkownicy mogą skorzystać z księgozbioru podręcznego, 

prasy, czasopism oraz z materiałów pozostawionych dla nich przez wykładowców. Do dyspozycji 

czytelników dostępne są tu również 3 w pełni wyposażone stanowiska komputerowe  z dostępem do 

elektronicznych zasobów informacyjnych, edukacyjnych, sieci Internet, katalogu biblioteki, zapewnia-
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jące dostęp do pakietu Office. Jedno z nich jest zarazem specjalnym stanowiskiem przeznaczonym dla 

osób niepełnosprawnych wyposażonym w biurko z regulowaną wysokością, monitor umożliwiający 

powiększenie czcionki, lupę do czytania prasy i książek. W czytelni znajduje się także specjalne stano-

wisko dedykowane systemowi ACADEMICA umożliwiające dostęp do cyfrowych zasobów Biblioteki 

Narodowej. W bibliotece znajdują się również 3 magazyny książek, prasy i czasopism. 

Biblioteka jest zinformatyzowana, działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką 

SOWA/SQL. Program zapewnia automatyzację procesu wypożyczania, szybką identyfikację książek 

i czytelników, sprawne wyszukiwanie informacji, prowadzenie katalogu, rejestrację wypożyczeń 

i zwrotów, tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych. Czytelnicy mogą zapoznać się z księ-

gozbiorem biblioteki poprzez katalog on-line dostępny na stronie WWW uczelni (zakładka Biblioteka.) 

Rezerwacji zbiorów dokonywać można zdalnie (po zalogowaniu), mailowo bądź telefonicznie.  

Zbiory Biblioteki stanowi przede wszystkim literatura odpowiadająca obecnym i byłym kierunkom 

kształcenia na uczelni. Są to publikacje z zakresu: administracji i prawa, zarządzania, rachunkowości, 

informatyki, pedagogiki, pielęgniarstwa, nowych mediów i e-biznesu, mechaniki i budowy maszyn, 

filologii angielskiej, germańskiej, polskiej, rosyjskiej, stosunków międzynarodowych. Dużą część zbio-

rów stanowi literatura obcojęzyczna. Oprócz książek i czasopism biblioteka gromadzi również zbiory 

specjalne, które przede wszystkim wspomagają naukę języków obcych (płyty CD/DVD, programy do 

nauczania języków obcych). Szczegółowe zestawienie bibliograficzne dla kierunku Pedagogika prezen-

tujemy w Załączniku K5_1. 

Biblioteka udostępnia też swoim czytelnikom szeroki wybór prasy, w tym czasopism poświęconym 

oświacie, wychowaniu i opiece. Szczegółowy wykaz tytułów przedstawiono w Załączniku K5_2. 

Oferta biblioteki obejmuje również dostęp do następujących baz wiedzy: 

• Czytelnia on-line IBUK.pl oferująca dostęp do publikacji z zakresu nauk medycznych, ekonomicz-

nych, społecznych, pedagogicznych, humanistycznych, informatyki, administracji i prawa. Pełny 

dostęp użytkownicy otrzymują po zalogowaniu przez stronę: https://libra.ibuk.pl/ Na dzień 

31.12.2019 r. czytelnicy mieli zapewniony dostęp do 1599 publikacji (wykupione + bezpłatne). 

Szczegółowy wykaz tytułów wykupionych w czytelni Ibuk.pl prezentujemy w Załączniku K5_3. 

• ACADEMICA – system cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych 

Biblioteki Narodowej. Dzięki przystąpieniu do programu, od lutego 2016 roku użytkownicy 

biblioteki mają możliwość natychmiastowego dostępu do pełnotekstowych publikacji – mono-

grafii, podręczników, skryptów, artykułów oraz kompletnych numerów czasopism. Stale rozbudo-

wywane zasoby Academiki obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich 

dziedzin, w tym również i pedagogiki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

https://academica.edu.pl/; 

• System Informacji Prawnej LEX – zapewniający szeroki dostęp do materiałów i publikacji 

prawniczych; czasopism, aktów prawnych, komentarzy, projektów ustaw, orzeczeń, interpretacji 

itp. Dostęp dla czytelników dostępny na uczelni po zalogowaniu poprzez adres IP i stronę 

www.lex.pl ; 

• Pakiet Baz EBSCO dostępny w ramach programu Biblioteki Wirtualnej Nauki realizowanego ze 

środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasoby sieciowe udostępnione przez EBSCO 

pozwalają na dostęp do 15 baz i kilkunastu tysięcy artykułów, streszczeń, spisów treści czasopism 

i publikacji naukowych w języku angielskim. Wykaz baz danych dostępnych w bibliotece w ramach 

Biblioteki Wirtualnej Nauki prezentujemy w Załączniku K5_4. 

• dostęp do elektronicznych wersji czasopism: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank 

Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Finansowanie Nieruchomości, Kurier Finansowy 
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możliwy dzięki przyłączeniu się do Programu „Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-

line”, organizowanego przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa 

Bankowego i Informacji. 

Biblioteka zapewnia również dostęp do zasobów Open Access. [Open Access (Otwarty Dostęp) – 

wolny, nieograniczony, bezpłatny oraz powszechny dostęp do publikacji cyfrowych o charakterze 

naukowym i edukacyjnym.] Wykaz wybranych zasobów prezentowany jest także na stronie biblioteki:  

http://puz.wloclawek.pl/zasoby-biblioteczne/ (zakładka „Bazy wiedzy”). 

W celu zapewnienia studentom szerszego dostępu do literatury naukowej i dydaktycznej w 2002 

roku zostały podpisane porozumienia i umowy o współpracy z: Biblioteką Publiczną z siedzibą we 

Włocławku, z Włocławskim Towarzystwem Naukowym z siedzibą we Włocławku, z Kujawsko-Pomor-

skim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą we Włocławku. W 2005 roku zawarliśmy umowy z: 

Wydziałem Nauk Historycznych oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, a 

w 2012 r. z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. 

Biblioteka prowadzi również współpracę międzybiblioteczną z bibliotekami włocławskimi oraz 

krajowymi bibliotekami naukowymi na drodze wypożyczeń międzybibliotecznych, wymiany wydaw-

nictw uczelnianych oraz udziału w projekcie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC) na 

platformie, której zamieszczane są wybrane publikacje Wydawnictwa Uczelnianego. KPBC zawiera 

zasoby nie tylko dydaktyczne, naukowe i literackie związane z regionem, ale także niezbędne w pro-

cesie nauczania uczelni wyższych oraz szkół w województwie. Osoby piszące pracy zaliczeniowe bądź 

dyplomowe mogą skorzystać z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej umożliwiającej sprowadzenie 

książek, których nie posiadają biblioteki włocławskie. 

Pracownicy biblioteki prowadzą indywidualne i grupowe szkolenia biblioteczne, udzielają wszech-

stronnych informacji odnośnie działalności biblioteki oraz posiadanych zbiorów edukacyjnych. Biblio-

teka bierze też czynny udział w życiu Uczelni oraz imprezach promujących naukę, książki i czytelnictwo 

(udział w Festiwalach Nauki Kultury i Przedsiębiorczości, Tygodniu Bibliotek, Ogólnopolskiej Nocy 

Bibliotek, organizacja spotkań dla słuchaczy MUTW). Szczegółowe informacje o bibliotece za-

mieszczane są na stronie: http://puz.wloclawek.pl/o-bibliotece/  

Zbiorczą informację o zbiorach Biblioteki PUZ we Włocławku ilustruje poniższa tabela: 

Rodzaj zbiorów 
Stan zbiorów ogółem 

na dzień 31.12.2019 r. 

Książki 40764* 

Prasa/Czasopisma 46** 

Zbiory specjalne 995*** 

Razem 41759 **** 

Objaśnienia: 

*  Bez tytułów wykupionych w czytelni on-line Ibuk.pl 

**  Liczba tytułów wykupionych w prenumeracie bieżącej 

***  Są to przede wszystkim zbiory do nauki języków obcych – płyty CD/DVD, Audio 

**** Prasa i czasopisma nie są wliczane do stanu księgozbioru, więc stan księgozbioru wynosi 41203 jednostek 

inwentarzowych  (na dzień 30.09.2019 r.: książki + zbiory specjalne, bez czasopism) Sposoby, częstość i zakres 

monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego, 

a także udział w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów 
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7) Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i naukowej 

oraz systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udział w ocenie różnych grup interesariuszy, 

w tym studentów 

Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna Uczelni, wyposażenie techniczne po-

mieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, edukacyjne podlegają 

systematycznym przeglądom i w ich efekcie są uzupełniane i wzbogacane. Proces ten zorientowany 

jest na optymalizację warunków uczenia się studentów, dlatego są oni do niego włączani.  

Baza dydaktyczna Uczelni jest stale rozwijana, tak aby zapewnić prawidłowe prowadzenie procesu 

dydaktycznego na wszystkich kierunkach kształcenia. Realizując największe w ostatnich miesiącach 

tego typu przedsięwzięcie od początku 2020 r. Uczelnia wyposaża budynek CNTiNT w infrastrukturę IT 

i sprzęt komputerowy, tworząc kolejnych pięć pracowni specjalistycznych na potrzeby kształcenia 

studentów w budynku przy ul. Energetyków 30. 

Potrzeby modernizacji bądź uzupełnienia sprzętu, pomocy i materiałów dydaktycznych dostrzega 

i zgłasza przede wszystkim kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia we wszystkich budynkach PUZ, 

uwzględniając przy tym głosy studentów, a także przedstawicieli Rady Ekspertów. Zgodnie z obowią-

zującym Regulaminem postępowania przy realizacji zamówień publicznych oraz zasad sporządzania 

planu rzeczowo-finansowego i planu zamówień publicznych w PUZ we Włocławku, pracownicy przeka-

zują Kierownik Zakładu Pedagogiki, a ona poprzez Sekretariat IH kwesturze, kompletne propozycje 

zakupów na dany rok w terminie do 20 listopada roku poprzedniego. Złożone propozycje stanowią 

podstawę opracowania wstępnego, rocznego planu rzeczowo-finansowego. Ta sama procedura obo-

wiązuje organizacje studenckie, w tym Samorząd Studencki i Koło Młodych Pedagogów, które zapo-

trzebowanie na zakupy związane z ich działalnością również składają do 20 listopada. 

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie blisko 42000 jednostek ewidencyjnych (41785 na dzień 

29.02.2020 r.). Posiadane zbiory są stale powiększane poprzez bieżące zakupy tytułów nowych, 

ukazujących się na rynku wydawniczym. Plan uzupełniania księgozbioru jest współtworzony w poro-

zumieniu z nauczycielami akademickimi, a także dyktowany jest potrzebami studentów. Proces moni-

torowania jest ciągły, baza dydaktyczna/księgozbiór biblioteki uzupełniane są w sposób bieżący. 

Wszyscy wykładowcy i studenci mogą zgłaszać swoje propozycje zakupu książek poprzez dostępną na 

stronie WWW uczelni zakładkę: Zgłoś książkę do zakupu, a także poprzez kontakt mailowy oraz 

osobisty. Aktualne zasoby biblioteczne można sprawdzić w katalogu on-line dostępnym na stronie: 

http://puz.wloclawek.pl/zasoby-biblioteczne/  

8) Spełnienie reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 

3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków 

studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 

powołanej ustawy 

Infrastruktura dydaktyczna i naukowa, z której korzystają studenci Pedagogiki, w pełni odpowiada 

regułom i wymaganiom zawartym w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia MNiSW w sprawie standardu   

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjali-

zacyjnej. Proces kształcenia odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie 

założonych dla specjalności PRzEPiO efektów uczenia się. Praktyki zawodowe odbywają się we wła-

ściwych dla specjalności instytucjach, w tym w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, 

w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach 

http://puz.wloclawek.pl/zasoby-biblioteczne/


Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 57 

 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w 

szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych. 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 5: 

− Załącznik K5_1. Pedagogika - zestawienie bibliograficzne (10-01-2020); 

− Załącznik K5_2. Prasa w bibliotece; 

− Załącznik K5_3. Tytuły wykupione (Ibuk); 

− Załącznik K5_4. Wykaz baz danych (Biblioteka Wirtualnej Nauki). 
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

1) Zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym 

z pracodawcami oraz jej wpływ na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, program studiów 

i jego realizację, w tym realizację praktyk zawodowych 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Księdze Jakości współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

PUZ we Włocławku obejmuje konstruowanie, realizację i doskonalenie programu studiów, 

w szczególności poprzez:  

1) odpowiedni dobór partnerów społeczno-gospodarczych, zgodny z koncepcją i celami kształcenia 

na danym kierunku;  

2) zróżnicowane formy współpracy (opiniowanie programów studiów, organizację praktyk oraz np. 

staży, wolontariatów, wizyt studyjnych, realizacji wdrożeniowych prac etapowych i dyplomo-

wych, udziału przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w prowadzenie zajęć lub 

weryfikację efektów uczenia się, certyfikację);  

3) współpracę w zakresie doskonalenia programów studiów, osiągania przez studentów efektów 

uczenia się.  

24 kwietnia 2012 miało miejsce pierwsze posiedzenie Konwentu – kolegialnego organu Uczelni sku-

piającego przedstawicieli wojewódzkich i lokalnych organów administracji publicznej, szkół ponad-

gimnazjalnych, przedsiębiorców, instytucji i organizacji społecznych. Silne związki jego członków z 

regionem zagwarantowały skuteczne i wartościowe opiniowanie i doradzanie władzom Uczelni w 

sprawie kierunków jej rozwoju, tak by zgodnie ze swoją misją mogła dostarczać regionalnemu rynkowi 

pracy dobrze przygotowanych specjalistów. Celem operacjonalizacji wniosków o charakterze 

strategicznym, wynikających z działania Konwentu w 2014 r., Uczelnia zainicjowała działania na rzecz 

powołania Rady Gospodarczej. Miała ona za zadanie realizować ścisłą współpracę na poziomie kierun-

ków studiów poprzez wzmocnienie integracji środowiska nauki z biznesem i lepsze wykorzystanie 

potencjału tych środowisk. Rada Gospodarcza stała się swoistym forum wymiany doświadczeń, 

wspierania rozwoju wiedzy, promowania wysokiej jakości kształcenia, konkurencyjności Uczelni oraz 

absolwentów na rynku pracy. Jej członkami byli przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia 

biznesu, instytucji finansowych, środowisk społecznych, gospodarczych oraz pracownicy Uczelni. 

Przedmiotem działania Rady Gospodarczej było przede wszystkim kontynuowanie realizowania działań 

wypracowanych i zaopiniowanych przez Konwent i wprowadzanie ich na poziom wykonawczy, czyli 

m.in. współtworzenie zgodnej z oczekiwaniami rynku pracy oferty edukacyjnej Uczelni, optymalizacja 

programów kształcenia, programów praktyk i staży studenckich pod kątem zapotrzebowania 

przedsiębiorców w celu przygotowania kompetentnych przyszłych pracowników, promowanie idei 

przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów Uczelni oraz ułatwianie nabycia umiejętności 

praktycznych w czasie studiów itp.  

Od 2016 r. w Uczelni funkcjonują Rady Ekspertów, które w sposób sformalizowany realizują ideę 

kształcenia praktycznego na Uczelni przy udziale otoczenia społeczno-gospodarczego (Regulamin Rad 

Ekspertów – Załącznik WAP18). W skład Rady Ekspertów przy kierunku Pedagogika wchodzą przedsta-

wiciele lokalnych instytucji oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych i opiekuńczych, poten-

cjalni pracodawcy absolwentów pedagogiki. Należą do nich m.in: Magdalena Lenartowska – dyrektor 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, Piotr Kucharski – dyrektor Młodzieżowego 
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Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, Dorota Wilczura – dyrektor Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej „Maluch” we Włocławku, Ewa Adamczyk – wizytator włocławskiej delegatury Bydgo-

skiego Kuratorium Oświaty, Małgorzata Michalska – dyrektor Przedszkola Akademickiego PUZ we Wło-

cławku, Anna Osińska – kierownik działu Penitencjarnego Zakładu Karnego we Włocławku, Maciej 

Włoch i Paweł Urbański – kuratorzy okręgowi Sądu Okręgowego we Włocławku, Paweł Rieske – 

dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku.  

Celem działania Rad Ekspertów jest m.in. opiniowanie i wspólne opracowywanie koncepcji kształ-

cenia, modyfikowanie programów studiów i programów praktyk (nowe specjalności, upraktycznienie 

poszczególnych przedmiotów poprzez włączanie w ich realizację pracodawców, realizację wizyt 

w instytucjach, realizowanie części zajęć praktycznych u pracodawców, realizacja praktyk zawodowych 

itd.). Ponadto pozwalają one na wymianę doświadczeń zawodowych w obszarach wspólnych dla 

pracowników naukowych i pracodawców. Rady Ekspertów wspierają Uczelnię poprzez m.in. wyrażanie 

opinii na temat funkcjonujących kierunków, wskazywanie swoich oczekiwań jako ewentualnych 

pracodawców, opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia i wygaszania kierunków studiów oraz 

specjalności na poszczególnych kierunkach studiów, opiniowanie wniosków dotyczących studiów 

podyplomowych, kursów i szkoleń zawodowych, a także opiniowanie programów studiów z punktu 

widzenia ich przydatności na lokalnym rynku pracy. Posiedzenia RE przy Pedagogice są protokołowane, 

a wnioski z nich uwzględniane przy konstruowaniu programów dla kolejnych naborów. 

Intensywna wymiana spostrzeżeń dotyczących jakości i sposobów przygotowywania naszych stu-

dentów do wykonywania zawodu pedagoga odbywa się również w drodze realizacji praktyk. Zgodnie z 

ich regulaminem obowiązkiem uczelnianego opiekuna praktyk jest współpraca z zakładowym opie-

kunem praktyki, w którym student realizuje praktykę, hospitacja przebiegu praktyk w miejscu ich 

odbywania, a także analiza dokumentów potwierdzających odbycie praktyki, w tym opinii zakładowego 

opiekuna praktyk o osiągnięciu przez studenta zakładanych efektów uczenia. Pozyskiwane tą drogą 

informacje również są wykorzystywane przy opracowywaniu koncepcji kształcenia, a zwłaszcza 

programu studiów i programu praktyk dla kolejnych naborów. 

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego włączani są również w proces dydaktyczny. 

Wśród etatowych pracowników Zakładu Pedagogiki jest pracownik Zakładu Karnego we Włocławku 

mjr mgr Anna Osińska oraz przedstawiciel samorządu terytorialnego, zastępca prezydenta Włocławka 

dr Barbara Moraczewska. Praktycy prowadzą też zajęcia w ramach umów cywilnoprawnych, a także są 

zapraszani na spotkania ze studentami w ramach realizacji poszczególnych treści przez innych nauczy-

cieli akademickich. W ramach projektu „Praktycznie najlepsi” w minionym roku studenci Pedagogiki 

uczestniczyli w dodatkowych zajęciach realizowanych wspólnie z praktykami – interesariuszami 

zewnętrznymi, którzy na co dzień uczestniczą w tworzeniu programów kształcenia. Zajęcia obejmowały 

następujące tematy: „Tworzenie programu wychowawczego dla wybranego podmiotu”, "Tworzenie i 

prowadzenie stowarzyszenia”, ‚Opracowanie strategii profilaktycznej dla wybranego podmiotu”, 

„Tworzenie programu resocjalizacyjnego dla wybranego podmiotu”. 

Do innych form współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego należą:  

− projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych realizowane we współpracy i/lub na rzecz środowiska 

lokalnego, wspierające proces praktycznego kształcenia naszych studentów (szczegółowe infor-

macje o projektach zawiera Załącznik K6_1); 

− cykliczna konferencja „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje 

praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych”, do organizacji której 

rokrocznie włączają się przedstawiciele służb mundurowych: policji, straży miejskiej i in.; 
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− akcje charytatywne, których przykładem może być „Paka dla Dzieciaka” – zbiórka współorganizo-

wana m.in. ze Szkołą Podstawową nr 23 we Włocławku, Centrum Opieki nad Dzieckiem, włocławską 

szkołą muzyczną, stowarzyszeniem „Sympatycy”, liceami ogólnokształcącymi nr 3 i 4 we Włocławku 

i in.; 

2) Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływu 

jej rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji 

Wnioski z opisanych powyżej działań poddawane są staranniej analizie i stanowią punkt wyjścia do 

refleksji nad koncepcją kształcenia na kierunku Pedagogika. Informacje o efektach współpracy z insty-

tucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza z pracodawcami, są omawiane przez wszystkie 

ciała kolegialne (z udziałem studentów), biorące udział w procesie opracowywania i zatwierdzania 

programów studiów dla kolejnych naborów (Zakładową Komisję ds. Jakości Kształcenia, Instytutową 

Komisją ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia, Senat Uczelni). Stanowią też 

temat dyskusji podejmowanych na zebraniach Zakładu Pedagogiki. W ten sposób relacje z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów i wpływ tego otoczenia na program i 

jego realizację podlegają systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki tych ocen są 

wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego zorientowana na ustawiczne 

podnoszenie jakości i praktyczności kształcenia jest też jednym z istotnych elementów Strategii Roz-

woju Uczelni (Załącznik WAP01). Wypełniając zadania związane z rejestrem ryzyka Kierownik Zakładu 

raportuje realizację powiązanych z nią działań.  

Sposoby, częstość i zakres raportowania ilustruje poniższa Tabela: 

Cele operacyjne Zadania Sposób raportowania 

Racjonalne gospodarowanie kadrą 

dydaktyczną 

Zatrudnianie praktyków w ramach 

stosunku pracy 

Pisemne raporty: 1) koniec kwietnia, 

2) koniec listopada 

Rozwój wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych 

pożądanych na rynku pracy 

Dostosowanie programów kształcenia 

i rozwiązań w zakresie  organizacji pro-

cesu dydaktycznego pod kątem zgodno-

ści treści z wymaganiami rynku pracy 

przy współpracy z Radą Ekspertów  

Pisemne raportowanie: informacje  

dot. zmian w programach kształcenia 

w oparciu o: 1) protokoły z posiedzeń 

IKdsJK, 2) protokoły z posiedzeń 

URdsJK  

Dostosowanie programów praktyk do 

warunków panujących na rynku pracy 

Informacje dot. zmian w programach 

praktyk w oparciu o protokoły z po-

siędzeń IKdsJK 

Współpraca Uczelni z otoczeniem 

gospodarczym 

Współpraca z poszczególnymi zespołami 

Rad Ekspertów 

Pisemne raportowanie w oparciu o 

protokoły z posiedzeń Rad Ekspertów 

(do końca marca) 

Wzrost liczby zajęć prowadzonych przez 

praktyków – przedstawicieli otoczenia 

gospodarczego 

Pisemne raportowanie, notatka 

służbowa (październik) 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 6: 

− Załącznik K6_1. Projekty w PUZ. 

file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Wewnętrzne%20Akty%20Prawne/Załącznik%20WAP01%20Strategia%20Rozwoju%20Uczelni.pdf
file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Załączniki%20do%20Kryteriów/Załącznik%20K6_1.%20Projekty%20w%20PUZ.pdf


Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 61 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju 

kierunku 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia wpisuje się w strategię Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku. Realizując strategię umiędzynarodowienia procesu kształcenia uczelnia kilkukrotnie 

występowała do KE w Brukseli o przyznanie karty programu Erasmus. Uczelnia otrzymała pierwszą 

kartę programu Erasmus w grudniu 2005 roku i od tego czasu aktywnie bierze udział w programie, 

zwiększając z roku na rok liczbę mobilności. Programem objęte są wszystkie kierunki studiów i formy 

kształcenia, a uczelnia realizuje mobilności w obu kierunkach, tzn. wyjazdy studentów na studia i 

praktyki, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdy 

pracowników w celu szkolenia, jak i przyjazdy studentów na studia, przyjazdy nauczycieli akademickich 

w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przyjazdy pracowników na szkolenia. W celu 

zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia uczelnia oferuje studentom nie tylko wyjazdy na studia, 

ale również na praktyki w celu zdobycia doświadczeń zawodowych. Możliwość wyjazdu na praktykę 

dotyczy zarówno studentów uczelni, jak i wczesnych absolwentów, dla których długość pobytu na 

zagranicznej praktyce wynosi nawet 12 miesięcy. Przy standardowym pobycie studenta – 3 miesiące. 

Na niektórych kierunkach studiów, jak np. na zarządzaniu, informatyce i pedagogice uczelnia 

przygotowała specjalne moduły zajęć prowadzone w języku angielskim. Są one oferowane przyjeż-

dżającym studentom z programu Erasmus, ale zapisywać na nie mogą się też studenci polscy. Uczest-

nictwo w tych modułach przez polskich studentów jest jednym ze sposobów przygotowania języko-

wego studentów do wyjazdu w ramach programu Erasmus. Ponadto uczelnia prowadzi lektoraty 

z języka obcego oraz dodatkowe kursy językowe oferowane przez Centrum Doskonalenia Zawodowego 

i Studiów Podyplomowych. 

Doświadczenia wynikające z mobilności studentów, kadry dydaktycznej i pracowników admini-

stracyjnych stanowią inspirację do ustawicznego doskonalenia koncepcji kształcenia i rozwijania kie-

runku z wykorzystaniem co cenniejszych zagranicznych wzorców oraz adaptowania wykorzystywanych 

w odwiedzanych uczelniach rozwiązań do naszych warunków. Uczestnicy programu Erasmus+ dzielą 

się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami poprzez organizowanie spotkań, 

publikację artykułów naukowych oraz materiałów dydaktycznych. W ten sposób wymiana pracowni-

ków w zakresie wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych wpływa na doskonalenie oferty Uczelni oraz 

wdrażanie doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań zdobytych za granicą. Udział w szkoleniach oraz 

prowadzenie zajęć na zagranicznych uczelniach przyczyniają się do rozpoznawalności i uznawalności 

międzynarodowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w procesie ewaluacji zawodowej 

pracowników. Współpraca międzynarodowa i umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego są więc 

jednym z istotnych elementów polityki Uczelni aktywnie realizowanym na kierunku Pedagogika. 

Zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia na kierunku Pedagogika, lecz także na innych kierunkach, 

Uczelnia tworzy warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu. Większość pracowników Zakładu Peda-

gogiki jest przygotowana do nauczania, a studenci do uczenia się w języku obcym. Międzynarodowa 

mobilność studentów i nauczycieli akademickich jest systemowo wspierana, a także tworzona jest 

oferta kształcenia w języku angielskim, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzy-

narodowienia i wymiany studentów i kadry. 
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2. Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia w językach obcych 

Jednym z filarów koncepcji kształcenia na kierunku Pedagogika, wynikającym z misji Uczelni, jest 

kształtowanie nowoczesnego człowieka otwartego na nowe doświadczenia. Dlatego też program stu-

diów i sposób jego realizacji korespondują z ideą umiędzynarodowienia w szeregu aspektów. Kształ-

towanie gotowości do podejmowania aktywności społecznej i zawodowej w zróżnicowanych kontek-

stach kulturowych dokonuje się w ramach realizacji wybranych treści przedmiotów składających się na 

program studiów. Międzynarodowa mobilność naszych studentów wspierana jest także w wymiarze 

organizacyjnym. 

Kierunek Pedagogika posiada również ofertę dla studentów zagranicznych. Uchwałą nr 32/18 

z 18 maja 2018 r. Senat Uczelni zatwierdził fakultatywny moduł przedmiotów w języku angielskim dla 

studentów podejmujących studia w ramach programu ERASMUS+ na kierunku Pedagogika (Załącznik 

WAP19). Składają się na niego następujące przedmioty: 

• Select Elements of Psychology; 

• Philosophical Base of Educational Theories (case study) 

• Multicultural Education (project); 

• Family as an Educational Environment; 

• Foreign Language (English); 

• Didactics od Foreign Language Teaching; 

• Methodology of English Language Teaching; 

• Didactic Games and Plays; 

• Art in Early Education (workshop); 

• Development of Technical Skills in Early Education (workshop); 

• Practical Placement. 

W sumie moduł zakłada realizację 460 godzin w ciągu dwóch semestrów (student może wykorzy-

stać oba lub tylko jeden z semestrów). Część przedmiotów realizowanych jest w drodze zindywiduali-

zowanych projektów, a część prowadzona jest w grupach studenckich, co sprzyja ucieleśnieniu idei 

umiędzynarodowiania procesu kształcenia. Od roku akademickiego 2018/19, kiedy to moduł został 

uruchomiony skorzystało z niego 3 studentów z wymiany zagranicznej (dwoje studentów z Hiszpanii 

i jedna studentka z Turcji).   

3. Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposoby weryfikacji 

osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny  

Nauczanie w językach obcych jest jednym z ważnych elementów przygotowania studentów do osią-

gania biegłości językowej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ-

kowego. Lektorat języka obcego prowadzony jest przez 4 semestry, począwszy od II, a skończywszy na 

V semestrze. Po semestrach II - IV umiejętności językowe studentów weryfikowane są zaliczeniem z 

oceną, a po V semestrze - egzaminem. Zgodnie z opisem przedmiotu student po zakończeniu cyklu 

kształcenia osiąga poziom B2 (efekt K_U14: „ma umiejętności językowe w zakresie pedagogiki i dys-

cyplin z nią powiązanych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego”). Kształcenie językowe na kierunku Pedagogika z założenia przygoto-

wuje studentów do wykorzystywania języka obcego w życiu codziennym, wykorzystywania zawodo-

wego języka obcego w przyszłej pracy zawodowej oraz zdobywania informacji i uczenia się z jego 

wykorzystaniem (efekt K_U04: „potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności 

file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Wewnętrzne%20Akty%20Prawne/Załącznik%20WAP19%20Fakultatywny%20moduł%20w%20języku%20angielskim.pdf
file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Wewnętrzne%20Akty%20Prawne/Załącznik%20WAP19%20Fakultatywny%20moduł%20w%20języku%20angielskim.pdf


Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 63 

 

językowe korzystając z różnych źródeł w języku obcym i sposobów”). Dzięki temu studenci Pedagogiki 

mogą podjąć naukę w obcym języku studiując na zagranicznej uczelni lub realizując praktykę zawo-

dową za granicą w ramach programu Erasmus. 

Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych sprawdzany jest także bezpo-

średnio przed podjęciem mobilności. Studenci ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus 

muszą złożyć przed jednym z pracowników filologii angielskiej egzamin w postaci testu kompetencji 

językowych, weryfikujący i oceniający kompetencje językowe. Ponadto KE przygotowała dla wyjeż-

dżających studentów narzędzie on-line w celu weryfikacji umiejętności językowych OLS – on-line lin-

guistic suport. Każdy wyjeżdżający w ramach programu student rozwiązuje test kompetencji języko-

wych przed wyjazdem i po przyjeździe. Jest to warunek wyjazdu studenta na studia i praktykę. 

Studenci, których wynik pierwszego testu kompetencji językowych jest na poziomie B1 lub niższym, 

obowiązani są do uczestnictwa w kursie językowym on-line, który trwa przez cały pobytu studenta za 

granicą. Studentom, których wynik jest na poziomie B2 lub wyższym, też oferowane jest uczestnictwo 

w kursie, ale na zasadzie dobrowolności. 

4. Skala i zasięg mobilności oraz wymiany międzynarodowej studentów i kadry 

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do mobilności międzynarodowej ponieważ uczestniczenie studen-

tów w tej mobilności wiąże się z ich rozwojem, poszerzeniem ich horyzontów myślowych oraz 

doskonaleniem kompetencji społecznych. Kadra dydaktyczno-naukowa, jak i obsługa administracyjna 

Uczelni korzysta z mobilności zagranicznych w ramach programu Erasmus+ poprzez wyjazdy szkole-

niowe, jak i dydaktyczne. Liczba mobilnej kadry wciąż rośnie. W roku 2016 wyjechało 29 pracowników 

Uczelni, w roku 2017 w ramach programu wyjechało 46 osób i kolejne 57 w 2018 roku, a w 2019 – 73 

osoby. Udział kadry i obsługi administracyjnej w wymianie przyczynia się do zwiększenia efektywności 

pracy administracyjnej, zarówno na szczeblu administracji instytutowej, jak i centralnej, podczas gdy 

kadra dydaktyczna dzięki mobilności w ramach programu Erasmus+ poznaje ofertę naukową w 

uczelniach partnerskich, dzieli się wiedzą i doświadczeniem z wykładowcami zagranicznymi, co 

przekłada się na zwiększenie różnorodności metod nauczania i wprowadzanie innowacji dydak-

tycznych. 

Warunki i tryb kierowania na wyjazdy studentów, kadry dydaktycznej oraz pracowników obsługi 

administracyjnej  w ramach programu Erasmus+ określają odpowiednie akty wewnętrzne: Załącznik 

WAP20 (uchwała Nr 40/19 Senatu PWSZ we Włocławku) oraz Załącznik WAP21 (załączniki do ww. 

uchwały). Zasady dofinansowania tych wyjazdów regulują odrębne przepisy (Załącznik WAP22).   

PUZ we Włocławku współpracuje w ramach programu Erasmus+ z ponad 60 zagranicznymi part-

nerami, w ramach kierunku Pedagogika uczelnia współpracuje z dwudziestoma trzema zagranicznymi 

partnerami z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Słowenii, Litwy i Turcji. Od początku istnienia pro-

gramu uczelnia zrealizowała 727 mobilności. Dokładne dane zawarte są w poniższych tabelach: 
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Wymiany ogółem w latach 2006–2019 

Wyjazdy + 
Przyjazdy 

Studenci – studia 
Nauczyciele – 

zajęcia 
dydaktyczne 

Pracownicy – 
szkolenia 

Razem 

2006/2007 5 4 brak możliwości 9 

2007/2008 11 10 2 23 

2008/2009 14 10 3 27 

2009/2010 36 21 5 62 

2010/2011 22 12 4 38 

2011/2012 37 22 7 66 

2012/2013 56 19 8 83 

2013/2014 67 18 15 100 

2014/2015 59 15 20 94 

2015/2016 74 9 27 110 

2016/2017 59 15 41 115 

2017/2018 69 22 46 137 

2018/2019 85 28 60 173 

Razem: 594 205 238 1037 

Wyjazdy ogółem w latach 2006–2019 

Wyjazdy 
Studenci – studia 

+ praktyki 

Nauczyciele – 
zajęcia 

dydaktyczne 

Pracownicy – 
szkolenia 

Razem 

2006/2007 3 2 brak możliwości 5 

2007/2008 5 6 2 13 

2008/2009 7 9 3 19 

2009/2010 20 15 3 38 

2010/2011 8 6 3 17 

2011/2012 12 17 5 34 

2012/2013 24 17 5 46 

2013/2014 23 14 9 46 
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2014/2015 17 12 12 41 

2015/2016 17 8 21 46 

2016/2017 9+5=14 15 31 60 

2017/2018 7+2=9 20 37 66 

2018/2019 6+4=10 21 51 83 

Razem: 169 162 183 513 

Przyjazdy ogółem w latach 2006–2019 

Przyjazdy Studenci – studia 
Nauczyciele – 

zajęcia 
dydaktyczne 

Pracownicy – 
szkolenia 

Razem 

2006/2007 2 2 brak możliwości 4 

2007/2008 6 4 0 10 

2008/2009 7 1 0 8 

2009/2010 16 6 2 24 

2010/2011 14 6 1 21 

2011/2012 25 5 2 32 

2012/2013 32 2 3 37 

2013/2014 44 4 6 54 

2014/2015 42 3 8 53 

2015/2016 57 1 6 64 

2016/2017 45 0 10 55 

2017/2018 60 2 9 71 

2018/2019 75 7 8 90 

Razem: 425 42 55 523 

Na kierunku Pedagogika realizowane są wyjazdy studentów na studia i praktyki, oraz nauczycieli 

akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także przyjazdy studentów na studia, nau-

czycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia. 
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Wyjazdy 

Rok akademicki 

Suma 10/

11 

11/

12 

12/ 

13 

13/ 

14 

14/ 

15 

15/ 

16 

16/ 

17 

17/

18 

18/ 

19 

studenci 0 0 2 0 3 3 2p 1p 1p 12 

nauczyciele 1 1 1 1 1 3 4 3 3 16 

Uwaga: p – wyjazd na praktyki 

Wykazane w powyższej tabeli mobilności nauczycieli akademickich związane były z prowadzeniem 

przez pracowników Zakładu Pedagogiki zajęć dydaktycznych w następujących ośrodkach: Panevezys 

College (Poniewież, Litwa), University of Huelva (Huelva, Hiszpania), Universidad de la Laguna (La Lagu-

na, Hiszpania), University of Azores (Ponta Delgada, Portugalia), The Paisii Hilendarski University of 

Plovdiv (Płowdiw, Bułgaria), University of Foggia (Foggia, Włochy). 

Przyjazdy 

Rok akademicki 

Suma 
09/10 14/15 18/19 19/20 

studenci 0 0 1 2 3 

nauczyciele 1 0 0 1 2 

nauczyciele – szkolenia 0 2 0 1 3 

5. Udział wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku 

Jednym z efektów udziału pracowników Zakładu Pedagogiki w wymianie międzynarodowej jest na-

wiązywanie przez nich relacji z pracownikami europejskich szkół wyższych i zapraszanie ich do włą-

czania się do takich przedsięwzięć Zakładu Pedagogiki jak kwartalnik „Zeszyty Naukowe Zbliżenia 

Cywilizacyjne”, czy międzynarodowa konferencja „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji 

zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych”. 

W bieżącym roku akademickim Zakład Pedagogiki będzie gościł dwóch nauczycieli z zagranicznych 

uczelni partnerskich: jeden z nich odbędzie szkolenie, a drugi poprowadzi zajęcia dla studentów Peda-

gogiki.  

6. Sposoby, częstość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

oraz doskonalenie warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływ 

rezultatów umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację 

Monitorowaniem umiędzynarodowienia w Uczelni zajmuje się Koordynator Programu Erasmus. 

Przygotowywane przez nią zestawienia dotyczące przyjazdów i wyjazdów studentów i pracowników w 

ramach programu Erasmus+ corocznie prezentowane są przez Pełnomocnika ds. Rozwoju i Promocji 

PUZ we Włocławku Senatowi Uczelni i na jego forum omawiane. Dyskusje na temat możliwości 

doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu stopnia umiędzynarodowienia oraz wpływu jego 

rezultatów na program studiów i jego realizację podejmowane są także przez inne kolegialne ciała 

powołane celem doskonalenia jakości kształcenia przy współudziale studentów: Zakładową Komisję 
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ds. Jakości Kształcenia, Instytutową Komisję ds. Jakości Kształcenia, Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształ-

cenia, a także przez Radę Ekspertów. 

Ponieważ, jak już wspomniano, umiędzynaradawianie procesu kształcenia jest jednym z istotnych 

elementów Strategii Rozwoju Uczelni, wypełniając zadania wynikające z rejestru ryzyka Koordynator 

Programu Erasmus raportuje realizację powiązanych z nim działań. Sposoby, częstość i zakres raporto-

wania ilustruje poniższa Tabela: 

Cele strategiczne Cele operacyjne Zadania Sposób raportowania 

Stabilizacja sytuacji 

finansowej 

Wzrost liczby zagra-

nicznych studentów 

Zwiększenie liczby stu-

dentów w ramach 

programu Erasmus+ 

Pisemne sprawozda-

nia: 

1. koniec czerwca 

2. do połowy grudnia 

Wzrost umiędzynaro-

dowienia procesu 

kształcenia 

Rozwój w ramach 

Erasmus+ - zwiększe-

nie wymiany pracow-

ników i studentów 

z uczelniami 

zagranicznymi 

Wzrost wyjazdów stu-

dentów i pracowników 

Pisemne raportowa-

nie, notatka służbowa: 

– listopad 

Wzrost przyjazdów 

studentów i pracowni-

ków 

Pisemne raportowa-

nie, notatka służbowa: 

– listopad 

Wzrost liczby partner-

skich uczelni zagra-

nicznych 

Pozyskanie nowych 

uczelni do współpracy 

Pisemne raportowa-

nie, notatka służbowa: 

– listopad 

Rozwój oferty zagra-

nicznych studenckich 

praktyk zawodowych 

Wzrost mobilności 

w zakresie praktyk 

Pisemne raportowa-

nie, notatka służbowa: 

– listopad 

 

W ten sposób umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem 

studentów, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących.  
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym 

lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie 

form wsparcia 

1) Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku jest uczelnią, która czyni wszelkie starania, aby 

zapewnić wszystkim studentom, także niepełnosprawnym, jak najlepsze warunki kształcenia. Dlatego 

system wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym, zawodowym i wejściu na 

rynek pracy obejmuje także działania dedykowane szczególnie osobom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Mogą one liczyć na pomoc zawsze, gdy mają trudności wynikające z określonego rodzaju 

dysfunkcji. Celem Uczelni jest wyrównywanie szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych, 

diagnozowanie na podstawie przeprowadzanych ankiet potrzeb i problemów związanych z procesem 

kształcenia oraz szukanie najlepszych sposobów umożliwiających ich zaspokajanie i rozwiązywanie. 

Szczegółowe informacje nt. sposobów dostosowywania procesu uczenia się do zróżnicowanych 

potrzeb różnych grup studentów, w tym studentów z niepełnosprawnością przedstawione zostały 

szczegółowo w Kryterium 2, punkt 4.  

W strukturze Uczelni funkcjonuje Pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych, a od 2016 roku 

także Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest pomoc studentom z nie-

pełnosprawnością w przełamywaniu barier oraz rozwiązywaniu problemów. Poprzez swoją działalność 

organizacja przyczynia się do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych oraz do ich aktywizacji, by 

mogli w pełni uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej. Członkowie zrzeszenia poszerzają swoją 

wiedzę i zdobywają niezbędne doświadczenie cyklicznie uczestnicząc w konferencjach w całej Polsce 

poświęconych zagadnieniu niepełnosprawności i tym samym nawiązując kontakt ze studentami z 

innych uczelni oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Zrzeszenie wykazuje 

się dużą aktywnością, członkowie z ogromnym zaangażowaniem organizują warsztaty, akcje 

charytatywne oraz spotkania i wydarzenia o charakterze integracyjnym.  

Uczelnia wdrożyła także Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na 

zadania związane z zapewnieniem studentom Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na 

studia, kształceniu na studiach oraz prowadzeniu działalności naukowej. Aktualnie obowiązujący re-

gulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 56/19 Rektora PUZ we Włocławku z dnia 18 czerwca 

2019 r. (Załącznik WAP23). Należy podkreślić, że wsparcie udzielane jest nie tylko studentom, którzy 

posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale także studentom, którzy są przewlekle chorzy lub 

w wyniku nagłej choroby, czy wypadku są czasowo niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach. 

Ponadto Uczelnia zapewnia wszystkim studentom wsparcie psychologiczne, prawne oraz konsul-

tacje z doradcą zawodowym. Informacje na temat uprawnień i udogodnień na jakie mogą liczyć stu-

denci niepełnosprawni oraz szczegółowych zasad i trybu przyzwania wsparcia i pomocy znajdują się na 

stronie internetowej Uczelni. 

  

file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Wewnętrzne%20Akty%20Prawne/Załącznik%20WAP23%20Regulamin%20(wsparcie%20osób%20niepełnosprawnych).pdf
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2) Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się  

Wszyscy studenci Pedagogiki otrzymują w procesie uczenia się wszechstronne wsparcie, adekwatne 

do efektów uczenia się, które uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów i sprzyja ich rozwojowi 

społecznemu i zawodowemu. Wsparcie to obejmuje przede wszystkim: 

• zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich – zarówno w ramach prowadzonych zajęć, jak 

i dyżurów, a często także innych, dodatkowych spotkań wynikających z potrzeb studentów (np. 

dodatkowych terminów zaliczeń) w formie bezpośredniej lub zdalnej, według potrzeb studentów. 

Studenci Pedagogiki mogą liczyć tak na merytoryczne i dydaktyczne kompetencje swoich 

nauczycieli, jak i na wsparcie w ich szeroko rozumianym rozwoju osobistym. W 11-osobowym 

zespole Zakładu Pedagogiki dwóch pracowników to psycholodzy (gr Krzywicki i mgr Osińska). 

Trzech innych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe związane z pomocą psychologiczną (dr 

Matuszak, dr Moraczewska i mgr Jędrzejewska). Dr Sobierajski jest certyfikowanym mediatorem, 

a dr Kamper-Kubańska i dr Kaszlińska – certyfikowanymi tutorami. Te kompetencje naszej kadry 

pozwalają tworzyć naszym studentom optymalne warunki uczenia się i rozwoju; 

• pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się, za którą odpowiadają, stosownie 

do swoich kompetencji, wszyscy pracownicy, w tym poza kadrą dydaktyczną, kadra administra-

cyjna, odpowiedzialna za pomoc w rozwiązywaniu spraw studenckich. W sprawach o charakterze 

organizacyjnym najczęściej i najbardziej powszechnie studenci Pedagogiki korzystają z pomocy 

pracownic sekretariatu Instytutu Humanistycznego, a także Działu Nauczania. Proces uczenia się 

fachowo wspierają również wykwalifikowane pracownice biblioteki. W zakresie obsługi platformy 

Moodle studenci korzystają natomiast z pomocy informatyka; 

• systemowe wsparcie dla studentów wybitnych oraz motywowanie wszystkich studentów poprzez 

materialne i pozamaterialne instrumenty oddziaływania do osiągania bardzo dobrych wyników 

uczenia się, występowania o granty, uczestniczenia w międzynarodowych, ogólnopolskich i 

regionalnych konkursach, konferencjach studenckich itp.; 

• przygotowanie do prowadzenia działalności zawodowej w obszarze zawodowego rynku pracy wła-

ściwego dla pedagogiki, poprzez wysoką i nowoczesną jakość kształcenia odpowiednio dobrane 

formy, metody i treści kształcenia oraz bardzo dobrze zorganizowane i starannie prowadzone 

praktyki zawodowe. Wartym wyróżnienia w tym kontekście elementem programu studiów jest 

też moduł „Kompetencji społeczno-zawodowych”, który pozwala studentom przygotować się do 

podjęcia aktywności zawodowej w jeszcze szerszym wymiarze („Skuteczne komunikowanie”, 

„Kompetencje w relacjach społecznych”, „Planowanie kariery zawodowej”, „Warsztaty sukcesu 

zawodowego”); 

• system pomocy materialnej, który szczegółowo omówiony będzie poniżej; 

• wspieranie samorządności studentów oraz organizacji studenckich, w tym wsparcie materialnie 

i pozamaterialnie samorządu i organizacji studentów, kreowanie warunków stymulujących i mo-

tywujących studentów do działalności w samorządzie, a także do zapewnienia wpływu samorządu 

na program studiów i warunki studiowania;  

• jasne zasady zgłaszania przez studentów skarg i wniosków oraz przejrzyste i skuteczne sposoby 

ich rozpatrywania; 

• działania informacyjne i edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa studentów oraz przeciwdziałania 

wszelkim formom dyskryminacji i przemocy, a także zasady postępowania i reagowania w przy-

padku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak 

również pomocy ofiarom. 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 70 

 

3) Formy wsparcia 

a) Krajowa i międzynarodowa mobilność studentów 

Studenci PUZ we Włocławku objęci są materialnym wsparciem w postaci stypendiów socjalnych, 

stypendiów dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora i zapomóg. Oprócz krajowego i lokal-

nego wspierania studentów Uczelnia udostępnia międzynarodową mobilność studentów. Forma ta 

daje możliwość udziału w programie Erasmus+, w postaci wyjazdu na studia lub na praktyki. Uczelnia 

oferuje wyjazdy na studia na 1 lub 2 semestry do 19 zagranicznych Uczelni oraz wyjazdy na 2 lub 

3-miesięczne praktyki wakacyjne. Wyjazd na praktykę może trwać do 12 miesięcy. Szczegółowe infor-

macje o udziale naszych studentów w programie Erasmus+ przedstawione zostały w Kryterium 7. 

Jednym z etapów wsparcia mobilności zagranicznej jest monitorowanie realizacji procesu uznawal-

ności efektów uczenia się. W przypadku niezaliczenia przez studenta wszystkich przedmiotów 

zawartych w porozumieniu o programie zajęć w uczelni zagranicznej, uczelnia macierzysta oferuje 

studentom możliwość poprawy polskich odpowiedników tych przedmiotów w wydłużonym terminie 

sesji. PUZ we Włocławku oferuje zatem kompleksowe wsparcie międzynarodowej mobilności stu-

dentów obejmujące wszystkie płaszczyzny: językową, kulturową, organizacyjną, merytoryczną oraz 

wszystkie etapy mobilności: wsparcie przed wyjazdem, w trakcie jego trwania i po przyjeździe studenta 

do Uczelni macierzystej w celu zapewnienia uznawalności efektów kształcenia. 

Zgodnie z obowiązującymi procedurami umożliwiamy również studentom, którzy studiowali dotąd 

na innych uczelniach, kontynuowanie studiów w PUZ we Włocławku, każdorazowo określając różnice 

programowe oraz warunki ich wyrównywania. Wnioski o zgodę na przeniesienie rozpatruje dyrektor 

IH w porozumieniu z kierownikiem zakładu i pracownicami sekretariatu. 

b) Wsparcie we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji 

Każdy student oraz absolwent Uczelni mają możliwość skorzystania z oferty wsparcia w obszarze 

wyborów zawodowych i zarządzania karierą, świadczonej przez Biuro Karier. Jednostka ta otrzymała 

Certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, stwierdzający spełnienie wymaganych standardów do rea-

lizacji i wypełniania powierzonej misji. 

Pracownik Biura Karier rokrocznie odbywa spotkania z każdym kończącym Uczelnię studentem, in-

formując o możliwościach korzystania z oferty kształcenia podyplomowego, w tym szkoleń i kursów, 

realizowanych między innymi przez Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego 

PUZ we Włocławku, którego to zaktualizowana oferta przekazywana jest we wrześniu na adresy mai-

lowe absolwentów. 

W ramach realizacji przedmiotu „Planowanie kariery zawodowej” prowadzący przedstawia dodat-

kowo uczestnikom zajęć najnowsze analizy rynkowe dotyczące zapotrzebowania poszczególnych branż 

na kompetencje kluczowe przyszłych pracowników (zachęcając przy tym słuchaczy do pogłębiania 

wiedzy zawodowej), jak również bieżące trendy rekrutacyjne. Ponadto, poza wpisanymi w programy 

studiów przedmiotami z modułu kompetencji społeczno-zawodowych, studenci mają możliwość 

zgłoszenia pracownikowi Biura Karier swoich indywidualnych potrzeb w zakresie szkoleń i warsztatów, 

takich jak m.in.: przygotowywanie aplikacji do pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, 

warsztaty z negocjacji biznesowych itd. Biuro Karier zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, przygotowuje 

tego typu zajęcia dla studentów i realizuje ich zindywidualizowane potrzeby w zakresie szeroko 

rozumianych kompetencji społecznych. W 2019 roku z indywidualnego wsparcia Biura Karier 

skorzystało 29 studentów i absolwentów PUZ we Włocławku. Wsparciem grupowym w tym czasie 

objęto 15 studentów. 
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Znaczna część absolwentów Pedagogiki kontynuuje edukację w ramach studiów magisterskich uzu-

pełniających na uniwersytetach i innych szkołach wyższych m.in. w Toruniu, Łodzi, Bydgoszczy, 

Warszawie czy Poznaniu. Z nieformalnych rozmów z naszymi absolwentami, a także pracownikami 

dydaktycznymi tych szkół wynika, że nasi byli studenci są bardzo dobrze przygotowani do kolejnego 

etapu studiów i zwykle bez większych trudności uzyskują tytuły magistrów, co dowodzi skuteczności 

działań PUZ we Włocławku zorientowanych na wspieranie studentów w kontynuowaniu edukacji. 

Równie dobrze nasi absolwenci radzą sobie w pracy zawodowej, o czym przekonują nas zarówno 

rozmowy z nimi, jak i przedstawicielami Rady Ekspertów – pracodawcami. Nasi absolwenci, zwłaszcza 

ze specjalności EWiP, często podejmują pierwszą pracę w placówkach, w których realizowali zorgani-

zowaną przez Uczelnię praktykę zawodową, co pozwala myśleć o praktykach jako szczególnie sku-

tecznym narzędziu wspierania studentów we wchodzeniu na rynek pracy. Absolwentki EWiP różnych 

roczników są też dziś pracownicami Przedszkola Akademickiego prowadzonego przez PUZ we Włocław-

ku.  

c) Wspieranie aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w zakresie 

przedsiębiorczości 

Studenci Pedagogiki są zachęcani przez nauczycieli akademickich do różnorakich aktywności, w tym 

do uczestniczenia w życiu Uczelni, angażowania się w życie społeczne oraz wydarzenia kulturalne i 

oświatowe; są też wspierani w tych działaniach.  

Niemal od początku istnienia kierunku Pedagogika w strukturach Uczelni funkcjonuje Koło Młodych 

Pedagogów, którym aktualnie opiekuje się dr Monika Kamper-Kubańska. Inspirowani i wspierani przez 

nią studenci podejmują liczne inicjatywy. Efekty aktywności członków koła mają wymiar nie tylko 

naukowy (który zostanie opisany w punkcie poniżej), lecz także społeczny i organizacyjny. W ostatnich 

latach członkowie koła wzięli udział m.in. w: 

• zlocie PaTPORTÓW, wizycie w Ośrodku readaptacji „Mateusz” w Toruniu, w wyjeździe studyjnym 

do Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy, w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej 

Komendy Uzupełnień we Włocławku oraz Bydgoszczy – Legia Akademicka, w spotkaniu, pokazach 

i warsztatach DRONETech w Toruniu; 

• organizacji akcji charytatywnych, np. „Paczka od świętego Mikołaja” i „Spotkanie z bajką”, zbiórka 

w ramach „Słodkiego dnia” dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, spo-

tkaniach wigilijnych z seniorami we włocławskich DPS-ach, poprowadzenie zajęć dla dzieci w od-

dziale onkologicznym bydgoskiego szpitala, organizacja zbiórki „Biblioteczka Rak’n’Rolla”, wyko-

nywanie kartek świątecznych dla seniorów oraz dzieci z centrum onkologii w Bydgoszczy oraz 

Warszawie, organizacja akcji „Paka dla dzieciaka” na rzecz podopiecznych toruńskiego hospicjum 

dla dzieci „Nadzieja”; 

• organizacji „Nocy z profilaktyką”, „Dnia z profilaktyką”, w akcji „Włocławska Biała Wstążka”, 

w „Dniu sportu”, „Międzypokoleniowym Maratonie Tańca”, w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Studenci motywowani są przez Uczelnię do aktywności także materialnie. Za osiągnięcia artystycz-

ne, organizacyjne i sportowe studenci mogą otrzymać nagrodę rektora: 

Za osiągnięcia artystyczne: 

• otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w finałach konkursów i festiwali o charakterze 

ogólnopolskim lub międzynarodowym, 

• zdobycie I, II, III miejsca w konkursach wojewódzkich/regionalnych, 

• wystawy artystyczne indywidualne lub zbiorowe, 

• publikacje dzieł artystycznych (np. album, płyta, książka). 

http://m.in/
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Za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym: 

• udział studenta w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, 

• udział studenta w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski; 

• udział studenta w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i Europy, 

• udział studenta w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w danej dyscyplinie sportu, 

• udział studenta w rozgrywkach co najmniej III ligi państwowej w grach zespołowych, 

• posiadanie przez studenta co najmniej II klasy sportowej. 

4) System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności 

naukowej oraz sposoby wsparcia studentów wybitnych 

Uczelnia motywuje studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności naukowej 

poprzez umożliwienie zakładania kół naukowych, organizowanie i finansowanie uczestnictwa w konfe-

rencjach naukowych, publikowanie wyników studenckich badań i prac w monografiach, zeszytach 

naukowych wydawanych m.in. przez Wydawnictwo PUZ we Włocławku. 

Realizując działania wspierające i motywujące studentów do osiągania zakładanych efektów ucze-

nia się, Uczelnia stworzyła m.in. regulacje w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia oraz system 

pomocy materialnej, o czym była mowa we wcześniejszych punktach tego kryterium.  

Dodatkowo w Uczelni co roku tworzy się Fundusz Stypendialny. Świadczenia dla studentów Uczelni 

stanowią: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora, zapomogi. 

Wysokość i ilość przyznanych świadczeń jest uzależniona od stanu środków funduszu. Świadczenia 

przyznawane są przez komisję stypendialną. Od decyzji komisji stypendialnej przysługuje studentowi 

odwołanie do odwoławczej komisji stypendialnej. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej 

i odwoławczej komisji stypendialnej sprawuje Rektor, który w ramach swoich kompetencji może uchy-

lić decyzje komisji. Informacje na temat zasad, sposobu, trybu, terminów ubiegania się o świadczenia, 

a także regulamin przyznawania świadczeń i wzory wniosków udostępnione są na stronie internetowej 

Uczelni.  

Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o pomoc materialną w formie sty-

pendium ministra za wybitne osiągnięcia. Student może równocześnie otrzymywać stypendium 

rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Otrzymanie ww. stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz 

prawa do otrzymywania stypendium przyznanego przez organy samorządu terytorialnego oraz praco-

dawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Efektem wsparcia uczelnianego jest naukowa aktywność studentów Pedagogiki. W ostatnich latach 

członkowie Koła Młodych Pedagogów wzięli udział m.in. w: konferencji naukowo-szkoleniowej 

„Przemoc w rodzinie. Przeciwdziałanie – Pomoc – Bezpieczeństwo” i towarzyszących jej warsztatach 

(UKW, Bydgoszcz), w międzynarodowej konferencji „Teatr i dramat w więzieniu” (Warszawa, Instytut 

Sztuki PAN), w szkoleniu „Praca Terapeuty Cienia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera” (Centrum 

Terapii i Rozwoju Indygo, Warszawa), w Festiwalu Filmowym „Prawa człowieka w filmie” (UMK, Toruń), 

w konferencji „Młodzi dla bezpieczeństwa” (Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski), 

w VI forum Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka „Europa razem czy osobno” (Oświęcimski 

Instytut Praw Człowieka), w konferencji „Przemoc w rodzinie” (MOPR Włocławek), w III ogólnopolskiej 

konferencji i warsztatach „Oblicza (prze)Mocy. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób 

zagrożonych przemocą domową” (UWM Olsztyn), w szkoleniu dotyczącym rozwoju rodzinnych form 

pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci oraz w panelu studenckim w 
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konferencji „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do 

współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych” (PUZ Włocławek). 

5) Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej 

System pomocy materialnej został zorganizowany w Uczelni i opisany w Regulaminie świadczeń dla 

studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Regulamin ten został wprowadzony 

Zarządzeniem nr 75/19 z dnia 9 września 2019 r. przez Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego (Załącznik WAP24). 

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

wnioski o przyznanie świadczeń, student składa w dziale nauczania w terminie 21 dni od dnia rozpoczę-

cia roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku po 

upływie powyższego terminu (np. wznowienie studiów, powrót z urlopu, przeniesienie z innej uczelni, 

dostarczenie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pogorszenie się sytuacji 

materialnej studenta w wyniku utraty dochodu itp.). 

Wniosek o przyznanie zapomogi student może złożyć w każdym momencie w trakcie trwania roku 

akademickiego, nie później jednak niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przy-

znanie świadczenia. 

Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski w terminie 14 dni od upływu terminu do ich złożenia. 

Wnioski złożone w trakcie trwania roku akademickiego komisja rozpatruje na koniec danego miesiąca. 

Po wydaniu decyzji przez komisję pracownik działu nauczania przygotowuje listę, na podstawie której 

dokonuje się wypłaty. Wypłata świadczeń odbywa się na koniec miesiąca na konto wskazane przez 

studenta. Pierwsza wypłata ma miejsce w listopadzie z wyrównaniem za miesiąc październik.  

Pełne informacje na temat zasad wsparcia, sposobu, trybu, terminów ubiegania się o świadczenia, 

a także regulamin przyznawania świadczeń i wzory wniosków udostępnione są na stronie internetowej 

Uczelni. Ponadto, już w toku rekrutacji udzielane są informacje dotyczące możliwości ubiegania się o 

świadczenia, wszyscy kandydaci, którzy przeszli pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne otrzymują 

drogą e-mail informację na temat oferowanych form wsparcia. 

6) Sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego 

skuteczność 

Zarządzeniem nr 111/19 z dnia 5 listopada 2019 r. (Załącznik WAP25) Rektor powołał na rok akade-

micki 2019/2020 Komisję Stypendialną i Odwoławczą Komisję Stypendialną oraz przekazał, na wniosek 

Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, uprawnienia tym komisjom w zakresie przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej oraz odwoławczej 

komisji stypendialnej sprawuje rektor, który w ramach swoich kompetencji może uchylić decyzje 

komisji, jeśli są one niezgodne z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub ww. 

regulaminu. 

Rozpatrywanie skarg i wniosków w PUZ we Włocławku reguluje Zarządzenie w sprawie wprowadze-

nia Regulaminu organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków składanych w PUZ we 

Włocławku (Załącznik WAP26). 

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Rektora lub, w drodze upoważnienia Rektora, przez Prorek-

tora ds. nauczania i studentów (w przypadku spraw dotyczących procesu nauczania oraz studentów) 

lub Dyrektora Administracyjnego (w przypadku spraw dotyczących działalności administracyjno-gospo-

darczej i technicznej Uczelni). Prorektor ds. nauczania i studentów oraz Dyrektor Administracyjny mogą 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za merytoryczne załatwienie skargi lub wniosku, z zastrzeżeniem, że 

file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Wewnętrzne%20Akty%20Prawne/Załącznik%20WAP24%20Regulamin%20świadczeń%20dla%20studentów.pdf
file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Wewnętrzne%20Akty%20Prawne/Załącznik%20WAP25%20Powołanie%20komisji%20stypendialnej.pdf
file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Wewnętrzne%20Akty%20Prawne/Załącznik%20WAP26%20Regulamin%20organizacji%20przyjmowania%20skarg%20i%20wniosków.pdf
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skarga dotycząca danej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec 

której pozostaje ona w stosunku bezpośredniej nadrzędności służbowej. Skargi dotyczące Rektora 

przekazuje się do rozpatrzenia ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. 

Rozpatrzenie skargi/wniosku polega na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym na 

przygotowaniu szczegółowych informacji oraz przygotowaniu zawiadomienia o sposobie załatwienia 

skargi lub wniosku. Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, 

powinny być rozpatrzone i załatwione bez zbędnej zwłoki, natomiast wymagające uzgodnień, 

porozumień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być rozpatrzone nie później 

niż w terminie jednego miesiąca. w przypadku, gdy stopień skomplikowania sprawy nie pozwala na 

załatwienia skargi lub wniosku w powyższych terminach, osoba odpowiedzialna za merytoryczne 

załatwienie sprawy, zwraca się do osoby, która ją wyznaczyła z wnioskiem o przedłużenie terminu 

załatwienie sprawy, z tym, że nie może on być dłuższy niż 14 dni. w przypadku uzyskania zgody na 

przedłużenie terminu należy poinformować wnoszącego o zaistniałej sytuacji i o przewidywanym 

terminie załatwienia sprawy. Posłowie na Sejm lub senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 

wnieśli skargę/wniosek w imieniu innej osoby, powinni być powiadomieni o sposobie załatwienia 

skargi/wniosku w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn 

nie załatwi sprawy w terminie, bądź nie załatwi sprawy w ustalonym dodatkowo terminie, podlega 

odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej 

przepisami prawa. 

Osoby odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie skargi/wniosku przedstawiają w wyznaczonym 

terminie do zatwierdzenia projekt zawiadomienia wraz z pełną dokumentacją z przeprowadzonego 

postępowania wyjaśniającego. w przypadku skargi lub wniosku pozostawionego bez rozpoznania, 

osoba odpowiedzialna za merytoryczne załatwienie sprawy składa osobie, która ją wyznaczyła, notatkę 

wyjaśniającą przyczynę pozostawienia skargi/wniosku bez rozpoznania. 

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku należy zawiadomić na piśmie wnoszącego uwzględniając 

między innymi: oznaczenie podmiotu, od którego pochodzi; wskazanie, w jaki sposób skarga lub 

wniosek została załatwiona; podpis osoby odpowiedzialnej za rozpatrzenie skargi/wniosku lub podpis 

osoby wyznaczonej do załatwienia skargi/wniosku wraz z podpisem osoby ją wyznaczającej; pouczenie 

o sposobie odwołania od rozstrzygnięcia; w przypadku odmowy załatwienia skargi/wniosku, zawia-

domienie powinno dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. w razie potrzeby 

zawiadomienie powinno być opatrzone podpisem radcy prawnego. Zawiadomienie sporządza się 

w dwóch egzemplarzach, z czego jeden wysyła się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem od-

bioru lub doręcza osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru opatrzonym czytelnym podpisem i 

datą. w przypadku niepodjęcia przez adresata przesyłki nadanej listem poleconym za zwrotnym po-

twierdzeniem odbioru i jej zwrotu przez pocztę z informacją o dwukrotnym awizowaniu, przesyłkę 

uznaje się za doręczoną. Drugi egzemplarz zawiadomienia wraz z dokumentacją postępowania prze-

chowywany jest w Biurze Rektora, które nadaje numer sprawy oraz zakłada teczkę aktową i odpo-

wiadający jej spis spraw zgodnie z obowiązującą w Uczelni instrukcją kancelaryjną. 

Rzecznik Prasowy Uczelni zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpa-

trzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego przez media materiału prasowego lub innej opubli-

kowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także o dokonanych rozstrzygnięciach, 

wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach. w przypadku, gdy skarga w wyniku jej 

rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, 

a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, osoba właściwa do jej rozpatrzenia 

może w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. 
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Wnoszący niezadowolony ze sposobu załatwienia sprawy może zwrócić się do Rektora z wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. 

7) Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacje 

kadry wspierającej proces kształcenia 

W strukturze Uczelni funkcjonują instytuty, które prowadzą działalność dydaktyczną w ramach przy-

najmniej jednego kierunku studiów, a ich obsługę administracyjną (w tym obsługę administracyjną 

studentów) zapewniają sekretariaty. 

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków i zadań sekretariatów zostały wskazane w Regula-

minie Organizacyjnym Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, który został nadany Zarządze-

niem Nr 99/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 30 września 2019 r. 

(Załącznik WAP27). Do zadań wspólnych sekretariatu instytutu należy w szczególności: 

1) przygotowanie i wydawanie studentom dokumentów wymaganych prawem, ich duplikatów oraz 

prowadzenie stosownych rejestrów; 

2) przygotowanie i przeprowadzenie spotkań organizacyjnych ze studentami; 

3) prowadzenie albumu studenta; 

4) obsługa spraw studenckich; 

5) przygotowywanie dokumentów wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentów w sprawach 

opłat za usługi edukacyjne; 

6) podział studentów na grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne, itp.; 

7) przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń dla studentów; 

8) prowadzenie teczek akt osobowych studentów; 

9) przygotowanie i obsługa egzaminów dyplomowych; 

10) przygotowanie i wydawanie dyplomów ukończenia studiów, w tym w językach obcych wraz z su-

plementem oraz prowadzenie księgi dyplomów; 

11) przygotowanie administracyjne sesji egzaminacyjnych; 

12) przygotowywanie sprawozdań po sesjach egzaminacyjnych; 

13) sporządzanie list studentów ze średnią ocen ze studiów; 

14) monitorowanie i kontrola płatności za świadczone usługi edukacyjne dla studentów; 

15) współpraca z kwesturą w zakresie dochodzenia należności za świadczone usługi edukacyjne; 

16) prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem procesu dydaktycznego; 

17) administrowanie systemem Bazus w zakresie dydaktyki i spraw studenckich; 

18) obsługa techniczna spotkań rad ekspertów, konferencji, sympozjów i wykładów naukowych; 

19) sporządzanie sprawozdań i informacji dla potrzeb rektora i uczelni, w tym obsługa programu 

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POLON w zakresie działania instytutu; 

20) sporządzanie listów gratulacyjnych dla absolwentów uczelni; 

21) wykonywanie poleceń służbowych kierownika działu nauczania w zakresie procesu dydaktycznego; 

22) obsługa administracyjno-biurowa dyrektorów instytutów i kierowników zakładów. 

Obsługa administracyjna studentów realizowana jest także w Dziale Nauczania, który w szczególno-

ści: 

1) organizuje i koordynuje prace związane z rekrutacją na studia; 

2) administruje systemem IRK w zakresie rekrutacji na studia; 

3) opracowuje wzory druków dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz innych form kształcenia; 

4) odpowiada za funkcjonowanie w Uczelni systemu świadczeń dla studentów; 

file:///C:/Users/Pawel/Dysk%20Google/_PUZ%20Włocławek/_INSTYTUT_/____PKA%20-%20raport%20(2020)%20Wrzesień/Wewnętrzne%20Akty%20Prawne/Załącznik%20WAP27%20Regulamin%20organizacyjny%20PUZ%20we%20Włocławku.pdf
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5) prowadzi obsługę komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej w zakresie spraw 

należących do ich kompetencji; 

6) administruje systemem Bazus w zakresie świadczeń dla studentów, praktyk zawodowych i ankie-

tyzacji; 

7) prowadzi sprawy dotyczące jakości kształcenia w uczelni oraz zapewnia obsługę administracyjną 

Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia; 

8) współpracuje z promotorami prac dyplomowych w zakresie Jednolitego Systemu Antyplagiato-

wego; 

9) prowadzi sprawy związane z oceną okresową nauczycieli akademickich; 

10) analizuje pod kątem formalnym wnioski dotyczące tworzenia kierunków studiów, specjalności, 

programów studiów oraz ich zmian (w zakresie zgodności z obowiązującymi w uczelni aktami praw-

nymi); 

11) przygotowuje plany zajęć na studiach i odpowiada za ich publikację; 

12) prowadzi rejestr zajęć prowadzonych w formie e-learningu oraz archiwizuje sprawozdania z ich 

realizacji; 

13) opracowuje projekt organizacji roku akademickiego; 

14) weryfikuje obciążenia dydaktyczne nauczycieli akademickich; 

15) prowadzi i koordynuje sprawy dotyczące organizacji praktyk zawodowych, zajęć praktycznych 

i staży; 

16) zajmuje się sprawami ubezpieczeń NNW i OC studentów; 

17) prowadzi i koordynuje sprawy dotyczące kredytów studenckich; 

18) sporządza sprawozdania i informacje dla potrzeb rektora i uczelni, w tym obsługę programu Zinte-

growany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POLON; 

19) współpracuje z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego; 

20) prowadzi obsługę postępowań dyscyplinarnych studentów i nauczycieli akademickich; 

21) prowadzi obsługę administracyjną prorektora ds. nauczania i studentów. 

W ramach Działu Nauczania funkcjonuje Pełnomocnik ds. spraw studentów niepełnosprawnych, do 

którego zadań należy podejmowanie wszelkich działań zmierzających do likwidacji barier uniemożli-

wiających studentom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności studenckiej. 

Na temat zakresu, poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej, studenci mają możli-

wość wypowiedzenia się co roku za pomocą ankiety, badającej poziom zadowolenia studentów ze 

studiowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. W ramach ankiety, pytania odnoszą się 

m.in. do kwestii związanych z: 

1) pracą osób pracujących w sekretariatach; 

2) organizacją praktyk zawodowych; 

3) sposobem informowania o formach pomocy materialnej, czy pracy administracji Domu Studenta. 

Wyniki ankiety przedstawiane są na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, której 

członkami są także studenci, przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 

Godziny pracy zarówno sekretariatów, jak i osób, realizujących w Dziale Nauczania zadania zwią-

zane z obsługą studentów, dostosowane są do oczekiwań studentów i zakresu zadań. Mając na uwadze 

zwiększającą się liczbę studentów, którzy podejmują pracę w czasie studiów godziny pracy ww. 

jednostek są wydłużone jeden dzień w tygodniu plus dodatkowo w soboty, w których odbywają się 

zajęcia. 
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Cała kadra administracyjna pracująca w sekretariatach i Dziale Nauczania posiada wyższe wykształ-

cenie i długoletni staż pracy na swoich stanowiskach, a w celu podnoszenia kompetencji bierze udział 

w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne.  

8) Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 

dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia 

bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również pomocy jej ofiarom 

Uczelnia stara się przeciwdziałać przemocy i dyskryminacji. Studenci są informowani przez opiekuna 

i kierownika zakładu o istniejących możliwościach zgłaszania niebezpiecznych bądź mających znamiona 

dyskryminacji przypadków. W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych studenci mają możliwość 

zwrócenia się do swoich opiekunów lat, kierownika zakładu, dyrektora instytutu, prorektora, 

samorządu studenckiego. Celem wyjaśnienia spraw delikatnych i poufnych, studenci mają również 

możliwość rozmowy indywidualnej w czasie dyżuru kierownika, dyrektora, prorektora. 

W kontekście działań edukacyjnych dla studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeń-

stwa, Uczelnia podejmuje działania, które mają przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa studen-

tów przebywających na terenie Uczelni: 

• każdy student rozpoczynający edukację w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku zobo-

wiązany jest odbyć szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• w ramach tego szkolenia studenci zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa podczas prowadzo-

nych zająć dydaktycznych oraz w czasie przebywania w obiektach Uczelni poza zajęciami 

dydaktycznymi, 

• w ramach szkolenia studenci zapoznani są z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-

nej obowiązującymi w Uczelni tzn. gdzie znajdują się apteczki pierwszej pomocy i do kogo należy 

udać się w razie potrzeby, 

• tematyka szkolenia obejmuje również zasady bezpieczeństwa pożarowego i postępowania na wy-

padek pożaru i innego miejscowego zagrożenia, studenci zapoznawani są między innymi z insta-

lacjami przeciwpożarowymi zwiększającymi poziom bezpieczeństwa oraz z podręcznym sprzętem 

pożarowym, który można użyć w fazie początkowej pożaru, 

• zasady bezpieczeństwa ćwiczone są również w sposób praktyczny – okresowo prowadzone są 

w obiektach Uczelni próbne alarmowanie i ewakuacja, dzięki temu zarówno nauczyciele akade-

miccy, jak i studenci, mają możliwość sprawdzenia i doskonalenia swojej wiedzy na temat zasad 

postępowania na wypadek alarmu (pożar, katastrofa budowlana, atak terrorystyczny), dróg ewa-

kuacyjnych i miejsca zbiórki, 

• w obiektach Uczelni rozmieszczone są stosowane instrukcje dotyczące kwestii bezpieczeństwa 

pracy jak i kwestii bezpieczeństwa pożarowego, 

• w obiektach rozmieszczone są w miejscach ogólnodostępnych schematy ewakuacyjne. 

9) Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi 

Istotne znaczenia dla życia Uczelni ma Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, której przed-

stawiciele zasiadają we wszystkich kolegialnych ciałach powołanych celem zapewniania jakości 

kształcenia. Samorząd uczelniany ma więc realny wpływ nie tylko na jakość kształcenia w PUZ we 

Włocławku, lecz także na warunki, w jakich ten proces przebiega.  
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Wybory do URSS odbywają się rokrocznie jesienią (po ostatecznym zamknięciu rekrutacji), co roku 

też studenci Pedagogiki biorą w nich bierny i czynny udział. Do podstawowych zadań Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku należą: 

1) ochrona praw i interesów studentów; 

2) reprezentowanie studentów w organach uczelni, kolegium elektorów i innych komisjach; 

3) reprezentowanie studentów uczelni w organizacjach studenckich i młodzieżowych, a w szcze-

gólności na forum Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej; 

4) zarządzanie środkami przeznaczonymi przez uczelnię na cele studenckie, prowadzenie działal-

ności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów; 

5) inicjowanie i popieranie aktywności studentów, w szczególności w zakresie działalności nauko-

wej, kulturalnej, turystycznej i sportowej; 

6) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących studentów, a w szczególności w sprawach: 

a) powołania osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą 

sprawy studenckie; 

b) ustalania programu studiów; 

c) regulaminu studiów; 

d) ustalania opłat pobieranych od studentów i ich wysokości; 

e) ustalania Regulaminu świadczeń dla studentów;  

f) ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do 

ubiegania się o stypendium socjalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

7) wyrażanie stanowiska w przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 

Z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego współpracują starostowie lat, którzy uczestniczą 

w ustalaniu terminów egzaminów i innych spraw ważnych dla swojego roku. 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2019/2020 zaplanowała szereg 

zadań na rzecz społeczności studenckiej, m.in.: 

1) turniej gier – „PUZ Gaming Festival”; 

2) imprezę kulturalno-rozrywkową po sesji egzaminacyjnej pn. Posesjówka PUZ we Włocławku; 

3) „Dzień Kobiet”; 

4) „Dzień Organizacji Studenckich” – prezentacja organizacji studenckich działających w Uczelni; 

5) „Dzień sportu” organizowany wraz z organizacjami studenckimi; 

6) „Juwenalia Włocławskie 2020” – święto studentów; 

7) „Wybory Miss PUZ we Włocławku”, wybór najpiękniejszej studentki, która będzie reprezento-

wała Uczelnię na Ogólnopolskich Wyborach Miss Studentek PUZ; 

8) wyjazdy na konferencje i szkolenia, warsztaty. 

Za wsparcie działań samorządu studenckiego i organizacji studenckich odpowiada prorektor ds. 

nauczania i studentów. 

10) Sposób, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz 

motywowania studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także 

udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów 

Monitorowanie i ocena sposobu wsparcia studentów oraz ocena kadry zaangażowanej w kształce-

nie odbywa się w ścisłym kontakcie z samorządem studenckim, opiekunami roku, kierownikiem za-

kładu, dyrektorem instytutu. Przedstawiciele studentów są członkami komisji ds. jakości kształcenia 

(zakładowych, instytutowych, uczelnianych). Ponadto, odbywają się spotkania prorektora z samorzą-
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dem studentów, podczas których oceniany jest m.in. system wsparcia i proces kształcenia. Na 

zakończenie każdego semestru studenci mają możliwość wypełnienia anonimowej, elektronicznej 

ankiety. Poprzez takie działania studenci mają realny wpływ na podejmowane decyzje w zakresie 

systemu wsparcia oraz oceny kadry. Prowadzone są również rozmowy z interesariuszami zewnętrz-

nymi (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oferujące zajęcia fakultatywne oraz miejsca praktyk) na 

temat poziomu przygotowania studentów do wykonywania zawodu. Rezultaty tych rozmów mają 

wpływ na organizację procesu kształcenia. Celem doskonalenia systemu wsparcia i motywowania 

studentów podejmowane są takie działania jak: nagrody rektorskie, nagrody dla pracowników, zebra-

nia z kadrą. 

Ocena okresowa nauczycieli akademickich, hospitacje zajęć dydaktycznych oraz ocena nauczycieli 

akademickich przez studentów została opisana w Kryterium 4 (punkt 4). 

Na temat zakresu, poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej, studenci mają możli-

wość wypowiedzenia się co roku za pomocą ankiety, badającej poziom zadowolenia studentów ze 

studiowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Zawarte w ankiecie pytania odnoszą 

się m.in. do kwestii związanych z obsługą sekretariatu, organizacją praktyk, sposobów informowania o 

formach pomocy materialnej. 

Wyniki ankiety przedstawiane są każdorazowo na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształ-

cenia, której członkami są także studenci, przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

1. Zakres oraz sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców, 

przyszłych i obecnych studentów a także udostępnianej publicznie informacji o warunkach 

przyjęć na studia, o programie studiów oraz jego realizacji i osiąganych wynikach 

Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych 

rezultatach w PUZ we Włocławki obejmuje: 

1) dostępność do programów studiów (w sposób gwarantujący łatwość zapoznania się z nimi bez 

ograniczeń związanych z miejscem, czasem) oraz możliwość nieskrępowanego korzystania z infor-

macji programów studiów przez osoby z niepełnosprawnością przy użyciu przeznaczonego w tym 

celu sprzętu i oprogramowania,  

2) dostępność do informacji o: celu kształcenia, kompetencjach oczekiwanych od kandydatów, 

warunkach przyjęcia na studia i kryteriach kwalifikacji kandydatów, terminarzu procesu przyjęć na 

studia, programach studiów, w tym efektach uczenia się, opisie procesu nauczania i uczenia się 

oraz jego organizacji, charakterystykę systemu weryfikacji i oceniania efektów uczenia się, w tym 

uznawania efektów uczenia się uzyskanych w systemie szkolnictwa wyższego oraz zasad 

dyplomowania, przyznawanych kwalifikacjach i tytułach zawodowych, charakterystyce i warun-

kach studiowania oraz wsparcia w procesie uczenia się. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej 

Uczelni Zawodowej we Włocławku, zamieszczone są poniższe dokumenty: 

1) Rekrutacja: 

a) Warunki rekrutacji na studia; 

2) Strategia rozwoju Uczelni; 

3) Sprawy studenckie: 

a) Programy studiów; 

b) Opłaty; 

c) Regulamin studiów; 

d) Regulamin świadczeń dla studentów; 

4) Akty prawne: 

a) Statut Uczelni; 

b) Uchwały Senatu; 

c) Zarządzenia Rektora; 

d) Zarządzenia Kanclerza; 

e) Kontrola zarządcza; 

5) Regulaminy: 

a) Regulamin organizacyjny PUZ we Włocławku; 

b) Regulamin Domu Studenta PUZ we Włocławku; 

c) Regulamin zarządzania prawami autorskimi. 

PUZ we Włocławku zapewnia więc publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej 

i zgodnej z potrzebami różnych grup odbiorców (w tym przede wszystkim studentów i kandydatów na 

studia) informacji o programie studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na kierunku. 
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Udostępnia też pełne informacje o warunkach przyjęcia na studia, możliwościach dalszego kształcenia 

i kwalifikacjach przyznawanym absolwentom Pedagogiki i możliwościach zatrudnienia. Wykorzystuje 

w tym celu przede wszystkim stronę internetową (http://www.puz.wloclawek.pl).  

Niektóre informacje tego rodzaju pojawiają się również w materiałach promujących uczelnię i po-

szczególne kierunki, w tym Pedagogikę (ulotki, informacje prasowe itp.). W tym zakresie na znaczeniu 

zyskują również inne, niż strona internetowa, media elektroniczne, zwłaszcza social media (Facebook, 

Instagram).  

Informacje o osiąganych wynikach w procesie nauczania udostępniane są w zgodzie z zapisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych, dwutorowo: w ramach bezpośrednich kontaktów wykła-

dowców ze studentami oraz z wykorzystaniem platformy Moodle (oceny cząstkowe, jeśli program 

przedmiotu je zakłada) oraz poprzez Wirtualną Uczelnię (oceny końcowe). 

2. Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie różnych 

grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań doskonalących w tym 

zakresie 

Wszelkie informacje dotyczące Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku znajdują się na stro-

nie internetowej Uczelni począwszy od rekrutacji na studia, poprzez organizację procesu dydak-

tycznego, środowisko akademickie, współpracę z otoczeniem, po informacje dotyczące programu 

Erasmus+. Informacje te są na bieżąco aktualizowane. Każdy jednostka organizacyjna, według właści-

wości, odpowiedzialna jest za aktualność treści i materiałów załączonych na stronie. 

Ocenę publicznego dostępu do informacji prowadzi się więc na bieżąco. Informacje publikowane 

na stronie internetowej Uczelni są monitorowane i raportowane poprzez system strony. Informacje 

związane z procesem nauczania, opisem procesu nauczania, jego organizacji publikowane są na 

bieżąco w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Dla studentów”. Istnieje 

również możliwość pozyskania raportów ze strony systemu. W sytuacjach tego wymagających 

informacje dotyczące grupy studentów lub informacje dla indywidualnych osób przekazywane są przez 

pracowników sekretariatu za pomocą e-mail, SMS lub telefonicznie.  

Studenci wyrażają opinie na temat dostępu do informacji m.in. podczas spotkań z opiekunami, 

a także poprzez swoich przedstawicieli na forach Zakładowej i Instytutowej komisji ds. jakości kształ-

cenia, Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, Senatu. Uwagi studentów są uwzględniane w działa-

niach informacyjnych Instytutu i Uczelni.  

 

http://www.puz.wloclawek.pl/
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

1. Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad 

kierunkiem studiów oraz kompetencje i zakres odpowiedzialności osób prowadzących dany 

kierunek, a także kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia 

jakości kształcenia na danym kierunku 

Kierunek Pedagogika prowadzony jest przez Zakład Pedagogiki, który zgodnie z Regulaminem Orga-

nizacyjnym (Załącznik WAP27), jest jednostką wewnątrzinstytutową Instytutu Humanistycznego, 

podlegającego bezpośrednio władzom rektorskim. 

Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego nad kierunkiem Pedagogika w PUZ we Włocławku 

są zgodne z zapisami Księgi Jakości (Załącznik WAP03 – ZIP), która stanowi katalog zasad i procedur 

zapewnienia jakości całego procesu kształcenia studenta na danym kierunku. Zawiera ona także wzory 

narzędzi (dokumentów) właściwych do poszczególnych procedur związanych z nadzorem nad kierun-

kiem i ewaluowaniem jakości kształcenia na nim. Zgodnie z nią Uczelniany System Zarządzania Jakością 

Kształcenia (USZJK) realizowany jest przez:  

a. Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia (URJK);  

b. Instytutowe Komisje ds. Jakości Kształcenia (IKJK);  

c. Zakładowe Komisje ds. Jakości Kształcenia (ZKJK);  

d. Dział Nauczania;  

e. Rady Ekspertów;  

f. Jednoosobowe organy i stanowiska w Uczelni, do których zalicza się: 

• rektora,  

• prorektora ds. nauczania i studentów,  

• dyrektora instytutu,  

• kierownika zakładu/studium,  

• koordynatora przedmiotu,  

• kierownika działu nauczania,  

• pracownika Biura Karier.  

Zgodnie z Księgą Jakości odpowiedzialność za procesy i procedury składające się na USZJK spoczywa 

na następujących organach i osobach: 

• programy studiów konstruowane są przez Zakładową Komisję ds. Jakości Kształcenia. Za zgod-

ność projektów programów z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz przepisami 

wewnętrznymi Uczelni odpowiada Dział Nauczania. Po zaakceptowaniu lub skorygowaniu tych 

projektów przez Radę Ekspertów, Instytutową Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz Uczelnianą 

Radę ds. Jakości Kształcenia programy studiów dla kolejnych naborów uchwalane są przez 

Senat Uczelni; 

• nadzór nad realizacją programów studiów sprawują stosownie do swoich kompetencji wszyst-

kie organy, instytucje i stanowiska właściwe w sprawach zarządzania jakością kształcenia w 

Uczelni. Nadzór nad treściami programowymi i ich realizacją, realizacją planu studiów, or-

ganizacją procesu nauczania i uczenia się i metodami nauczania sprawuje Kierownik Zakładu, 

nad organizacją zajęć dydaktycznych – sprawuje Dział Nauczania, nad praktykami zawodowymi 

– sprawuje dyrektor instytutu; 
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• za proces rekrutacji odpowiada Dział Nauczania, a nadzór nad nią sprawuje prorektor ds. nau-

czania i studentów; 

• szczegółowe zasady potwierdzania efektów uczenia się ustala Senat po zaopiniowaniu przez 

Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia. Nadzór nad tym procesem sprawuje prorektor 

ds. nauczania i studentów; 

• za proces dyplomowania odpowiadają dyrektorzy instytutów, a nadzoruje go prorektor 

ds. nauczania i studentów; 

• za weryfikację i oceny osiągania przez studentów efektów uczenia się oraz ich dokumentowa-

nie odpowiadają wykładowcy. Nadzór nad realizacją dokumentowania osiąganych przez stu-

dentów efektów uczenia się sprawuje kierownik zakładu; 

• za standard jakości kształcenia w zakresie dorobku naukowego, zawodowego, kompetencji dy-

daktycznych kadry oraz przydział zajęć odpowiada kierownik zakładu. Nadzór nad tym stan-

dardem sprawuje dyrektor instytutu oraz prorektor ds. nauczania i studentów; 

• za realizację standardu jakości kształcenia w zakresie infrastruktury odpowiadają stosownie do 

swoich kompetencji wszystkie organy, instytucje i stanowiska właściwe w sprawach zarzą-

dzania jakością kształcenia w Uczelni. Odbywa się ona w szczególności poprzez zgłaszanie 

odpowiedniego zapotrzebowania przez kierowników zakładów w zakresie zakupów; 

• współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym należy do podstawowych obowiązków kie-

rowników zakładów; 

• za stwarzanie możliwości rozwoju międzynarodowej aktywności nauczycieli akademickich 

i studentów związanej z kształceniem na kierunku oraz promowaniem programu Erasmus+ od-

powiada właściwa jednostka organizacyjna Uczelni. Za wprowadzanie do programów studiów 

zajęć w językach obcych odpowiada kierownik zakładu; 

• za wsparcie studentów w procesie uczenia się odpowiadają stosownie do swoich kompetencji 

wszyscy pracownicy Uczelni. Za wsparcie działań samorządu studenckiego i organizacji 

studenckich odpowiada prorektor ds. nauczania i studentów.  

2. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 

Przy konstruowaniu programu studiów uwzględniane są zasady wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych, Uczelnianego 

Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia, Regulaminu studiów, a także Wytycznych do tworzenia pro-

gramów studiów obowiązujących na Uczelni. 

Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu studiów odbywa się 

zgodnie z Wytycznymi do tworzenia programu studiów, które zawierają pełne informacje dotyczące 

przebiegu procesu tworzenia programu studiów w Uczelni, wskazują także na niezbędną dokumenta-

cję i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. 

Zgodnie z harmonogramem prac nad programem studiów, który stanowi załącznik do ww. wy-

tycznych, praca nad przygotowaniem programu studiów dla kolejnego cyklu kształcenia rozpoczyna się 

już z początkiem roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym program studiów 

będzie obowiązywał. Zakładowa Komisja ds. Jakości Kształcenia ustala i przygotowuje projekt 

programu studiów w ramach danego kierunku. Zakładowa Komisja ds. Jakości Kształcenia odpowie-

dzialna jest za zarządzanie jakością kształcenia w zakładzie. Na program studiów składają się: 

• efekty uczenia się; 

• opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się; 
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• plan studiów (siatka) określający liczbę punktów ECTS; 

• matryca pokrycia efektów uczenia się. 

Konstrukcja programu studiów obejmuje koncepcje i cele kształcenia, w tym: 

• zgodność ze strategią Uczelni oraz polityką jakości; 

• zgodność z dyscypliną lub dyscyplinami, do których kierunek jest przyporządkowany; 

• postęp w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku; 

• zorientowanie na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawo-

dowego rynku pracy; 

• współpracę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w ustalaniu treści programowych; 

• zgodność z uczelnianymi wytycznymi w zakresie tworzenia programu studiów. 

Konstrukcja programu studiów obejmuje również efekty uczenia się, w tym: 

• zgodność z koncepcją i celami kształcenia oraz profilem praktycznym; 

• zgodność z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji; 

• zgodność z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie dyscypliny lub dyscyplin, 

do których kierunek jest przyporządkowany, a także zgodność ze stanem praktyki w obszarach 

działalności zawodowej/gospodarczej oraz obszarach działalności zawodowego rynku pracy 

właściwych dla kierunku; 

• uwzględnienie umiejętności praktycznych komunikowania się w języku obcym i kompetencje 

społeczne niezbędne w działalności zawodowej właściwej dla kierunku; 

• możliwość osiągnięcia umiejętności praktycznych i formułowanie ich w sposób zrozumiały, po-

zwalający na stworzenie systemu ich weryfikacji. 

Programy studiów są obligatoryjnie konsultowane i opiniowane przez Rady Ekspertów, które są 

powoływane przez rektora na wniosek dyrektora instytutu na okres kadencji władz Uczelni. Rady 

Ekspertów działają w oparciu o Regulamin Rad Ekspertów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 

Włocławku, który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 64/16 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej we Włocławku z dnia 27 września 2016 r. (Załącznik WAP18). 

W ramach spotkań z pracodawcami omawiane są kwestie związane bezpośrednio z prowadzeniem 

i organizacją procesu dydaktycznego, sposobami i możliwościami dokonywania oceny założonych 

efektów uczenia się. Omawiane są także kwestie zastosowanych metod kształcenia w odniesieniu do 

konkretnych przedmiotów, stosowane sposoby oceny osiąganych efektów uczenia się na wszystkich 

etapach kształcenia. Rozważane są możliwości ich ewentualnych zmian w dalszym kształceniu – w tym 

również przydatności zakładanych efektów uczenia się na rynku pracy. Rozważane są jednocześnie 

możliwości wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów. Proponowane 

zmiany są szczegółowo omawiane i – gdy członkowie rady zadecydują o zakresie i formie zmiany – są 

one wdrażane. 

Kierownik zakładu w imieniu Zakładowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przedkłada program stu-

diów z opinią Rady Ekspertów na posiedzenie Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Instytutowa 

Komisja ds. Jakości Kształcenia odpowiedzialna jest za zarządzanie jakością kształcenia w instytucie.  

Program studiów pozytywnie zaopiniowany przez instytutową komisję zostaje przedłożony na po-

siedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, która odpowiedzialna jest za zarządzanie jakością 

kształcenia w uczelni. Przed posiedzeniem rady uczelnianej Dział Nauczania dokonuje analizy pro-

gramów studiów pod kątem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w Uczelni. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy kierownik Działu Nauczania może wystąpić do kierownika zakładu o uzupeł-
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nienie lub skorygowanie proponowanego programu studiów. Korekty należy dokonać przed posie-

dzeniem Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Wówczas kierownik zakładu przekazuje poprawiony 

program studiów na posiedzenie rady uczelnianej.  

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia opiniuje program studiów i kieruje na posiedzenie Senatu 

Uczelni. Po zatwierdzeniu programu studiów przez Senat uchwały umieszczane są, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Uczelni Zawodowej we 

Włocławku. 

Należy podkreślić, że na każdym etapie przygotowywania programu studiów dla kierunku uczest-

niczą studenci, którzy są członkami Zakładowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, Instytutowych Komisji 

ds. Jakości Kształcenia i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Tematyka i zakres prac w ramach 

poszczególnych gremiów są ściśle powiązane z procesem dydaktycznym i jego organizacją. Studenci 

będący członkami poszczególnych komisji mają możliwość zgłoszenia własnych propozycji dotyczących 

tych zagadnień, w szczególności efektów uczenia się i ich przydatności na rynku pracy w odniesieniu 

do poszczególnych kierunków, jak również omówienia potrzeb związanych ze zmianami w programach 

studiów, m.in. dodania lub usunięcia poszczególnych przedmiotów, wymiaru godzinowego zajęć, 

sposobu realizacji zajęć, stosowanych metod kształcenia, metod oceniania efektów uczenia się itd. 

3. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na 

ocenianym kierunku oraz okresowego przeglądu źródeł informacji wykorzystywanych w tych 

procesach 

W zakresie monitorowania i przeglądu programów studiów podejmowane są działania, które wyni-

kają z wewnętrznych regulacji Uczelni, dotyczących tworzenia i weryfikacji programów studiów. W 

ramach przedmiotowych działań podejmowane są prace, które zostały opisane szczegółowo w punkcie 

powyżej. Monitorowanie i okresowy przegląd programu studiów na kierunku Pedagogika są 

immanentnymi elementami procesu związanego z doskonaleniem jakości kształcenia. Są ściśle powią-

zane z zasadami projektowania i dokonywania zmian w programach studiów. 

4. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, 

z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności 

efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników 

tej oceny w doskonaleniu programu studiów 

Ocenę osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów prowadzi się na zasadach ogólnych, 

w trakcie procesu kształcenia, na etapie praktyk zawodowych, jak i na zakończenie procesu kształcenia 

(praca dyplomowa, egzamin dyplomowy). 

System sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się tworzą uregulowania wska-

zane w Regulaminie studiów, Regulaminie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Pań-

stwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, Regulaminie dyplomowania w Państwowej Uczelni Za-

wodowej we Włocławku. Zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się po-

dawane są szczegółowo w opisach przedmiotów. 

Stałe doskonalenie systemu jakości kształcenia należy do priorytetowych zadań kierownika i pra-

cowników zakładu. Przedsięwzięcia służące realizacji tego celu obejmują: 

1) opracowanie i ciągłe doskonalenie oferty programowej spełniającej wymogi obowiązujących 

planów studiów; 

2) egzekwowanie obowiązku pedagogizacji młodych pracowników Uczelni; 

3) stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycieli; 
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4) stały nadzór kierownictwa zakładu na rzecz poprawy dyscypliny pracy (terminowość odbywa-

nia zajęć, konsultacji, dyżurów); 

5) określanie minimalnej i maksymalnej liczby studentów uczestniczących w zajęciach; 

6) opracowanie przejrzystych kryteriów wymagań i oceny studentów; 

7) wizytowanie zajęć przez kierownika zakładu lub wyznaczonych przez kierownika pracowników; 

8) zbieranie opinii studentów na temat zajęć i nauczycieli akademickich prowadzone w drodze 

ankietowania studentów. 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się głównie poprzez egzaminy, zaliczenia, analizę przy-

padków, projekty, raporty, sprawozdania etc. Szczegółowa weryfikacja efektów uczenia się, które 

realizowane są przez określone przedmioty, zawarte są w opisach przedmiotów, w których wskazano 

jakie efekty kierunkowe realizuje dany przedmiot i w jaki sposób podlegają one weryfikacji. Opis 

przedmiotu aktualizuje każdy prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem semestru (np. aktualizacja treści, 

uszczegółowienie zasad zaliczenia itd.). 

Metody sprawdzania i oceniania efektów uczenia się osiąganych przez studentów w trakcie i na 

zakończenie procesu kształcenia określają ramy systemu weryfikacji zakładanych efektów uczenia się 

w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku określone w Wytycznych do tworzenia programu 

studiów. Metody sprawdzania i oceniania opisano w Kryterium 3 (pkt. 7). 

5. Zakres oraz formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych (w tym studentów) oraz 

interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów 

W procesie oceny doboru treści programowych i ich zgodności z efektami uczenia się oraz aktualno-

ści przekazywanej wiedzy biorą udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni. Uwzględniane są opinie 

studentów, którzy na każdym etapie przygotowywania i modyfikowania programu studiów, 

uczestniczą w posiedzeniach gremiów uczelni zajmujących się jakością kształcenia. Ponadto studenci, 

na podstawie opisów przedmiotów, które są im udostępniane przez prowadzących na pierwszych 

zajęciach, mają możliwość zapoznania się z opisem i sposobem oceny efektów uczenia się. 

Od 2016 r. działają zespoły Rady Ekspertów przy Instytucie Humanistycznym, co roku pod koniec 

semestru zimowego odbywają się spotkania i rozmowy z członkami, w tym z przedstawicielami firm 

zewnętrznych dotyczące oceny jakości kształcenia. Wnioski z tych spotkań służą doskonaleniu pro-

gramu.  

Jak zostało już wcześniej opisane, interesariusze zewnętrzni biorą również udział nie tylko w dosko-

naleniu programu studiów, lecz także w realizacji treści programowych poprzez prowadzenie zajęć lub 

ich fragmentów, zajęcia dodatkowe (projektowe), praktyki i wizyty studyjne. 

6. Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych 

zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku 

W ramach procesu doskonalenia jakości kształcenia Uczelnia, korzystając z uwag i zaleceń wyda-

nych po przeprowadzonych kontrolach PKA na kilku kierunkach funkcjonujących w Uczelni, dokonała 

znaczących zmian w regulacjach odnoszących się bezpośrednio do organizacji procesu dydaktycznego. 

Na kierunku Pedagogika akredytację przeprowadzono w 2014 roku, kierunek otrzymał ocenę 

pozytywną. Do zaleceń PKA Uczelnia się ustosunkowała, wprowadzając korekty do programu, utrzy-

mując wysoką jakość kształcenia. Bardzo uważnie śledzi się rekomendacje wynikające z kontroli kie-

runku Pedagogika na innych uczelniach, jak również wykorzystuje się wiedzę i doświadczenia zdoby-

wane podczas prac związanych z wdrażaniem i uruchamianiem nowych kierunków kształcenia. Uczel-

nia wprowadziła szereg zmian usprawniających proces dydaktyczny, co ma bezpośrednie przełożenie 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 87 

 

również na sposób, w jaki dokonuje się zmiany na wszystkich kierunkach, w tym także na kierunku 

Pedagogika. W oparciu o powyższe działania Uczelnia wdrożyła zmiany dotyczące m.in. systemu 

zarządzania jakością kształcenia. Dodatkowo Uczelnia uwzględniła propozycje zmian pracodawców 

odnośnie do wytycznych dotyczących projektowania programów studiów, ich realizacji oraz oceny 

rezultatów, regulaminu studiów, regulaminu dyplomowania, regulaminu praktyk itd. (czyli kluczowych 

procedur odnoszących się systemowo do procesu dydaktycznego). 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

1) Dobrze przygotowana kadra dydaktycz-

na, tak pod względem naukowym, jak 

i przede wszystkim praktycznym – po-

zwalająca na realizację zakładanych 

efektów uczenia się; 

2) Małe liczebności grup zajęciowych, 

umożliwiające spersonalizowany 

kontakt studenta z nauczycielem 

akademickim; 

3) Szczególna koncentracja programu stu-

diów na ich upraktycznieniu (zajęcia pro-

wadzone przez praktyków, liczba godzin 

praktyk przekraczająca wytyczne mini-

sterialne, inicjatywy społeczne podej-

mowane wspólnie ze studentami, m.in. 

w ramach Koła Młodych Pedagogów);  

4) Stała ewaluacja programów studiów, 

w oparciu o narzędzia z zakresu polityki 

projakościowej (m.in. Księga Jakości) 

oraz efektywną współpracę z 

otoczeniem społecznym (np. Rady 

Ekspertów); 

5) Studia prowadzone z dobrym wykorzy-

staniem platformy e-learningowej, z jed-

nej strony ułatwiające pogodzenie obo-

wiązków społeczno-zawodowych 

studentów z wymaganiami studiów, z 

drugiej – intensyfikujące proces uczenia 

się. 

Słabe strony 

1) Zróżnicowany (nierzadko niski) wstępny 

poziom przygotowania do uczenia się 

kandydatów na studia (czynnik względnie 

obiektywny, podyktowany niską atrak-

cyjnością zawodów pedagogicznych); 

2) Biurokratyzacja związana z realizacją oraz 

ewaluacją procesu dydaktycznego. 

3) Stosunkowo skromne środki finansowe 

na wzbogacanie form kształcenia, dosko-

nalenie i rozwój zawodowy nauczycieli 

akademickich; 

4) Niewystarczające kompetencje językowe 

(w zakresie języków obcych) nauczycieli 

dydaktycznych, ograniczające możliwości 

poszerzenia oferty dydaktycznej; 

5) Brak zainteresowania ze strony studen-

tów programami międzynarodowej wy-

miany. 
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 POZYTYWNE NEGATYWNE 
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Szanse 

1) Uznanie (na różnych poziomach: krajo-

wym, regionalnym i lokalnym) dla osiąg-

nięć Uczelni – rosnąca pozycja PUZ we 

Włocławku; 

2) Porozumienie PUZ we Włocławku z 

innymi uczelniami państwowymi w 

regionie; 

3) Zacieśnianie współpracy z samorządem 

lokalnym oraz różnymi instytucjami i or-

ganizacjami społecznymi – poszerzanie 

pól wspólnych działań i inicjatyw; 

4) Świadomość uwzględnienia w ofercie 

kształcenia trendów demograficznych 

(projekty prosenioralne); 

5) Poszerzenie oferty kształcenia o jedno-

lite studia magisterskie na kierunku Pe-

dagogika Przedszkolna i Wczesnoszkol-

na (w porozumieniu z UMK w Toruniu), 

m.in. w odpowiedzi na rosnące zapo-

trzebowanie na nauczycieli z tych pozio-

mów edukacyjnych. 

Zagrożenia 

1) Brak poczucia stabilności organizacyjnej, 

wynikający z zawirowań legislacyjnych, 

opóźnień w publikowaniu określonych 

aktów wykonawczych, niejasności i roz-

bieżności w niektórych przepisach, itd. 

2) Zbyt duża ilość godzin praktyk (w przy-

padku specjalności Pedagogika opiekuń-

czo-wychowawcza), wyznaczona wy-

tycznymi ministerialnymi; 

3) Niski status społeczny zawodu pedago-

ga, przekładający się na procesy selekcji 

negatywnej; 

4) Niż demograficzny i mniejsza liczba kan-

dydatów na studia; 

5) Niesatysfakcjonujące przygotowanie 

kandydatów na studia. 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

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

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…….......……………..……., dnia ……………..............……. 

 (miejscowość) 

 

Pawel
Tekst maszynowy
Włocławek 

Pawel
Tekst maszynowy
29.09.2020 r.
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku3 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 3 

lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 59 38   

II 33 35   

III 57 31   

IV     

II stopnia 
I     

II     

jednolite studia 

magisterskie 

I     

II     

III     

IV     

V     

VI     

Razem: 149 104   

 
  

 
3 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem 

tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku 

I stopnia 

2017 58 49   

2018 54 27   

2019 59 42   

II stopnia 

...     

...     

...     

jednolite studia 

magisterskie 

...     

...     

...     

Razem: 171 118   
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)4. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

6 semestrów 

180 punktów ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 
▪ PRzEPiO  – 2060 

▪ PO-W      – 2510 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

100 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 

▪ PRzEPiO  – 1425 

▪ PO-W      – 1905 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych − w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 99 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  
▪ PRzEPiO  – 39 

▪ PO-W      – 40 

Wymiar praktyk zawodowych  
▪ PRzEPiO  – 510 

▪ PO-W      – 960 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

▪ PRzEPiO  – 2060/ 

nie więcej niż 750 

▪ PO-W      – 2510/ 

nie więcej niż 800* 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach 

niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

nie dotyczy 

 

  

 
4 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
* Szczegółowe dane ta temat wymiaru wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość przedstawione i omówione 

zostały w Kryterium 2 (punkt 3). 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne5 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 
Łączna liczna 
godzin zajęć 

(stacjonarne) 

Liczba punktów 
ECTS 

Moduł kształcenia ogólnego   

Technologia informacyjna 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
30 2 

Wychowanie fizyczne ćwiczenia 60 0 

Lektorat języka obcego ćwiczenia 120 7 

Skuteczne komunikowanie warsztaty 15 1 

Kompetencje w relacjach społecznych warsztaty 15 1 

Planowanie kariery zawodowej warsztaty 15 1 

Warsztaty sukcesu zawodowego: Emisja 

głosu 
warsztaty 30 2,5 

Moduł kształcenia kierunkowego   

Psychologia ogólna 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,5 

Psychologia rozwoju osobowości 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,5 

Psychologia wychowawcza i społeczna 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,5 

Wprowadzenie do pedagogiki 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,76 

Pedagogika społeczna 
ćwiczenia 

audytoryjne 
10 1,7 

Historia myśli pedagogicznej 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,34 

Pedagogika specjalna 
ćwiczenia 

audytoryjne 
10 1,12 

Współczesne kierunki pedagogiczne 
ćwiczenia 

audytoryjne 
10 1,56 

 
5 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. 
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Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
ćwiczenia 

audytoryjne 
10 1,3 

Filozofia wychowania 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2 

Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania 

ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,4 

Teoretyczne podstawy wychowania 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 1,76 

Dydaktyka ogólna 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,8 

Wprowadzenie do socjologii 
ćwiczenia 

audytoryjne 
10  

Socjologia edukacji 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,5 

Podstawy prawa opiekuńczego i 

rodzinnego, prawa dziecka 

ćwiczenia 

audytoryjne 
10 1 

Patologie społeczne 
ćwiczenia 

audytoryjne 
10 0,7 

Edukacja medialna 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,6 

Pedeutologia 
ćwiczenia 

audytoryjne 
10 1,1 

Metody badań pedagogicznych 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,5 

Seminarium dyplomowe seminarium 60 11 

Moduł specjalnościowy PRzEPiO   

Diagnoza w pracy profilaktyczno-

resocjalizacyjnej 

ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2,5 

Pedagogika resocjalizacyjna 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2,5 

Podstawy socjoterapii 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2,04 
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Metodyka pracy profilaktyczno-

resocjalizacyjnej 

ćwiczenia 

audytoryjne 
50 4 

Praca profilaktyczno-resocjalizacyjna w 

środowisku otwartym 

ćwiczenia 

audytoryjne 
20 1,96 

Metodyka pracy kuratora sądowego 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2,5 

Kryminologia 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,9 

Prawne podstawy resocjalizacji 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2 

Praca wychowawcy w zakładzie karnym 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2 

Psychologia kliniczna z elementami 

psychologii penitencjarnej 

ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,6 

Praca wychowawcy w placówce 

resocjalizacyjnej dla nieletnich 

ćwiczenia 

audytoryjne 
15 2 

Podstawy arteterapii 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,56 

Negocjacje i mediacje warsztaty 20 2 

Praca z osobami uzależnionymi 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1,8 

Polityka karna i penitencjarna 
ćwiczenia 

audytoryjne 
15 1 

Praktyka ogólnopedagogiczna 
praktyka 

zawodowa 
50 2 

Praktyka specjalnościowa 
praktyka 

zawodowa 
460 37 

 Razem: 1425 `123,5 

Moduł specjalnościowy PO-W   

Pedagogika rodziny 
ćwiczenia 

audytoryjne 
10 1,1 

Podstawy socjoterapii 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2,04 
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Podstawy pracy socjalno-wychowawczej 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 1,3 

Systemy opiekuńczo-wychowawcze 

w UE 

ćwiczenia 

audytoryjne 
10 1,4 

Diagnostyka psychopedagogiczna 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2 

Metodyka pracy opiekuńczo-

wychowawczej 

ćwiczenia 

audytoryjne 
50 3,98 

Opieka nad osobami starszymi 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 1,76 

Trening umiejętności wychowawczych 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 1 

Metodyka pracy pedagoga szkolnego 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 1,76 

Metodyka wspomagania rozwoju 

dziecka w rodzinie 

ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2,1 

Podstawy terapii rodzin 
ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2,4 

Poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze 
ćwiczenia 

audytoryjne 
30 2,84 

Wolontariat i praca w organizacjach 

pozarządowych 

ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2,84 

Mediacje rodzinne 
ćwiczenia 

audytoryjne 
30 3,5 

Problemy etyki i pragmatyki zawodu 

opiekuna-wychowawcy 

ćwiczenia 

audytoryjne 
20 2,5 

Praktyka ogólnopedagogiczna 
praktyka 

zawodowa 
50 2 

Praktyka specjalnościowa 
praktyka 

zawodowa 
910 38 

 Razem: 1905 125,66 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

A. Kształcenie ogólne  A.1 w zakresie filozofii, nauk 

socjologicznych i innych dyscyplin 
  

Technologia informacyjna L 30 2 

Wychowanie fizyczne Ć 60 0 

Bezpieczeństwo i higiena pracy W 10 1 

Lektorat języka obcego Ć 120 7 

Ochrona własności intelektualnej W 10 1 

Filozofia wychowania W/Ć 40 4 

Etyka W 20 2 

Wprowadzenie do socjologii W/Ć 30 2,5 

 Podsuma 320 19,5 

B.1. Przygotowanie psychologiczne   

Skuteczne komunikowanie WT 15 1 

Kompetencje w relacjach społecznych WT 15 1 

Psychologia ogólna W/Ć 30 2,5 

Psychologia rozwoju i osobowości W/Ć 30 2,5 

Psychologia wychowawcza i społeczna W/Ć 30 2,5 

Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania 
W/Ć 35 3 

Biomedyczne podstawy psychiatrii 

dziecięcej 
W 20 2 

Psychologia kliniczna z elementami 

psychologii penitencjarnej 
W/Ć 30 3 

 Podsuma 205 17,5 

B.2. Przygotowanie pedagogiczne   

Planowanie kariery zawodowej WT 15 1 

Wprowadzenie do pedagogiki W/Ć 35 3,5 

Historia myśli pedagogicznej W/Ć 30 2,5 

Współczesne kierunki pedagogiczne W/Ć 30 3 

Teoretyczne podstawy wychowania W/Ć 40 3,5 

Socjologia edukacji W/Ć 30 2,5 

Edukacja medialna W/Ć 30 2,5 

Pedeutologia W/Ć 30 2,5 

Praktyka ogólnopedagogiczna Pz 50 2 

 Podsuma 290 23 

Legenda: W – wykład; Ć - ćwiczenia audytoryjne; L - ćwiczenia laboratoryjne; P – projekty; WT – warsztaty;  

S – seminarium/proseminarium; Pz – praktyka zawodowa.  



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 98 

 

Nazwa zajęć/grupy zajęć Forma/formy zajęć 

Łączna liczna 

godzin zajęć 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

E.1. Przygotowanie merytoryczne   

Pedagogika społeczna W/Ć 30 3 

Pedagogika specjalna W/Ć 30 2,5 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza W/Ć 30 2,5 

Dydaktyka ogólna W/Ć 45 4 

Podstawy prawa opiekuńczego i 

rodzinnego, prawa dziecka 
W/Ć 30 3 

Patologie społeczne W/Ć 20 1,5 

Metody badań pedagogicznych W/Ć 35 3,5 

Seminarium dyplomowe S 60 11 

Diagnoza w pracy profilaktyczno-

resocjalizacyjnej 
W/Ć 40 4 

Pedagogika resocjalizacyjna W/Ć 40 4 

Prawne podstawy resocjalizacji W/Ć 35 4 

Praca profilaktyczno-resocjalizacyjna w 

środowisku otwartym 
W/Ć 30 3 

Kryminologia W/Ć 30 3 

Polityka karna i penitencjarna W/Ć 25 3 

 Podsuma 480 52 

E.2. Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne   

Warsztaty sukcesu zawodowego: Emisja 

głosu 
WT 30 2,5 

Podstawy socjoterapii W/Ć 30 3,5 

Metodyka pracy profilaktyczno-

resocjalizacyjnej 
W/Ć 70 7 

Metodyka pracy kuratora sądowego W/Ć 40 4 

Praca wychowawcy w zakładzie karnym W/Ć 30 3 

Praca wychowawcy w placówce 

resocjalizacyjnej dla nieletnich 
W/Ć 25 3 

Praca z osobami uzależnionymi W/Ć 25 3 

Podstawy arteterapii W/Ć 35 3 

Negocjacje i mediacje WT 20 2 

 Podsuma 305 31 

Praktyki zawodowe (B.3. + E.3.)   

Praktyka specjalnościowa  Pz 460 37 

RAZEM: 2060 180 

Legenda: W – wykład; Ć - ćwiczenia audytoryjne; L - ćwiczenia laboratoryjne; P – projekty; WT – warsztaty;  

S – seminarium/proseminarium; Pz – praktyka zawodowa. 

  



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 99 

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych6 

Nazwa 
programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 
realizacji 

Semestr 
Forma 

studiów 
Język 

wykładowy 

Liczba 
studentów 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 

polskimi)* 

Foreign Language 
(English) 

ćwiczenia 
laboratoryjne 

1 i 2 
studia 

stacjonarne 
angielski 2 

Select Elements of 
Psychology  

projekt 1 i 2 
studia 

stacjonarne 
angielski 1 

Philosophical Base of 
Education Theories (case 
study) 

projekt 1 
studia 

stacjonarne 
angielski 1 

Multicultural Education projekt 1 i 2 
studia 

stacjonarne 
angielski 2 

Family as an Educational 
Environment  

projekt 2 
studia 

stacjonarne 
angielski 2 

Art in Early Education 
(workshop) 

warsztaty 
i projekt  

1 
studia 

stacjonarne 
angielski 1 

Development of Technical 
Skills in Early Education 
(workshop) 

warsztaty 
i projekt  

2 
studia 

stacjonarne 
angielski 2 

Didactic Foreign 
Language Teaching 

wykład 1 
studia 

stacjonarne 
angielski 1 

Methodology of English 
Language Teaching 

wykład 
i ćwiczenia 

1 i 2 
studia 

stacjonarne 
angielski 2 

Didactic Games and Plays 
ćwiczenia 

laboratoryjne 
2 

studia 
stacjonarne 

angielski 2 

Practical Placement praktyki 1 i 2 
studia 

stacjonarne 
angielski 2 

 

 
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 

* 
Uwzględnieni studenci to obywatele Turcji i Hiszpanii, biorą udział w wymianie studentów w ramach programu Erasmus. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz 

§ 3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) 

Powyższe materiały znajdują się odpowiednio w załącznikach: 

▪ Załącznik MU1.1. Uchwała Nr 39-19 z dnia 21.05.2019 r. – Pedagogika 

▪ Załącznik MU1.2. (zał. 1) Efekty uczenia się  

▪ Załącznik MU1.3. (zał. 2) Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się 

▪ Załącznik MU1.4. (zał. 3) Plan studiów - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

▪ Załącznik MU1.5. (zał. 4) Plan studiów - PRzEPiO 

▪ Załącznik MU1.6. (zał. 5) Matryca pokrycia efektów uczenia się 

▪ Załącznik MU1.6.1. Matryca Pedagogika 2019-20 - moduły ogólne i kierunkowe  

▪ Załącznik MU1.6.2. Matryca Pedagogika 2019-20 – specjalność PRzEPiO 

▪ Załącznik MU1.6.3. Matryca Pedagogika 2019-20 – specjalność PO-W 

▪ Załącznik MU1.7. Uchwała Nr 97-19 - Pedagogika (zmiana opisu i siatki PRzEPiO) 

▪ Załącznik MU1.8. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się 

▪ Załącznik MU1.9. Plan studiów specjalność PRzEPiO (po zmianie) 

▪ Załącznik MU1.10. Plan studiów specjalność PO-W 

▪ Załącznik MU1.11. Specjalność PRzEPiO (według standardu) 

▪ Załącznik MU1.12. OPISY Pedagogika 3-letnie 2019-20 (ZIP) 

2. Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana 

jest ocena. 

Powyższe materiały znajdują się odpowiednio w załącznikach: 

▪ Załącznik MU2.1. Obsada zajęć – I rok – zima (r.a. 2019/20) 

▪ Załącznik MU2.2. Obsada zajęć – I rok – lato (r.a. 2019/20) 

▪ Załącznik MU2.3. Obsada zajęć – II rok – zima (r.a. 2019/20) 

▪ Załącznik MU2.4. Obsada zajęć – II rok – lato (r.a. 2019/20) 

▪ Załącznik MU2.5. Obsada zajęć – III rok – zima (r.a. 2019/20) 

▪ Załącznik MU2.6. Obsada zajęć – III rok – lato (r.a. 2019/20) 

▪ Załącznik MU2.7. Obsada zajęć – I-III rok (r.a. 2020/21) 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze 

roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

Powyższe materiały znajdują się odpowiednio w załącznikach: 

▪ Załącznik MU3.1. Plan zajęć – Pedagogika I rok (2019-20) 

▪ Załącznik MU3.2. Plan zajęć – Pedagogika II rok (2019-20) 

▪ Załącznik MU3.3. Plan zajęć – Pedagogika III rok (2019-20) 

▪ Załącznik MU3.4. Plan zajęć – Pedagogika I rok (2020-21) 

▪ Załącznik MU3.5. Plan zajęć – Pedagogika II rok (2020-21) 

▪ Załącznik MU3.6. Plan zajęć – Pedagogika III rok (2020-21)  
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4. Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy 

zajęć wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac 

dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku).  

Dane na ten temat znajdują się w załączniku: 

▪ Załącznik MU4.1. Kwestionariusze nauczycieli (dorobek) 2019-20 (ZIP)  

▪ Załącznik MU4.2. Kwestionariusze nauczycieli (dorobek) 2020-21 (ZIP)  

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 

w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, 

która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

W odniesieniu do tego punku raportu należy stwierdzić, że wszystkie uwagi i zalecenia, jakie pojawiły 

się w wyniku wizytacji Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej (24-25 lutego 2014 

roku), zostały podjęte z należytą starannością i uwagą oraz wdrożone w życie. W załączeniu przed-

stawiamy dokument – odpowiedź na uwagi z raportu z wizytacji PKA (Załącznik MU5.1.) 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także 

informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

Informacje o bibliotece oraz dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych znajdują się w opisie 

oraz w załącznikach do Kryterium 5 (w niniejszym Raporcie). Charakterystyka wyposażenia sal wykła-

dowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, przedstawiona została ogólnie w ww. Kryterium 

oraz – szczegółowo – w  Załączniku MU6.1. Baza dydaktyczna PUZ. 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz 

formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru: 

Wykazy tematów prac dyplomowych znajdują się w Załączniku MU7.1., uzupełnionym o wykaz 

tematów prac dyplomowych w roku 2020.  

8. Materiały uzupełniające do Załącznika 5.  „Zasady organizacji zdalnego procesu kształcenia” 

▪ Załącznik MU7.2. Ankieta (synteza danych) [ZIP]  

▪ Załącznik MU7.3. Opinia na temat kształcenia zdalnego (dyskusja środowiskowa) 
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Załącznik nr 3. Wewnętrzne Akty Prawne Uczelni, do których jest odwołanie w Raporcie  

Spis wewnętrznych aktów prawnych, do których jest odwołanie w Raporcie: 

▪ Załącznik WAP01. Strategia Rozwoju Uczelni 

▪ Załącznik WAP02. Wytyczne do tworzenia programu studiów 

▪ Załącznik WAP03. Księga Jakości PUZ (ZIP) 

▪ Załącznik WAP04. Regulamin prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość 

▪ Załącznik WAP05. Regulamin studiów PWSZ we Włocławku 

▪ Załącznik WAP06. Uchwała (liczebności grup studentów) 

▪ Załącznik WAP07. Harmonogram prac związanych z planami 2019-2020 

▪ Załącznik WAP08. Warunki tryb termin rekrutacji 

▪ Załącznik WAP09. Warunki tryb termin rekrutacji - zmiana uchwały 

▪ Załącznik WAP10. Regulamin potwierdzania efektów uczenia 

▪ Załącznik WAP11. Regulamin dyplomowania w PUZ 

▪ Załącznik WAP12. Regulamin praktyk zawodowych zajęć praktycznych i staży 

▪ Załącznik WAP13. Regulamin pracy PUZ we Włocławku 

▪ Załącznik WAP14. Statut PUZ we Włocławku 

▪ Załącznik WAP15. Polityka zatrudniania nauczycieli w PWSZ na lata 2013-2020 

▪ Załącznik WAP16. Regulamin zasad dokonywania okresowej oceny 

▪ Załącznik WAP17. Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień 

▪ Załącznik WAP18. Regulamin Rad Ekspertów 

▪ Załącznik WAP19. Fakultatywny moduł w języku angielskim 

▪ Załącznik WAP20. Uchwała (warunki kierowania Erasmus+) 

▪ Załącznik WAP21. Załączniki do uchwały w sprawie Erasmus+ 

▪ Załącznik WAP22. Dofinansowanie wyjazdów w ramach Erasmus+ 

▪ Załącznik WAP23. Regulamin (wsparcie osób niepełnosprawnych) 

▪ Załącznik WAP24. Regulamin świadczeń dla studentów 

▪ Załącznik WAP25. Powołanie komisji stypendialnej 

▪ Załącznik WAP26. Regulamin organizacji przyjmowania skarg i wniosków 

▪ Załącznik WAP27. Regulamin organizacyjny PUZ we Włocławku 

▪ Załącznik WAP28 - Zarządzenie Rektora w sprawie zapobiegania... 

▪ Załącznik WAP29 - Nowela Zarządzenia Rektora  w sprawie zapobiegania... 

▪ Załącznik WAP30 - Zarządzenie Rektora ws. organizacji zajęć 

▪ Załącznik WAP31 - Zarządzenie Rektora ws. realizacji praktyk 

▪ Załącznik WAP32 - Instrukcja w sprawie zaliczeń egzaminów dyżurów (IH PUZ) 

▪ Załącznik WAP33 - Zarządzenie Rektora w sprawie egzaminów 

▪ Załącznik WAP34 - Zarządzenie Rektora ws. regulaminu prowadzenia zajęć 
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Załącznik nr 4. Załączniki do Kryteriów 

Spis załączników do Kryteriów: 

▪ Załącznik K1_1. Związek efektów uczenia się z filarami koncepcji studiów 

▪ Załącznik K2_1. Przykładowe powiązania treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia 

▪ Załącznik K2_2. Program praktyk (O-W) 2019-20 

▪ Załącznik K2_3. Program praktyk (PRzEPiO) 2019-20 

▪ Załącznik K2_4. Rejestr porozumień dotyczących praktyk zawodowych 

▪ Załącznik K2_4A. Kopie porozumień dotyczące praktyk - PEDAGOGIKA 

▪ Załącznik K2_5. Zestawienie przedmiotów PRzEPiO wg modułów standardu 

▪ Załącznik K3_1. Sprawozdanie Pedagogika lato 18-19 

▪ Załącznik K3_2. Sprawozdanie Pedagogika zima 18-19 

▪ Załącznik K3_3. Raport - wyniki systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych 

absolwentów 

▪ Załącznik K3_4. Odpowiedzi absolwentów kierunku Pedagogika 

▪ Załącznik K3_5. Przykładowe metody sprawdzania 

▪ Załącznik K4_1. Pracownicy - zestawienie (kompetencje dorobek dydaktyczny i naukowy) 

▪ Załącznik K5_1. Pedagogika - zestawienie bibliograficzne (10-01-2020) 

▪ Załącznik K5_2. Prasa w bibliotece 

▪ Załącznik K5_3. Tytuły wykupione (Ibuk) 

▪ Załącznik K5_4. Wykaz baz danych (Biblioteka Wirtualnej Nauki) 

▪ Załącznik K6_1. Projekty w PUZ 
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Załącznik nr 5. Zasady organizacji zdalnego procesu kształcenia 

Zdalny proces kształcenia funkcjonuje w naszej Uczelni od wielu lat i oparty został – w zasadniczej 

części – na wykorzystaniu platformy Moodle. Podstawą prawną jest Regulamin prowadzenia zajęć 

dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku (Załącznik WAP04).  

Szczególne zasady organizacji zdalnego procesu kształcenia zostały opracowane w tym roku, 

w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie. Z powodu narastającego ryzyka zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 i kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, decyzją władz 

rektorskich PUZ we Włocławku zajęcia dydaktyczne, dotychczas prowadzone w sposób tradycyjny 

w murach Uczelni, zostały zawieszone 12 marca 2020 roku. O fakcie tym uczelniana społeczność 

poinformowana została komunikatem Rektora, w którym wskazano, że w miarę możliwości wszystkie 

zaplanowane zajęcia będą prowadzone online. Funkcjonująca sprawnie od wielu lat uczelniana platfor-

ma zdalnego nauczania Moodle znacznie ułatwiła natychmiastowe podjęcie realizacji zajęć online, 

dzięki czemu już od pierwszych dni udało się uniknąć zaległości w realizacji programu studiów także na 

kierunku Pedagogika. W celu uporządkowania tych działań wszyscy pracownicy prowadzący zajęcia dla 

studentów Pedagogiki na bieżąco raportowali kierownikowi Zakładu Pedagogiki w jaki sposób (z wy-

korzystaniem jakich narzędzi) wypełniają swoje obowiązki dydaktyczne. Na platformie Moodle utwo-

rzone zostały dodatkowo kursy na potrzeby dyżurów, co zapewniło studentom możliwość kontaktu 

z wszystkimi wykładowcami. 

W dniu 26 marca br. weszło w życie Zarządzenie Rektora PUZ we Włocławku stanowiące o obowiąz-

ku prowadzenia zajęć oraz weryfikacji efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształ-

cenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów (Załącznik 

WAP28 i Załącznik WAP29), a 8 kwietnia br. opublikowane zostało Zarządzenie Rektora PUZ we Wło-

cławku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji roku akademickiego 2019/2020 

(Załącznik WAP30) pozwalające dyrektorom instytutów na podjęcie decyzji o wydłużeniu terminu 

realizacji zajęć oraz przedłużeniu sesji egzaminacyjnej i sesji poprawkowej oraz Zarządzenie nr 28/20 

w sprawie realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020 (Załącznik WAP31). Na ich 

mocy Dyrektor Instytutu Humanistycznego sporządził instrukcję porządkującą zasady realizacji i ewa-

luacji procesu dydaktycznego na prowadzonych w IH kierunkach, w tym na Pedagogice (Załącznik 

WAP32). Opiekunowie praktyk studenckich na kierunku Pedagogika, w porozumieniu z kierownikiem 

zakładu oraz dyrektorem instytutu, ustalili sposób realizacji i zaliczenia ,praktyk uwzględniając indy-

widualną sytuację każdego ze studentów, co pomimo trudnych okoliczności umożliwiło wszystkim 

studentom Pedagogiki osiągnięcie założonych efektów uczenia się.  

W odpowiedzi na Rozporządzenie MNiSW z 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego oraz ustawę z dnia 9 kwietnia 

2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 

Rektor PUZ we Włocławku 24 kwietnia 2020 r. wydał Zarządzenie nr 31/20 w sprawie sposobu 

organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim 2019/20 (Załącznik WAP33). Wszystkie egzaminy 

i zaliczenia zaplanowane na semestr letni odbyły się zgodnie z procedurami z wykorzystaniem zróżni-

cowanych narzędzi, w tym: ustalenia oceny końcowej z ocen cząstkowych, esejów i innych wypowiedzi 

pisemnych, prowadzonych na Moodle testów wiedzy (quizów), egzaminów i zaliczeń ustnych prowa-

dzonych z wykorzystaniem takich narzędzi jak: BigBlueButton, MS Teams, ClickMeeting, Google Meet, 

Zoom i in.  
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Egzaminy dyplomowe na kierunku Pedagogika przeprowadzone zostały tradycyjnie w pierwszej 

połowie lipca br. z zachowaniem procedur właściwych dla reżimu sanitarnego (zmiana, dezynfekcja 

i wietrzenie sali po egzaminie każdego studenta, używanie płynów dezynfekujących dłonie oraz mase-

czek ochronnych/przyłbic i rękawiczek jednorazowych, utrzymywanie dystansu fizycznego). W ten spo-

sób proces dyplomowania udało się przeprowadzić bez zagrożenia i zakłóceń.  

W tej nadzwyczajnej sytuacji szczególnie istotne dla organizacji bieżącego funkcjonowania Uczelni 

oraz planowania jej dalszej działalności okazały się głosy najważniejszych środowisk uczelnianych: 

studentów oraz wykładowców. Celem szczegółowego rozpoznania potrzeb i oczekiwań studentów 

dyrektor Instytutu Humanistycznego opracował ankietę elektroniczną, która skierowana została do 

wszystkich studentów PUZ. Jej wyniki zaprezentowane zostały w załączniku (Załącznik MU7.2. – ZIP).  

Prorektor ds. nauczania i studentów, za pośrednictwem kierowników zakładów, zwrócił się nato-

miast do wykładowców z prośbą o określenie potrzeb oraz sformułowanie najważniejszych doświad-

czeń w zakresie zdalnego nauczania. Zestawienie opinii pracowników Zakładu Pedagogiki zaprezento-

wano w załączniku (Załącznik MU7.3.). 

W dniu 9 września br., w oparciu o wyniki przeprowadzonych w ten sposób diagnoz, Rektor PUZ 

we Włocławku wydał Zarządzenie nr 104/20 w sprawie regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (Załącznik WAP34), które w szczegółowy sposób 

reguluje hybrydową formułę, w jakiej w roku akademickim 2020/2021 będą prowadzone zajęcia 

dydaktyczne. Bezpieczeństwo i jakość nauczania to główne wyzwania w bieżącej działalności dydak-

tycznej.  

W celu zachowania bezpieczeństwa przeważająca część wykładów i ćwiczeń audytoryjnych, podczas 

których wymagana jest jednoczesna obecność znacznej liczby studentów, prowadzona będzie zdalnie 

w sposób synchroniczny (za pośrednictwem Microsoft Teams lub BigBlueButton) i uzupełniana asyn-

chronicznie (z wykorzystaniem platformy Moodle). 

Dodatkowo, aby zapewnić efektywność zajęć praktycznych, dominująca część laboratoriów, war-

sztatów i innych zajęć kształtujących umiejętności praktyczne prowadzona będzie tradycyjnie z zacho-

waniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych określonych zarządzeniem Rektora (Załącznik 

WAP28 i Załącznik WAP29). W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników Uczelni m.in. ogra-

niczono możliwość kumulacji zbyt dużej liczby osób poprzez zmniejszenie liczebności grup studenckich, 

wyznaczenie limitów miejsc w salach dydaktycznych, uruchomienie kilku, odrębnych wejść do budynku 

Uczelni.  

Uwzględniając potrzeby aklimatyzacji w Uczelni dla osób rozpoczynających studia, pierwsze godziny 

zajęć (zarówno wykładowych, jak i form aktywnych) zaplanowane zostały w formie tradycyjnej. Jako 

pierwsze zostaną przeprowadzone zajęcia z Technologii informacyjnej, mające na celu przygotowanie 

studentów do kształcenia w formie zdalnej. 

Niezależnie od tych ustaleń i przygotowań, w strukturze Uczelni działa zespół do spraw monitoro-

wania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii, który na bieżąco ocenia sytuację na terenie Uczelni 

oraz analizuje wytyczne rządowe (w tym MNiSW), by w razie zaistnienia nowych okoliczności podjąć 

stosowane działania organizacyjne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych.  
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