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 SPRAWOZDANIE  
UCZELNIANEJ KOMISJI ZAPEWNIANIA JAKO ŚCI KSZTAŁCENIA  
W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WY śSZEJ  

ZA ROK AKADEMICKI 2011_12 
 

I.  Ocena programów nauczania i procesu dydaktycznego 
W roku akademickim 2011/2012 w Uczelni przeprowadzone były, przez Polską Komisję 

Akredytacyjną, dwie oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów: zdrowie publiczne 
oraz budownictwo. Zespoły wizytujące pozytywnie oceniły realizację programów kształcenia, 
minima kadrowe oraz bazę dydaktyczną. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
przygotowało raporty pokontrolne. Po przesłaniu przez Uczelnię odpowiedzi na raport z 
wizytacji dotyczący kierunku studiów I stopnia budownictwo otrzymano  decyzję przyznającą 
akredytację na 6 lat. Uczelnia przesłała równieŜ  odpowiedź na raport z wizytacji dotyczący 
kierunku studiów I stopnia zdrowie publiczne i oczekuje na wydanie odpowiedniej decyzji. 

W dniu 16 listopada 2011 r. w siedzibie Uczelni odbyła się wizytacja akredytacyjna na 
kierunku studiów pielęgniarstwo dokonana przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa 
Medycznego. Członkowie zespołu pozytywnie ocenili jakość realizacji studiów i w dniu  
20 stycznia 2012 r. Uczelnia otrzymała Decyzję Ministra Zdrowia przyznającą akredytację 
dla kierunku pielęgniarstwo na okres trzech lat. 

Obowiązujące w roku akademickim 2011/12 plany studiów i programy nauczania są 
zgodne ze standardami kształcenia. Plany studiów przewidują określony standardami wymiar 
godzin i treści programowe dla poszczególnych przedmiotów. Treści kształcenia 
uzupełniające standardy pogłębiają wiedzę studentów z zakresu kierunku studiów i 
specjalności kształcenia. Plany zawierają zgodną z obowiązującymi przepisami ofertę 
przedmiotów do wyboru rozwijających zainteresowania naukowe i zawodowe studentów. 
Plany studiów zachowują właściwą sekwencję przedmiotów i przewidują właściwe relacje 
pomiędzy róŜnymi formami zajęć dydaktycznych. Pozytywnie zaopiniowane plany przez 
kierowników katedr oraz Parlament Studentów przyjęte zostały przez Rady Wydziałów. 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu powołał 21 stycznia br. Komisję Dydaktyczną. 

Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia w oparciu o analizę dzienników 
zajęć dydaktycznych dokonały oceny realizacji obowiązujących w roku akademickim 
2011/12 programów nauczania. Przeprowadzona ocena wykazała rzetelne prowadzenie 
dzienników przez nauczycieli akademickich oraz realizację programów nauczania na 
wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w ramach trzech wydziałów.  Zestawienie 
liczby złoŜonych dzienników zajęć dydaktycznych przez nauczycieli w roku akademickim 
2011/12 przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Liczba złoŜonych dzienników dokumentujących realizację zajęć dydaktycznych  

w roku akademickim 2011/12 
 

Lp. Jednostka organizacyjna Semestr 
zimowy 

Semestr 
letni 

Razem 

1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 125 143 268 
2. Wydział Nauk Technicznych 126 77 203 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 127 153 280 
4. Studium Języków Obcych 68 33 101 

Razem 446 406 852 
Źródło: Dział Dydaktyki. 
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Liczba złoŜonych w Dziale Dydaktyki dzienników jest niŜsza w porównaniu do 
ubiegłego roku. Jednym z podwodów takiej sytuacji jest zmniejszenie ogólnej liczby 
studentów. Pomimo braku zastrzeŜeń co do merytorycznego aspektu kontrolowanych 
dzienników zajęć dydaktycznych  naleŜy przyznać, Ŝe nie wszyscy nauczyciele zwracają 
uzupełnione dokumenty. Komisje zapewniania jakości na wszystkich wydziałach podkreślają 
dalszą potrzebę zwrócenia nauczycielom uwagi na obowiązek prowadzenia dzienników i ich 
zwrot po zakończeniu zajęć łącznie z protokołami egzaminacyjnymi. Za realizację zaleceń, co 
do usprawnienia zwrotu dzienników odpowiedzialni są dziekani, którzy w piśmie 
skierowanym na początku roku akademickiego do nauczycieli prowadzących zajęcia wskaŜą 
na wagę tego zagadnienia. 

Istotną rolę w kształceniu zawodowym odgrywają praktyki zawodowe studentów. 
Komisje dokonały oceny realizacji studenckich praktyk zawodowych w oparciu o  
dokumentację prowadzoną w ich zakresie, a takŜe o losowo wybrane do kontroli dzienniki 
praktyk. Analiza dzienników wskazuje na to, Ŝe praktyki odbywane przez studentów 
wszystkich wydziałów są prawidłowo realizowane. Analiza ta potwierdza równieŜ 
sumienność i rzetelność wypełnianych dokumentów i wypełniających je osób: studentów i 
opiekunów praktyk z zakładów pracy. Miejsca, w których realizowano praktyki były zgodne z 
kierunkami studiów oraz profilami absolwenta na poszczególnych specjalnościach 
kształcenia.  

Na postawie ankiet przeprowadzonych wśród studentów po odbyciu praktyk 
zawodowych dokonano oceny ewaluacji przebiegu praktyk zawodowych. Liczbę 
wypełnionych ankiet przedstawia tabela poniŜej.  

    
Tabela 2. Liczba przeprowadzonych ankiet nt. ewaluacji przebiegu praktyki zawodowej 

   w roku akademickim 2011/12 
 

Lp. Jednostka organizacyjna Liczba ankiet 
1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 26 
2. Wydział Nauk Technicznych 60 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 35 

Razem 121 
Źródło: Dział Dydaktyki. 

 
W ogólnej liczbie zwróconych ankiet zauwaŜa się, iŜ połowę stanowią ankiety z Wydziału 

Nauk Technicznych. Natomiast udział ankiet z pozostałych wydziałów jest na zdecydowanie 
niŜszym poziomie. Zgodnie z regulaminem studenci mogą być zwolnieni z obowiązku 
odbywania praktyk i dość często z takiej moŜliwości korzystają. Co jednak nie zmienia faktu, 
iŜ znaczna część studentów nie dokonuje oceny przebiegu swojej praktyki zawodowej.  

Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia, analizując złoŜone ankiety, 
wykazały,  Ŝe studenci podczas praktyk wykorzystywali teoretyczne wiadomości uzyskane w 
toku studiów i uczestniczyli w realizacji praktycznych zadań, mogli równieŜ zwrócić się o 
pomoc do opiekuna praktyk. Studenci mogli równieŜ obserwować procesy decyzyjne i 
wykonywać dodatkowe prace, zadania podnoszące ich umiejętności praktyczne. Czas praktyk 
to równieŜ moŜliwość weryfikacji satysfakcji z wyboru zawodu. Prawie wszyscy ankietowani 
studenci wyrazili pozytywny stosunek do wybranego zawodu. Studenci dobrze ocenili 
równieŜ wybór placówki i współpracę z kierownictwem. Studenci w dobrym stopniu 
opanowali umiejętność pracy w zespole i obsługę miejsca pracy.   
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Zalecenia:  
1. Zobowiązanie Dziekanów, w piśmie skierowanym do nauczycieli w następnym roku 

akademickim, do zwrócenia uwagi na obowiązek prowadzenia dzienników zajęć 
dydaktycznych i ich zwrot po zakończeniu zajęć łącznie z protokołami egzaminacyjnymi.  

2. Zachęcenie studentów przez Kierowników Praktyk na wydziałach do oceny ewaluacji 
przebiegu praktyki zawodowej. 

 
II. Ocena zasad dyplomowania 

Od stycznia 2011 r. Uczelnia posiada prawo do oprogramowania, zakupione od firmy 
Plagiat.pl, umoŜliwiające weryfikację prac dyplomowych pod względem nieuprawnionych 
zapoŜyczeń. Wykorzystywanie systemu na Uczelni moŜliwe jest dzięki wprowadzonym, w 
ubiegłym roku, przepisom normującym zasady jego funkcjonowania oraz zmianie przepisów 
dotyczących jakości kształcenia  - uzupełniając je o kontrolę antyplagiatową. 

Od 18 listopada 2011 roku do 4 kwietnia 2012 roku przeprowadzono na Uczelni audyt 
funkcjonowania Systemu Plagiat.pl. Po przeprowadzonej kontroli i wydaniu zaleceń 
zawartych w „Raporcie z audytu”, w dniu 9 maja 2012 r. wydano certyfikat na rok 
2012/2013. Zgodnie z przyjętymi przepisami procedurze antyplagiatowej podlegały wszystkie 
prace dyplomowe studentów, którzy kończyli studia w semestrze letnim roku akademickiego 
2010/11 i kolejnych semestrach roku akademickiego 2011/2012. Kontrolę przeprowadzali 
upowaŜnieni pracownicy Działu Spraw Studenckich będący operatorami systemu. Wyniki 
sprawdzonych prac zawiera tabela poniŜej.  

  
Tabela 3. Liczba i struktura prac dyplomowych sprawdzonych w Systemie Plagiat.pl w roku 

akademickim 2011/2012 
 
Lp. Wyszczególnienie WEiZ WNT WNoZ RAZEM 
1. Liczba prac sprawdzonych ogółem  520 117 161 798 
2. Prace niebudzące wątpliwości (szt / %) 312 / 60,0 83 / 70,9 129/80,1 523/ 65,5 

3. 
Prace budzące wątpliwość (szt / %), 
 w tym: 

208 / 40,0 34 / 29,1 32/19,9 275/ 34,5 

4. Prace dopuszczone do obrony (szt / %) 107 / 51,2 24/ 70,6 11/34,4 142 / 51,6 
5. Prace skierowane do poprawy (szt / %) 102 / 48,8 10 / 29,4 21/65,6 133 / 48,4 
6. Prace uznane za plagiat (szt / %) 0 / 0 0 / 0 0 0 / 0 

Źródło: Sprawozdanie z funkcjonowania Systemu Plagiat.pl. 
  
Jak pokazują dane zawarte w tabeli ponad 65% prac dyplomowych nie budziło 

wątpliwości pod względem ich samodzielności, przy czym zdecydowanie wyŜszy wskaźnik 
zanotowano na Wydziale Nauk o Zdrowiu (80%). Blisko 35% prac przekroczyło wartość 
referencyjną wskaźników wykorzystywanych w ocenie. W 142 pracach wykryte 
zapoŜyczenia były uprawnione i nie nosiły znamion plagiatu, w związku z powyŜszym 
promotorzy uznali prace za samodzielne i dopuścili je do obrony. W 133 pracach wykryte 
zapoŜyczenia nie nosiły znamion plagiatu, ale ich nadmierna ilość budziła wątpliwości co do 
ich merytorycznej wartości z uwagi na brak samodzielności ich autorów, w związku z 
powyŜszym prace zostały ponownie zredagowane pod kątem ograniczenia zapoŜyczeń. Nie 
wykryto w pracach zapoŜyczeń nieuprawnionych, noszących znamiona plagiatu. Nie 
stwierdzono takŜe  intencjonalnych zniekształceń tekstu, wskazujących na próbę ukrycia 
nieuprawnionych zapoŜyczeń. Kontrola antyplagiatowa niewątpliwie wpłynęła na 
podniesienie jakości prac. 

Od roku akademickiego 2010/11 zmieniono zasady przeprowadzania egzaminu 
dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo – studia pomostowe. Na podstawie stanowiska 



 4 

Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego wprowadzono obowiązek 
przygotowania i obrony pracy na egzaminie dyplomowym. Zasady przeprowadzenia 
egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo określa Regulamin przeprowadzenia 
egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo – studia licencjackie pomostowe 
zatwierdzony uchwałą nr 4/2012 z dnia 15.06.2012 r. Egzaminy dyplomowe na kierunku 
pielęgniarstwo w roku akademickim 2011/2012 odbywały się zgodnie z przyjętymi wcześniej 
procedurami a ocenę zasad dyplomowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu objęto szczególną 
troską przez Wydziałową Komisję Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Sprawozdania wydziałowych komisji wykazały, Ŝe wszystkie prace dyplomowe 
przygotowywane były pod kierunkiem nauczycieli akademickich z tytułem naukowym 
profesora, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, doktora lub magistra 
pielęgniarstwa (na kierunku pielęgniarstwo). Kierownicy katedr pozytywnie zaopiniowali 
tematy prac dyplomowych, które były zatwierdzone na posiedzeniach Rad Wydziałów.  

Komisje wydziałowe poddały szczegółowej analizie losowo wybrane prace dyplomowe. 
Analiza wykazała, Ŝe oceniane prace dyplomowe charakteryzowały się róŜnym poziomem, 
jednak wszystkie odpowiadały  warunkom określonym w zarządzeniu Rektora i spełniały 
zawarte w nim standardy jakościowe. Znaczna większość z objętych losową kontrolą prac 
licencjackich powstała w oparciu o  badania empiryczne, natomiast prace inŜynierskie miały 
charakter projektu. Oceniane prace odpowiadały na cele postawione we wstępie, posiadały  
poprawną strukturę oraz wykorzystywały aktualną, dobrze dobraną literaturę.  

Oceny analizowanych prac dyplomowych dokonali promotorzy i recenzenci wyznaczeni 
przez dziekanów spośród nauczycieli akademickich, którzy zajmują się zagadnieniami 
poruszanymi w pracach. Recenzje ocenianych prac dyplomowych miały formę pisemną i 
przygotowane były zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu Rektora. Komisje 
stwierdziły, Ŝe oceny recenzentów i promotorów były adekwatne do poziomu prac. 

Komisje zbadały równieŜ przebieg egzaminów dyplomowych składanych przed komisją 
powołaną przez dziekana. W roku akademickim 2011/12 w Collegium Mazovia 
przeprowadzono łącznie 705 egzaminów dyplomowych. Liczbę przeprowadzonych 
egzaminów na poszczególnych wydziałach przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 4. Liczba przeprowadzonych egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2011/12 
 

Semestr zimowy 
2011/12 

Semestr letni 
2011/12 Lp. Jednostka 

organizacyjna 
niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne stacjonarne 

1. 
Wydział 
Ekonomii  
i Zarządzania 

170 5 241 - 

2. 
Wydział Nauk 
Technicznych 

42 - 76 - 

3. 
Wydział Nauk  
o Zdrowiu 

35 - 141 - 

Razem 247 5 458 - 
Źródło: Dział Spraw Studenckich. 

 
Egzamin dyplomowy licencjacki i magisterski obejmował dwa pytania a egzamin 

inŜynierski trzy pytania. Jedno z pytań związane było z tematem pracy, a pozostałe 
weryfikowały wiedzę oraz umiejętności zakładane w sylwetce absolwenta – losowane z 
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opracowanej oraz podanej do wiadomości studentów listy pytań z zakresu treści kształcenia 
właściwych dla kierunku studiów. 

PoniŜej zaprezentowano rozkład ocen na dyplomie absolwentów studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych w roku akademickim 2011/12. 
 
Tabela 5. Oceny na dyplomie absolwentów Collegium Mazovia i ich struktura w roku 

akademickim 2011/12 
 

Ocena na dyplomie Jednostka 
organizacyjna 

Forma 
studiów razem dst. (3) db (4) bdb (5)  celujący (6) 

stacjonarne  5 - 5 - - 

niestacjonarne 411 23 267 121 - 

razem 416 23 272 121 - 

Wydział 
Ekonomii  
i Zarządzania 
 

struktura (%) 100,0 5,52 65,38 29,1 - 

stacjonarne  - - - - - 

niestacjonarne 118 17 78 23 - 

razem 118 17 78 23 - 

Wydział Nauk 
Technicznych 
 

struktura (%) 100,0 14,4 66,1 19,5 - 

stacjonarne  - - - - - 

niestacjonarne 176 - 27 144 5 

razem 176 - 27 144 5 

Wydział Nauk  
o Zdrowiu 

struktura (%) 100,0 - 15,3 81,9 2,8 

Razem 710 40 377 288 5 

Struktura (%) 100,0 5,6 53,1 40,6 0,7 
 Źródło: Dział Spraw Studenckich. 
 

Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia stwierdziły, Ŝe oceny na dyplomie 
ukończenia studiów są zróŜnicowane. Ponad 53% absolwentów skończyło studia z oceną 
dobrą na dyplomie. Były równieŜ oceny bardzo dobre (41%) i dostateczne (ponad 5%). Na 
Wydziale Nauk o Zdrowiu ze względu  na wartość merytoryczną i podjętą badawczą 
tematykę prac oraz doskonały przebieg egzaminu dyplomowego wystawiono pięć ocen 
celujących. 
 
Zalecenia:  
1. Zapoznanie promotorów i recenzentów, przez Kierowników Katedr, z wynikami kontroli 

losowo wybranych prac dyplomowych. 
2. Wnikliwe monitorowanie przez Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia 

jakości prac dyplomowych i sporządzanych recenzji oraz kontrolowanie przeprowadzania 
egzaminu dyplomowego.  

3. RozwaŜenie moŜliwości zastąpienia na egzaminie pytania z kierunku studiów, pytaniem z 
tematyki seminarium dyplomowego. 
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III. Ocenianie studentów 
Ocenianie studentów to kolejny, bardzo waŜny element jakości kształcenia, dlatego teŜ 

Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia szczególną uwagę zwróciły na 
weryfikację etapowych osiągnięć studentów. Dla  komisji istotne były poziom i struktura prac 
zaliczeniowych i egzaminacyjnych oraz struktura ocen z zaliczeń i egzaminów. Komisje  
pozytywnie oceniły opracowane przez nauczycieli akademickich, zamieszczone w sylabusach 
i podane do wiadomości studentów procedury oceniania uznając, Ŝe zapewniają one realizację 
zamierzonych efektów kształcenia. 

Poddane ocenie losowo wybrane prace egzaminacyjne, zaliczeniowe oraz prace kontrolne 
na prowadzonych w ramach wydziałów kierunkach studiów wykazały, iŜ podobnie jak w roku 
ubiegłym, na Wydziale Ekonomii i Zarządzania niewielu nauczycieli wywiązało się z 
obowiązku składania prac po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.  

Analiza tematów egzaminacyjnych i zaliczeniowych z przedmiotów objętych kontrolą 
pozwala stwierdzić, Ŝe były one dobrze przygotowane, umoŜliwiały weryfikację i ocenę 
etapowych osiągnięć studentów. Analizowane prace były starannie i dokładnie sprawdzone 
oraz ocenione. Nierzadko na pracach znajdowały się uwagi wykładowców. Część nauczycieli 
omawiała prace ze studentami w ramach konsultacji. Wydziałowe Komisje Zapewnienia 
Jakości Kształcenia zbadały takŜe strukturę ocen z losowo wybranych zaliczeń i egzaminów. 
Komisje zwróciły szczególną uwagę na metodykę i technikę oceniania, przy czym zasadnicze 
znaczenie miało powiązanie oceny z przedmiotem, a szczególnie jego stopniem trudności. 
Dokonano takŜe porównania ocen stawianych przez róŜnych nauczycieli z tego samego 
przedmiotu oraz ocen z zaliczenia i egzaminu.   

Przeprowadzona analiza pokazała, Ŝe w przewaŜającej większości egzaminów i zaliczeń 
uwzględniany był stopień opanowania wiedzy i cała skala ocen przewidziana w regulaminie 
studiów. Wydziałowe komisje odnotowały znaczną poprawę w zakresie rzetelności 
wystawiania ocen. Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania stwierdzono pojedyncze przypadki 
zawyŜania lub zaniŜania ocen, część nauczycieli nie wykorzystywała całej skali ocen (np. 
brak było ocen połówkowych).  

Komisje oceniły takŜe składane przez nauczycieli po zakończeniu semestru sprawozdania 
z realizacji zajęć kontrolowanych, które dotyczyły wyłącznie przedmiotów 
specjalnościowych. Wybrane losowo do oceny sprawozdania pokazały, Ŝe są one sporządzane 
rzetelnie, z naleŜytą starannością.  

W roku akademickim 2011/12 znaczna większość nauczycieli akademickich korzystała z 
Systemu IWO (Internetowe Wprowadzanie Ocen https://iwo.wsfiz.siedlce.pl/) System 
zapewnia studentom szybki dostęp do informacji o ocenach i ułatwia pracę w Dziale Spraw 
Studenckich.  
 
Zalecenia:  
1. Przypomnienie, przez Kierowników Katedr, wykładowcom o obowiązku składania prac 

zaliczeniowych i egzaminacyjnych po zakończeniu sesji egzaminacyjnej w Dziale 
Dydaktyki. 

2. Przeprowadzenie rozmów Kierowników Katedr z nauczycielami stosującymi zarówno 
zawyŜony jak i zaniŜony system oceniania, do uwzględniania rzeczywistych osiągnięć 
studenta w odniesieniu do realizowania zakładanych efektów  

3. Monitorowanie, przez wydziałowe komisje, systemu weryfikacji etapowych osiągnięć 
studentów po kaŜdej sesji egzaminacyjnej. 

4.  Upowszechnianie, przez Sekretarzy Katedr, internetowego wprowadzania ocen (IWO) 
przez nauczycieli. 
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IV. Ocena działań związanych z zapewnieniem jakości kadry naukowo-dydaktycznej 
W roku akademickim 2011/12 w Collegium Mazovia zatrudnionych zostało 7 nauczycieli 

akademickich, w tym 5 samodzielnych pracowników nauki. Wszyscy nauczyciele przed 
zatrudnieniem zostali pozytywnie zaopiniowani przez  Rady Wydziałów.  

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
wydziałach, zarówno na umowę o pracę jak i na podstawie umów cywilno-prawnych, 
poddawane były hospitacjom. Po rozpoczęciu zajęć w semestrze kierownicy katedr 
sporządzili harmonogram hospitacji zajęć, z którym zapoznawani byli wykładowcy i 
asystenci. Hospitację zajęć prowadzonych w formie wykładów przeprowadzali kierownicy 
katedr, dziekan, a w przypadku ćwiczeń równieŜ wykładowcy przedmiotu. Ocena 
hospitowanych zajęć dokonywana była w protokołach z hospitacji zajęć dydaktycznych. 
Liczbę przeprowadzonych hospitacji przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 6. Liczba przeprowadzonych hospitacji w roku akademickim 2011/12 
 

Lp. Jednostka organizacyjna Liczba hospitacji 
1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 36 
2. Wydział Nauk Technicznych 28 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 23 
4. Studium Języków Obcych 7 

Razem 94 
Źródło: Dział Dydaktyki. 

 
Losowo wybrane protokoły z hospitacji zajęć dydaktycznych były analizowane przez 

Wydziałowe Komisję Zapewniania Jakości Kształcenia. Komisje stwierdziły, Ŝe hospitujący 
zajęcia w większości przypadków dobrze i bardzo dobrze ocenili poziom prowadzonych zajęć 
pod względem merytorycznym. Realizowane przez wykładowców tematy były zgodne z 
programami i rozkładami zajęć. Nauczyciele, w ocenie hospitujących, wyczerpująco 
omawiali problematykę dotyczącą realizowanych tematów prezentując wysoki poziom 
merytoryczny. Dobre i bardzo dobre noty nauczyciele otrzymali równieŜ za metodykę 
prowadzenia zajęć. Treść zajęć umiejętnie rozkładano w czasie, nierzadko nawiązywano do 
wcześniej zrealizowanego materiału. Na większości zajęć wykorzystywano pomoce 
dydaktyczne - na wykładach rzutniki pisma, rzutniki multimedialne i komputery – na 
ćwiczeniach komputery, ekspozycje materiałów budowlanych i minerałów, eksperymenty 
laboratoryjne. Wszyscy nauczyciele poprawnie prowadzili dzienniki zajęć dydaktycznych. 
Nieco niŜej hospitujący ocenili dyscyplinę zajęć.  

Niektórzy prowadzący zajęcia umieszczają materiały dydaktyczne do wykładów i 
ćwiczeń na serwerze uczelnianym, który przez Internet jest dostępny wszystkim 
zainteresowanym studentom. 

Po zakończeniu zajęć w semestrze zimowym wśród studentów Collegium Mazovia 
przeprowadzone były anonimowe ankiety oceny wykładowców. Liczbę ocenionych 
nauczycieli przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 7. Liczba ocenionych nauczycieli przez studentów w roku akademickim 2011/12 

Lp. Jednostka organizacyjna Liczba nauczycieli 
1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 42 
2. Wydział Nauk Technicznych 21 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 44 

Razem 74 
Źródło: Dział Dydaktyki. 
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Wyniki oceny nauczycieli przez studentów udostępnione były przez kierowników katedr 

zatrudnionym nauczycielom. Były one takŜe przedmiotem oceny Wydziałowych Komisji 
Zapewnienia Jakości Kształcenia. Wszyscy nauczyciele otrzymali pozytywne oceny. Na 
Wydziale Ekonomii i Zarządzania 23 nauczycieli uzyskało średnią ocen powyŜej 4,5, przy 
czym nikt nie uzyskał oceny poniŜej 3,5. Studenci lepiej ocenili nauczycieli Wydziału Nauk o 
Zdrowiu. Średnią ocen powyŜej 4,5 uzyskało 35 z 44 ocenionych nauczycieli. NajniŜsze noty 
otrzymali nauczyciele zatrudnieni na Wydziale Nauk Technicznych, tylko 9 na 21 ocenianych 
nauczycieli uzyskało noty powyŜej 4,5 oraz jedna osoba otrzymała średnią ocen poniŜej 3,5. 
 
Tabela 8. Wyniki oceny nauczycieli przez studentów w roku akademickim 2011/12 
 

Ocena końcowa 
(liczba osób) 

Lp. Jednostka organizacyjna Liczba 
nauczycieli Średnia 

ocen 
< 3,5 

Średnia 
ocen 

3,5-4,5 

Średnia 
ocen 
> 4,5 

1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 42 0 19 23 
2. Wydział Nauk Technicznych 21 1 11 9 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 44 1 5 35 

Razem 107 2 35 67 
Źródło: Dział Dydaktyki. 
 
Analizując oceny wystawione w 10 kategoriach komisje stwierdziły, Ŝe studenci 

najwyŜsze noty stawiali za: punktualność rozpoczęcia zajęć, terminowość przeprowadzenia 
zaliczeń i kulturę osobistą. NajniŜsze oceny nasi nauczyciele otrzymali za: wykorzystywanie 
pomocy dydaktycznych i moŜliwość konsultacji. 

W ramach doskonalenia umiejętności dydaktycznych w roku akademickim 2011/12 
Collegium Mazovia kontynuowało szkolenia dla nauczycieli akademickich. Szkolenia 
prowadzone były w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Rozwój potencjału dydaktycznego WyŜszej 
Szkoły Finansów i Zarządzania Siedlcach”. W ramach działania 4 - Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli akademickich w okresie od października do listopada 2011 roku 
przeprowadzono: 
• 40 godzinne szkolenia 67 nauczycieli z Technik multimedialnych w dydaktyce, tj. 

prezentacje multimedialne, e-lerning, obraz i wideo oraz Internet w dydaktyce. 
• 22 godzinne szkolenia 31 nauczycieli z Grafiki komputerowej, tj. grafika komputerowa w 

dydaktyce oraz Photoshop. 
• 90 godzinne szkolenia 60 nauczycieli z certyfikacją ECCC, tj. edycja dokumentów, 

obliczenia arkuszowe, Multimedia, praca z dokumentami. 
Przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym kierownicy katedr sporządzili 

obciąŜenia dydaktyczne na rok akademicki 2011/12 z uwzględnieniem merytorycznych 
kwalifikacji ocenionych na podstawie dorobku naukowego i preferencji nauczycieli 
akademickich. Szczególną uwagę zwracano na to aby osoby zgłoszone do minimum 
kadrowego miały obciąŜenia określone w rozporządzeniu  Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki 
organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia 
(Dz. U. Nr 144, poz. 1048) oraz na to aby obsada zajęć dydaktycznych była zgodna z 
faktycznym i deklarowanym dorobkiem naukowym.  
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Wraz z zakończeniem roku 2011/12 nauczyciele akademiccy w ankiecie ewaluacji 
poziomu satysfakcji nauczycieli ze współpracy z uczelnią ocenili działalność uczelni i jej 
wpływ na pracę. Liczbę przeprowadzonych ankiet przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 9. Liczba nauczycieli akademickich oceniających działalność uczelni  

w roku akademickim 2011/12 
 

Lp. Jednostka organizacyjna Liczba nauczycieli 
1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 19 
2. Wydział Nauk Technicznych 39 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 11 
4. Studium Języków Obcych 11 

Razem 80 
Źródło: Dział Dydaktyki. 

 
Wyniki ankiet pokazały wysoką ocenę organizacji zajęć dydaktycznych. Podobnie 

oceniono: zasady planowania obciąŜeń, organizację roku akademickiego, a takŜe rozkłady 
zajęć. Nauczyciele dość dobrze ocenili zasoby do nauki, tj. wyposaŜenie sal w pomoce 
dydaktyczne, warunki lokalowe, zasoby biblioteki i czytelni a takŜe pracę administracji i 
obsługi. Przedmiotem oceny były takŜe obowiązujące w Collegium Mazovia zasady i 
procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, które nauczyciele ocenili średnio. 
Nauczyciele akademiccy są  zachęcani i motywowani przez władze uczelni do rozwoju 
naukowego i dydaktycznego. Uczelnia umoŜliwia nauczycielom prowadzenie badań 
naukowych i udział w konferencjach naukowych. Nauczyciele mają moŜliwość publikowania 
swoich prac w wydawnictwie Collegium Mazovia. Ankietowani  ocenili współpracę z 
Uczelnią jako spełniającą ich oczekiwania.  
 
Zalecenia:  
1. Monitorowanie prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz udzielanych konsultacji przez 

nauczycieli akademickich.  
2. Zachęcenie nauczycieli do korzystania w większym zakresie z pomocy dydaktycznych.  
3. Wprowadzenie systemu motywującego nauczycieli akademickich do lepszej pracy 

naukowej i dydaktycznej, np. poprzez stypendia naukowe, nagrody pienięŜne i rzeczowe 
dla nauczycieli osiągających najlepsze wyniki w pracy ze studentami. 

 
 
V. Ocena działań w zakresie uzupełnienia zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla 
studentów 
 

Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów uzupełniane są w oparciu o ankietę 
przeprowadzaną przed rozpoczęciem zajęć w semestrze wśród wykładowców dotyczącą 
zapotrzebowania na publikacje ułatwiające studentom zdobycie wiedzy i umiejętności, które 
powinny znaleźć się w zasobach biblioteki i czytelni. Nauczyciele w ankiecie zgłaszają 
równieŜ zapotrzebowanie dotyczące wyposaŜenia sal wykładowych, ćwiczeniowych i 
laboratoriów. Zasoby do nauki uzupełniane były równieŜ w oparciu o zgłaszane 
indywidualnie przez nauczycieli zapotrzebowanie do kierowników katedr, kierownika 
administracji i kierownika biblioteki. Poza tym Rada Wydziału Nauk Technicznych podjęła 
uchwałę dotyczącą rozwoju bazy materialnej na wydziale. Uchwała wskazuje potrzebę 
doposaŜenia laboratoriów: fizycznego, chemicznego, wytrzymałości materiałów, geotechniki 
i geodezji, materiałów budowlanych oraz grafiki inŜynierskiej (CAD).  
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W roku akademickim 2011/12 prowadzono liczne prace adaptacyjne mające na celu 
przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb dydaktyki. Obecnie Collegium Mazovia dysponuje 
lokalami zapewniającymi odpowiednie warunki do efektywnej nauki dla ponad 2013 
studentów (ogółem ok. 5511 m² powierzchni uŜytkowej). Na tę powierzchnię składa się 
kompleks dwóch budynków dydaktycznych (tabela poniŜej). 
 

Tabela 10. Baza dydaktyczna Uczelni 
 

Budynek 
Powierzchnia 

budynku ogółem 
Rodzaj 

pomieszczenia 
Liczba sal 

dydaktycznych 

Liczba 
miejsc 
ogółem 

Sale wykładowe 7 862 
Sale ćwiczeniowe 9 334 

Laboratoria 5 146 

Pracownie 
dydaktyczne 

5 155 
A 18 163 m² 

Pracownie 
komputerowe 

4 102 

Sale wykładowe 1 126 
B  1198 m² 

Sale ćwiczeniowe 13 363 
Razem 19 361 m²   44 2088 

 Źródło: Dział Administracji. 
 
Budynek A połoŜony na działce wielkości 4 950 m2  ma charakter dydaktyczno-

administracyjny. W budynku oprócz sal dydaktycznych i części administracyjno-biurowej 
Uczelni, zlokalizowane jest Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W budynku A funkcjonuje 29 pomieszczeń do nauczania, w tym 7 sal wykładowych, 9 
sal ćwiczeniowych, 9 pracowni i 5 laboratoriów. 

Sale wykładowe oznaczone numerami: A1-007 (na 124 miejsca), A2-011 (na 142 
miejsca),  A3-014 (na 142 miejsca), A3-015 (na 142 miejsca), A3-016 (na 70 miejsc), A4-006 
(na 96 miejsc) oraz A4-023 (na 146 miejsc) wyposaŜone są w sprzęt nagłaśniający, projektory 
oraz ekrany. 

Sale ćwiczeniowe o numerach: A2-020, A3-013, A3-018, A3-020, A3-021, A4-008, A4-
009, A4-021, A4-026 (z liczbą miejsc od 24 do 60 kaŜda) wyposaŜone są w sprzęt 
nagłaśniający, podłączenie do Internetu, komputer stacjonarny wraz z projektorem 
multimedialnym, w kaŜdej z sal jest  moŜliwość korzystania z rzutników pisma. 

Pracownie rysunku i rzeźby A0-22 (na 15 miejsc), geologii A2-015 (na 30 miejsc), 
geodezji A2-016 (36), biologii i ekologii A3-007 (32) oraz  zdrowia publicznego i 
pielęgniarstwa A3-010 (42) wyposaŜone są w sprzęt specjalistyczny oraz zestawy 
komputerowe wraz z projektorem multimedialnym, dostępem do sieci internetowej.  

W budynku znajdują się 3 laboratoria budowlane (A1-050 (30), A0-039 (30)  – 
laboratorium materiałów budowlanych i A1-051 (30) laboratorium wytrzymałości 
materiałów), laboratorium chemiczne (A2-013 – na 32 miejsca) oraz laboratorium fizyczne 
(A2-017 – na 24 miejsca). Internet bezprzewodowy (Wifi) obejmuje swoim zasięgiem cały 
budynek A. 

Trzy pracownie komputerowe (A2-014, A3 – 021, A4-007, A4-022) łącznie wyposaŜone 
są w 102 stanowiska komputerowe oraz 4 stanowiska dla wykładowców, dysponują takŜe 
projektorami multimedialnymi. Wszystkie komputery pracują w sieci z wydzielonym 
serwerem oferującym usługi dla studentów i nauczycieli (składowanie i udostępnianie plików, 
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poczta elektroniczna, WWW, zdalny dostęp). Komputery pracują pod kontrolą systemu MS 
Windows XP Professional. WyposaŜone są między innymi w pakiet biurowy Microsoft 
Office 2003 Professional, środowiska programistyczne (Turbo Pascal, Borland Delhi, Visual 
Studio), system wirtualizacji Virtual PC 2007, oprogramowanie wraz z czytnikami do obsługi 
podpisu elektronicznego proCertum SmartSign, program do projektowania i kreślenia 
AutoCAD 2009 PL, program metody elementów skończonych NASTRAN FX, 
oprogramowanie do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami CDN OPTIMA oraz 
inne niezbędne oprogramowanie. Studenci mają moŜliwość wykonywania wydruków 
monochromatycznych i kolorowych.  

Budynek jest przystosowany do komunikacji dla osób niepełnosprawnych, posiada 
platformę schodową słuŜącą wyłącznie do transportu osób niepełnosprawnych, nowoczesną 
windę oraz odpowiednio przystosowane toalety. 

Wkrótce zostanie rozpoczęta realizacja budowy głównego wejścia do budynku wraz z 
nową klatką schodową.  

Przy ul. Sokołowskiej 161B połoŜony jest drugi budynek dydaktyczny określany jako 
budynek B, usytuowany na działce o powierzchni 3031 m2. Znajduje się w nim 14 
pomieszczeń dydaktycznych w tym jedna sala wykładowa B101 (dysponująca 122 miejscami) 
wyposaŜona w nagłośnienie, rzutnik multimedialny z zestawem komputerowym i ekranem, 
13 sal ćwiczeniowych (B-110, B-201A, B-201B, B-202, B-205, B-206, B-207, B-301A, B-
301B, B-303, B-305, B-306, B-307). Sale ćwiczeniowe wyposaŜone są standardowo w 
rzutniki pisma oraz ekrany i mogą pomieścić od 16 do 36 studentów. Ekrany pozwalają na 
zastosowanie w trakcie zajęć projektorów multimedialnych, które wraz z laptopami są do 
dyspozycji prowadzących zajęcia dydaktyczne (budynek B dysponuje 2 takimi zestawami). 

Uczelnia jest dobrze wyposaŜona w sprzęt i pomoce naukowe. Posiada pełne 
wyposaŜenie w meble i ławki szkolne – w tym, w znacznej części z opuszczanymi 
siedziskami i pulpitami. Umeblowanie jest nowe i posiada odpowiednie atesty oraz 
certyfikaty. 

Wszystkie stanowiska pracy w Uczelni, gdzie jest to celowe i uzasadnione, zostały 
skomputeryzowane i połączone w sieć, wyposaŜone w oprogramowanie zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Na dzień dzisiejszy wyposaŜenie komputerowe naleŜy uznać za 
wystarczające. Dzięki zakupom sprzętu i oprogramowania w ostatnim okresie Uczelnia 
posiada najnowocześniejsze produkty, zarówno programy uŜytkowe jak i edukacyjne.  

Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe Uczelnia w oparciu o własną bazę lokalową dysponuje 
łącznie 2059 miejscami dydaktycznymi, z czego w budynku A – 1598, w budynku B – 482. 
Collegium Mazovia posiada łącznie 403 stanowisk dydaktycznych w 9 pracowniach i 5 
laboratoriach. 

Uczelnia dysponuje ponadto duŜą liczbą środków audio-wizualnych w postaci 
projektorów multimedialnych z zestawami komputerowymi, rzutników obrazów, 
magnetowidów, odtwarzaczy CD i kserokopiarek, które wspierają proces dydaktyczny. 

Biblioteka Collegium Mazovii mieści się na pierwszym poziomie w budynku A. 
Wyodrębnione są w niej pomieszczenia wypoŜyczalnia, czytelni z 71 miejscami oraz 
magazyn. 

Zasoby biblioteczne odzwierciedlają profil kształcenia w Uczelni i odpowiadają 
prowadzonym kierunkom i specjalnościom. Literatura głownie zgromadzona jest w języku 
polskim, chociaŜ są takŜe ksiąŜki obcojęzyczne, np. w języku angielskim, francuskim, 
rosyjskim. Księgozbiór wzbogacany jest o pozycje z dziedzin pokrewnych i wydawnictwa 
interdyscyplinarne, ponadto w Bibliotece dostępne są ksiąŜki popularnonaukowe, słowniki, 
leksykony, encyklopedie, roczniki statystyczne. Systematycznie gromadzone są wydawnictwa 
Urzędu Rady Ministrów: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Ministerstwa 
Finansów, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
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Obecnie zgromadzonych jest 25 200  woluminów, 558 dokumentów w postaci 
elektronicznej (CD), 23 dokumenty wydane jako kasety magnetofonowe i video. Księgozbiór 
znajdujący się w bibliotece opracowywany jest w systemie komputerowym PATRON. 

Czytelnia posiada 22 stanowiska komputerowe, dzięki którym uŜytkownicy mogą 
korzystać ze stałego łącza internetowego, doskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi 
komputera, pisać prace semestralne oraz końcowe prace dyplomowe. Sieć komputerowa w 
czytelni umoŜliwia studentom takŜe drukowanie i skanowanie.  

W czytelni moŜna skorzystać z 92 tytułów czasopism wydawanych w tradycyjny sposób 
(w formie papierowej) oraz 56 czasopism ogólnodostępnych w wersji elektronicznej w języku 
polskim, 27 czasopism w wersji elektronicznej w języku angielskim, 10 czasopism  w wersji 
elektronicznej w języku niemieckim i 4 czasopisma  w wersji elektronicznej w języku 
francuskim. Ponadto w bibliotece umoŜliwiono dostęp do elektronicznych źródeł informacji 
min. baz w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, e-Publikacji Nauki Polskiej, Federacji 
Bibliotek Cyfrowych, Wirtualnej Biblioteki InŜyniera, BazTol (Polskie zasoby sieciowe z 
zakresu nauk technicznych). 

Udostępnianych jest teŜ kilka płatnych serwisów: Serwis Prawno-Pracowniczy, 5 
czasopism bankowych, 6 czasopism wydawnictwa GOFIN, została takŜe stworzona 
elektroniczna tekstowa baza własna prac dyplomowych obronionych na Uczelni. 

Stała współpraca z wydawnictwem Wolters Kluwer daje naszym studentom moŜliwość 
otrzymania indywidualnych kart elektronicznych, przy pomocy których mają dostęp do 
serwisu LEX.  

Biblioteka Collegium Mazovia zarejestrowana jest jako uczestnik Konsorcjum EBSCO 
dzięki czemu studenci i pracownicy naszej Uczelni mają bezpłatny dostęp online do baz 
pakietu podstawowego oferowanego w ramach zawartej umowy.  

Trwają czynności finalne zmierzające do umoŜliwienia korzystania z serwisu Epne.pl. 
Serwis ten jest produktem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i prowadzony 
jest przez WyŜszą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku. Ideą tego serwisu jest popularyzacja 
recenzowanych prac polskich naukowców w postaci cyfrowej z moŜliwością wydruku.  
 
Tabela 11. Liczba ankiet oceniających działalność dydaktyczną i organizacyjną uczelni  

przez starostę grupy w roku akademickim 2011/12 
 

Lp. Jednostka organizacyjna Liczba ankiet 
1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 20 
2. Wydział Nauk Technicznych 17 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 12 

Razem 49 
Źródło: Dział Dydaktyki. 

 
Po zakończeniu zajęć w roku akademickim wśród starostów przeprowadzono ankietę 

mającej na celu zbadanie i ocenę działalności dydaktycznej i organizacyjnej Uczelni (liczbę 
zebranych ankiet zawiera tabela powyŜej).  

Przeprowadzona analiza pokazała, Ŝe starości grup bardzo wysoko ocenili przebieg sesji 
egzaminacyjnej oraz organizację roku akademickiego. Nieco niŜej oceniono: przygotowanie 
uczelni do rozpoczęcia roku akademickiego oraz moŜliwość konsultacji z wykładowcami a 
takŜe tygodniowe rozkłady zajęć. Bardzo dobrze oceniona została praca administracji, a 
najniŜszą ocenę otrzymał bar studencki. Wielu starostów zgłaszało równieŜ swoje uwagi w 
pytaniach otwartych wskazując co naleŜy zmienić oraz co moŜna wyróŜnić. Większość 
propozycji dotyczyła usprawnienia dydaktyki.  
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Zalecenia:  
1. Objęcie nadzorem Wydziałowych Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia procesu 

realizacji zgłaszanego przez nauczycieli zapotrzebowania na uzupełnienie zasobów do 
nauki. 

2. Uwzględnienie, przez Dziekanów, Kierowników Katedr oraz Kierownika Działu 
Dydaktyki, uwag starostów mających na celu podniesienie jakości kształcenia w kolejnym 
roku akademickim.  

 
VI. Ocena efektów kształcenia na rynku pracy 
 

Oceny kariery zawodowej i efektów kształcenia na rynku pracy  dokonano na podstawie 
ankiet, którą wypełnili   absolwenci Uczelni. Liczbę otrzymanych ankiet z poszczególnych 
wydziałów obrazuje tabela poniŜej.  
 
Tabela 12. Liczba ankiet oceniających karierę zawodową i efekty kształcenia na rynku pracy  

przez absolwentów w roku akademickim 2011/12 
 

Lp. Jednostka organizacyjna Liczba ankiet 
1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 87 
2. Wydział Nauk Technicznych 60 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 135 

Razem 282 
Źródło: Dział Dydaktyki. 
 

 Do działu Dydaktyki dostarczono 282 ankiety. Jest to poziom zbliŜony do roku 
ubiegłego. Przy czy zdecydowanie najlepiej rozpoznano sytuację (chociaŜby ze względu na 
liczbę dostarczonych ankiet) absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu.  

Ze względu na niestacjonarny tryb studiów jaki Uczelnia realizuje od czterech lat,  
prawie wszyscy  absolwenci pracowali podczas studiów. W przewaŜającej grupie byli to 
pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, zdecydowanie mniejszej – 
określony.  Tylko nieliczni prowadzili własną działalność gospodarczą. 

Analiza wpływu studiów na przebieg kariery zawodowej pokazała, Ŝe ukończenie 
studiów dla grupy absolwentów wiązało się ze zmianą miejsca pracy, dla części z nich z  
awansem zawodowym, a takŜe wzrost zarobków na dotychczas zajmowanym stanowisku. 
Ponad 1/3 wraz z ukończeniem studiów odczuła stabilizację zatrudnienia, niewielki odsetek 
absolwentów załoŜył własne firmy. 

Oceniając wpływ przydatności studiów absolwenci określili j ą jako duŜą, bardzo duŜą lub 
jako średnią. Tylko nieliczni uznali ją za słabą bądź bardzo słabą. 

Na pytanie o formy kontynuacji nauki ponad połowa absolwentów wyraziła chęć 
studiowania na studiach magisterskich, znaczna część na róŜnego rodzaju kursach, niewielki 
odsetek na studiach podyplomowych oraz na drugim fakultecie. ZauwaŜa się i jest to 
znaczące, Ŝe absolwenci nie zadowalają się tym, co juŜ osiągnęli, lecz pragną zdobywać 
dalszą wiedzę. Istotnym wydaje się fakt, iŜ podejmując decyzje  rozwaŜają swoją macierzystą 
Uczelnię.  

Bardzo duŜa grupa absolwentów jest zainteresowana, organizacją przez  Uczelnię kursów 
i szkoleń specjalistycznych. Chcieliby oni otrzymywać regularne informacje o Uczelni i jej 
edukacyjnych przedsięwzięciach, blisko połowa zadeklarowała chęć przynaleŜności do klubu 
absolwentów Uczelni.  



 14 

Absolwenci wyraŜają pozytywną opinię o Uczelni i nadal chcą utrzymywać z nią kontakt. 
Doceniają  Uczelnię za poziom i jakość kształcenia. Znaczna większość respondentów bardzo 
wysoko i wysoko oceniła jakość kształcenia. Niewielu z nich oceniło jakość kształcenia jako 
średnią, zaś nikt jako niską i bardzo niską.  
 
Zalecenia:  
1. Wspieranie absolwentów na rynku pracy poprzez zintensyfikowanie działań Biura Karier. 
2. Zachęcenie absolwentów do wypełniania ankiet oceniających karierę zawodową i efekty 

kształcenia na rynku pracy.  
3. Organizowanie kursów i szkoleń dla absolwentów uczelni.  
4. Informowanie absolwentów o rozwoju Uczelni i podejmowanych przez nią nowych 

przedsięwzięć.  
5. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Klubu Absolwenta Uczelni. 
6. Zebranie opinii pracodawców nt. jakości kształcenia i potrzeb rynku pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

W imieniu Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia  

Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia 

 

Dr BoŜena Piechowicz 

 

Siedlce, dn. 5 października 2012 r. 


