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Nazwy ocenianych kierunków studiów prowadzonych na uczelni ze wskazaniem:  

poziomu kształcenia, profilu kształcenia, formy studiów, obszaru kształcenia oraz dziedziny 

nauki i dyscypliny
1
, do których odnoszą się efekty kształcenia:  

1. Administracja – I stopień (licencjackie), profil praktyczny, niestacjonarne,  

2. Budownictwo – I stopień (inżynierskie), profil praktyczny, niestacjonarne, 

3. Ekonomia – I stopień (licencjackie) i II stopień (magisterskie), profil praktyczny 

niestacjonarne,  

4. Finanse i rachunkowość – I stopień (licencjackie), profil praktyczny, niestacjonarne,  

5. Informatyka – I stopień (inżynierskie), profil praktyczny, niestacjonarne, 

6. Pielęgniarstwo – I stopień (licencjackie) i II stopień (magisterskie), profil praktyczny, 

stacjonarne, niestacjonarne i pomostowe,   

7. Zdrowie publiczne – I stopień (licencjackie) i II stopień (magisterskie), profil praktyczny, 

niestacjonarne. 

 

W roku akademickim 2013/2014 prowadzono kształcenie na siedmiu kierunkach studiów i 24 

specjalnościach, w obszarach nauk ekonomicznych (dyscyplina ekonomia i finanse), nauk 

prawnych (dyscyplina nauki o administracji), nauk matematycznych (informatyka), nauk 

technicznych  (budownictwo, informatyka) nauk o zdrowiu (zdrowie publiczne) i nauk medycznych 

(pielęgniarstwo). 

 

Informacja o zewnętrznych i wewnętrznych ocenach z poprzedniego okresu:   

Rodzaj oceny Data wydania Uwagi i zalecenia
2
 

Ocena wewnętrzna 28.11.2013 r. Zalecenia uwzględnione, sposób 

realizacji opisano w pkt. 7 sprawozdania 

 

 

Skład zespołu przygotowującego sprawozdanie 

 Imię i nazwisko       Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja  

        pełniona w Uczelni 

 

1) dr Andrzej Pietrych – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – przewodniczący,  

2) prof. dr hab. Czesław Skowronek -  pracownik naukowy – członek, 

3) dr Janina Potiopa  -  nauczyciel akademicki  - członek, 

4) mgr Anna Purzycka - nauczyciel akademicki  - członek, 

5) Sylwia Radziszewska – student – członek. 

 

Nazwa organu uczelni opiniującego sprawozdanie 

Senat Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

 

                                                 
1 Użyte określenia: obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa, dorobek naukowy, stopień i tytuł naukowy oznaczają 

odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne, dorobek artystyczny oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki. 
2 Należy podać kryterium, w odniesieniu do którego je sformułowano (np. program kształcenia, minimum kadrowe, itp.). Natomiast 

działania podjęte przez uczelnię / jednostkę w celu ich usunięcia i efekty tych działań należy szczegółowo opisać w odpowiednich 

częściach raportu.  
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1.1  OCENA KONCEPCJI KSZTAŁCENIA 
Czy koncepcja kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów nawiązuje do misji uczelni, znajduje 

odniesienie w strategii rozwoju uczelni?  

Czy wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczyli w procesie kształtowania koncepcji kształcenia na 

poszczególnych kierunkach?  

Czy koncepcja kształcenia uwzględnia potrzeby rynku pracy? 

Na wszystkich kierunkach prowadzonych na uczelni koncepcja kształcenia wpisuje się w 

misję uczelni i jest zgodna z koncepcją kształcenia zawartą w poszczególnych programach 

kształcenia. Koncepcja została opracowana na podstawie konsultacji zarówno z 

interesariuszami wewnętrznymi (nauczyciele, studenci, władze) – jak i zewnętrznymi 

(przedsiębiorcy i instytucje współpracujące z Collegium Mazovia). Ważną rolę w pracach 

nad przygotowaniem  koncepcji i programu kształcenia odgrywali członkowie Rady 

Konsultacyjnej Collegium Mazovia, którzy pozytywnie zaopiniowali programy kształcenia 

na wszystkich kierunkach. Pozytywnie na temat koncepcji kształcenia wypowiedzieli się 

także pracodawcy, u których nasi studenci odbywają praktyki. Tworząc koncepcję 

kształcenia uwzględniono potrzeby rynku pracy. 

  1.2  OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  
Czy dla każdego kierunku studiów sporządzono opis zakładanych celów i efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych?  

Czy określono właściwe metody oraz sposoby weryfikacji ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia?  

Czy treści programowe, formy zajęć i metody dydaktyczne umożliwiają realizację zakładanych efektów 

kształcenia?  

Czy w pracach mających na celu określenie programu studiów wykorzystano wzorce międzynarodowe? 

Proces kształcenia uwzględnia rozwiązania koncepcji bolońskiej i zapewnia studentowi 

otrzymanie odpowiedniej wiedzy kierunkowej oraz wykształcenie umiejętności i 

kompetencji niezbędnych przyszłemu profesjonaliście realizować zadania w zakresie 

posiadającego wykształcenia.   

Dla każdego kierunku studiów określono efekty kształcenia ogólne i szczegółowe, które są 

zgodne  z zakresem wiedzy typowej dla danego kierunku. Analiza matryc pozwala 

stwierdzić, że realizacja programu studiów zapewnia osiągnięcie założonych efektów 

kształcenia. Wszystkie obszarowe efekty kształcenia znalazły pokrycie w efektach 

kierunkowych. Również  wszystkie kierunkowe efekty kształcenia są w dostatecznym 

stopniu pokryte przez efekty kształcenia związane z poszczególnymi 

przedmiotami/modułami.  

W programach kształcenia przedmiotu/modułu określono właściwe metody oraz sposoby 

weryfikacji ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia, uwzględniono wymagania 

prawne oraz zapisy programu kształcenia.  Treści programowe, formy zajęć i metody 

dydaktyczne umożliwiają realizację zakładanych efektów kształcenia. 

W pracach mających na celu określenie programu studiów wykorzystano wzorce  

międzynarodowe, a szczegółowe rozwiązania przyjęte z międzynarodowych wzorców 

zawarto w programach kształcenia. 

1.3 KONSTRUKCJA PROGRAMOWA I ECTS 
Czy dla każdego kierunku studiów sporządzono plany studiów, z przypisaniem  punktów ECTS?  

Czy zakładana organizacja zajęć dydaktycznych umożliwia realizację programu studiów? 

Czy wymiar zajęć oraz przypisana im liczba punktów ECTS odpowiadają przepisom szczegółowym 

określonym przez ministra właściwego do spraw nauki? 

Komisja stwierdziła że dla wszystkich kierunków sporządzono plany studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych, a opis poszczególnych przedmiotów uwzględnionych w planach 

studiów na poszczególnych kierunkach jest zgodny z wymogami obowiązującymi w tym 

zakresie w Collegium Mazovia.  Organizacja zajęć dydaktycznych  umożliwia realizację 

1. OCENA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 
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programu studiów oraz właściwą koncentrację zajęć. Sekwencja przedmiotów 

przewidzianych programem studiów jest właściwa (od ogólnych do szczegółowych) i 

sprzyja realizacji zakładanych efektów kształcenia. 

W programach studiów wyodrębniono cztery moduły kształcenia (ogólny, podstawowy, 

kierunkowy i wybieralny), do których przypisane zostały efekty kształcenia oraz punkty 

ECTS uwzględniające wszystkie elementy pracy studenta (w tym samokształcenie) 

niezbędne do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. W planach przewidziano 

odpowiednią liczbę godzin na zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów oraz godzin zajęć samokształcenia. Zachowano także wymagane 

przepisami proporcję innych zajęć, tj. podstawowych, kierunkowych wybieralnych, którym 

przypisano odpowiednią liczbę  punktów ECTS. Programy studiów zawierały  30 godzin 

zajęć z WF, którym przypisano 2 punkty ECTS.  

1.4 KARTY PRZEDMIOTÓW / SYLABUSY 
Czy na każdym  kierunku studiów opracowano karty przedmiotów/sylabusy uwzględniające wymagania 

określone w przepisach szczegółowy ministra właściwego do spraw nauki?. 

Komisja stwierdziła, że na wszystkich kierunkach dla wszystkich przedmiotów 

przewidzianych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych opracowano programy 

przedmiotów/sylabusy zgodnie z wzorem obowiązującym na uczelni. 

WNIOSKI: 

 Dla wszystkich kierunków studiów opracowano właściwą koncepcję kształcenia, która 

uwzględnia opinię wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz potrzeby rynku 

pracy. 

 Dla każdego kierunku studiów sporządzono efekty kształcenia,  określono właściwe 

metody oraz sposoby weryfikacji efektów kształcenia,  a  w pracach mających na celu 

określenie programu studiów wykorzystano wzorce międzynarodowe. 

 Wszystkie kierunki studiów posiadają właściwie opracowaną konstrukcję programową 

ECTS. 

 Dla wszystkich przedmiotów/modułów przewidzianych na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych prawidłowo opracowano sylabusy. 

 

2. OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA 

2.1  LICZBA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW 
Liczba studentów i absolwentów na poszczególnych kierunkach. 

Liczbę studentów i absolwentów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 

2013/2014  przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1. Liczba studentów i absolwentów Collegium Mazovia – stan na koniec roku akademickiego 

2013/2014   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Dział Spraw Studenckich 

Kierunek 
Liczba 

studentów 
Liczba 

absolwentów 

Administracja 54 55 

Budownictwo 364 78 

Ekonomia 201 100 

Finanse i rachunkowość 156 88 

Informatyka 46 16 

Pielęgniarstwo 136 94 

Zdrowie publiczne 33 70 
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Z powyższego zestawienia widać, że liczba studentów na poszczególnych kierunkach 

studiów jest zróżnicowana. Najwięcej studentów jest na kierunku budownictwo, a najmniej 

na kierunku Informatyka. Najwięcej absolwentów było na kierunku Ekonomia, a najmniej na 

kierunku Informatyka.  

2.2 ZASADY OCENIANIA STUDENTÓW 
Wyniki kontroli protokołów ocen z zaliczeń i egzaminów 

Struktura ocen z sesji egzaminacyjnej 

Struktura ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego 

W Collegium Mazovia ważnym elementem jakości kształcenia jest analiza zasad oceniania 

studentów. Procedury oceniania zostały opracowane  przez wykładowców i zamieszczone w 

sylabusach przygotowanych do wykładanych przez siebie przedmiotów. Zasady oceniania 

powinny zapewnić realizację zamierzonych efektów kształcenia oraz uwzględniać stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności. Z procedurą oceniania i warunkami uzyskania zaliczeń 

prowadzący zajęcia zapoznają  studentów na początku semestru.  

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej pisemne prace egzaminacyjne składane są do Działu 

Dydaktyki, który przekazał je do archiwum uczelni, gdzie są przechowywane przez okres do 

zakończenia następnego semestru po semestrze, którego dotyczą. Komisje wydziałowe 

poddały analizie losowo wybrane prace egzaminacyjne (zaliczeniowe). W oparciu o raporty z  

oceny kierunkowej, można stwierdzić,  że zdecydowana większość nauczycieli wywiązuje 

się z obowiązku składania prac po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, a tematyka prac  jest 

zgodna z opracowanymi do przedmiotów sylabusami. Komisje wydziałowe dokonały oceny 

realizacji procesu kształcenia w oparciu o kontrolę losowo wybranych protokołów i 

dzienników zajęć dydaktycznych w semestrze letnim i zimowym. W tym zakresie na żadnym 

kierunku nie stwierdzono zaniedbań. Wszystkie protokoły i dzienniki zajęć wróciły do działu 

spraw studenckich prawidłowo wypełnione, aczkolwiek nie wszyscy nauczyciele dotrzymali 

wyznaczonych terminów. Wydziałowe komisje kontrolowały protokoły ocen z zaliczeń i 

egzaminów, badały strukturę ocen z sesji egzaminacyjnej (patrz tab. 2) i strukturę ocen z 

pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego (patrz tab. 3 i 4). 

 
Tabela 2. Struktura ocen (%) uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach podczas  

ostatniej  sesji egzaminacyjnej 

Kierunek/ocena bdb db+ db dst+ dst ndst 

Administracja 11% 14% 34% 16% 21% 4% 

Budownictwo 17% 11% 25% 12% 25% 11% 
Ekonomia 30% 17% 22% 17% 11% 3% 

Finanse i rachunkowość 29% 10% 25% 13% 18% 5% 

Informatyka 19% 13% 24% 16% 23% 5% 

Pielęgniarstwo 47% 21% 18% 8% 9% 1% 

Zdrowie publiczne 39% 13% 24% 6% 13% 5% 

średnia 27% 14% 26% 13% 17% 5% 
Źródło: Dział Spraw Studenckich 
 

Z powyższego zestawienia widać wyraźnie, że struktura ocen jest zróżnicowana. Najwięcej 

ocen bardzo dobrych i dobrych z  plusem wystawiono na kierunku Pielęgniarstwo (68%). 

Taka sytuacja budzi wątpliwości, co do prawidłowości oceniania. Pewnym 

usprawiedliwieniem może być fakt, że w większości są to studenci studiów pomostowych, a 

więc osoby posiadające duże umiejętności zawodowe. Najbardziej prawidłową strukturę 

ocen (zbliżoną do krzywej Gaussa) zaobserwowano na kierunku Administracja, 

Budownictwo i Informatyka.    
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Tabela 3. Struktura ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach z pracy 
dyplomowej 

Źródło: Dział Spraw Studenckich 
 

Na ocenę pracy dyplomowej składa się ocena promotora i recenzenta. Na wszystkich 

kierunkach najwięcej ocen było  bardzo dobrych. Podobnie jak w przypadku sesji 

egzaminacyjnej najwięcej ocen bardzo dobrych (87%) było na kierunku Pielęgniarstwo. 

Bardzo mały procent ocen dostatecznych i brak ocen niedostatecznych. Świadczy to o tym, 

że promotorzy i recenzenci bardzo wysoko ocenili prace dyplomowe.  

 

Tabela 3. Struktura ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach z egzaminu 

dyplomowego 

Źródło: Dział Spraw Studenckich 
 

W przypadku ocen z obron sytuacja na poszczególnych kierunkach jest podobna. Najwięcej 

wystawiono ocen bardzo dobrych (ponad 50%), były także oceny dostateczne, brak ocen 

niedostatecznych. Podobnie jak w przypadku ocen z egzaminów, także podczas egzaminu 

dyplomowego najwięcej ocen bardzo dobrych było na kierunku Pielęgniarstwo, a najmniej 

na kierunku Informatyka.  

Kierunek/ocena Ogółem bdb db+ db dst+ dst ndst 

Administracja 55 25 12 16 1 1 0 

Budownictwo 78 38 17 17 3 3 0 
Ekonomia 100 40 45 14 1 0 0 

Finanse i rachunkowość 88 38 18 23 5 4 0 

Informatyka 16 1 6 5 3 1 0 
Pielęgniarstwo 94 82 9 3 0 0 0 

Zdrowie publiczne 70 27 14 27 2 0 0 
Razem 501 251 129 105 15 9 0 

Kierunek/ocena 
Ogółem 

wystawionych 
bdb db+ db dst+ dst ndst 

Administracja 55 27 13 10 3 2 0 

Budownictwo 78 26 24 14 8 6 0 
Ekonomia 100 39 22 28 9 2 0 

Finanse i rachunkowość 88 41 13 18 7 9 0 

Informatyka 16 2 1 7 4 2 0 
Pielęgniarstwo 94 89 4 1 0 0 0 

Zdrowie publiczne 70 30 21 14 1 4 0 
Razem 501 254 98 92 32 25 0 

Załączniki: Zestawienia tabelaryczne i graficzne z przeprowadzonej analizy zasad oceniania na poszczególnych 

kierunkach. 

2.3 OCENA PRZEBIEGU PRAKTYK 
Wyniki kontroli i zaliczania praktyk?  

Czy praktyki odbywały się w jednostce o profilu odpowiadającym efektom kształcenia? Czy sporządzono 

dokumentację z przebiegu praktyki? 

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013 kontynuowali 

kształcenie na profilu ogólnoakademickim. Na wszystkich kierunkach odbywały się praktyki 

studenckie zawodowe przewidziane w planach studiów o profilu ogólnoakademickim i o 
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profilu praktycznym. Na profilu oólnoakademickim studenci realizowali obowiązkowe 

praktyki studenckie w czasie przez siebie wyznaczonym (w porozumieniu z kierownikiem 

praktyk). Studenci mogli zostać zwolnieni z odbycia praktyki po spełnieniu określonych 

wymagań. Zwolnienia z odbywania praktyki dokonywał dziekan po zasięgnięciu opinii 

kierownika praktyk. Warunkiem zwolnienia było m.in. zaświadczenie z pracy, wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o ukończeniu stażu lub przygotowania 

zawodowego, pod warunkiem, że wykonywana praca była zgodna z kierunkiem kształcenia. 

Organizacja praktyk odbywała się zgodnie z planem studiów kierunków, tj. po 2 i 4 

semestrze studiów w wymiarach określonych przez program kształcenia. 

Student miał obowiązek zaliczenia praktyki studenckiej do końca ostatniego semestru 

studiów. Pozytywne zaliczenie praktyk było warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu 

dyplomowego i ukończenia studiów. 

Na studiach o profilu praktycznym została wprowadzona praktyka zawodowa kierunkowa 

oraz praktyka zawodowa dyplomowa. Zasady organizowania praktyk w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej określa Regulamin praktyk zawodowych zatwierdzony 

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Stosowanych nr 6/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku oraz 

Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 2/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Praktyki 

są obowiązkowe i podlegają zaliczeniu z przypisaniem punktów ECTS.  Natomiast zasady 

zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyki określono w Uchwale Senatu nr 

14/2013 r. z dnia z dnia 29 listopada 2013 r.  

Na podstawie analizy raportów komisji wydziałowych stwierdzono, że na wszystkich 

kierunkach praktyki zawodowe realizowane były w wymiarze przewidzianym w programach 

kształcenia w zakładach o profilu zgodnym z kierunkiem studiów. Nie stwierdzono także 

innych nieprawidłowości w przebiegu praktyk. Po zakończonych praktykach studenci i 

pracodawcy wypełniali ankiety, które były poddane szczegółowej analizie przez komisje 

wydziałowe. Wszyscy ankietowani w czasie odbywania praktyk mogli wykorzystać 

teoretyczne wiadomości uzyskane w toku studiów, uczestniczyć w realizacji praktycznych 

zadań i obowiązków, aktywnie obserwować procesy decyzyjne, a w sytuacjach trudnych 

zawsze zwrócić się do opiekuna praktyk o pomoc i radę. Ponad 90% ankietowanych miało 

możliwość prowadzenia badań i analiz przydatnych w pisaniu pracy dyplomowej. W czasie 

praktyk praktykantom chętnie powierzano dodatkowe prace. Praktyka zawodowa 

ugruntowała  ankietowanych w trafności wyboru zawodu. Wysoko oceniono także wybór 

miejsca praktyki oraz współpracę z kierownictwem oraz współpracownikami zakładu, w 

którym odbywano praktykę. Słabsze wyniki uzyskano (60 -70% wskazań na bardzo dobry) w 

takich kategoriach, jak: efektywność, przygotowanie zawodowe, umiejętność pracy w 

zespole oraz umiejętność obsługi wyposażenia w swojej pracy. 

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego władze uczelni 

systematycznie podejmują kroki zmierzające do kontrolowania prawidłowości tego procesu, 

realizowanego przez poszczególnych pracowników dydaktycznych 

Czy przedstawiono listy intencyjne firm wyrażające gotowość przyjęcia określonej liczby studentów?  

Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy z firmami, w których studenci mogą odbywać 

praktyki zawodowe. Wykaz instytucji, które zwarły porozumienia z uczelnią został 

dołączony do poszczególnych raportów z oceny jakości na kierunkach. 
ZAŁĄCZNIKI:  Zestawienia ilościowe firm z którymi popisano umowę na praktyki przy kierunkach.  

2.4  OCENA PRAC DYPLOMOWYCH I EGZAMINU DYPLOMOWEGO 
Jak przebiegał egzamin dyplomowy? 

W jaki sposób były weryfikowane efekty kształcenia, podczas egzaminu dyplomowego? 

Zasady oceniania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminu dyplomowego są zawarte 

w regulaminie studiów (Uchwała nr 10/2013 Senatu Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Studiów oraz takich dokumentach jak: 
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1. Zarządzenie nr 10/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w 

Siedlcach z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać praca 

dyplomowa, ocena pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w Siedlcach. 

2. Zarządzenie nr 30/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w 

Siedlcach z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wymogów jakim powinny odpowiadać 

praca dyplomowa i ocena pracy dyplomowej na kierunku studiów pielęgniarstwo. 

3. Zarządzenie nr 16/2012 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w 

Siedlcach z dnia 4 grudnia 2012 r.  w sprawie zasad funkcjonowania w uczelni Systemu 

Plagiat.pl. 

 

Termin złożenia prac dyplomowych, jest określony w regulaminie studiów. Student 

zobowiązany jest złożyć przyjętą przez promotora pracę dyplomową nie później niż do 31 

marca, jeśli studia kończą się w semestrze zimowym i do 31 lipca, jeśli studia kończą się w 

semestrze letnim. Większość studentów złożyła prace wcześniej i dla nich obrony 

przeprowadzono w lipcu. Pozostałe egzaminy dyplomowe odbyły się w miesiącu 

październiku,  w wyjątkowych przypadkach w listopadzie.  

Prace dyplomowe przygotowywane były pod kierunkiem nauczycieli akademickich                 

z tytułem naukowym profesora, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora. 

Przyjęto zasadę, że jeśli seminarium magisterskie prowadzi doktor, to recenzentem zasadne 

byłoby aby był profesor. Tematy prac zaopiniował kierownik Katedry, a następnie były one 

zatwierdzone przez Rady Wydziału. 

Prace dyplomowe w wersji elektronicznej były poddawane, przez upoważnionego 

pracownika Dziekanatu, kontroli antyplagiatowej. W przypadkach przekroczenia 

wskaźników referencyjnych raporty z oceny trafiały do promotorów, którzy oceniali, czy jest 

to uzasadnione specyfiką pracy, czy też pracę należy przeredagować. Na żadnym z 

kierunków kontrola antyplagiatowa nie wykazała, że popełniono plagiat. Niepokojący 

natomiast jest fakt, że spory odsetek prac skierowano do poprawy ze względu na duży 

współczynnik podobieństwa. Wprawdzie ten odsetek był zróżnicowany na poszczególnych 

kierunkach, mniejszy na technicznych, a większy na społecznych. Nauczyciele tłumaczą ten 

fakt niedoskonałością programu sprawdzającego. Podkreśla on fragmenty z przypisami 

dolnymi i cytowane dosłownie akty prawa. Recenzje ocenianych prac miały formę pisemną i 

przygotowywane były zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu Rektora. Komisja 

stwierdziła, że oceny recenzenta i promotora były adekwatne do poziomu prac.  

Analiza prac dyplomowych wykazała, że większość z nich  ukierunkowana była na 

rozwiązywanie problemów praktycznych. Oceniane prace realizowały cele postawione we 

wstępie, miały poprawną strukturę, wykorzystywały aktualną, dobrze dobraną literaturę. 

Zdecydowana większość prac miała charakter praktyczny. Rozkład ocen na dyplomie wahał 

się od dostatecznej do bardzo dobrej, z tym że zdecydowana większość ocen, to oceny dobre 

i bardzo dobre.  Podczas egzaminu dyplomowego weryfikacja efektów kształcenia polegała 

na zadawaniu pytań z całości materiału  objętego planem studiów oraz  ocenianie sposobu 

prezentacji pracy dyplomowej i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy.  

 

2.5 OCENA UCZELNI PRZEZ STUDENTÓW, NAUCZYCIELI, 

PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW 
Czy przeprowadzono wśród studentów, nauczycieli i pracowników anonimowe ankiety, w których oceniono 

uczelnię? 

Czy uwzględniono wyniki ankiet do poprawy jakości kształcenia? 

Wśród studentów, nauczycieli i pracowników przeprowadzono anonimowe ankiety, w 

których oceniono uczelnię. 

Ocena uczelni przez studentów 
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Studenci odpowiedzieli na 1257 ankiet. W pierwszej części ankiety studenci oceniali 

nauczyciela. Wyniki tej oceny zaprezentowano w raportach oceny poszczególnych 

kierunków. Większość ocenianych nauczycieli otrzymała bardzo dobre i dobre wyniki. Nie 

było ani jednego nauczyciela, który otrzymałby średnią poniżej 3,5. Najwięcej było ocen ze 

średnią powyżej 4,5. Komisja analizując oceny wystawione w siedmiu kategoriach 

stwierdziła, że studenci wystawili najwyższe oceny za: punktualność rozpoczęcia zajęć, 

terminowość przeprowadzenia zaliczeń i kulturę osobistą. Najniższe oceny nasi nauczyciele 

otrzymali za: wykorzystywanie pomocy dydaktycznych i możliwość konsultacji. Komisja 

postanowiła zbadać jak oceniono nauczycieli w najważniejszych kategoriach, z punktu 

widzenia jakości kształcenia. W kategorii  – komunikatywność i umiejętność wyjaśniania 

omawianych zagadnień,  średnia wypadła na 4,55.  W drugiej kategorii – terminowość 

przeprowadzonych zaliczeń, egzaminów i dokonanych wpisów średnia była bardzo wysoka i 

wyniosła 4,68, a w trzeciej – obiektywność oceniania studenta 4,58. Wskaźniki te należy 

uznać za bardzo dobre. 

 W części drugiej większość respondentów odpowiedziało na otwarte pytania, które 

dotyczyły oceny procesu dydaktycznego i uczelni. Według ponad 14% studentów w 

programie kształcenia powinno być jeszcze więcej zajęć praktycznych i przykładów oraz 

pracy na profesjonalnych programach komputerowych. Większość przedmiotów z 

programów kształcenia uznano jako ważne i przydatne, tylko w pojedynczych przypadkach 

wskazano przedmioty niepotrzebne. Szczegółowe uwagi co do nauczyciela lub przedmiotu 

wyraziło 10% ankietowanych. Uwagi te dotyczyły sposobu prowadzenia zajęć oraz form 

przekazu treści kształcenia. 

Ocena uczelni przez wykładowców 
W ramach  oceny jakości kształcenia prowadzone były również badania wśród 68 

nauczycieli akademickich. Nauczycieli pytano o: zasady planowania obciążeń 

dydaktycznych, organizację roku akademickiego, oceny rozkładu zajęć, pracę 

poszczególnych działów, bazę dydaktyczną i bibliotekę oraz o zagadnienia związane z 

procesem kształcenia.  

Analizując wyniki wypowiedzi wybranych losowo nauczycieli dokonanych                                      

w kwestionariuszu ankiety stwierdzić należy, że większość ocen w skali 5-cio punktowej 

była ocenami bardzo dobrymi. Niektóre wyżej wymienione zagadnienia były ocenione na 

ocenę dobrą. Nie wystawiono żadnej oceny dostatecznej i niedostatecznej. 

Ocena uczelni przez starostów  
Ankietę przeprowadzono wśród 26 respondentów. Przygotowanie uczelni na rozpoczęcie 

roku akademickiego oceniono na poziomie bardzo dobrym. Organizację  roku 

akademickiego (terminy zjazdów ferii, sesji) 80%  respondentów oceniło na bardzo dobry 

Wszyscy ankietowani ocenili na bardzo dobry pracę działu dydaktyki,  sekretariatu Rektora, 

kwestury, biblioteki i czytelni. Przebieg sesji egzaminacyjnych 89% osób oceniło na 

poziomie bardzo dobrym, podobnie ankietowani ocenili możliwości konsultacji z 

wykładowcami (wszyscy ocenili na bardzo dobry). 
ZAŁĄCZNIKI: Zestawienie wyników badań na poszczególnych kierunkach 

2.6  MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW 

UCZELNI 
Czy przeprowadzano monitorowanie losów absolwentów w okresie 3 i 5 lat po ukończeniu studiów?  

Czy uwzględniono wyniki monitorowania do doskonalenia programu kształcenia.  

Monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów uczelnia realizuje w następujący 

sposób: 

 uzyskanie zgody od absolwentów na przeprowadzenie badań ich losów po 3 i 5–ciu 

latach od ukończenia studiów, 

 badania ankietowe, 

 rozsyłanie ankiet do absolwentów pocztą zwykłą lub elektroniczną, 
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 opracowanie wyników badań, 

 uwzględnienie wyników badań w nowych efektach kształcenia. 

Szczegółowe zasady i procedury monitorowania losów absolwentów są na bieżąco 

doskonalone. Od listopada 2012 roku Uczelnia realizuje projekt Model kształcenia przez 

całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: "ideAGORA - Absolwenci kapitałem 

społecznym uczelni", który poprzez swój cel główny -  opracowanie innowacyjnego modelu 

kształcenia przez całe życie uwzględniającego potrzeby otoczenia gospodarczego 

i społecznego uczelni – pozwoli na wypracowanie trwałych relacji z absolwentami 

i monitorowanie ich ścieżek karier. Projekt ten wpisuje się w ideę kształcenia przez całe 

życie, a zarazem jest odpowiedzią na współczesny problem środowiska akademickiego. 

O zdolności adaptacyjnej absolwenta do wymagań gospodarki decyduje przede wszystkim 

umiejętność kształcenia ustawicznego. Właśnie takie kształcenie proponujemy naszym 

absolwentom. W realizacji tego programu pomaga specjalnie zaprojektowana platforma 

elektroniczna http://www.ideagora.mazovia.edu.pl/, która umożliwia bieżący kontakt 

absolwentom z naszą uczelnią, a uczelni uzyskiwanie od absolwentów informacji 

przydatnych, m.in. do weryfikacji efektów kształcenia. Kolejną płaszczyzna pozwalającą na 

rozwijanie relacji z absolwentami i tym samym monitorowaniem ich karier zawodowych 

jest powołany do życia Klub Absolwenta.  Jest on połączeniem centrum informacyjnego 

i rozwojowego dla absolwentów, w którym organizowane są warsztaty samokształceniowe, 

kursy specjalistyczne, ale także spotkania integracyjno-networkingowe służące budowaniu 

trwałych relacji pomiędzy absolwentami a otoczeniem uczelni. Uczelnia zachęca wszystkich 

absolwentów Collegium Mazovia do społecznej aktywności, udostępnia miejsce, posiadane 

zasoby, a także merytoryczne wsparcie przy organizacji interesujących przedsięwzięć. 

Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Politechniką Krakowską, która stworzyła 

specjalny program komputerowy oraz utworzyła Elektroniczną Platformę Analizy 

Kompetencji (EPAK) – a tym samym otrzymaliśmy nowoczesne narzędzie do efektywnego 

monitorowania losów absolwentów wyższych uczelni oraz do badania obecnych i 

 przyszłych potrzeb pracodawców, w zakresie kompetencji najbardziej pożądanych u 

pracowników. EPAK - dzięki zastosowaniu ankiety internetowej, pomaga prościej i taniej 

dotrzeć do większej populacji absolwentów. Uzyskane od nich dane są automatycznie 

przetwarzane i w postaci raportów natychmiast trafiają do uczelni. Pilotażowo ankietowano 

dwa kierunki studiów Pielęgniarstwo i Zdrowie publiczne. W testowaniu brało udział 102 

absolwentów, w tym 69 na kierunku Pielęgniarstwo i 33 absolwentów kierunku Zdrowie 

publiczne. Nie wysłano ankiet do większej liczby absolwentów, gdyż nie wszyscy 

udostępnili adresy swoich skrzynek mailowych. Osiemnastu studentów wypełniło ankiety w 

100%.  Dwóch pracodawców zarejestrowało się w systemie, a do czterech wysłano do oceny 

efekty kształcenia. Dwóch pracodawców (50%) dokonało oceny efektów. Wskazuje to, że 

pracodawcy niezbyt chętnie angażują się w dodatkowe obowiązki. Być może na ten słaby 

wynik miało wpływ obciążenie pracodawców wynikające ze współpracy z uczelnią w 

ramach rady konsultacyjnej. Część z nich już oceniała efekty kształcenia na etapie tworzenia 

programów kształcenia. Ankiet wysłano także do 8 nauczycieli (po 4 z każdego kierunku) z 

prośbą o ocenę efektów kształcenia. Sześciu  nauczycieli wypełniło ankiety. 

Na pozostałych kierunkach ankietowanie przeprowadzono tradycyjnym sposobem. Ogółem 

na wszystkich kierunkach udało się uzyskać odpowiedzi od 283 absolwentów. Szczegółowe 

analizy ankiet zawarto w raportach kierunkowych. Warto jednak podkreślić, że większość 

naszych absolwentów pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą. Znaczna większość 

stwierdziła, że ukończenie studiów wpłynęło na ich karierę zawodową. Zdecydowana 

większość chce się dokształcać i chętnie wróci na kursy i szkolenia organizowane przez 

uczelnię.  
ZAŁĄCZNIKI: Ankieta badawcza oraz zestawienie wyników badań 

 

http://www.ideagora.mazovia.edu.pl/
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      WNIOSKI: 

 Proces kształcenia przebiegał prawidłowo, zajęcia realizowano zgonie z planami i 

programami kształcenia. 

 Komisje wydziałowe na podstawie  protokołów ocen z zaliczeń i egzaminów badały 

strukturę ocen i zasady oceniania z sesji egzaminacyjnej,  z pracy dyplomowej i 

egzaminu dyplomowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie w przypadku 

kierunku Pielęgniarstwo duży procent ocen bardzo dobrych.  

 Praktyki odbywały się w jednostkach o profilu odpowiadającym efektom 

kształcenia. Z przebiegu praktyk sporządzono dokumentację. Przebieg praktyk 

oceniano także na podstawie anonimowych ankiet wypełnianych przez studentów i 

pracodawców.  

 Proces dyplomowania przebiegał zgodnie z zasadami oceniania prac dyplomowych i 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego zawartymi  w regulaminie studiów i 

zarządzeniu Rektora.  

 Przeprowadzono wśród studentów, nauczycieli i pracowników anonimowe ankiety, 

w których oceniono uczelnię i uwzględniono wyniki ankiet do poprawy jakości 

kształcenia. 

 Przeprowadzano monitorowanie losów absolwentów i uwzględniono wyniki 

monitorowania do doskonalenia programu kształcenia.  

 Zobowiązać wszystkich nauczycieli do terminowego składania protokołów, 

dzienników zajęć i pisemnych prac zaliczeniowych, a podczas szkolenia zwrócić 

uwagę na zasady weryfikacji efektów kształcenia i  oceniania. 

 

3. OCENA MINIMUM KADROWEGO 
Czy spełnione zostały wymagania kadrowe dla każdego kierunku i poziomu kształcenia? 

Ile osób stanowiących minimum kadrowe dla kierunku studiów o profilu praktycznym posiada zdobyte poza 

uczelnią doświadczenie zawodowe związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia? 

Tabela nr 4 Liczba nauczycieli zatrudnionych na uczelni w  roku akademickim 2013/2014. 

Tytuł naukowy 

/zawodowy 
Razem 

Liczba nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia stanowi 

Podstawowe miejsce pracy Dodatkowe miejsce pracy 

Prowadzący 

zajęcia na 

danym kierunku 

Stanowiący 

minimum 

kadrowe 

Pełny wymiar 

czasu pracy 

Niepełny 

wymiar czasu 

pracy 

profesor 17 10 10 7  
doktor 

habilitowany 
13 7 7 5 1 

doktor 39 27 27 12  
pozostali 9 5 2 4  

Razem: 78 49 46 

 

28 1 

Źródło: Dział Kadr. Stan na dzień 30.09.2014 r. 

Na wszystkich kierunkach spełnione zostały wymagania kadrowe. W tabeli nr 4 

przedstawiono stan ilościowy kadry dydaktycznej. Zdecydowana większość nauczycieli 

zaliczona do minimum kadrowego dla poszczególnych kierunków studiów o profilu 

praktycznym posiada zdobyte poza uczelnią doświadczenie zawodowe związane z 

umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia. 

          

file://uczelnia
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Czy liczba osób zaliczonych do minimum kadrowego jest odpowiednia do liczby studentów? 

Spełniona jest wymagana relacja między liczbą studentów, a liczbą osób zaliczonych do minimum 

kadrowego.  Stosunek liczby nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla 

poszczególnych kierunków do liczby studentów na tych kierunkach, przedstawia tabela nr 5. 
 

 
Tabela nr  5. Stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów w roku akademickim 2013/2014 

Kierunek 
Liczba 

studentów 
Liczba 

nauczycieli 
Stosunek 

Wymagany Rzeczywisty 

Administracja 54 9 1:160 1:6 

Budownictwo 364 10 1:60 1:37 

Ekonomia I 21 9 1:160 1:3 

Ekonomia II 191 12 1:160 1:16 

Finanse i rachunkowość 191 9 1:160  1:21 

Informatyka 46 9 1:60  1:5 

Pielęgniarstwo I 16 11 1:60  1:1,5 

Pielęgniarstwo II 64 12 1:60 1:5 

Zdrowie publiczne I 73 13 1:60  1:6 

Zdrowie publiczne II 32 11 1:60 1:3 
Źródło: Dział Kadr. 
 

Z powyższego zestawienia widać, że na wszystkich kierunkach studiów  stosunek liczby 

nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla kierunku, do liczby studentów 

na tym kierunku został spełniony. Dla przykładu na kierunku budownictwo wymagany jest 

jeden nauczyciel na 60 studentów, a faktycznie jest jeden na 37. Na kierunkach z obszaru nauk 

społeczny ten stosunek nauczycieli do studentów powinien wynosić 1: 160, a na naszej uczelni 

wynosi od 1: 3 do 1:6.   

Czy osoby zaliczone do minimum kadrowego oceniano podczas hospitacji, w anonimowych 

ankietach prowadzonych przez studentów oraz w innych formach kontrolno-nadzorczych? 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych zarówno na 

umowę o pracę jak i na podstawie umów cywilno-prawnych, poddawane były hospitacjom. 

Hospitację zajęć prowadzonych w formie wykładów przeprowadzali kierownicy katedr, 

dziekani, prodziekani, a w przypadku ćwiczeń również wykładowcy przedmiotu.  Ocena 

hospitowanych zajęć dokonywana była w protokołach z hospitacji zajęć dydaktycznych. 

Ogółem na wszystkich kierunkach przeprowadzono 67 hospitacji, średnia ocen to 4,75. 

Losowo wybrane protokoły z hospitacji zajęć dydaktycznych były analizowane przez komisje 

wydziałowe. Komisje stwierdziły, że hospitujący zajęcia 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. Podczas zajęć 

wykorzystywano pomoce dydaktyczne - na wykładach rzutniki pisma i rzutniki multimedialne 

– na ćwiczeniach kserokopie dokumentów, zadań, schematów, kazusów. Wszyscy nauczyciele 

poprawnie prowadzili dzienniki zajęć dydaktycznych. Nieco niżej hospitujący ocenili 

dyscyplinę zajęć. W nielicznych przypadkach odnotowano również kilkuminutowe spóźnienia. 

Nauczycieli tak, jak co roku oceniali także studenci w anonimowych ankietach. Ogółem 

przeprowadzono 1257 ankiet.  Większość ocenianych nauczycieli otrzymała bardzo dobre i 

dobre wyniki. Nie było ani jednego nauczyciela, który otrzymałby średnią poniżej 3,5. 

Najwięcej było ocen ze średnią powyżej 4,5. Komisja analizując oceny wystawione w siedmiu 
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kategoriach stwierdziła, że studenci wystawili najwyższe oceny za: punktualność rozpoczęcia 

zajęć, terminowość przeprowadzenia zaliczeń i kulturę osobistą. Najniższe oceny nasi 

nauczyciele otrzymali za: wykorzystywanie pomocy dydaktycznych i możliwość konsultacji. 

Komisja postanowiła zbadać jak oceniono nauczycieli w najważniejszych kategoriach, z 

punktu widzenia jakości kształcenia. W kategorii – komunikatywność i umiejętność 

wyjaśniania omawianych zagadnień, średnia wypadła na 4,55.  W drugiej kategorii – 

terminowość przeprowadzonych zaliczeń, egzaminów i dokonanych wpisów średnia była 

bardzo wysoka i wyniosła 4, 68, a w trzeciej – obiektywność oceniania studenta 4,58. 

Wskaźniki te należy uznać za bardzo dobre. Nauczyciela oceniano także w pytaniach 

otwartych.  Zdarzały się pojedyncze zarzuty, co do metodyki prowadzenia zajęć, kilku 

nauczycieli wyróżniono pozytywnie.  

 

 

      WNIOSKI: 

 Spełnione zostały wymagania kadrowe dla każdego kierunku i poziomu kształcenia. 

 Wszyscy nauczyciele zatrudnieni na kierunkach prowadzonych w uczelni podpisali 

oświadczenia, przedstawili dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią, prowadzili zajęcia zgodnie ze swoim dorobkiem i 

doświadczeniem, w wymaganej liczbie godzin.  

 Wszyscy nauczyciele stanowiący minimum kadrowe dla kierunków studiów o profilu 

praktycznym posiadali zdobyte poza uczelnią doświadczenie zawodowe związane z 

umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia. 

 Spełniona jest wymagana relacja między liczbą studentów, a liczbą osób zaliczonych do 

minimum kadrowego.   

 Nauczycieli zaliczenych do minimum kadrowego wysoko oceniano podczas hospitacji i w 

anonimowych ankietach prowadzonych przez studentów.  

 

4. OCENA BAZY DYDAKTYCZNEJ  I BIBLIOTEKI 
4.1 BAZA DYDAKTYCZNA 

Czy baza dydaktyczna dostosowana jest do specyfiki i trybu kierunków studiów? 

Czy liczba i powierzchnia sal wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeń, laboratoriów, pracowni specjalistycznych i 

komputerowych dostosowana jest do liczby studentów? 

Czy pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w zgodny ze współczesnymi wymogami sprzęt audiowizualny i 

sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem?  

Czy studenci mają zapewniony dostęp do komputerów i Internetu w celu realizacji zadań własnych także poza 

zajęciami dydaktycznymi? 
Baza dydaktyczna Collegium Mazovia dostosowana jest do specyfiki i trybu kierunków 

studiów. Uczelnia dysponuje lokalami zapewniającymi odpowiednie warunki do efektywnej 

nauki dla ponad 2000 studentów (ogółem ok. 8598 m² powierzchni użytkowej).  

Głównym obiektem Uczelni jest budynek A o powierzchni użytkowej aktualnie 7400 m². 

Mieści się w nim 7 sal wykładowych z 843 miejscami, 8 sal ćwiczeniowych (338 miejsca), 4 

pracownie komputerowe (105 miejsc), 5 pracowni specjalistycznych i 5 laboratoriów. W 

budynku A znajdują się również: gabinety władz Uczelni, administracji, Dział Spraw 

Studenckich (Dziekanat), Dział Dydaktyki, Biblioteka, Czytelnia, pokój wykładowców, 

siedziba Parlamentu Studenckiego oraz bar studencki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

studentów, przygotowano kącik zabaw dziecięcych oraz pokój dla „matki karmiącej”. Na 

poziomie A1 znajduje się Sala Senacka, mieszcząca 30 miejsc, wyposażona w nowoczesny 

system audiowizualny. 

Budynek jest przygotowany do komunikacji dla osób niepełnosprawnych, posiada windę i 

platformę służącą do transportu osób niepełnosprawnych. 

Studenci mają do dyspozycji parking o utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej, 

mieszczący 188 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsca dla osób 
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niepełnosprawnych. Dodatkowo w czasie zjazdów, studenci mogą korzystać z parkingu 

znajdującego się przy ul. Sokołowskiej 172 będącego własnością Katolickiej Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Siedlcach. 

Uczelnia jest odpowiednio wyposażona w meble szkolne i pomoce naukowe. Wyposażenie 

jest nowe i ma odpowiednie atesty oraz certyfikaty. Wszystkie stanowiska pracy w uczelni są 

skomputeryzowane i połączone w sieć. Wyposażenie komputerowe uczelni jest nowoczesne i 

wystarczające. Collegium Mazovia dysponuje odpowiednią liczbą środków audio – 

wizualnych w postaci projektorów multimedialnych z zestawami komputerowymi, rzutników 

obrazów, magnetowidów, magnetofonów i kserokopiarek, które wspierają proces 

dydaktyczny. Wszystkie sale dydaktyczne Uczelni wyposażone są w pomoce naukowe, m.in.: 

instalacje nagłaśniające (w salach wykładowych), rzutniki pisma, wideoprojektory, rzutniki 

multimedialne z zestawami komputerowymi oraz bezprzewodową sieć Internetową. 

Dbając o potrzeby studentów uczelnia umożliwia im dostęp do komputerów i Internetu 

poprzez zainstalowanie sygnału WiFi, także poza zajęciami dydaktycznymi dla realizacji 

samokształcenia. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, bądź reagując na zgłaszane zapotrzebowania przez 

studentów i wykładowców instalowane są programy informatyczne oraz urządzenia 

dodatkowe, np.: skanery, drukarki (w tym kolorowe) niezbędne do procesu kształcenia i 

rozwoju ogólnego studentów. Wszyscy chętni mogą z powyższych rozwiązań korzystać 

zarówno podczas zajęć dydaktycznych, w kilku pracowniach komputerowych, w bibliotece (w 

weekendy i w tygodniu) oraz na stanowiskach komputerowych usytuowanych na korytarzach 

uczelni. Liczba i powierzchnia sal wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeń, laboratoriów, 

pracowni specjalistycznych i komputerowych dostosowana jest do liczby studentów na 

poszczególnych kierunkach. W salach ćwiczeń, laboratoriach i pracowniach liczba stanowisk 

jest adekwatna do powierzchni pomieszczenia i liczby studentów. Studenci mają zapewniony 

dostęp do komputerów i Internetu w celu realizacji zadań własnych także poza zajęciami 

dydaktycznymi. Przy opracowaniu efektów kształcenia dla profilu praktycznego zwrócono 

uwagę na praktyczny charakter tych zajęć. Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym będą umożliwiały bezpośrednie wykonywanie odpowiednich czynności 

praktycznych przez studentów. 

  BIBLIOTEKA 
Czy księgozbiór dotyczący kierunków  studiów i realizowanych w jego obrębie przedmiotów obejmuje, co 

najmniej aktualną literaturę podstawową i uzupełniającą w liczbie egzemplarzy zapewniającej studentom 

swobodny do niej dostęp?  

Czy czytelnia wyposażona jest w podręczny, aktualny księgozbiór dotyczący danego kierunku studiów oraz 

odpowiednią do liczby studentów liczbę komputerów z dostępem do Internetu i specjalistycznych baz danych?  

Czy Uczelnia zapewnia dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz programu Lex? 

Biblioteka Collegium Mazovia jest podstawowym ogniwem systemu biblioteczno- 

informacyjnego Uczelni wpisującym się bardzo dobrze w jej proces dydaktyczny. Biblioteka, 

w roku akademickim 2013/2014, dysponowała ponad 25 800 wydawnictwami na 

tradycyjnych nośnikach papierowych i elektronicznych, które odzwierciedlają profil 

kształcenia w uczelni. W większości są to publikacje wydane po 2000 roku, co jest dużym 

atutem zbiorów, gdyż użytkownicy biblioteki mają aktualne źródła wiedzy, przydatne w 

kształceniu praktycznym. Ponadto w bibliotece zgromadzono również 92 tytuły czasopism 

fachowych. 

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

sprostać wymaganiom edukacyjnym studentów i pracowników naukowych. Zakres 

tematyczny dokumentów jest zgodny z profilem uczelni, odpowiada prowadzonym 

kierunkom i specjalnościom kształcenia, wzbogacany jest również o dziedziny pokrewne 

i interdyscyplinarne. Dbając o zabezpieczanie możliwości rozwoju studentów monitorowane 

są ich potrzeby. W czytelni zostały zainstalowane programy komputerowe niezbędne do 
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   WNIOSKI: 

 Baza dydaktyczna dostosowana jest do specyfiki i profilu kształcenia na poszczególnych 

kierunkach. 
 Pomieszczenia dydaktyczne wyposażone są w zgodny ze współczesnymi wymogami sprzęt 

audiowizualny i sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem. 
 Studenci mają zapewniony dostęp do komputerów i Internetu w celu realizacji zadań własnych 

także poza zajęciami dydaktycznymi. 

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

sprostać wymaganiom edukacyjnym studentów i pracowników naukowych uczelni.  

 Posiadany księgozbiór zapewnia realizację procesu dydaktycznego na wszystkich 

prowadzonych kierunkach.  

 Czytelnia wyposażona jest w podręczny, aktualny księgozbiór dotyczący danego kierunku 

studiów oraz odpowiednią do liczby studentów liczbę komputerów z dostępem do 

Internetu i specjalistycznych baz danych. 

 Uczelnia zapewnia dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz programu Lex. 

 

5.    BADANIA NAUKOWE 
Opis badań naukowych realizowanych w Uczelni przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia, opis 

bazy do prowadzenia badań naukowych oraz źródła i wysokość środków finansowych przeznaczonych na 

badania i ich rozwój. Ocenić wpływ badań naukowych na proces kształcenia. 

Badania naukowe w Collegium Mazovia realizowane są wielostopniowo. Na kierunkach 

studiów drugiego stopnia badania prowadzone są przez zespoły naukowo-badawcze, skupione 

wokół określonego tematu. Organizowane są konferencje i seminaria naukowe, prowadzona 

jest działalność wydawnicza. Badania naukowe, związane z obowiązkiem posiadania dorobku 

naukowego, prowadzą także indywidualnie nauczyciele akademiccy zatrudniani na uczelni.  

Uczelnia posiada odrębne środki finansowe przeznaczone na badania i ich rozwój, oraz ocenia 

wpływ badań naukowych na proces kształcenia. Collegium Mazovia współpracuje w zakresie 

badań naukowych z innymi ośrodkami akademickimi, a osiągnięcia naukowe są odpowiednio 

dokumentowane. Komisja zauważyła, że w uczelni brak jest jednego koordynatora ds. badań 

procesu dydaktycznego wymaganego w naszej Uczelni. Obecnie, w czytelni, wszyscy chętni 

mieli wystarczającą powierzchnię do samodzielnej pracy - 70 miejsc do zdobywania wiedzy z 

publikacji na tradycyjnych, papierowych nośnikach (książki, czasopisma) oraz 10 stanowisk 

komputerowe z dostępem do katalogu bibliotecznego, Internetu, elektronicznych baz danych. 

Jest także możliwość używania programów niezbędnych dla procesu dydaktycznego 

wymaganego w naszej Uczelni, jak również urządzeń wspomagających pracę (skanery, 

nagrywarki, drukarki).  Pracownicy Biblioteki mają wymagane kwalifikacje do pełnienia 

swoich funkcji a powierzone zadania wykonują z dużym zaangażowaniem. 

Czytelnia wyposażona jest w podręczny, aktualny księgozbiór dotyczący danego kierunku 

studiów oraz odpowiednią do liczby studentów liczbę komputerów z dostępem do Internetu i 

specjalistycznych baz danych. 

Uczelnia zapewnia dostęp do elektronicznych źródeł informacji m.in. baz w ramach 

Wirtualnej Biblioteki Nauki, e-Publikacji Nauki Polskiej, Federacji Bibliotek Cyfrowych, 

Wirtualnej Biblioteki Inżyniera, BazTol (zawiera polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk 

technicznych). Te elektroniczne źródła wiedzy są ogromną bazą w językach polskim i 

obcych, która uzupełnia tradycyjne wydawnictwa o najświeższe zdobycze naukowe. Uczelnia 

realizowała też umowę o współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer, umożliwiającą 

dostęp do systemu LEX. Zakupiono także prawa dostępu do wybranych płatnych baz 

informacyjnych – np. do Serwisu Prawno-Pracowniczego; informacji zawartych w 

czasopismach finansowych wydawnictwa Gofin. Wszystkie wymienione wyżej bazy 

zawierają wysokiej klasy publikacje naukowe, dające ogromny potencjał wiedzy. 
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naukowych, który m.in. zbierałby informacje związane z badaniami naukowymi. 

Prowadzonych jest wiele inicjatyw w tym kierunku przez poszczególne jednostki i osoby, 

jednak brak jest zestawień zbiorczych. W związku z tym komisja wnioskuje do rektora, aby 

powołał taką osobę, która będzie posiadała wszystkie informacje na temat prowadzonej na 

uczelni działalności naukowej (badaniach naukowych, konferencjach, seminariach, 

publikacjach, dorobku naukowym kadry dydaktycznej i etc.). 

W roku akademickim 2013/2014 Uczelnia była organizatorem następujących konferencji 

naukowych i wykładów: 

1. II Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia 

w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym”, 13–14 września 2013 r. w Białej Podlaskiej. 

Organizatorami konferencji był Zakład Biologii i Anatomii Wychowania Fizycznego i 

Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie oraz  Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia. 

2. W dniach 29-30 grudnia 2013 r. w siedzibie Uczelni odbyły się wykłady i zajęcia 

ćwiczeniowe poświęcone zagadnieniom rozwijającej się formy świadczenia usług 

medycznych i opieki zdrowotnej w Polsce - telemedycyny. W tym celu w Collegium 

Mazovia utworzono wzorcową pracownię-laboratorium monitoringu telemedycznego. 

Udział w międzynarodowych programach badawczych: 

1. Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak - nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydział Nauk o 

Zdrowiu Collegium Mazovia uczestniczył w projekcie MEDINE koordynowanym przez 

Wydział Medyczny Uniwersytetu w Edynburgu.  

2. Dr Paweł Goryński był polskim kierownikiem międzynarodowego Projektu PASEC 

Budowanie i wzmocnienie potencjału promocji zdrowia dla seniorów niepodejmujących 

aktywności fizycznej. 

Udział w programach badawczych organizowanych z innymi uczelniami i instytucjami 

naukowymi: 

1. Projekt badawczy pt. „Status społeczny osób po przebytych urazach czaszkowo-

mózgowych mieszkających w powiecie siedleckim" przez mgr Małgorzatę Rutkowską we 

współpracy z dr hab. Zdzisławem Wójcikiem z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 

2. Badania naukowe prowadzone przez dr n. med. Ewę Czeczelewską przy współpracy z 

zespołem badawczym Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej pn. „Sposób 

żywienia, stan odżywienia (wybrane cechy somatyczne) oraz aktywność fizyczna a 

wybrane czynniki rozwoju niektórych chorób przewlekłych studentów Wydziału 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Badania długofalowe". Projekt jest 

wpisany do planu badań naukowych AWF pod symbolem DS. 172. 

3. Simple model of bouncing ball dynamics. Displacement of the limiter assumed as a cubic 

function of time, [in] Differential Equations and Dynamical Systems; Springer, 2013, 21, 

165-171 (2013) DOI: 10.1007/s12591-012-0137-3. Wykonawcy: Okniński Andrzej, 

Radziszewski Bogusław, (z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach). 

4. Bouncing ball dynamics: simple model of motion of the table and sinusoidal motion, 

International Journal of Non-Linear Mechanic. Wykonawcy: Okniński Andrzej, 

Radziszewski Bogusław, vol. 65, 2014. pp. 226-235 (z Politechniką Świętokrzyską w 

Kielcach). 

5. Optymalizacja zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
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komputerowe wspomaganie rozliczeń. Projekt realizowany przy współpracy z IPS 

Przedsiębiorstwem Informatycznym – Marcin Konopka; Anna Gielewicz-Janik, Anita 

Potera, Robert Kaniecki, Marek Zagożdżon, Jacek Rzewuski, Krzysztof Wasikowski, 

Paweł Piątkowski, Sławomir Jurczak, Tomasz Tomaszewicz. 

 

W roku akademickim 2013 -2014  zgłoszono do realizacji następujące własne projekty 

badawcze: 

1. Wybrane aspekty stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w 

świetle doktryny oraz  orzecznictwa sądowego. (Wykonawca dr W. Grześkiewicz). Celem 

projektu jest dokonanie oceny tworzenia i stosowania prawa z zakresu administracyjnego 

postępowania egzekucyjnego w administracji. Spodziewane efekty: referat na konferencję, 

publikacja w czasopiśmie. Czas realizacji 2014 r. 

2. Kształtowanie się wskaźników zagrożenia ludności ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w latach 2004 – 2013 w EU i w Polsce, (wykonawcy: dr Bożena Piechowicz, 

dr inż. Andrzej Raczkowski, prof. dr Bogusław Radziszewski). Celem projektu jest 

dokonanie oceny kształtowania wskaźników zagrożenia ludności ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w wybranych krajach europejskich i regionach NUTS2 oraz w 

Polsce w latach 2004 – 2013, a także wskazanie krajów lub regionów, w których to 

zagrożenie jest największe lub najmniejsze. Dodatkowo zbadanie wpływu kryzysu z lat 

2008 – 2012 na zmiany wartości wskaźników zagrożenia ludności ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Spodziewane efekty: referat na konferencję, publikacja w 

czasopiśmie. Czas realizacji 2014 r. 

3. Aktywa obrotowe sektora przedsiębiorstw, jako podstawowy stabilizator procesów 

gospodarczych. Realizacja projektu badawczego: 2013 – 2014; kierownik projektu: prof. 

dr hab. Czesław Skowronek, skład zespołu: dr Magdalena Ajchel, dr Andrzej Błaszczak,                     

dr Władysław Grześkiewicz, dr Janina Potiopa, dr Stanisław Dymura, mgr Anna 

Kurowska. 

4. Konsekwencje samorządowego długu publicznego na realizację zadań wybranych gmin 

województwa mazowieckiego w latach 2010 – 2014. Kierownik zespołu badawczego: dr 

Władysław Grześkiewicz. Konsultant realizowanego projektu: prof. zw. dr hab. Hanna 

Sochacka-Krysiak, dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalność: finanse. Planowany okres 

realizacji: lata 2013-2016. Wykonawcy: dr Magdalena Ajchel, dr Andrzej Błaszczak, dr 

Stanisław Dymura, mgr Anna Kurowska, dr Janina Potiopa. 

Działalność publikacyjna uczelni: 

 Computer Algebra Systems in Teaching and Research Volume IV, No 1,Redakcja naukowa: dr 

Mirosław Jakubiak, dr Alexander N. Prokopenya (Eds., Wydawca: Collegium Mazovia 

Innowacyjna Szkoła Wyższa, Rok wydania: 201, ISSN 2300-7397. 

 CCMECH8 8th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics 

Redakcja naukowa: E.A. Grebenikov, P.S. Krasilnikov, , A. N. Prokopenya, S. Ya. Stepanov, I.I. 

Kosenko (Eds.), Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 

Rok wydania: 2013, ISBN: 978-83-63169-40-4. 

 Jak wdrażać model ideAGORA, redakcja naukowa: Mariusz Szabłowski, Urszula Paczuska 

Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Rok wydania: 2013, ISBN: 978-83-

63169-44-2. 
 Zeszyty naukowe nr 1(11), Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Rok 

wydania: 2013, ISSN 2553-5547. 
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 Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off, redakcja naukowa: Andrzej Rabczenko, 

Mariusz Szabłowski, rok wydania: 2013, ISBN: 978-83-63169-36-7 

 Aktywa Obrotowe Polskich Przedsiębiorstw, Redakcja Naukowa: Praca zbiorowa pod redakcją 

Czesława Skowronka.Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Rok 

wydania: 2014, ISBN: 978-83-63169-52-7 
 Profesorskim okiem. Felietony Profesora Eugeniusza Ruśkowskiego z lat 2002-2005, Autor: prof. 

Eugeniusz Ruśkowski, Wydawca: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Temida 2, 

Tygodnik Siedlecki, Rok wydania: 2014, ISSN: 978-83-62813-60-5. 
 Od marca 2013 roku nakładem Wydawnictwa Collegium Mazovia ukazuje się  kwartalnik. 

Powstaje on w związku z realizacją przez Uczelnię projektu pt.: „Model kształcenia przez 

całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią ideAGORA – absolwenci kapitałem 

społecznym Uczelni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 4 – Szkolnictwo Wyższe i 

Nauka, Działania 4.1. 

 

Działalność publikacyjna nauczycieli: 

1. Ajchel M., „Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” Materiały 

konferencyjne Uniwersytetu w Brześciu, Białoruś, Brześć 2013. 

2.   Ajchel M., „Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego” (rozdział 2 i 3). red. nauk. W. 

Grześkiewicz, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014. 

3.   Ajchel M., „Wpływ form opodatkowania na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw” Materiały 

konferencyjne Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydawnictwo WSFIZ w 

Białymstoku, Białystok 2014. 

4.   Ajchel M., Wpływ form opodatkowania na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Materiały 

konferencyjne Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (w druku). 

5. Błaszczak A., Grześkiewicz W., Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia?, Medycyna 

Ogólna  i Nauki o Zdrowiu 2014, Tom 20 Nr 2. 

6. Błaszczak Andrzej, Magdalena Ajchel, Władysława Grześkiewicz,  Finanse publiczne z elementami prawa 

podatkowego, Edition: Warszawa 2014, Publisher: Difin, ISBN: 978-83-7930-093-8 

7. Grześkiewicz W., Czy samorządowe samodzielne zakłady opieki zdrowotnej są w stanie ograniczyć  przyrost 

zadłużenia?, Finanse Komunalne Nr  9/2013. 

8. Grześkiewicz W., Finanse samorządowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2009-2011, 

Finanse Komunalne Nr 3 /2013 (5pkt.). 

9. Grześkiewicz W., Recenzja książki, Sherman Folland, Allen C. Goodman, Miron Stano „Ekonomia zdrowia i 

opieki zdrowotnej”, Ekonomista 6/2013, 

10. Grześkiewicz W., ВЛИЯНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ НА ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В ЕДИНИЦАХ СЕКТОРА ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ, [w:] Roczność i wieloletniość  w finansach 

publicznych  krajów Europy Środkowej  i Wschodniej, E. Ruśkowski i inni (red.), Temida 2, Białystok 2013.  

11. Grześkiewicz W., Гжескевич В, Публичные финансы стран Центральной и Восточной Европы на фоне 

остальных стран Европейского Союза,., Rocznik Naukowy Centrum - Finanse publiczne i prawo 

podatkowe, Воронеж 2013. 

12. Grześkiewicz W., Wpływ aktywów obrotowych na płynność finansową przedsiębiorstwa [w:] C. Skowronek, 

Aktywa obrotowe polskich przedsiębiorstw, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, 

Siedlce 2014.  

13. Grześkiewicz W., Wielkość i struktura aktywów obrotowych sektora przedsiębiorstw [w:]C. Skowronek, 

Aktywa obrotowe polskich przedsiębiorstw, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, 

Siedlce 2014. 

14. Nawrocki T., Podgórski B., 2013: Rola Agencji Nieruchomości Rolnych i podobnych instytucji w 

wybranych krajach UE w zakresie zarządzania państwowymi gruntami oraz realizacja nałożonych zadań (w: 

red. R. Marks-Bielska i R. Kisiel) Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w unowocześnianiu rolnictwa i 

obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, s. 73-95 

15. Okninski Andrzej, Radziszewski Bogusław, Bouncing ball dynamics: simple model of motion of the table 

and sinusoidal motion, International Journal of Non-Linear Mechanic vol. 65, 2014. pp. 226-235. 

16. Okniński Andrzej, Radziszewski Bogusław, Simple model of bouncing ball dynamics. Displacement of the 

https://www.researchgate.net/profile/Wladyslaw_Grzeskiewicz
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limiter assumed as a cubic function of time, [in] Differential Equations and Dynamical Systems; Springer, 

2013, 21, 165-171 (2013) DOI: 10.1007/s12591-012-0137-3. 

17. Ostaszewski J., „W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse” [w:] „Rozwój nauki o finansach. Stan 

obecny i pożądane kierunki jej ewolucji” - współautorzy: dr M. Czerwonka, mgr M. Walczak, mgr M. 

Rzeszutek, 2014. 

18. Pietrych Andrzej, Innowacyjne przedsiębiorstwa – motorem rozwoju gospodarczego kraju, [w:] 

Перспективы Инновационногс Развития Республики Беларусь, IV Международная научно-

практическая конференция, Брест, 2013, ISBN 978-985-407-7. 

19. Potiopa Janina, Oтдельные современной теории рынок труда, [w:] Перспективы Инновационногс 

Развития Республики Беларусь, IV Международная научно-практическая конференция, Брест, 2013, 

ISBN 978-985-407-7. 

20. Potiopa Janina, Problemy rynku pracy w krajach Strefy Euro w latach 2009-2011 (zeszyt naukowy 1(2013),  

Wyd. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Siedlce 2013 

21. Potiopa Janina, Zapasy jako instrument działania marketingowego przedsiębiorstw, [w:] Aktywa obrotowe 

sektora polskich przedsiębiorstw,  Wyd. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Siedlce 2014 

(rozdział w monografii ) 

22. Raczkowski Andrzej, Suchorab Zbigniew, Kucharczyk Grzegorz, Modeling of air-flow in assembly hall 

supported by mechanical ventilation system. Moder Materials, Installations and Construction Technologies, 

Ed. Stanislaw Fic, Biała Podlaska 2013, ISBN 978-83-61044-39-0 

23. Radziszewski Bogusław, Andrzej Radziszewski, Polityka spójności w latach 2004–2010 oraz mocne i słabe 

strony podregionów (NUTS3) w 2010 roku w Polsce, Kwartalnik AGH Zagadnienia Techniczno - 

Ekonomiczne, AGH Kraków 2014 (w druku) 

24. Radziszewski Bogusław, Marek Radziszewski, Data envelopment analysis with inputs or outputs only – dual 

form, [in:] , Published by AGH, 2014 (w druku) 

25. Radziszewski Bogusław, Szadkowski Andrzej, Data envelopment analysis and partial order, Data 

Envelopment Analysis Journal (w druku). 

26. Ruśkowski E., Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (współredakcja z J. M. Salachna), ODDK Gdańsk, 

Gdańsk 2013, ss. 1244. 

27. Ruśkowski E., Przepisy ogólne, w: Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (pod red. E. Ruśkowskiego i J. 

M. Salachna), ODDK Gdańsk, Gdańsk 2013, s. 23-60. (komentarz do art. 1-4). 

28. Ruśkowski E., Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, w: Finanse publiczne. 

Komentarz praktyczny (pod red. E. Ruśkowskiego i J. M. Salachna), ODDK Gdańsk, Gdańsk 2013, s. 61-93 

(komentarz do art. 5-7). 

29. Ruśkowski E., Jawność i przejrzystość finansów publicznych, w: Finanse publiczne. Komentarz praktyczny 

(pod red. E. Ruśkowskiego i J. M. Salachna), ODDK Gdańsk, Gdańsk 2013, s. 161-180 (komentarz do art. 

33-38). 

30. Ruśkowski E., Zasady gospodarowania środkami publicznymi, w: Finanse publiczne. Komentarz praktyczny 

(pod red. E. Ruśkowskiego i J. N. Salachna), ODDK Gdańsk, Gdańsk 2013, s. 214-246 (komentarz do art. 

42-52). 

31. Ruśkowski E., Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries (redakcja, 

wspólnie z J. Stankiewiczem, M. Tyniewickim i U. Zawadzką-Pąk), Temida 2, Białystok 2013, ss. 708. 

32. Ruśkowski E., Comparison Between Long-Termism in Reform of Public Finance in Poland and Other 

Central and Eastern European Countries, współaustostwo z: J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, U. Zawadzka-

Pąk) w: Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries (pod red. E. 

Ruśkowskiego i inn.), Temida 2, Białystok 2013, s. 27-48 (łącznie z wersją rosyjską). 

33. Ruśkowski E., Wynagrodzenia sędziów a stan finansów publicznych – uwagi na tle wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego (Sygn. akt K 1/12), w: Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. 

Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry (red. B. Cudowski, J. Iwulski), Temida 2, Białystok 2013, 

s. 368-376. 

34. Ruśkowski E., Zasada jednoroczności budżetu we współczesnych realiach, w: Prawo skarbowe i prawo 

finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga dedykowana pamięci Profesora Jerzego Lubowickiego (red. C. 

Kosikowski), Temida 2, Białystok 2013, s. 183-192. 

35. Ruśkowski E., Correct planning of budget revenue as an essentials condition for secure business transactions, 

w: K. Raczkowski, F. Schneider (red.), The economic security of business transactions. Management in 

business, Chartridge Books Oxford, 2013, ss. 124-134. 

36. Ruśkowski E.,  Probliemy nałogowo prawoprimienienija w Polsze (wspólnie z S. Presnarowiczem), w: A. N. 

Kostiukow (red.), Probliemy nałogowo prawoprimienienija w stranach Cientralnoj i Wostocznoj Jewropy, 

Omsk 2013, s. 53-65. 

37. Ruśkowski E., Finanse samorządu terytorialnego w konstytucjach państw UE a decentralizacja i 

samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, w: J. Wojnicki (red.), Europejskie modele 
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samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, Warszawa 2014, s. 17-26. 

38. Ruśkowski E., Roczność i wieloletniość w finansach publicznych (wstępne wyniki badań), w: Z. Ofiarski 

(red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na 

przyszłość, Szczecin 2014, s. 145-154.  

39. Ruśkowski E., Wieloletnie planowanie finansowe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy 

(wspólnie z M. Tyniewickim), w: W. Miemiec, K. Sawicka (red.), Instytucje prawno finansowe w warunkach 

kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014, s. 282-298. 

40. Ruśkowski E., Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (współredakcja z J. M. Salachna), ODDK Gdańsk, 

Gdańsk 2014, ss. 1391. 

41. Ruśkowski E., Przepisy ogólne, w: Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (pod red. E. Ruśkowskiego i J. 

M. Salachna), ODDK Gdańsk, Gdańsk 2014, s. 23-65 (komentarz do art. 1-4). 

42. Ruśkowski E., Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, w: Finanse publiczne. 

Komentarz praktyczny (pod red. E. Ruśkowskiego i J. M. Salachna), ODDK Gdańsk, Gdańsk 2014, s. 66-

100 (komentarz do art. 5-7). 

43. Ruśkowski E., Jawność i przejrzystość finansów publicznych, w: Finanse publiczne. Komentarz praktyczny 

(pod red. E. Ruśkowskiego i J. M. Salachna), ODDK Gdańsk, Gdańsk 2014, s. 169-196 (komentarz do art. 

33-38c). 

44. Ruśkowski E., Zasady gospodarowania środkami publicznymi, w: Finanse publiczne. Komentarz praktyczny 

(pod red. E. Ruśkowskiego i J. N. Salachna), ODDK Gdańsk, Gdańsk 2014, s. 233-266 (komentarz do art. 

42-52). 

45. Sadowy K., Rola samorządu w kształtowaniu poziomu życia w gminie w: Samorządowa gmina w 

nowoczesnym państwie, pod red. G. Maślocha, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 2013 

46. Sadowy K., Nowa architektura dla sztuki nowoczesnej – narzędzie demokratyzacji czy urynkowienia 

kultury?, Rynek – Społeczeństwo – Kultura, 2013 

47. Sadowy K., Wyzwania IdeAGORY, w: Jak wdrażać model ideAGORA, pod red. M. Szabłowskiego i U. 

Paczuskiej, Collegium Mazovia, Siedlce 2013 

48. Sadowy K., Gospodarka finansowa gminy Mrozy w latach 2008 – 2011 w kontekście sytuacji gospodarczej 

w kraju, w: Zeszyty Naukowe Collegium Mazovia, Siedlce 2013 (w druku) 

49. Sadowy K., Godność życia jako miernik rozwoju społeczno-gospodarczego miast, w: Polityka miejska – 

wyzwania, doświadczenia, inspiracje, Studia Regionalne i Lokalne 1(55)/2014, Warszawa 2014 

50. Skowronek Cz., Wybrane problemy sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw na tle uwarunkowań 

makroekonomicznych. W: ANNALES UMCS Sectio H. OECONOMIA, Lublin 2013, Vol. XLVII 1., s. 149-

166. 

51. Skowronek Cz., Aktywa obrotowe polskich przedsiębiorstw. Wyd. COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjna 

Szkoła Wyższa w Siedlcach. 2014. Praca zbiorowa pod red. Cz. Skowronka, s. 210. 

52. Skowronek Cz., Aktywa obrotowe w procesach gospodarowania. W: Aktywa obrotowe polskich 

przedsiębiorstw. Wyd. Collegium Mazovia ISW. 3024, s. 35-49. 

53. Skowronek Cz., Aktywa obrotowe sektora polskich przedsiębiorstw na tle wielkości makroekonomicznych. 

W: Aktywa obrotowe polskich przedsiębiorstw. Wyd. Collegium Mazovia. ISW, 2014, s. 73-89. 

54. Szlichciński K., Instytucja agencji ratingowych, jako stymulator efektywności rynków finansowych, w: 

Zebrane artykuły naukowe IV Międzynarodowej Konferencji nauki i praktyki: „Perspektywy innowacyjnego 

rozwoju Republiki Białorusi” Brześć 25-26 kwietnia 2013 r. (wydawca: Ministerstwo Edukacji Republiki 

Białorusi, Katedra Teorii Ekonomii Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, Okręgowy 

Komitet Wykonawczy Zamkniętej Spółki Akcyjnej Brzeski Park Naukowo - Techniczny 

55. Zarzeka-Raczkowska Ewa, Raczkowski Andrzej, Pomorski Piotr, Technical and Economic Analysis of 

Thermal Modernisation Process of a Detached House. Moder Materials, Installations and Construction 

Technologies, Ed. Stanislaw Fic, Biała Podlaska 2013, ISBN 978-83-61044-39-0. 

Aktywność konferencyjna:  

1. Grześkiewicz Władysław, Country Risk Conference, Odkrywanie potencjału wzrostu. Jak bezpiecznie 

rozwijać sprzedaż na rynkach wschodzących?, Warszawa 25 kwietnia 2013. r. 

2. Grześkiewicz Władysław, II edycja CSR, Rozwój odpowiedzialnego biznesu, Giełda Papierów 

Wartościowych, Warszawa 10.12.2013.  

3. Grześkiewicz Władysław, Konferencja w sprawie realizacji projektu „Budowa systemu monitoringu i postaw 

ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

Warszawa  26 listopada 2013. 

4. Grześkiewicz Władysław, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, I 

Mazowieckie Forum Ekologiczno-Gospodarcze w partnerstwie na rzecz zielonych miejsc pracy, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, 17 października 2013 r. 

5. Grześkiewicz Władysław, X Forum Private Equity & Venture Capital, Puls Biznesu, Warszawa 10 stycznia 
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2013 r.  

6. Grześkiewicz Władysław, ,, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Spotkanie 

konsultacyjne na temat inteligentnej specjalizacji i aktualizacji RIS dla Mazowsza,  Siedlce 12.06.2013 r.  

7. Pietrych Andrzej, Innowacyjne przedsiębiorstwa – motorem rozwoju gospodarczego kraju, [w:] IV 

Международная научно-практическая конференция, na temat: Перспективы Инновационногс Развития 

Республики Беларусь, Брест, 2013. 

8. Pietrych Andrzej, Stosowanie prawa przez jednostki samorządu terytorialnego w  świetle orzecznictwa 

sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewody, [w:] Konferencja naukowa na Wydziale 

Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej na temat: Funkcjonowanie administracji 

publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, Warszawa, 24 marzec 2014 r.  

9. Pietrych Andrzej, Prawne perspektywy tworzenia baz informacji gospodarczej,  [w:] Konferencja naukowa 

organizowana przez Związek Banków Polskich i Centrum Informacji Gospodarczej w ramach programu 

„Nowoczesne zarządzanie biznesem” Warszawa, 20-21 maj 2014 r.  

10. Radziszewski Bogusław, 12
th

 Conference on Dynamical Theory and Application (DSTA-2013), December  

2-5,  Łódź, 2013 

11. Radziszewski Bogusław, XV Międzynarodowa konferencja naukowa, Zarządzanie przedsiębiorstwem  teoria 

i praktyka, Kraków, 21-22 listopada 2013, Organizator: Wydział Zarządzania AGH, 

12. Szlichciński Krzysztof, Konferencja naukowa: Perspectives of Economic and Monetarny Integration in 

Crisis Time. Where is the Eurozone Heading? Uniwersytet Warszawski,Warszawa 23-24 września 2013 r. 

13. Szlichciński Krzysztof, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Nauczyciele i Mistrzowie Ekonomii 

i Logistyki – prof. dr hab. Wacław Stankiewicz, na temat: Logistyka - Obronność – Bezpieczeństwo a 

ekonomika instytucjonalna, Instytut Logistyki AON, Warszawa 29 stycznia 2014 r., dostarczony referat: 

„Efektywność instytucjonalna państwa jako warunek sprawnego funkcjonowania gospodarki - przykład 

Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej”. 

 

  WNIOSKI: 

 Badania naukowe w Collegium Mazovia realizowane są wielostopniowo. Na kierunkach 

studiów drugiego stopnia badania prowadzone są przez grupy naukowo-badawcze, 

skupione wokół określonego tematu.  

 Organizowane są konferencje i seminaria naukowe, prowadzona jest działalność 

wydawnicza.  

 Badania naukowe, związane z obowiązkiem posiadania dorobku naukowego, prowadzą 

także indywidualnie nauczyciele akademiccy zatrudniani na uczelni.  

 Uczelnia posiada odrębne środki finansowe przeznaczone na badania i ich rozwój, oraz 

ocenia wpływ badań naukowych na proces kształcenia.  

 Collegium Mazovia współpracuje w zakresie badań naukowych z innymi ośrodkami 

akademickimi, a osiągnięcia naukowe są odpowiednio dokumentowane. 

 Zaleca się powołanie koordynatora ds. działalności naukowej prowadzonej na uczelni 

(badaniach naukowych, konferencjach, seminariach, publikacjach, dorobku naukowym 

kadry dydaktycznej i etc.). 

 

6. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
Czy Uczelnia ma opracowany wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia? 

Czy system zapewnienia jakości kształcenia umożliwia prowadzenie działań na rzecz jego doskonalenia i 

przewiduje odpowiednie formy weryfikowania efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, dokonywanie oceny przez studentów i  uwzględnianie wniosków wynikających z 

monitorowania kariery zawodowej absolwentów? 

Czy uwzględniane są wnioski z ocen za poprzednie okresy? 

W jakim stopniu spełniono kryteria jakości na poszczególnych kierunkach studiów? 

Obowiązujący obecnie system zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Collegium 

Mazovia został określony w Uchwale nr 1/2014 Senatu CM ISW z dnia 28 lutego 2014 r., a 

szczegółowe zasady i procedury oceny jakości wprowadzono Zarządzeniem Rektora Nr 6 z 

dnia z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. Zgodnie z 
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obowiązującymi zasadami, ewaluacją jakości kształcenia w CM zajmuje się Uczelniana 

Komisja ds. Jakości Kształcenia powołana Uchwałą Senatu nr 71/2012 z dnia 23 listopada 

2012 r. i Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia, powołane przez dziekanów.  Obsługę 

administracyjną obu komicji zapewnia Uczelniane Biuro ds. Jakości Kształcenia. System 

oceny realizacji procesu dydaktycznego jest zdecentralizowany i odbywa się na szczeblu 

katedr, wydziałów i uczelni, przy czym podlega on nadzorowi rektorskiemu, a jego rezultaty 

prezentowane są na posiedzeniach rad wydziałów  i senatu.  Wysoką jakość kształcenia mają 

zapewnić nowoczesne programy kształcenia i plany studiów, uchwalane przez rady 

wydziałów, wcześniej konsultowane przez interesariuszy wewnętrznych (nauczyciele i 

studenci) i zewnętrznych (Rada Konsultacyjna, powołana przez Rektora oraz instytucje i firmy 

współpracujące z uczelnią). 

Przewodniczący Wydziałowych Komisji składają roczne raporty z wynikami swoich działań 

na ręce przewodniczącego Uczelnianej Komicji ds. Jakości Kształcenia. Do raportu dziekan 

załącza opinię dotycząca oceny efektów kształcenia, sporządzoną przez zespół nauczycieli 

akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów. 

UK ds. JK na podstawie raportów WK ds. JK sporządza sprawozdanie i przedstawia go 

Rektorowi w terminie do 30 listopada.  Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia jest 

organem niezawisłym, pełni funkcję kontrolno-opiniującą zgodnie z zasadą obiektywizmu i 

legalizmu. Swoje stanowisko w formie raportów i opinii przedstawia bezpośrednio Rektorowi.  

Od oceny zawartej w raporcie UK ds. JK Rektor może zwrócić się do UK ds. JK z wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie lub zażądać dodatkowych badań lub dokumentów. 
 

Komisja badała czy uwzględniano wnioski z ocen za rok akademicki 2012/2013 r.  Sposób 

realizacji zaleceń przedstawiono w tabeli nr 6. 

 

Tabela nr 6. Sposób realizacji zaleceń z poprzedniego okresu. 

Zalecenia z oceny za 2012/2013 Realizacja 
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. 

Wykonano. W ostatnim roku akademickim 

stwierdzono tylko pojedyncze przypadki 

zaległości w zwrotach protokołów i 

dzienników zajęć. 

Zobowiązać dziekanów do opracowania nowych zasad 

odbywania praktyk dla profilu praktycznego z 

uwzględnieniem specyfiki kierunku i specjalności. 

Wykonano.  Nowe zasady organizowania 

praktyk określa Regulamin praktyk 

zawodowych zatwierdzony Uchwałą Rady 

Wydziału Nauk Stosowanych nr 6/2013 z dnia 

20 grudnia 2013 roku i Uchwała Rady 

Wydziału nauk o zdrowiu nr 2/2013 z dnia 20 

grudnia 2013 roku. 

Wprowadzić system motywacyjny dla nauczycieli.  Wykonano. Z nauczycielami ocenianymi 

nisko prowadzono rozmowy motywujące, 

wysyłano na szkolenia metodyczne, a w 

jaskrawych przypadkach rozwiązywano 

umowy o pracę, a wyróżniających się 

nagradzano. 

Organizować szkolenia z kadrą dydaktyczną, podczas 

których doskonalić ich umiejętności dydaktyczne. 

Wykonano. W dniu 22 listopada 2013 r. 

zorganizowano seminarium Pt.: Jak nauczać 

studentów, podczas którego przedstawiono 

m.in. metodykę innowacyjnych programów 

kształcenia.  

Wspieranie absolwentów na rynku pracy poprzez Biuro 

Karier lub Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. 

Wykonano częściowo. Biuro karier realizuje 

projekt „Mistrz i uczeń – model kształcenia 

praktycznego”. Polega on na wdrożeniu 

nowego modelu kształcenia praktycznego na 

kierunkach: budownictwo, informatyka i 

zdrowie publiczne – przy udziale przyszłego 
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pracodawcy i na jego indywidualne 

zamówienie. Jednak nie mają do niego dostępu 

absolwenci pozostałych kierunków. 

Nawiązanie współpracy z absolwentami (organizowanie 

kursów, szkoleń, utworzenie Klubu Absolwenta) 

Wykonano. Projekt „ideAORA – absolwenci 

kapitałem społecznym uczelni” zakłada bardzo 

wszechstronne działania na rzecz absolwentów 

 

Jak widać z powyższego zestawienia zalecenia wynikające z poprzedniej oceny w 99% zostały 

wykonane? Projekt „Mistrz i uczeń – model kształcenia praktycznego” nie obejmuje 

absolwentów wszystkich kierunków. W związku z tym komisja zaleca utworzenie 

Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego celem będzie wspieranie absolwentów 

wszystkich kierunków. Komisja posiada informacje, że prace nad utworzeniem AIP są już 

zaawansowane.  

 

W tabeli nr 7 przedstawiono stopień spełnienia kryteriów jakości na poszczególnych 

kierunkach studiów. 
 

Tabela nr 7. Spełnienie kryteriów jakości na poszczególnych kierunkach studiów 

Kryterium oceny 
Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

Koncepcja 

kształcenia 

Administracja Pielęgniarstwo 

Finanse i rach 

Ekonomia 

Budownictwo 

Zdrowie pub 

Informatyka 

  

Program studiów 

Administracja 

Finanse i rach 

Ekonomia 

Budownictwo 

Pielęgniarstwo 

Zdrowie pub 

Informatyka 

   

Minimum 

kadrowe 

 Administracja 

Pielęgniarstwo 

Zdrowie Pub 

Finanse i rach 

Ekonomia 

Budownictwo 

Informatyka   

Baza dydaktyczna 

Administracja 

Zdrowie pub 

Finanse i rach 

Ekonomia 

Budownictwo 

Pielęgniarstwo 

Informatyka 

   

Biblioteka 

 Administracja 

Pielęgniarstwo 

Zdrowie pub 

Finanse i rach 

Ekonomia 

Budownictwo 

Informatyka   

 

W kategorii koncepcja kształcenia uzyskano następujące oceny: znacząco – na 2 kierunkach, 

w pełni – na 4 i wyróżniająco na jednym. Programy kształcenia oceniono w pełni na 3 

kierunkach, a pozostałe 4  jako wyróżniająco.  Minimum kadrowe – wszystkie z wyjątkiem 

Informatyki (znacząco) – w pełni. Najwyżej oceniono bazę dydaktyczną, bo aż na 5 

kierunkach wyróżniająco, a na 2 w pełni. Zasoby biblioteki oceniono na 6 kierunkach w pełni, 

a na jednym znacząco.  
Załączniki:  Zestawienie tabelaryczne spełniania kryterium jakości kształcenia na kierunkach 
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     WNIOSKI: 

 Uczelnia posiada wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który umożliwia 

prowadzenie działań na rzecz jego doskonalenia i przewiduje odpowiednie formy 

weryfikowania efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych. 

 Uwzględniono zalecenia z oceny za rok akademicki 2012/2013. 

 Na wszystkich prowadzonych kierunkach spełniono kryteria jakości stopniu znacznym, 

w pełni i wyróżniająco. 

 Zaleca się utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego celem 

będzie wspieranie inicjatyw gospodarczych absolwentów wszystkich kierunków. 

 

WNIOSKI KOŃCOWE KOMISJI 
 

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia pozytywnie opiniuje jakość kształcenia w 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. Stwierdzono, że na wszystkich kierunkach 

studiów opracowano programy kształcenia, a w ramach nich koncepcję i efekty kształcenia. 

Proces kształcenia przebiega prawidłowo. Spełnione są minima kadrowe. Uczelnia posiada 

bardzo dobre zasoby do nauki (bazę dydaktyczną i bibliotekę), prowadzone są badania 

naukowe, a opracowany wewnętrzny  system zapewniania  jakości  kształcenia spełnia swoją 

rolę.    

 

 

WNIOSKI  REKTORA 
 

Przyjmuje Sprawozdanie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 

2013/2014 i pozytywnie opiniuje jakość kształcenia w Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkole Wyższej oraz przedkładam niniejsze sprawozdanie do zaopiniowania przez Senat 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. 

 

 

UCHWAŁA  SENATU 
 

Uchwała nr 34/2014 Senatu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w 

Siedlcach z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Uczelnianej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/2014. 

 


