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

ZA ROK AKADEMICKI 2009/2010 
 
 
 

I.  Ocena programów nauczania i procesu dydaktycznego 
 

Obowiązujące od roku akademickiego 2009/10 plany studiów i programy nauczania są 
zgodne ze standardami kształcenia dla prowadzonych na wydziałach kierunków studiów. 
Plany 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.  

W semestrze letnim na Wydziałach Ekonomii i Zarządzania oraz Nauk o Zdrowiu 
podjęto prace związane z uruchomieniem nowych specjalności w ramach prowadzonych 
kierunków studiów i poziomów kształcenia. Celem działań było poszerzenie oferty 
dydaktycznej uczelni. Propozycje specjalności konsultowane były z przedstawicielami władz 
lokalnych oraz biznesu. Nowa oferta będzie dotyczyła studentów, którzy rozpoczną 
kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2010/11. 

Ocena realizacji obowiązujących w roku akademickim 2009/10 programów nauczania 
sporządzona została przez Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia w oparciu 
o analizę dzienników zajęć dydaktycznych. Przeprowadzona ocena pokazała rzetelne 
prowadzenie dzienników przez nauczycieli akademickich oraz realizację programów 
nauczania na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w ramach trzech wydziałów.  
PoniŜej przedstawiono liczbę złoŜonych dzienników zajęć dydaktycznych przez nauczycieli w 
roku akademickim 2009/10. 

 
Tabela 1. Liczba złoŜonych dzienników dokumentujących realizację zajęć dydaktycznych  

w roku akademickim 2009/10 
 

Lp. Jednostka organizacyjna Semestr 
zimowy 

Semestr 
letni 

Razem 
 

1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 113 90 203 
2. Wydział Nauk Technicznych 88 83 171 
3.  Wydział Nauk o Zdrowiu 112 106 218 
4.  Studium Języków Obcych 64 56 120 

Razem 377 335 712 
Źródło: Dział Dydaktyki 

 
ChociaŜ liczba złoŜonych w Dziale Dydaktyki dzienników jest wyŜsza w porównaniu do 

ubiegłego roku, to są jeszcze nauczyciele, którzy nie zwracają uzupełnionych dokumentów. 
Komisje zapewniania jakości na wydziałach podkreślają dalszą potrzebę zwrócenia 
nauczycielom uwagi na obowiązek prowadzenia dzienników i ich zwrot po zakończeniu zajęć 
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łącznie z protokołami egzaminacyjnymi. Postulat ten będzie zrealizowany w piśmie 
dziekanów skierowanym do nauczycieli prowadzących zajęcia. 

Komisje wydziałowe pozytywnie oceniły realizację studenckich praktyk zawodowych i 
dokumentację prowadzoną w ich zakresie w oparciu o losowo wybrane do kontroli dzienniki 
praktyk oraz na podstawie analizy wyników ankiety dotyczącej ewaluacji przebiegu praktyk. 
Analiza dzienników pokazała, Ŝe praktyki odbywane przez studentów wszystkich wydziałów 
realizowane są prawidłowo. Oceniane dzienniki praktyk wypełnione były sumiennie, z 
naleŜytą starannością zarówno przez studentów jak i opiekunów praktyk z zakładów pracy. 
Miejsca realizacji praktyk były zgodne z kierunkami studiów oraz profilami absolwenta 
realizowanych specjalności kształcenia.  

Oceny ewaluacji przebiegu praktyk zawodowych dokonano w oparciu o ankietę 
przeprowadzoną wśród studentów po odbyciu praktyk zawodowych. Liczbę zebranych ankiet 
przedstawia tabela poniŜej. Uwagę komisji uczelnianej zwróciła mała liczba ankiet 
oceniających przebieg praktyki na Wydziałach Ekonomii i Zarządzania i Nauk Technicznych 
orz brak ankiet z Wydziału Nauk o Zdrowiu.. Wprawdzie część studentów jest zwalnianych z 
obowiązku odbycia praktyki, to porównanie liczby ankiet z liczbą studentów sugeruje, Ŝe 
znaczna część studentów nie ocenia przebiegu swojej praktyki zawodowej. Analiza wyników 
złoŜonych ankiet przeprowadzona przez Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości 
Kształcenia pokazała, 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 dobrze ocenili wybór placówki i 
współpracę z kierownictwem. Studenci w dobrym stopniu opanowali umiejętność pracy w 
zespole i obsługę miejsca pracy.   

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

   w roku akademickim 2009/10. 
 

Lp. Jednostka organizacyjna Liczba ankiet 
 

1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 31 
2. Wydział Nauk Technicznych 17 
3.  Wydział Nauk o Zdrowiu 4 

Razem 52 
Źródło: Dział Dydaktyki 

 
Zalecenia:  
1. Dziekani powinni zwrócić nauczycielom uwagę na obowiązek prowadzenia dzienników 

zajęć dydaktycznych i ich zwrot po zakończeniu zajęć łącznie z protokołami 
egzaminacyjnymi w piśmie skierowanym do nauczycieli w następnym roku akademickim.  

2. Kierownicy praktyk na wydziałach powinni zachęcić studentów do oceny ewaluacji 
przebiegu praktyki zawodowej. 

 
 
II. Ocena zasad dyplomowania 
 

W roku akademickim 2009/10 kontynuowane były, podjęte w poprzednim roku, 
działania mające na celu podniesienie jakość prac dyplomowych. W październiku 2009 roku 
Rektor wydał nowe zarządzenie (Zarządzenie Nr 25/2009) w sprawie wymogów jakim 
powinny odpowiadać praca dyplomowa, ocena pracy dyplomowej oraz zasady 
przeprowadzania egzaminu dyplomowego. W maju 2010 r. Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 
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Uchwałą Nr 1/2010 przyjęła regulamin przeprowadzania egzaminu dyplomowego na 
kierunku studiów pielęgniarstwo – studia pomostowe.  

Ze sprawozdań Wydziałowych Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia wynika, Ŝe 
wszystkie prace dyplomowe przygotowywane były pod kierunkiem nauczycieli akademickich 
z tytułem naukowym profesora, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora. 
Kierownicy katedr pozytywnie zaopiniowali tematy prac dyplomowych, które były 
zatwierdzone na posiedzeniach Rad Wydziałów. Uczelnia nie zakupiła praw do 
oprogramowania weryfikującego prace dyplomowe pod względem nieuprawnionych 
zapoŜyczeń. Tak więc w roku akademickim 2009/10 prace dyplomowe w wersji 
elektronicznej nie były poddawane, przez upowaŜnionego pracownika Działu Spraw 
Studenckich, kontroli antyplagiatowej. Taką kontrolę przeprowadzali wyłącznie promotorzy 
we własnym zakresie wykorzystując do tego bazę danych biblioteki Collegium Mazovii oraz 
portal www.plagiat.pl. Poza tym studenci składali pisemne oświadczenie, Ŝe „praca 
dyplomowa jest pracą oryginalną i nie stanowi powielenia prac magisterskich, licencjackich i 
innych tego typu prac ani ich obszernych fragmentów, nie narusza praw autorskich i praw 
pokrewnych”. 

Losowo wybrane prace dyplomowe komisje wydziałowe poddały szczegółowej analizie. 
Badania pokazały, Ŝe oceniane prace dyplomowe miały róŜny poziom, ale wszystkie 
odpowiadały warunkom określonym w zarządzeniu Rektora i spełniały zawarte w nim 
standardy jakościowe. Większość z objętych losową kontrolą prac licencjackich powstała na 
podstawie badań empirycznych, a prace inŜynierskie miały charakter projektu. Oceniane 
prace realizowały cele postawione we wstępie, miały poprawną strukturę, wykorzystywały 
aktualną, dobrze dobraną literaturę.  

Analizowane prace dyplomowe oceniane były przez promotora i recenzenta 
wyznaczonego przez dziekana spośród nauczycieli akademickich zajmujących się 
zagadnieniem poruszanym w pracy. Recenzje ocenianych prac dyplomowych miały formę 
pisemną i przygotowane były zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu Rektora. 
Komisje stwierdziły, Ŝe oceny recenzenta i promotora były adekwatne do poziomu prac. 
 Komisje zbadały równieŜ przebieg egzaminów dyplomowych składanych przed 
komisją powołaną przez dziekana. W roku akademickim 2009/10 w Collegium Mazovia 
przeprowadzono łącznie 495 obron. Liczbę przeprowadzonych obron na poszczególnych 
wydziałach przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 3. Liczba przeprowadzonych obron prac dyplomowych w roku akademickim 2009/10 

 
Semestr zimowy  

2009/10 
Semestr letni  

2009/10 
Lp. Jednostka 

organizacyjna 
niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne stacjonarne 

1. Wydział Ekonomii  
i Zarządzania 

90 12 285 19 

2. Wydział Nauk 
Technicznych 

34 2 0 0 

3. Wydział Nauk  
o Zdrowiu 

0 0 53 0 

Razem 124 14 338 19 
Źródło: Dział Spraw Studenckich 
 

Egzamin dyplomowy obejmował dwa pytania, pierwsze związane z tematem pracy, 
drugie weryfikujące 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 2009/10. 

 
Tabela 4. Oceny na dyplomie absolwentów Collegium Mazovia i ich struktura  

w roku akademickim 2009/10 
 

Ocena na dyplomie Jednostka 
organizacyjna 

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

stacjonarne  32 5 18 9 

niestacjonarne 375 38 238 99 

razem 407 42 256 108 

Wydział Ekonomii  
i Zarządzania 
 

struktura (%) 100 10,6 62,9 26,5 

stacjonarne  2 2   

niestacjonarne 34 6 21 7 

razem 36 8 21 7 

Wydział Nauk 
Technicznych 
 

struktura (%) 100 22,2 58,3 19,5 

stacjonarne  0 0 0 0 

niestacjonarne 52 3 13 36 

razem 52 3 13 36 

Wydział Nauk  
o Zdrowiu 

struktura (%) 100 5,8 25,0 69,2 

RAZEM 495 54 290 151 

Struktura (%) 100 10,9 58,6 30,5 
Źródło: Dział Spraw Studenckich 

 
Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia stwierdziły, Ŝe oceny na 

dyplomie ukończenia studiów są zróŜnicowane. Blisko 60% absolwentów skończyło studia z 
oceną dobrą na dyplomie. Były równieŜ oceny bardzo dobre (30%) i dostateczne (blisko 
11%). 
 
Zalecenia:  
1. Kierownicy katedr powinni zapoznać promotorów i recenzentów z wynikami kontroli 

losowo wybranych prac dyplomowych. 
2. Wydziałowe Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia powinni w dalszym ciagu 

prowadzić wnikliwy monitoring jakości prac dyplomowych i sporządzanych recenzji oraz 
kontrolować przeprowadzanie egzaminu dyplomowego.  

3. Uczelniana komisja kieruje wniosek do Dziekana Wydziału Nauk Technicznych o 
zwiększenie liczby pytań na egzaminie inŜynierskim – do dwóch pytań z zakresu kierunku 
studiów.  

4. Uczelniana komisja ponawia, skierowany w ubiegłym roku akademickim, wniosek do 
Rektora i Kanclerza o zakup programu antyplagiatowego, który zwiększy zakres kontroli 
prac dyplomowych i przeniesie jej koszty z promotorów prac  na Uczelnię. 
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III. Ocenianie studentów 
 
Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia pozytywnie oceniły 

opracowane przez nauczycieli akademickich, zamieszczone w sylabusach i podane do 
wiadomości studentów procedury oceniania uznając, Ŝe zapewniają one realizację 
zamierzonych efektów kształcenia. 

Komisje poddały ocenie losowo wybrane prace egzaminacyjne, zaliczeniowe oraz 
prace kontrolne na prowadzonych w ramach wydziałów kierunkach studiów. 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. Na Wydziale Ekonomi i Zarządzania stwierdzono przypadki zawyŜania 
lub zaniŜania ocen, część nauczycieli nie wykorzystywała całej skali ocen.  

Komisje oceniły takŜe składane przez nauczycieli po zakończeniu semestru 
sprawozdania z realizacji zajęć kontrolowanych. W roku akademickim 2009/10 dotyczyły one 
wyłącznie przedmiotów specjalnościowych. Wybrane losowo do oceny sprawozdania 
pokazały, Ŝe są one sporządzane rzetelnie, z naleŜytą starannością.  

W roku akademickim 2009/10 tylko połowa nauczycieli akademickich korzystała z 
Systemu IWO (Internetowe Wprowadzanie Ocen https://iwo.wsfiz.siedlce.pl/) chociaŜ system 
został wdroŜony Zarządzeniem Rektora Nr 1/2010 i obowiązywał od początku roku 
akademickiego. System zapewnia studentom szybki dostęp do informacji o ocenach i ułatwia 
pracę w Dziale Spraw Studenckich.  
 
Zalecenia:  
1. Kierownicy katedr powinni przypomnieć wykładowcom o obowiązku składania prac 

zaliczeniowy i egzaminacyjnych po zakończeniu sesji egzaminacyjnej w Dziale 
Dydaktyki. 

2. Wydziałowe komisje powinny monitorować system weryfikacji etapowych osiągnięć 
studentów po kaŜdej sesji egzaminacyjnej. 

3.  Sekretarze katedr powinni upowszechnić internetowe wprowadzanie ocen (IWO) przez 
nauczycieli. 

 
 

IV. Ocena działań związanych z zapewnieniem jakości kadry naukowo-dydaktycznej 
 

W roku akademickim 2009/10 w Collegium Mazovia zatrudnionych zostało 23 
nauczycieli akademickich, w tym 6 samodzielnych pracowników nauki. Wszyscy nauczyciele 
przed zatrudnieniem zostali pozytywnie zaopiniowani przez  Rady Wydziałów.  
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Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
wydziale, 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 5. Liczba przeprowadzonych hospitacji w roku akademickim 2009/10 
 

Lp Jednostka organizacyjna Liczba hospitacji 
1. Wydział Ekonomi i Zarządzania 47 
2. Wydział Nauk Technicznych 30 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 18 
RAZEM 95 

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. Podczas 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. Komisja oceniająca jakość kształcenia na Wydziale 
Ekonomii i Zarządzania zgłosiła pojedyncze uwagi dotyczące rzetelności przeprowadzonych 
hospitacji.  

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 6. Liczba ocenionych nauczycieli przez studentów w roku akademickim 2009/10 
 

Lp Jednostka organizacyjna Liczba nauczycieli 
1. Wydział Ekonomi i Zarządzania 41 
2. Wydział Nauk Technicznych 52 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 26 
RAZEM 106 

Źródło: Dział Dydaktyki 
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Wyniki oceny nauczycieli przez studentów zawiera tabela poniŜej. Oceny 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 56% nauczycieli uzyskała 
średnią ocen powyŜej 4,5, przy czym nikt nie uzyskał oceny poniŜej 3,5. Studenci nieco 
gorzej ocenili nauczycieli Wydziału Nauk Technicznych. Średnią ocen powyŜej 4,5 uzyskało 
37% ogólnej liczby ocenionych, jeden nauczyciel uzyskał ocenę poniŜej 3,5. NajwyŜsze noty 
otrzymali nauczyciele zatrudnieni na Wydziale Nauk o Zdrowiu, blisko 85% oceniono 
powyŜej 4,5.  
 
Tabela 7. Wyniki oceny nauczycieli przez studentów w roku akademickim 2009/10 

 
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 Ekonomi i Zarządzania 41 0 18 23 
2. Wydział Nauk Technicznych 52 1 32 19 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 26 0 4 22 

Razem 119 1 54 64 
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 Collegium Mazovia zorganizowało 
szereg szkoleń 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 01 lipca do 31 sierpnia 2010 roku przeprowadzono: 
• 80 godzinne szkolenia 41 nauczycieli z Technik multimedialnych w dydaktyce, tj. grafika 

komputerowa, prezentacje multimedialne, tablica interaktywna oraz Microsoft Office 
Communication Server 

• 75 godzinne szkolenia 26 nauczycieli z Grafiki komputerowej, tj. teoria grafiki 
komputerowej, grafika rastrowa, grafika wektorowa, grafika na stronach www 

• 120 godzinne szkolenia 30 nauczycieli z certyfikacją ECCC, tj. sprzęt i oprogramowanie, 
edycja dokumentów, obliczenia arkuszowe, Bazy Danych, Multimedia 
Przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym kierownicy katedr sporządzili 

obciąŜenia dydaktyczne na rok akademicki 2009/2010 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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Po zakończeniu roku akademickiego 2009/10 wśród pracowników uczelni 
przeprowadzona została anonimowa ankieta ewaluacji poziomu satysfakcji nauczycieli ze 
współpracy z uczelnią. Liczbę przeprowadzonych ankiet przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 8. Liczba nauczycieli akademickich oceniających działalność uczelni  

w roku akademickim 2009/10 
 

Lp Jednostka organizacyjna Liczba nauczycieli 
1. Wydział Ekonomi i Zarządzania 28 
2. Wydział Nauk Technicznych 41 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 8 
4. Studium Języków Obcych 10 
5. Brak deklaracji jednostki organizacyjnej  8 
RAZEM 95 

Źródło: Dział Dydaktyki 
 
Wyniki ankiet pokazały wysoką ocenę organizacji zajęć dydaktycznych. W skali od 2 

do 5 sposób i zasady planowania obciąŜeń ocenione zostały średnio na 4,6, organizacja roku 
akademickiego na 4,8, rozkłady zajęć na 4,6. Nauczyciele wysoko ocenili zasoby do nauki, tj. 
wyposaŜenie sal w pomoce dydaktyczne (średnia 4,4), warunki lokalowe (średnia 4,6), zasoby 
biblioteki i czytelni (średnia 4,7). Przedmiotem oceny były takŜe obowiązujące w Collegium 
Mazovia zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, które 
nauczyciele ocenili średnio na 4,5 oraz praca administracji i obsługi oceniona średnio na 4,9. 
Większość nauczycieli jest zachęcana i motywowana przez władze uczelni do rozwoju 
naukowego i dydaktycznego (twierdząco odpowiedziało 81,1% badanych). Uczelnia 
umoŜliwia nauczycielom prowadzenie badań naukowych (twierdząco odpowiedziało 89,5% 
badanych) i udział w konferencjach naukowych (twierdząco odpowiedziało 93,0% badanych). 
Nauczyciele mają moŜliwość publikowania swoich prac w wydawnictwie Collegium Mazovii 
(twierdząco odpowiedziało 91,5% badanych). Uczelnia spełnia oczekiwania 94,3% 
nauczycieli akademickich, którzy wzięli udział w badaniach ankietowych. 
 
Zalecenia:  
1. Monitoring zajęć prowadzonych przez nauczycieli słabo ocenionych przez studentów w 

anonimowych ankietach.  
2. Monitoring konsultacji udzielanych przez nauczycieli akademickich.  
3. Przekazać kierownikom jednostek odpowiedzi nauczycieli na otwarte pytania zawarte w 

ankiecie. 
4. Wprowadzić system motywujący nauczycieli akademickich do lepszej pracy naukowej i 

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

 
 
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, 
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ćwiczeniowych i laboratoriów. W roku akademickim 2009/10 zasoby do nauki uzupełniane 
były równieŜ w oparciu o zgłaszane indywidualnie przez nauczycieli zapotrzebowanie do 
kierowników katedr, kierownika administracji i kierownika biblioteki. Uwagi nauczycieli 
dotyczyły głównie przestarzałego wyposaŜenia pracowni komputerowych C 207 i C 205. 
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).  

W roku akademickim 2009/2010 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 2500 
studentów (ogółem ok. 20511 m² powierzchni uŜytkowej). Na tę powierzchnię składa się 
kompleks trzech budynków dydaktycznych (tabela poniŜej). 

W opisanej bazie dydaktycznej zlokalizowanych jest 10 sal wykładowych i 27 sal 
ćwiczeniowych, 5 pracowni wyposaŜonych w pomoce naukowe, instalację nagłaśniającą, 
rzutniki obrazów oraz rzutniki multimedialne z zestawami komputerowymi, 4 laboratoria oraz 
4 nowoczesne pracownie komputerowe, wyposaŜone w 126 komputerów z kompletnym 
oprogramowaniem i dostępem do sieci Internet. Uczelnia posiada takŜe obiekt o pow. 586,8 
m² wykorzystywany jako akademik na cele mieszkaniowe studentów, dojeŜdŜającej kadry 
naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej spoza Siedlec (30 miejsc).  

 
 

Tabela 9. Baza dydaktyczna Uczelni 
 

Budynek 
Powierzchnia 

budynku 
ogółem 

Rodzaj pomieszczenia 
Liczba sal 

dydaktycznych 
Liczba miejsc 

ogółem 

Sale wykładowe 6 758 
Sale ćwiczeniowe 7 250 
Laboratoria 4 116 
Pracownie dydaktyczne 5 143 

A 18 163 m² 

Pracownie 
komputerowe 

2 66 

Sale wykładowe 1 120 
B  1198 m² 

Sale ćwiczeniowe 12 386 
Sale wykładowe 3 344 
Sale ćwiczeniowe 7 275 C 1150 m² 
Pracownie 
komputerowe 

2 60 

Razem 20 511 m²   49 2518 

Źródło: Dział Administracji 
 
Na koniec roku akademickiego 2009/2011 w Bibliotece zgromadzonych było 22 621 

woluminów, 558 dokumentów w postaci elektronicznej (CD), 23 dokumenty wydane jako 
kasety magnetofonowe i video. Zgromadzona literatura wydana jest głównie w języku 
polskim, chociaŜ znajdują się równieŜ wydawnictwa obcojęzyczne,  w języku angielskim, 
rosyjskim i francuskim. Księgozbiór obejmuje literaturę do przedmiotów podstawowych, 
kierunkowych i specjalistycznych, a takŜe wydawnictwa Urzędu Rady Ministrów, Dzienniki 
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Ustaw, Dzienniki Urzędowe MNiSzW. Biblioteka gromadzi równieŜ dokumenty w postaci 
elektronicznej (CD), w formie kaset magnetofonowych i video.  

Czytelnia posiada 92 tytuły czasopism wydawniczych w formie papierowej oraz 56 
czasopism udostępnianych w formie elektronicznej w języku polskim, 27 czasopism w wersji 
elektronicznej  w języku angielskim, 10 w języku niemieckim i 4 w języku francuskim. 

Stała współpraca z wydawnictwem Wolters Kluwer  umoŜliwia studentom Uczelni 
otrzymanie indywidualnych kart elektronicznych, przy pomocy których mają dostęp do 
serwisu LEX. Biblioteka Collegium Mazovia zarejestrowana jest jako uczestnik konsorcjum 
EBSCO, który daje moŜliwość studentom i pracownikom bezpłatny dostęp online do baz 
pakietu podstawowego oferowanego w ramach zawartej umowy. Podpisano równieŜ umowę 
umoŜliwiającą korzystanie z serwisu Epne.pl, będącego produktem współfinansowanym 
przez UE i prowadzonym przez WyŜszą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku. Dzięki temu w 
postaci cyfrowej, z moŜliwością wydruku będą dostępne prace naukowe naszej uczelni oraz 
współpracujących uczelni krajowych jako źródło informacji naukowej dla studentów i 
nauczycieli akademickich. 

Po zakończeniu zajęć w roku akademickim wśród starostów przeprowadzana była 
ankieta, której celem było zbadanie i ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej 
Uczelni (liczbę zebranych ankiet zawiera tabela poniŜej).  

 
 

Tabela 10. Liczba ankiet oceniających działalność dydaktyczną i organizacyjną uczelni  
przez starostę grupy w roku akademickim 2009/10 

 
Lp Jednostka organizacyjna Liczba ankiet 

1. Wydział Ekonomi i Zarządzania 18 
2. Wydział Nauk Technicznych 11 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 4 
RAZEM 33 

Źródło: Dział Dydaktyki 
 
Wyniki ankiet opracował Dział Dydaktyki. Przeprowadzone badania pokazały, Ŝe 

starości grup bardzo wysoko ocenili przebieg sesji egzaminacyjnej (średnia 4,9) oraz 
organizację roku akademickiego (średnia 4,7). Nieco niŜsze noty otrzymały przygotowanie 
uczelni do rozpoczęcia roku akademickiego oraz moŜliwość konsultacji z wykładowcami 
(średnia 4,3) a takŜe tygodniowe rozkłady zająć (średnia 4,3). Bardzo dobrze oceniona została 
praca administracji, przy czym najlepszą ocenę uzyskali pracownicy obsługi (średnia 4,9) a 
najniŜszą bar studencki (średnia 4,5). Wielu starostów zgłaszało równieŜ swoje uwagi w 
pytaniach otwartych wskazując co naleŜy zmienić oraz co moŜna wyróŜnić. Większość 
sugestii dotyczyła dydaktyki.  

 
Zalecenia:  
1. Objąć nadzorem Wydziałowych Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia proces 

realizacji zgłaszanego przez nauczycieli zapotrzebowania na uzupełnienie zasobów do 
nauki. 

2. Dziekani, Kierownicy Katedr oraz Kierownik Działu Dydaktyki powinni uwzględnić 
uwagi starostów w celu podniesienia jakości kształcenia w kolejnym roku akademickim.  
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VI. Ocena efektów kształcenia na rynku pracy 
 

W analizowanym okresie proszono studentów, którzy ukończyli Uczelnię i stali się 
absolwentami, o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej kariery zawodowej. Na ankietę 
odpowiedziało 53 absolwentów, w tym 52 z Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Liczbę 
otrzymanych ankiet według jednostek organizacyjnych przedstawia tabela poniŜej. 
 
Tabela 11. Liczba ankiet badających karierę zawodową absolwentów  

w roku akademickim 2009/10 
 
Lp Jednostka organizacyjna Liczba ankiet 
1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 52 
2. Wydział Nauk Technicznych 1 
3. Wydział Nauk o Zdrowiu 0 

Razem 53 
Źródło: Dział Dydaktyki 

 
Zdecydowana większość ankietowanych to kobiety (62%), absolwentki studiów 

stacjonarnych (choć na Uczelni przewaŜają studenci studiów niestacjonarnych – widocznie 
studenci stacjonarni mieli więcej chęci i czasu, aby odpowiedzieć na ankietę), z dobrym 
wynikiem na dyplomie (69%). Większość respondentów pracowała podczas studiów (82%) i 
w czasie, gdy przeprowadzane były ankiety (70%). Było to przewaŜnie zatrudnienie na 
umowę o pracę (65%). Tylko nieliczni prowadzili własną działalność gospodarczą (8%). 

Badanie wpływu studiów na przebieg kariery zawodowej pokazało, Ŝe ukończenie 
studiów dla 10% absolwentów wiązało się ze zmianą miejsca pracy, dla 20% z awansem 
zawodowym, dla 16% ze wzrostem zarobków na dotychczas zajmowanym stanowisku. U 
26% studentów studia wpłynęły na stabilizację zatrudnienia, a 7% załoŜyło własne firmy.  

Absolwenci ocenili przydatność studiów w pracy zawodowej jako duŜą i bardzo duŜą 
(łącznie 36%), jako średnią (44%). Tylko 10% uznało ją za słabą bądź bardzo słabą. 

Absolwenci Collegium Mazovia mają dobrą opinię na temat jakości kształcenia w 
Uczelni, którą ukończyli. Bardzo wysoko jakość kształcenia oceniło 16%, a wysoko 59% 
respondentów. Ocena punktowa (w zakresie od 1 do 5) wybranych aspektów działania 
Uczelni pokazała, Ŝe średnią ocen powyŜej 4 punktów uzyskały: programy nauczania, 
organizacja nauki, środki wparcia procesu dydaktycznego, wsparcie i opieka społeczna, 
komunikacja i zainteresowanie Uczelni studentami, metody oceny studentów, praktyki 
zawodowe - łącznie 7 aspektów. W porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, w 
którym oceny powyŜej dobrej uzyskały 4 aspekty, moŜna zaobserwować widoczny postęp. 
NajniŜszą ocenę absolwenci Uczelni przyznali za wsparcie ich kariery zawodowej, choć i tak 
ta ocena była wyŜsza niŜ w roku minionym. W ankiecie absolwenci wyartykułowali równieŜ 
swoje oczekiwania wobec Uczelni, m. in. potrzebę organizacji kursów i szkoleń 
dokształcających oraz uruchomienie studiów magisterskich (79%), stworzenie Klubu 
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absolwentów Collegium Mazovia (55%), otrzymywanie informacji o Uczelni i jej 
inicjatywach (65% badanych).  

W punkcie ankiety „Pana/Pani opinia o Collegium Mazovia (wolna wypowiedź)” zawarte 
były oceny w rodzaju: „bardzo profesjonalna działalność Dziekanatu”, „Szkoła budząca 
bardzo pozytywne wraŜenia i odczucia”, „fajna Uczelnia”, „super Uczelnia i wykładowcy”, 
„dobra Uczelnia o wysokim poziomie nauki”, „bardzo dobra Szkoła z dobrą kadrą, dbająca o 
studentów”, „Uczelnia spełniła moje oczekiwania związane z uzyskaniem odpowiedniej 
wiedzy”, „Uczelnia dynamiczna, rozwijająca się, z duŜymi perspektywami”, „bardzo dobra 
Szkoła, świetna organizacja, bardzo dobre podejście wobec studenta, będę polecała naszą 
Uczelnię innym osobom”. Jedynie jedna osoba, ogólnie chwaląc Uczelnię, miała zastrzeŜenia 
co do godzin zajęć i wysokiego, jej zdaniem, czesnego.  

Efekty kształcenia studentów w Collegium Mazovia oraz potrzeby lokalnego rynku pracy 
na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród pracodawców, w tym zatrudniających 
absolwentów uczelni badane były w sierpniu 2009 roku. Wyniki badań ankietowych zawiera 
sprawozdanie Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia za rok akademicki 
2008/09. 
 
Zalecenia:  
1. Dotrzeć z ankietą do większej liczby absolwentów.  
2. Zintensyfikować działania Biura Karier, które w większym stopniu winno wspierać 

absolwentów na rynku pracy.  
3. Stworzyć ofertę szkoleń dla absolwentów uczelni po wcześniejszym rozpoznaniu 

zapotrzebowania na tematykę.  
4. W kolejnym roku zebrać opinie 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. 30 grudzień 2010 r. 

 
 
 
 
 


