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Wprowadzenie 

 

Uczelnia posiada pozytywne oceny kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach 

studiów. W roku akademickim 2012/2013 żaden z kierunków nie był poddawany ocenie przez 

Polską Komisję Akredytacyjną. W roku akademickim 2012/2013 wystąpiono z wnioskiem do 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na uruchomienie kształcenia na studiach 

drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. W dniu 30 września 2013 r. Minister Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję nadającą Wydziałowi Nauk o Zdrowiu prawo do 

prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.  

Sprawozdanie z oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2011/2012 zostało przyjęte 

Uchwałą nr 67/2012 Senatu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach z 

dnia 5 października 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Uczelnianej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia za rok akademicki 2011/2012. 

W roku akademickim 2012/2013 obowiązywały dwa rodzaje programów kształcenia i 

planów studiów. Pierwszy rodzaj to programy i plany obowiązujące zgodne ze standardami 

kształcenia,  obowiązujące dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 

2012/2013. Drugi to nowe programy i plany uchwalone po nowelizacji ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym, obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia od roku 

akademickiego 2012/2013. Reforma ustawy wprowadziła podział na dwa profile kształcenia – 

ogólnoakademicki i praktyczny. Zgodnie z uchwałą Senatu postanowiono w Collegium Mazovia 

prowadzić kształcenie o profilu praktycznym na wszystkich kierunkach studiów. Uchwalono dla 

każdego kierunku efekty kształcenia, programy kształcenia i plany studiów. Nowe programy 

kształcenia wzbogacono o efekty kształcenia kierunkowe, modułowe i efekty przedmiotów, 

matrycę efektów oraz opisy: sposobów weryfikacji efektów kształcenia, warunków prowadzenia 

studiów, sposobu wykorzystania wzorców międzynarodowych. Efekty kształcenia zostały 

opisane w kategoriach: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, w formie tabeli odniesień 

do efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których kierunek został 

przyporządkowany. Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia 

zdefiniowanymi  dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) z efektami kształcenia 

zdefiniowanymi dla poszczególnych przedmiotów (modułów).  Dla wszystkich przedmiotów 

sporządzono nowe programy (sylabusy), w których dokładnie podano w jaki sposób będą 

weryfikowane efekty kształcenia. Procedura uchwalania nowych programów kształcenia była 

długotrwała. Poprzedzała ją dyskusja w na poziomie katedr, wydziałów a następnie na 

posiedzeniach Senatu. Pozytywnie zaopiniowane programy przez kierowników katedr oraz 

Parlament Studentów przyjęte zostały przez Rady Wydziałów, a na końcu przez Senat.  

 

Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia, działając na podstawie przepisów 

zawartych w Uchwale Senatu nr 163/2008  dokonały oceny:  

1. Programów nauczania i procesu dydaktycznego.  

2. Prac dyplomowych i egzaminu dyplomowego. 

3. Zasad oceniania studentów. 

4. Jakości kadry dydaktycznej. 

5. Zasobów do nauki oraz środków wsparcia dla studentów. 

6. Efektów kształcenia na rynku pracy. 

 

Sprawozdania z oceny były przyjmowane na posiedzeniach rady wydziału, a następnie 

przekazywane Komisji uczelnianej, która na ich podstawie dokonała oceny jakości kształcenia 

na uczelni.  
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I. Ocena programów nauczania i procesu dydaktycznego 

 

Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia w oparciu o analizę dzienników 

zajęć dydaktycznych dokonały oceny realizacji obowiązujących w roku akademickim 2012/13 

programów kształcenia. Przeprowadzona ocena wykazała rzetelne prowadzenie dzienników 

przez nauczycieli akademickich oraz realizację programów nauczania na wszystkich kierunkach 

studiów prowadzonych w ramach trzech wydziałów. Zestawienie liczby złożonych dzienników 

zajęć dydaktycznych przez nauczycieli w roku akademickim 2012/13 przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Liczba złożonych dzienników dokumentujących realizację zajęć dydaktycznych 

w roku akademickim 2012/13 

 

Lp. Jednostka organizacyjna Semestr zimowy Semestr letni Razem 

1 Wydział Ekonomii i Zarządzania 94  106 200 

2 Wydział Nauk Technicznych 100 102 202 

3 Wydział Nauk o Zdrowiu 165  172 337 

 RAZEM 359  380 739 

Źródło: Dział Dydaktyki. 

 

Zaobserwowano zjawisko zmniejszania się z roku na rok liczby złożonych dzienników 

zajęć. Jest to związane ze  zmniejszaniem się ogólnej liczby studentów, studiujących na naszej 

uczelni. Brak było merytorycznych zastrzeżeń co do kontrolowanych dzienników zajęć 

dydaktycznych. Komisje zapewniania jakości na wszystkich wydziałach podkreślają 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.  

Z chwilą wprowadzenia kształcenia praktycznego bardzo ważną rolę w kształceniu 

praktycznym będą odgrywały praktyki zawodowe studentów. Wprawdzie dla nowego profilu 

studiów praktyki te rozpoczynają się od czwartego semestru, jednak już zwrócono uwagę na 

konieczność zmian w systemie odbywania praktyk. Komisje dokonały oceny realizacji 

studenckich praktyk zawodowych w oparciu o dotychczasową dokumentację prowadzoną w 

sprawie praktyk, tj. losowo wybrane do kontroli dzienniki praktyk. Analiza dzienników 

wskazuje na to, że praktyki odbywane przez studentów wszystkich wydziałów są prawidłowo 

realizowane. Analiza ta potwierdza również 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 poniżej. 

 

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

w roku akademickim 2012/13 

Lp. Jednostka organizacyjna Liczba ankiet 

1. Wydział Ekonomii i Zarządzania  29 

2. Wydział Nauk Technicznych  108 

3. Wydział Nauk o Zdrowiu  31 

 Razem  168 

 

Źródło: Dział Dydaktyki. 
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W ogólnej liczbie zwróconych ankiet zauważa się, iż 60% stanowią ankiety z Wydziału 

Nauk Technicznych. Natomiast udział ankiet z pozostałych wydziałów jest na zdecydowanie 

niższym poziomie. Zgodnie z regulaminem studenci mogą być zwolnieni z obowiązku 

odbywania praktyk i dość często z takiej możliwości korzystają. Najwięcej zwolnień było na 

kierunku administracja, ekonomia, pielęgniarstwo i finanse i rachunkowość, najmniej na 

kierunkach technicznych (68). Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia, 

analizując złożone ankiety wykazały, że studenci podczas praktyk wykorzystywali teoretyczne 

wiadomości uzyskane w toku studiów i uczestniczyli w realizacji praktycznych zadań, mogli 

również zwrócić się o pomoc do opiekuna praktyk. Stwierdzono, że nie wszyscy studenci mogli 

podczas praktyk prowadzić badania przydatne do pisania prac dyplomowych. Działo się tak w 

przypadku, gdy temat pracy nie pokrywał się z kompetencjami jednostki w której student 

odbywał praktykę. Dla przykładu na kierunku administracja przydatność miejsc odbywania 

praktyk do pisania prac dyplomowych określono na poziomie 92%. Był to wskaźnik najwyższy.  

Pozytywne i negatywne wskazania zaobserwowano również w obszarze satysfakcji z wyboru 

zawodu, które studenci zweryfikowali w trakcie odbywania praktyk. Ogólną ocenę przebiegu 

praktyk zweryfikowano wskazaniem umiejętności, które zostały nabyte w czasie odbywania 

praktyk. Były to: współpraca z kierownictwem i pracownikami, ocena własnego przygotowania 

zawodowego, ocena efektywności działań, organizacja pracy, opanowanie umiejętności pracy w 

zespole, samodzielna obsługa wyposażenia miejsca pracy, ugruntowanie wiadomości.  

 

Zalecenia: 

1. Zobowiązać Dziekanów, aby w piśmie skierowanym do nauczycieli zwrócili uwagę na 

obowiązek prowadzenia dzienników zajęć dydaktycznych i ich zwrot po zakończeniu 

zajęć łącznie z protokołami egzaminacyjnymi. 

2. W stosunku do nauczycieli, którzy nie wypełniają tego obowiązku przeprowadzić 

rozmowy dyscyplinujące. 

3. Zobowiązać dziekanów do opracowania nowych zasad odbywania praktyk dla profilu 

praktycznego z uwzględnieniem specyfiki kierunku i specjalności.  

 

 

II. Ocena zasad dyplomowania 

 

Uczelnia posiada dostęp do oprogramowania i witryny Plagiat.pl, umożliwiające weryfikację 

prac dyplomowych pod względem nieuprawnionych zapożyczeń. Posiada certyfikaty „Uczelni 

walczącej z plagiatem”.  Zgodnie z przyjętymi zasadami procedurze antyplagiatowej podlegały 

wszystkie prace dyplomowe studentów, którzy kończyli studia. Kontrolę przeprowadzali 

upoważnieni pracownicy Działu Spraw Studenckich będący operatorami systemu. Wyniki 

sprawdzonych prac zawiera poniższa tabela. 

 

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

akademickim 2012/2013 

Wyszczególnienie  WEiZ WNT WNoZ  RAZEM 

Liczba prac ogółem sprawdzonych przy użyciu systemu: 130 79 169 378 

Liczba prac ogółem niebudzących wątpliwości: 82 61 137 280 

Liczba prac ogółem budzących wątpliwości: 48 18 32 98 

Liczba prac ogółem uznanych przez promotora, że nie posiadają 

niedopuszczalnych zapożyczeń (dopuszczone do obrony): 
20 12 20 52 

Liczba prac ogółem uznanych przez promotora, że nie są 

plagiatem lecz wymagają poprawy ze wzgl. na nadmierną liczbę 

cytatów: 

28 6 16 50 

Liczba prac ogółem uznanych przez promotora za plagiat 
przekazanych Rektorowi do przeprowadzenia postępowania 

- - - - 
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wyjaśniającego: 

Źródło: Sprawozdanie z funkcjonowania systemu Plagiat.pl. 

Wyniki badań systemem Plagiat.pl pokazują, że najmniej prac dyplomowych (19%) z WNoZ 

budziła wątpliwości co do nadmiernej liczby cytatów. Nieco gorzej sytuacja przedstawiała się na 

WNT, tam system zakwestionował już (22%) sprawdzanych prac, a najgorzej na WEiZ, gdzie 

zakwestionowano ponad 28% prac. Ogółem zakwestionowano około 1/3 prac. Wskaźnik taki 

można uważać za duży, gdyby wszystkie zakwestionowane prace wróciły do poprawy. Jednak 

ponad 80% z nich zostało przez promotorów uznanych, że nie posiadają niedopuszczalnych 

zapożyczeń, a ty samym dopuszczone zostały do obrony. Sytuacja taka wynika z 

niedoskonałości programu antyplagiatowego, który podkreśla fragmenty opatrzone przepisami 

oraz akty prawa. Dopiero promotor, po porównaniu tekstu pracy z raportem z systemu może  

stwierdzić, czy podkreślone cytaty z innych dzieł,  stanowią dozwolony użytek osobisty (prawo 

do cytatu), czy stanowią plagiat. W pozostałych przypadkach promotorzy uznali, że nadmierna 

liczba cytatów albo brak własnego komentarza kwalifikuje prace do poprawy. Kontrola 

antyplagiatowa niewątpliwie wpłynęła na podniesienie jakości prac. Z roku na rok maleje 

współczynnik podobieństwa.  

Sprawozdania wydziałowych komisji wykazały, że 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, że 

oceniane prace dyplomowe charakteryzowały się różnym 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 inżynierskie miały charakter projektu. Oceniane 

prace odpowiadały na cele postawione we wstępie, posiadały poprawną strukturę oraz 

wykorzystywały aktualną, właściwie 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, że oceny recenzentów i 

promotorów były adekwatne do poziomu prac.  Komisje zbadały również przebieg egzaminów 

dyplomowych. Zgodnie z regulaminem egzamin obejmował dwa pytania, pierwsze związane z 

tematem pracy, drugie weryfikujące wiedzę oraz umiejętności zakładane w sylwetce absolwenta 

– losowane z opracowanej oraz podanej do wiadomości studentów listy pytań z zakresu treści 

kształcenia właściwych dla kierunku studiów. 

W roku akademickim 2012/13 w Collegium Mazovia przeprowadzono łącznie 591 egzaminów 

dyplomowych. Liczbę przeprowadzonych egzaminów na poszczególnych wydziałach 

przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 4. Liczba przeprowadzonych egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2012/13 

Lp. Jednostka organizacyjna Ogółem 
Semestr zimowy 

2011/12 
Semestr letni 

2011/12 

1 Wydział Ekonomii i Zarządzania 294 82 212 

2 Wydział Nauk Technicznych 128 32 96 

3 Wydział Nauk o Zdrowiu 169 1 168 

 RAZEM 591 115 476 

Źródło: Dział Spraw Studenckich. 
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Egzamin dyplomowy licencjacki i magisterski obejmował dwa pytania a egzamin inżynierski 

trzy pytania. Jedno z pytań związane było z tematem pracy, a pozostałe weryfikowały wiedzę 

oraz umiejętności zakładane w sylwetce absolwenta – losowane z opracowanej oraz podanej do 

wiadomości studentów listy pytań z zakresu treści kształcenia właściwych dla kierunku studiów. 

Poniżej zaprezentowano rozkład ocen na dyplomie absolwentów studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych w roku akademickim 2012/13. 

 

Tabela 5. Oceny na dyplomie absolwentów Collegium Mazovia i ich struktura w roku 

akademickim 2012/13 

 

Jednostka organizacyjna 

 

Forma 

studiów 

Ocena na dyplomie 

2 3,0 3,5 4,0 4,5 5 razem 

Wydział Ekonomii 

i Zarządzania 

stacjonarne         

niestacjonarne - 8 32 134 80 40 294 

razem  8 32 134 80 40 294 

Wydział Nauk Technicznych 

 

stacjonarne         

niestacjonarne - 10 30 53 22 13 128 

razem  10 30 53 22 13 128 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

stacjonarne         

niestacjonarne - 0 0 17 22 126 169 

razem  0 0 17 22 126 169 

RAZEM  18 62 204 124 179 591 

Struktura (%)  4 10,5 34,5 21 30 100,0 
Źródło: Dział Spraw Studenckich 

 

Wydziałowe Komisje Zapewniania Jakości Kształcenia stwierdziły, że oceny na dyplomie 

ukończenia studiów są zróżnicowane. Ponad 34% absolwentów skończyło studia z oceną dobrą 

na dyplomie. Były również oceny dobry plus i bardzo dobry (51%) i dostateczne (ponad 10,5%). 

Na WNoZ wystawiono 4 oceny celujące. 

 

Zalecenia: 

1. Zapoznanie promotorów i recenzentów z wynikami kontroli losowo wybranych prac 

dyplomowych, zwrócić uwagę na wykryte wady związane z techniką pisania prac i 

usterki redakcyjne. 

2. Monitorowanie jakość prac dyplomowych i sporządzanych recenzji oraz przebiegu 

egzaminu dyplomowego i zasad oceniania. 

3. Rozważenie możliwości przeprowadzania egzaminu otwartego i powiększenia składu 

komisji o specjalistów z praktyki gospodarczej. 

4. Dokonanie analizy i nowej redakcji pytań egzaminacyjnych pod katem praktycznego 

profilu studiów, tak aby na egzaminie można było dokonać weryfikacji końcowych 

efektów kształcenia.  

 

 

III. Ocenianie studentów 

 

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła nowe rozwiązania 

prawne, które obligują uczelnie do projektowania we własnym zakresie efektów kształcenia ale 

również sposobów ich weryfikacji. W tym kontekście ocenianie studentów to kolejny, bardzo 

ważny element jakości kształcenia. Zadaniem Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia 

było sprawdzenie nie tylko czy w programach kształcenia zaprojektowano sposoby weryfikacji 
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efektów, ale przede wszystkim w jaki sposób w praktyce są realizowane. Komisje 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, że zapewniają one 

realizację zamierzonych efektów kształcenia. Poddane ocenie losowo wybrane prace 

egzaminacyjne, zaliczeniowe oraz prace kontrolne na prowadzonych w ramach wydziałów 

kierunkach studiów wykazały, iż podobnie jak w roku ubiegłym, niewielu nauczycieli 

wywiązało się z obowiązku składania prac po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. Analiza 

tematów egzaminacyjnych i zaliczeniowych z przedmiotów objętych kontrolą pozwala 

stwierdzić, że były one dobrze przygotowane, umożliwiały weryfikację i ocenę 

modułowych/przedmiotowych efektów kształcenia 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 ds. Jakości Kształcenia zbadały także 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 także porównania ocen stawianych przez różnych nauczycieli z 

tego samego przedmiotu oraz ocen z zaliczenia i egzaminu. Przeprowadzona analiza pokazała, 

że w sposoby weryfikacji były odpowiednio realizowane  i uwzględniany był stopień 

opanowania wiedzy oraz wykorzystana cała skala ocen przewidziana w regulaminie studiów. 

Stwierdzono jedynie pojedyncze przypadki zawyżania lub zaniżania ocen, część nauczycieli nie 

wykorzystywała całej skali ocen (np. brak było ocen połówkowych). 

Komisje oceniły także składane przez nauczycieli po zakończeniu semestru sprawozdania z 

realizacji zajęć kontrolowanych, które dotyczyły wyłącznie przedmiotów specjalnościowych. 

Wybrane losowo do oceny sprawozdania pokazały, że są one sporządzane rzetelnie, z należytą 

starannością. 

Podobnie jak w latach poprzednich w roku akademickim 2012/13 znaczna większość 

nauczycieli akademickich korzystała z Wirtualnego dziekanatu https://dziekanat.mazovia.edu.pl/ 

System zapewnia studentom szybki dostęp do informacji o ocenach i ułatwia pracę w Dziale 

Spraw Studenckich. 

 

Zalecenia: 

1. Wprowadzić nowe procedury dokumentowania i rozliczenia z dokumentacji związanej z 

ocenianiem studentów (wszystkie prace pisemne muszą być zdawane do działu spraw 

studenckich i przechowywane minimum przez pół roku). 

2. Przeprowadzić rozmowy z nauczycielami stosującymi zawyżanie (duży procent ocen 

bardzo dobrych, a brak niedostatecznych i dostatecznych) lub zaniżanie ocen (duży 

procent ocen niedostatecznych dostatecznych, a brak dobrych i bardzo dobrych). 

3. Monitoring systemu weryfikacji efektów kształcenia po każdej sesji, wyciąganie 

wniosków, zmiana sposobów weryfikacji efektów kształcenia. 

4. Kontrolowanie obowiązku internetowego wprowadzania ocen (IWO) przez nauczycieli. 

 

 

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

 

W roku akademickim 2012/13 w Collegium Mazovia zatrudnionych było 74 nauczycieli 

akademickich, w tym dla 41 uczelnia stanowiła podstawowe miejsce pracy. Zatrudnieni 

nauczyciele stanowili wymagane przepisami minimum kadrowe, dodatkowo zatrudniono 106 

nauczycieli na podstawie umów cywilno-prawnych. Niezależnie od formy zatrudnienia wszyscy 

nauczyciele poddawani byli hospitacjom. Po rozpoczęciu zajęć w semestrze kierownicy katedr 

https://dziekanat.mazovia.edu.pl/
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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 również wykładowcy przedmiotu. Ocena hospitowanych zajęć 

dokonywana była w protokołach z hospitacji zajęć dydaktycznych. 

Liczbę przeprowadzonych hospitacji przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Liczba przeprowadzonych hospitacji w roku akademickim 2012/13 

 

Lp. Jednostka organizacyjna 
Liczba 

hospitacji 

1. Wydział Ekonomii i Zarządzania 22 

2. Wydział Nauk Technicznych 14 

3. Wydział Nauk o Zdrowiu 25 

 Studium Języków Obcych 7 

Razem 68 

 
Źródło: Dział Dydaktyki. 

 

Losowo wybrane protokoły z hospitacji zajęć dydaktycznych były analizowane przez 

Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia. Komisje stwierdziły, że 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 również 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 niżej hospitujący ocenili dyscyplinę zajęć. 

Niektórzy prowadzący zajęcia umieszczają materiały dydaktyczne do wykładów i ćwiczeń na 

serwerze uczelnianym, który przez Internet jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych 

studentów. 

Wzorem lat ubiegłych po zakończeniu zajęć w semestrze wśród studentów Collegium 

Mazovia przeprowadzone były anonimowe ankiety oceny wykładowców. Liczbę ocenionych 

nauczycieli przedstawiono w tabeli nr 7. 

 

Tabela 7. Liczba ocenionych nauczycieli przez studentów w roku akademickim 2012/13 

 

Lp. Jednostka organizacyjna 
Liczba 

nauczycieli 

1. Wydział Ekonomii i Zarządzania  51 

2. Wydział Nauk Technicznych 21 

3. Wydział Nauk o Zdrowiu  37 

Razem 109 
Źródło: Dział Dydaktyki. 

 

Wyniki oceny nauczycieli przez studentów udostępnione były przez kierowników katedr 

zatrudnionym nauczycielom. Były one także przedmiotem oceny Wydziałowych Komisji ds. 
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Jakości Kształcenia. Wszyscy nauczyciele otrzymali pozytywne oceny. Na Wydziale Ekonomii i 

Zarządzania 9 nauczycieli uzyskało średnią ocen powyżej 4,5, przy czym nikt nie uzyskał oceny 

poniżej 3,5. Studenci najlepiej ocenili nauczycieli Wydziału Nauk o Zdrowiu. Średnią ocen 

powyżej 4,5 uzyskało 33 z 37 ocenionych nauczycieli, nieźle wypadli także nauczyciele 

zatrudnieni na Wydziale Nauk Technicznych, 14 na 21 ocenianych nauczycieli uzyskało noty 

powyżej 4,5. 

 

Tabela 8. Wyniki oceny nauczycieli przez studentów w roku akademickim 2012/13 

 

Lp. Jednostka 

organizacyjna  

Liczba  

nauczycieli 

Średnia  

ocen < 3,5 

Średnia  

ocen 3,5-4,5 

Średnia  

ocen > 4,5 

1. Wydział Ekonomii i 

Zarządzania  
51 0 42 9 

2. Wydział Nauk 

Technicznych 
21 0 7 14 

3. Wydział Nauk o 

Zdrowiu 
37 0 4 33 

Razem 109 0 53 56 
 

Źródło: Dział Dydaktyki. 

 

Analizując oceny wystawione w 10 kategoriach komisje stwierdziły, że studenci 

najwyższe noty stawiali za: punktualność rozpoczęcia zajęć, terminowość przeprowadzenia 

zaliczeń i kulturę osobistą. Najniższe oceny nasi nauczyciele otrzymali za: wykorzystywanie 

pomocy dydaktycznych i możliwość konsultacji. Sytuacja taka budzi niepokój, gdyż praktycznie 

wszystkie sale wykładowe i ćwiczeniowe są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, a 

większość z nich w komputery z dostępem  do Internetu.  

Przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym kierownicy katedr sporządzili 

obciążenia 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 obciążenia określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 

października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i 

poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, Nr 243, poz. 1445) oraz na to, aby obsada zajęć 

dydaktycznych była zgodna z faktycznym i deklarowanym dorobkiem naukowym. Ponadto aby 

nauczyciele zatrudnieni na profilu praktycznym posiadali doświadczenie zawodowe zdobyte 

poza uczelnią.  

 

Zalecenia: 

 

1. Wprowadzić system motywacyjny (z nauczycielami, którzy uzyskują niskie oceny 

rozwiązywać umowy o pracę, a tych którzy uzyskują oceny wysokie, należy wynagradzać). 

2. Stały monitoring zajęć prowadzonych przez nauczycieli słabo ocenionych przez studentów 

w anonimowych ankietach i przez komisję. 

3. Ocenić satysfakcję nauczycieli akademickich ze współpracy z uczelnią. 

4. Organizować spotkania i szkolenia z kadrą dydaktyczną, podczas których doskonalić ich 

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

studentów 

 

Uczelnia od samego początku stara się zapewniać studentom odpowiednią bazę lokalową, 

najlepsze wyposażenie, pomoce naukowe i dostęp do najnowszej literatury. Niezależnie od tego 

każdego roku przeprowadzane są ankiety wśród wykładowców dotyczące zapotrzebowania na 

publikacje ułatwiające studentom zdobycie wiedzy i umiejętności, które powinny znaleźć się w 

zasobach biblioteki i czytelni. Nauczyciele w ankiecie zgłaszają również zapotrzebowanie 

dotyczące wyposażenia sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów. Zasoby do nauki 

uzupełniane były również w oparciu o zgłaszane indywidualnie przez nauczycieli 

zapotrzebowanie do kierowników katedr, kierownika administracji i kierownika biblioteki.  

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa dysponuje lokalami zapewniającymi 

odpowiednie warunki do efektywnej nauki dla ponad 2,5 tys. studentów (ogółem ok. 5511 m² 

powierzchni użytkowej). Na tę powierzchnię składa się kompleks dwóch budynków 

dydaktycznych będących własnością Uczelni: 

 

Budynek 

Powierzchnia 

budynku 

ogółem 

Rodzaj pomieszczenia 
Liczba sal 

dydaktycznych 

Liczba miejsc 

ogółem 

A 18 163 m² 

Sale wykładowe 7 862 

Sale ćwiczeniowe 9 358 

Laboratoria 4 116 

Pracownie dydaktyczne 5 155 

Pracownie 

komputerowe 
3 91 

B  1198 m² 
Sale wykładowe 1 122 

Sale ćwiczeniowe 13 360 

Razem 19 361 m²   42 2064 

 

W budynku A o powierzchni użytkowej ponad 5000 m²  mieści się 7 sal wykładowych z 

862 miejscami, 9 sal ćwiczeniowych (358 miejsc), 3 pracownie komputerowe (91 miejsc), 

pracownia geologii, pracownia geodezji, pracownia biologii i ekologii, pracownia zdrowia 

publicznego i pielęgniarstwa, pracownia rysunku i rzeźby, 2 laboratoria budowlane 

(wytrzymałości materiałów, fizyki budowli oraz materiałów budowlanych), laboratorium 

fizyczne oraz laboratorium chemiczne. Od roku akademickiego 2009/10 w budynku A znajduje 

się biblioteka wraz z czytelnią mieszczącą 22 stanowiska komputerowe. Budynek jest 

przystosowany do komunikacji dla osób niepełnosprawnych, posiada windę i platformę służącą 

do transportu osób niepełnosprawnych. 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) wyposażone 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 każda) 

wyposażone są w sprzęt nagłaśniający, podłączenie do Internetu, komputer stacjonarny wraz z 

projektorem multimedialnym, w każdej z sal jest możliwość 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) 

wyposażone są w sprzęt specjalistyczny oraz zestawy komputerowe wraz z projektorem 

multimedialnym, dostępem do sieci internetowej. W budynku znajdują się 3 laboratoria 
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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 wyposażone są w 102 stanowiska komputerowe oraz 4 stanowiska dla 

wykładowców, dysponują także projektorami multimedialnymi. Wszystkie komputery pracują w 

sieci z wydzielonym serwerem oferującym usługi dla studentów i nauczycieli (składowanie i 

udostępnianie plików, poczta elektroniczna, WWW, zdalny dostęp). Komputery pracują pod 

kontrolą systemu MS Windows XP Professional. Wyposażone 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 możliwość wykonywania 

wydruków monochromatycznych i kolorowych.  Przy ul. Sokołowskiej 161B położony 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) wyposażona 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 wyposażone 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 wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe. Posiada pełne wyposażenie 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, wyposażone w oprogramowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. Uczelnia dysponuje 

ponadto dużą liczbą środków audio-wizualnych w postaci projektorów multimedialnych z 

zestawami komputerowymi, rzutników obrazów, magnetowidów, odtwarzaczy CD i 

kserokopiarek, które wspierają proces dydaktyczny.  

Biblioteka posiada wypożyczalnię i  czytelnię z 71 miejscami oraz magazyn. Zasoby 

biblioteczne odzwierciedlają profil kształcenia w Uczelni i odpowiadają prowadzonym 

kierunkom i specjalnościom. Zbiory obecnie liczą: 

 22 621 woluminów,  

 558 dokumentów w postaci elektronicznej (CD), 

 23 dokumenty w postaci kaset magnetofonowych i video, 

  91 tytułów czasopism bieżących i archiwalnych.  

Są to głównie książki znanych wydawnictw naukowych, wydane po 2000 roku w języku 

polskim, urozmaicone literaturą specjalistyczną, w tym obcojęzyczną, w językach: angielskim, 

francuskim, rosyjskim czy niemieckim. Ponadto biblioteka prowadzi prenumeratę 59 tytułów 

fachowych pism periodycznych, w tym 4 dzienników urzędowych oraz umożliwia dostęp do 38 

elektronicznych czasopism dostępnych w sieci komputerowej. Uczelnia realizuje również 

umowę o współpracy z wydawnictwem Lexis Nexis, które zapewnia dostęp sieciowy studentom 

do systemu Lex Polonica, niezależnie od już posiadanego dostępu do programu Lex Omega. 

Zakupiono także prawa dostępu do wybranych płatnych baz informacyjnych – np. do Serwisu 

Prawno-Pracowniczego; informacji zawartych w czasopismach finansowych wydawnictwa 

Gofin oraz bloku 5 czasopism bankowo - samorządowych. 

Księgozbiór kompletowany jest w sposób planowy, staranny i przemyślany tak, by sprostać 

wymaganiom edukacyjnym studentów i pracowników naukowych. Zakres tematyczny 
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dokumentów jest zgodny z profilem Uczelni, odpowiada prowadzonym kierunkom i 

specjalnościom kształcenia, wzbogacany jest również o dziedziny pokrewne 

i interdyscyplinarne. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu literatury z administracji, 

postępowania administracyjnego, samorządu terytorialnego, ekonomii, zarządzania, prawa  

(tj. wstępu do prawoznawstwa, prawa rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, 

prawa administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego, celnego, dewizowego, rzeczowego, 

międzynarodowego, karnego skarbowego itp.), polityki społecznej, prawa autorskiego, ustrojów 

państwowych, podatków, finansów, bankowości, nieruchomości, historii gospodarczej, 

rachunkowości, Unii Europejskiej, ubezpieczeń, statystyki, matematyki, socjologii, etyki, 

informatyki, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, budownictwa, architektury krajobrazu. 

W Bibliotece dostępne są następujące bazy danych: Wirtualna Biblioteka Nauki, System 

Informacji Prawniczej LEX; Serwis Prawno – Pracowniczy; 5 czasopism z dziedzin: 

bankowości, finansów, samorządu, nieruchomości; 6 czasopism podatkowych wydawnictwa 

GOFIN. Została stworzona także elektroniczna testowa baza własna prac dyplomowych 

obronionych w Uczelni. 

Studenci Uczelni mają możliwość korzystania z innych książnic na terenie Siedlec. Swoje 

zbiory udostępniają: Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Biblioteka Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Biblioteka Publiczna z filiami 

zlokalizowanymi we wszystkich dzielnicach miasta. Również Biblioteka Collegium Mazovia 

jest otwarta dla osób niezwiązanych z samą Uczelnią, dzięki czemu wszystkie osoby 

zainteresowane naszymi zbiorami mogą stać się jej czytelnikami. 

Biblioteka Collegium Mazovia jest całkowicie skomputeryzowana przy wykorzystaniu 

najnowszej wersji programu PATRON. Jest on systematycznie modernizowany i obecnie w 

sposób nieograniczony umożliwia wyszukiwanie informacji zawartych w całym opisie 

bibliograficznym. Opracowany został własny system udostępniania prac licencjackich w wersji 

elektronicznej, chroniący odpowiednio prawa dostępu i możliwość kopiowania. System ten jest 

przygotowany do uruchomienia oprogramowania zapobiegającego plagiatom i obejmuje 

praktycznie wszystkie prace dyplomowe, jakie powstały w Uczelni.  

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.  

 

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 poniżej). 

 

Tabela 9. 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  13 

Razem  50 

Źródło: Dział Dydaktyki. 

 

Przeprowadzona analiza pokazała, ze starości grup bardzo wysoko ocenili przebieg sesji 

egzaminacyjnej oraz organizację roku akademickiego. Nieco niżej oceniono: przygotowanie 

uczelni do rozpoczęcia roku akademickiego oraz możliwość konsultacji z wykładowcami, a 

także tygodniowe rozkłady zajęć. Bardzo dobrze oceniona została praca administracji, a 

najniższą ocenę otrzymał bar studencki. Wielu starostów zgłaszało również swoje uwagi w 
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pytaniach otwartych wskazując co należy zmienić oraz co można wyróżnić. Większość 

propozycji dotyczyła usprawnienia dydaktyki. 

Na Wydziale Nauk Technicznych realizowany był projekt (czwarty rok realizacji) pn. 

„Rozwój potencjału dydaktycznego WSFiZ w Siedlcach”(RPD), który uzyskał dofinansowanie z 

UE. W ten sposób wydział w ciągu roku wzbogacił się o nową infrastrukturę dla osób 

niepełnosprawnych, dodatkowe zakupy do pracowni przedmiotowych oraz znaczącą ilość pozycji 

literaturowych. Realizowany projekt zapewnia środki finansowe na przygotowanie skryptów 

dydaktycznych. W semestrze zimowym uruchomiono zajęcia wyrównawcze z komputerowego 

wspomagania projektowania programem AutoCad oraz z analizy matematycznej i mechaniki 

budowli. 

W roku akademickim 2012/2013 Collegium Mazovia w Siedlcach sprawowała także 

patronat naukowy oraz była współorganizatorem wszystkich trzech etapów tj. szkolnego, 

regionalnego i centralnego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Odbyła się także, organizowana już 

od wielu lat, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, która cieszy się ogromnym powodzeniem wśród 

młodzieży szkół średnich. Nauczyciele akademiccy Collegium Mazovia brali udział w pracach 

zespołu oceniającego uczniów w zawodach etapu szkolnego oraz regionalnego. Z myślą o tych, 

którzy będą chcieli podjąć wysiłek i sprawdzić swoją wiedzę w kolejnych edycjach olimpiady, 

wydawnictwo Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej wydało zbiór z zadaniami z 

poprzednich edycji OWT. 

W dniu 22 marca 2013 roku w Collegium Mazovia odbywały się „Dni Otwarte”. Dni 

Otwarte stanowiły niepowtarzalną okazję przyjrzenia się życiu uczelni. Zgromadzona w 

Collegium Mazovia młodzież mogła zobaczyć bazę materialną Szkoły, poznać jej ofertę 

edukacyjną, jak również uczestniczyć w krótkich zajęciach pokazowych realizowanych przez 

naszych nauczycieli.  

Uczelnia każdego roku jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji 

naukowych. W minionym roku akademickim  zorganizowano następujące konferencje i 

seminaria naukowe: 

1. „Życie i medycyna – od urodzenia do starości” konferencja została zorganizowana w ramach 

XIV Festiwalu Nauki i Sztuki 20 października 2012 roku. 

2. Wydział Nauk Technicznych  zorganizował w dniu 1 marca 2013 r. konferencję naukową 

studentów i absolwentów kierunku informatyka, budownictwo i architektura krajobrazu pt. 

„Innowacyjne projekty inżynierskie”. 

 

Zalecenia: 

1. Objęcie nadzorem Wydziałowych Komisji ds. 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 poniżej. 

 

Tabela 10. Liczba ankiet oceniających karierę zawodową i efekty kształcenia na rynku pracy 

przez absolwentów w roku akademickim 2012/13 
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Lp. Jednostka organizacyjna Liczba ankiet 

 

1. Wydział Ekonomii i Zarządzania  87 

2. Wydział Nauk Technicznych  60 

3. Wydział Nauk o Zdrowiu  30 

Razem  177 
Źródło: Dział Dydaktyki. 

 

Zdecydowana większość (91%) absolwentów pracowała podczas studiów. Jest to 

zrozumiałe, gdyż uczelnia prawie w 100% prowadzi kształcenie w formie niestacjonarnej.  

Najwięcej absolwentów (77%) posiada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na czas 

nieokreślony lub określony. Niektórzy studenci pracowali na umowę zlecenie, odbywali staż 

bądź prowadzili własną działalność gospodarczą. Badanie wpływu studentów na przebieg 

kariery zawodowej pokazało, że ukończenie studiów dla 15% absolwentów wpłynęło na zmianę 

ich miejsca pracy, można domniemywać, że na lepszą. Dla 17% ukończenie studiów wpłynęło 

na awans, dla 30% na wzrost zarobków i również dla 30% na stabilizację zatrudnienia. Własną 

firmę założyło 3% odpowiadających.  Absolwenci przydatność studiów w pracy zawodowej 

oceniali jako bardzo dużą – 12%, dużą – 34%, średnią – 48%, słabą – 4%, a bardzo słabą – 2%.  

Na pytanie o formy kontynuacji nauki 57% ankietowanych deklarowało podjęcie studiów 

magisterskich, 34% kontynuowanie nauki przez kursy, 7% przez studia podyplomowe, a 2% 

zamierzało ukończyć drugi fakultet. Widać zatem, że absolwenci nie zadowalają się tym, co już 

osiągnęli, lecz pragną zdobywać dalszą wiedzę. Biorą przy tym pod uwagę macierzystą Uczelnię 

– 85% było zdania, że Uczelnia powinna organizować kursy i szkolenia. Część absolwentów 

(32%) chciałaby należeć do Klubu Absolwenta. Natomiast 68% chciałoby otrzymywać regularne 

informacje o Uczelni i jej inicjatywach. Wynika z tego, że absolwenci, zapewne z powodu 

odległości czy braku czasu, wolą utrzymywać „zdalny” kontakt z uczelnią.  

Pozytywna opinia o uczelni i chęć utrzymywania z nią więzi jest zrozumiała w sytuacji, gdy 

studenci jakość kształcenia oceniają jako wysoką – 70% i bardzo wysoką – 11%. Ocena średnia 

wystąpiła u 19%. Nie odnotowano ocen niskich i bardzo niskich.  Oceny organizacji nauki i 

nauczania były następujące: bardzo dobra – 20%, dobra – 62%, dostateczna – 12%, mierna – 

6%. Ocen niedostatecznych nie było. Daje to średnią ocenę - 3,9. Wspomaganie nauki przez 

bibliotekę i komputery bardzo dobrze i dobrze oceniło 76%. Na podkreślenie zasługuje, że 

odpowiadający pozytywnie odnieśli się do metod oceny studentów – 88% uznało je za bardzo 

dobre bądź dobre, a 12% za dostateczne i mierne. Daje to średnią - 4,2.  Ważnym elementem 

kształcenia są praktyki zawodowe. Dobrze i bardzo dobrze oceniło je 80% absolwentów, a 

dostatecznie i miernie 20%. Średnia ocena praktyk wyniosła - 4,0. 

 W roku akademickim 2012/2013 uczelnia rozpoczęła realizację ciekawego projektu pt.  

ideAGORA, jest to innowacyjny model kształcenia na poziomie wyższym, oparty na trwałej 

relacji uczelni i absolwentów. Projekt realizowany pod hasłem Absolwenci kapitałem uczelni 

wpisuje się w ideę kształcenia przez całe życie, a zarazem jest odpowiedzią na współczesny 

problem oderwania środowiska akademickiego od rzeczywistości gospodarczej. ideAGORA ma 

na celu zbudowanie wartościowych relacji pomiędzy uczestnikami modelu: studentami, 

absolwentami, kadrą naukowo-dydaktyczną, przedsiębiorcami oraz otoczeniem społecznym. 
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Główny cel projektu to: opracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie 

uwzględniającego potrzeby otoczenia gospodarczego i społecznego uczelni. 

Cele szczegółowe: 

 rozwój potencjału Collegium Mazovia poprzez wypracowanie modelu ideAGORA, 

 dostosowanie oferty edukacyjnej Collegium Mazovia do rynku pracy, 

 wspieranie postawy gotowości do uczenia się przez całe życie, 

 upowszechnienie modelu ideAGORA w środowisku akademickim. 

 

Model ideAGORA zostanie upowszechniony na terenie Polski oraz w ograniczonym zakresie w 

Finlandii poprzez publikacje naukowe i popularnonaukowe, seminaria oraz konferencję 

mainstreamingową. Celem działania jest wdrożenie narzędzi modelu ideAGORA w co najmniej 

kilku polskich uczelniach. 

 

Zalecenia: 

1. Wspieranie absolwentów na rynku pracy poprzez zintensyfikowanie działań Biura 

Karier. 

1. Zachęcenie absolwentów do wypełniania ankiet oceniających karierę zawodową i efekty 

kształcenia na rynku pracy oraz współpracy z projektem ideAORA. 

2. Organizowanie kursów i szkoleń dla absolwentów uczelni. 

3. Informowanie absolwentów o rozwoju Uczelni i podejmowanych przez nią nowych 

przedsięwzięć. 

4. Utworzenia Klubu Absolwenta Uczelni. 

5. Zebranie opinii pracodawców nt. jakości kształcenia i potrzeb rynku pracy. 

 

 

 

……………………………………………… 

            (podpisy członków UK ds. JK) 


