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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: 

I. Wydział Nauk Stosowanych 

1. Budownictwo - I stopień (inżynierskie), profil praktyczny, niestacjonarne, 

2. Ekonomia -  II stopień (magisterskie), profil praktyczny niestacjonarne, 

3. Finanse i rachunkowość - I stopień (licencjackie), profil praktyczny, niestacjonarne. 

II. Wydział Nauk o Zdrowiu 

4. Pielęgniarstwo - I stopień (licencjackie) i II stopień (magisterskie), profil praktyczny, 

stacjonarne, niestacjonarne i pomostowe, 

5. Fizjoterapia - I stopień (licencjackie), profil praktyczny, stacjonarne, 

6. Ratownictwo medyczne - II stopień (magisterskie), profil praktyczny, niestacjonarne, 

7. Zdrowie publiczne - II stopień (magisterskie), profil praktyczny, niestacjonarne. 

 

W roku akademickim 2016/2017 prowadzono kształcenie na siedmiu kierunkach studiów i 

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

technicznych (budownictwo) nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej (zdrowie publiczne, 

fizjoterapia) oraz nauk medycznych (pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne). 
 

Informacja o zewnętrznych i wewnętrznych ocenach z poprzedniego okresu: 

 

 
Skład zespołu przygotowującego sprawozdanie 

Imię i nazwisko Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/wydział 

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

2) dr Janina Potiopa - nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Stosowanych, 

3) dr Władysław Grześkiewicz - nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Stosowanych, 

4) dr inż. Andrzej Raczkowski- nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Stosowanych, 

5) mgr Małgorzata Staręga-Ruśkowska - nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Stosowanych, 
6) mgr Renata Ziółkowska - nauczyciel akademicki - Wydział Nauk Stosowanych,  

7) Milena Gałązka - student - Wydział Nauk Stosowanych 

8) prof. Andrzej Wojtczak - nauczyciel akademicki - Wydział Nauk o Zdrowiu, 

9) dr n. med. Jolanta Golach - nauczyciel akademicki - Wydział Nauk o Zdrowiu, 

10) dr Ewa Czeczelewska - nauczyciel akademicki - Wydział Nauk o Zdrowiu, 

11) mgr Aneta Dmowska-Pycka - nauczyciel akademicki - Wydział Nauk o Zdrowiu, 

12) mgr Anna Januszewska - nauczyciel akademicki - Wydział Nauk o Zdrowiu, 

13) Martyna Marciniak - student - Wydział Nauk o Zdrowiu,  

14) mgr Anna Purzycka - nauczyciel akademicki – Studium Języków Obcych, 

 

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. 

Rodzaj oceny Data wydania Uwagi i zalecenia 

Ocena wewnętrzna Uchwała   Senatu nr  7/2017  z  

dnia 22 maja 2017 

Zalecenia uwzględnione 
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W roku akademickim 2016/2017 uczelnia nie była akredytowana przez instytucje 

zewnętrzne. Uczelnia od wielu lat otrzymuje pozytywne oceny jakości kształcenia podczas 

akredytacji na wizytowanych przez PKA i KRASzPiP kierunkach studiów. W tabeli 1 

przedstawiono akredytacje z ostatnich 5 lat. Warto dodać, że szczegółowe dane z 

przeprowadzonych akredytacji znajdują się także w portalach internetowych prowadzonych przez 

ministra ds. szkolnictwa wyższego, np. https://polon.nauka.gov.pl/ i http://ela.nauka.gov.pl/ oraz 

w bazie ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej - http://www.pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/.  

Każda zainteresowana osoba,  może w każdej chwili, zapoznać się ze szczegółowym raportem na 

temat oceny naszej uczelni. Na ostateczną pozytywną ocenę składa się średnia ocen w skali od 2 

do 6. Z analizy ww. raportów można się dowiedzieć, że nasza uczelnia najwięcej otrzymuje ocen 

bardzo dobrych.  

 
Tabela 1. Uzyskane oceny jakości kształcenia i akredytacje w ciągu ostatnich 5 lat (2013-2017) 
 

Kierunek/specjaln

ość studiów 

Jednostka organizacyjna Ocena/akredytacja 

Fizjoterapia Wydział Nauk o Zdrowiu 
Decyzja MNiSW z dnia 15.12.2014 r. o 

nadaniu uprawnień 

Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu 

Podtrzymanie akredytacji – Decyzja 

Ministra Zdrowia Nr 49/II/2015 z dnia 

20.02.2015 

Finanse 

i rachunkowość 
Wydział Nauk Stosowanych 

Pozytywna (Uchwała Nr 184/2015 

PKA z dnia 09.04.2015 r.) 

Ekonomia Wydział Nauk Stosowanych 
Pozytywna (Uchwała Nr 183/2015 

PKA z dnia 09.04.2015 r.) 

Ratownictwo 

Medyczne 
Wydział Nauk o Zdrowiu 

Pozytywna (Uchwała Nr 54/2016 PKA 

z dnia 03.03.2016 r.) 

Decyzja MNiSW z dnia 21.03.2016 r.  

1. OCENA PROGRAMOW KSZTAŁCENIA 

1.1 OCENA KONCEPCJI KSZTAŁCENIA 

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. 

Poza standardową ofertą kształcenia związaną z określonymi kierunkami studiów. Uczelnia 

proponuje absolwentom studiów szeroką gamę różnorodnych form dokształcania. 

 

https://polon.nauka.gov.pl/
http://www.pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/
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W roku akademickim 2016/2017 wprowadzono nowe studia podyplomowe, kursy i szkolenia: 

 Studia podyplomowe z zakresu ekonomiki i organizacji produkcji grzybów 

jadalnych obejmują zagadnienia  z zakresu: ekonomiki produkcji, marketingu i zarządzania 

przedsiębiorstwem, zasad opodatkowania i ubezpieczeń w gospodarstwach grzybowych, 

biologii, znaczenia i sposobów uprawy grzybów jadalnych, nowoczesnych technologii 

produkcji podłoża, okrywy i grzybni, budowy i wyposażenia nowoczesnych obiektów 

uprawowych. Studia trwają dwa semestry (248 godz. zajęć dydaktycznych). 

 Studia podyplomowe z zakresu upadłości i restrukturyzacji. Słuchacze nabywają wiedzę i 

umiejętności z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w ujęciu odnoszącym 

się zarówno do przedsiębiorców jak i do osób fizycznych. Umiejętności niezbędne w 

procesie zarządzania przedsiębiorstwem w upadłości oraz restrukturyzacji z poziomu 

dłużnika i wierzyciela. Studia trwają 2 semestry, obejmują 180 godzin dydaktycznych, z 

których połowa ma charakter zajęć praktycznych. 

 Szkolenie specjalizacyjne z zakresu pielęgniarstwa neonatologicznego. 

 Szkolenie specjalizacyjne z pielęgniarstwa geriatrycznego. 

 Szkolenie specjalizacyjne z anestezjologii i intensywnej opieki. 

 Szkolenie specjalizacyjne z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego  

 Szkolenie specjalizacyjne z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego, 

 Szkolenie specjalizacyjne z zakresu pielęgniarstwa ginekologiczno 

 Szkolenie specjalizacyjne z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego. 

 Szkolenie specjalizacyjne z zakresu pielęgniarstwa internistycznego, 

 Szkolenie specjalizacyjne z zakresu położnictwa dla położnych. 

 Podstawowy oraz zaawansowany kurs Metody Kinesiotapingu. Celem zajęć jest nabycie 

oraz rozwinięcie wiedzy z zakresu metody Kinesiotapingu. Poszerzenie kwalifikacji oraz 

nabycie nowych zdolności z zakresu metod specjalnych wykorzystywanych w fizjoterapii, 

uzyskanie certyfikatu oraz zwiększenie swoich szans na rynku pracy. 

 Kursu dla osób opiekujących się chorymi. Realizowany przez Wydział Nauk o Zdrowiu we 

współpracy z Fundacją „Razem Zmieniamy Świat”, w ramach projektu „Damy radę”. 

Skierowany do osób opiekujących się w domu swoimi bliskimi – przewlekle chorymi, 

starszymi, niepełnosprawnymi.  

1.2 OCENA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

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 
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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. W efektach kształcenia uwzględniono praktyczny profil studiów. Zajęcia 

związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, odbywają się w warunkach właściwych 

dla danego zakresu działalności zawodowej i umożliwiają bezpośrednie wykonywanie 

odpowiednich czynności praktycznych przez studentów. Studia o profilu praktycznym prowadzone 

są z udziałem podmiotów gospodarczych. Sposób prowadzenia i organizację studiów, określa 

umowa zawarta w formie pisemnej między uczelnią a podmiotem gospodarczym.  

Z początkiem  roku akademickiego 2015/2016 w programach studiów pojawiła się nowa 

forma prowadzenia zajęć tzw. wyjazdy studyjne. Zajęcia realizowane są w ramach porozumienia o 

współpracy, które uczelnia podpisała przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wyjazdy studyjne 

mają na celu wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w programach studiów nastawione 

są na zdobycie przez studentów konkretnych umiejętności. Wyjazdy studyjne to praktyczne zajęcia 

w siedzibie pracodawcy prowadzone w małych grupach. Mają na celu zapoznanie studentów: 

 ze strukturą organizacyjną jednostki, specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności, 

 zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych, 

 zasadami organizacji pracy, przenikaniem się relacji i kompetencji pracowniczych, 

 ścieżkami postępowania w kwestii obsługi klientów. 

W dniu 12 maja 2017 r. grupa studentów kierunku budownictwo wzięła udział w zajęciach 

studyjnych na odcinku budowy drogi ekspresowej S8 w Markach, gdzie zapoznali się z 

prowadzonymi robotami drogowymi. Głównym punktem programu zajęć była obserwacja budowy i 

przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny, zapoznanie się z 

metodą budowy obiektów inżynierskich takich jak wiadukty, mosty, estakady, oraz przejść dla 

zwierząt. Punktem zajęć studyjnych była także wizyta w Instytucie Maszyn Przepływowych 

Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk. Podczas zwiedzania studenci zapoznali się z 

Infrastrukturą naukowo-badawczą Centrum Badawczego PAN „Konwersja Energii i Źródła 

Odnawialne”, która składa się z pięciu tematycznie spójnych laboratoriów badawczych. Centrum 

jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem 

laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Gospodarzami 

innych zajęć studyjnych byli: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Bank 

Zachodni WBK, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach wraz z ,,DOMEM NAD 

STAWAMI” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach, Nadleśnictwo Siedlce, BET–TRANS Sp. J. – 

beton i wyroby betonowe, Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Siedlcach, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) – Oddział w Siedlcach. Kolejną nową formą kształcenia są spotkania i wykłady 

z praktykami. W ramach jednego z takich spotkań studenci kierunku budownictwo spotkali się  z 

członkami Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Głównym celem spotkania 

było przybliżenie studentom zagadnień związanych z działalnością Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa oraz zasad uzyskiwania uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w 

budownictwie.  
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1.3 KONSTRUKCJA PROGRAMOWA I ECTS 

Komisja stwierdziła, że opracowano program studiów dla wszystkich kierunków studiów, 

poziomów i profili kształcenia, a opis poszczególnych przedmiotów uwzględnionych w planach 

studiów na poszczególnych kierunkach jest zgodny z wymogami obowiązującymi w tym zakresie w 

Collegium Mazovia. Dla każdej formy studiów określono liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS 

konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia. Dla każdego  

modułu/przedmiotu zajęć, przypisano efekty kształcenia oraz treści programowe, formy i metody 

kształcenia, osiągnięcie tych efektów, a także liczby punktów ECTS? 

W planach studiów określono:   

a) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów; 

b) liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych; 

c) liczbę godzin na zajęcia z wychowania fizycznego na studiach prowadzonych  w formie 

stacjonarnej (30 godzin zajęć z WF, którym przypisano po 2 punkty ECTS0; 

d) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach tych praktyk. 

Na każdym kierunku (z wyjątkiem tych, które posiadają odrębne standardy kształcenia) programy  

studiów umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty ECTS w 

wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS. 

Na wszystkich kierunkach studia posiadają profil praktyczny, który  obejmuje moduły zajęć 

związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w 

wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, służące zdobywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Zajęcia związane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów dla kierunku o profilu 

praktycznym, są prowadzone  w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności 

zawodowej oraz  w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów.  

Zachowano także wymagane przepisami proporcję innych zajęć, tj. podstawowych, kierunkowych 

wybieralnych, którym przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS.  

Organizacja zajęć dydaktycznych umożliwia realizację 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. Student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia,  

laboratoryjna, projekty, praktyki) co najmniej 50% ogólnej liczby punktów ECTS.  

W tabeli nr 2  przedstawiono wskaźniki dotyczące programu studiów dla naboru 2016/2017 na 

poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2016/2017. 
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Tabela 2. Wskaźniki dotyczące programu studiów dla naboru 2016/2017 na poszczególnych kierunkach w 

roku akademickim 2016/2017 

 

 

1.4 KARTY PRZEDMIOTÓW / SYLABUSY 

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. Na wszystkich kierunkach 

studia posiadają profilaktyczny program kształcenia. W sylabusach uwzględniono specyficzne 

wymagania dla tego profilu. 

 

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.  

 Zaleca się ewentualną aktualizację sylabusów przez prowadzących zajęcia w danym roku 

akademickim.  

 
 
 

Nazwa wskaźnika 

Liczba punktów ECTS na poszczególnych kierunkach 

nabór 2016/2017 
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Przewidziana w planie studiów do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadającej poziomowi kształcenia. 
180 180 120 180 120 180 240 

Przyporządkowana do zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów. 

 96 180 120 97 64 99 144 

Przyporządkowana zajęciom z obszarów nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych (w przypadku 

kierunków studiów przypisanych do obszarów innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne). 

6 9 5 6 5 9 9 

Przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do 

wyboru. 
54 8 38 55 54 62 107 

Przyporządkowana praktykom zawodowym. 29 30 8 30 22 22 25 

Przyporządkowana do zajęć związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym służących zdobywaniu 

przez studenta umiejętności praktycznych  

98 120 69 108 65 98 159 
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ENA PROCESU KSZTAŁCENIA 

1.5   LICZBA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW 
 

 

Liczbę studentów i absolwentów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 

2015/2016 przedstawiają tabele 3, 4 i 5. 
 
Tabela 3. Liczba studentów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2016/2017  

                (stan na 30 listopada 2016 r.) 
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I stopnia 

I 51 0 38 34 71 15 0 

II 35 0 42 43 32 0 0 

III 53 0 60 0 34 0 0 

IV 71 0 0 0 0 0 0 

II stopnia 
I 0 48 0 0 49 0 20 

II 0 68 0 0 28 0 21 

studia 

pomostowe 

I - - - - 0 - - 

II - - - - 0 - - 

Razem: 813 210 116 140 77 214 15 41 

Źródło: Dział Spraw Studenckich 
 

Tabela 4. Liczba absolwentów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2016/2017 
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I stopnia 
2016 4 8 0 14 0 0 0 0 

2017 0 28 0 43 0 32 0 0 

II stopnia 
2016 0 0 3 0 0 0 0 0 

2017 0 0 53 0 0 29 0 39 

studia pomostowe 
2016 - - - - - 0 - - 

2017 - - - - - 0 - - 

Razem:  4 36 56 57 0 61 0 39 
Źródło: Dział Spraw Studenckich 
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Tabela 5. Liczba studentów i absolwentów Collegium Mazovia  -  stan na koniec roku akademickiego 

2016/2017 (na dzień 30 września 2017 r.) 
 

Kierunek Liczba 

Studentów  

Liczba 

Absolwentów  

Administracja 0 4 

Budownictwo 210 36 

Ekonomia II st. 116 56 

Finanse i rachunkowość 140 57 

Fizjoterapia 77 0 

Pielęgniarstwo I i II st. 214 61 

Ratownictwo medyczne 15 0 

Zdrowie publiczne I i II st. 41 39 

Ogółem 813 253 

Z powyższego zestawienia widać, że liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów jest 

zróżnicowana. Najwięcej studentów jest na kierunku Pielęgniarstwo, Budownictwo, a najmniej na 

kierunku Fizjoterapia. Najwięcej absolwentów było na kierunku Pielęgniarstwo, a najmniej na 

kierunku ratownictwo medyczne. Komisja analizując liczby studentów z ostatnich lat stwierdziła, 

że w stosunku do roku akademickiego 2015/2016 liczba studentów na uczelni nieznacznie zmalała 

(tylko o 18 studentów). Natomiast znacznie zmalała liczba absolwentów (129 osoby) w stosunku 

do poprzedniego roku akademickiego. 

 

1.6  ZASADY OCENIANIA STUDENTÓW 

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. Poddano 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. Dokonano 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. Kontrolowano protokoły ocen z zaliczeń i egzaminów, 

zwracając uwagę na strukturę ocen z sesji egzaminacyjnej oraz strukturę ocen z pracy dyplomowej 

i egzaminu dyplomowego (patrz tab. 6 i 7). 

Struktura ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach podczas sesji 

egzaminacyjnej jest zróżnicowana. Najwięcej ocen bardzo dobrych i dobrych z plusem wystawiono 

na kierunku Pielęgniarstwo. Na tym kierunki i na kierunku Fizjoterapia nie stwierdzono także ocen 
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niedostatecznych. Taka sytuacja budzi wątpliwości, co do prawidłowości oceniania. Najbardziej 

prawidłową strukturę ocen (zbliżoną do krzywej Gaussa) zaobserwowano na kierunku 

Budownictwo, Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia. Nie budzi większych wątpliwości także 

średnia ocen na wszystkich kierunkach studiów.  

 

Tabela 6. Struktura ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach z pracy dyplomowej 

(na dzień 30 września 2017 r.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dział Spraw Studenckich 

 
Na ocenę pracy dyplomowej składa się ocena recenzenta. Na wszystkich kierunkach najwięcej było 

ocen bardzo dobrych. Najwięcej ocen bardzo dobrych było na kierunku Ekonomia. Bardzo mały 

procent ocen dostatecznych i brak ocen niedostatecznych. Świadczy to o tym, że promotorzy i 

recenzenci bardzo wysoko ocenili prace dyplomowe. 

 

Tabela 7. Struktura ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach z egzaminu 
dyplomowego (na dzień 30 września 2017 r.) 
 

Kierunek/ocena Ogółem 

wystawionych 

bdb db+ db dst+ dst ndst 

Administracja 4 4 0 0 0 0 0 

Budownictwo 36 15 8 7 2 4 0 
Ekonomia II stopnia 56 33 8 13 1 1 0 

Finanse i rachunkowość 57 31 14 10 2 0 0 

Pielęgniarstwo I stopnia 32 24 7 1 0 0 0 
Pielęgniarstwo II stopnia 29 22 7 0 0 0 0 

Zdrowie publiczne II stopnia 39 34 0 5 0 0     0 
Razem 253 163 44 36 5 5 0 

Źródło: Dział Spraw Studenckich 

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

wystawiono ocen bardzo dobrych, były także oceny dostateczne, brak ocen niedostatecznych. 

Najwięcej ocen bardzo dobrych było na kierunku Zdrowie publiczne, a najmniej na kierunku 

Budownictwo.  

 

1.7 OCENA PRZEBIEGU PRAKTYK 

Na wszystkich kierunkach odbywały się praktyki studenckie zawodowe przewidziane w planach 

studiów o  profilu praktycznym, określane jako  praktyka zawodowa kierunkowa oraz praktyka 

Kierunek/ocena Ogółem 
wystawionych 

bdb db
+ 

db dst+ dst ndst 

Administracja 4 4 0 0 0 0 0 

Budownictwo 36 21 1 11 1 2 0 
Ekonomia II stopnia 56 33 8 12 1 2 0 

Finanse i rachunkowość 57 23 19 13 2 0 0 

Pielęgniarstwo I stopnia 32 11 9 10 1 1 0 

Pielęgniarstwo II stopnia 29 19 1 8 1 0 0 

Zdrowie publiczne II stopnia 39 26 6 6 1 0 0 
Razem 253 137 44 60 7 5 0 
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zawodowa dyplomowa. 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 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. 

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. 

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 ds. oceny jakości kształcenia wydziałowe. Ostatnie badania wykonano 2016 roku , a 

ich wyniki umieszczono w poprzednim sprawozdaniu z oceny jakości kształcenia. Na wszystkich  

trzech kierunkach studiów 100% studentów mogło podczas praktyki wykorzystać teoretyczne 

wiadomości uzyskane w toku studiów, bez problemu uczestniczyć w realizacji praktycznych zadań 

i obowiązków, mogły także zawsze zwrócić się do opiekuna praktyk o pomoc i radę.  Prawie w 

100% studenci ocenili praktykę zawodową na oceny bardzo dobre i dobre. Najniżej oceniono 

ugruntowanie wiadomości umiejętności zawodowych. Najwyżej oceniono współprace 

z kierownictwem i pracownikami zakładu. Najniżej oceniono przydatność praktyki do zawodu.  
 ____________________________________________________________________________  

1.8     OCENA PRAC DYPLOMOWYCH I 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: 

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 



12 

 

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. Recenzje ocenianych prac miały 

formę pisemną i przygotowywane były zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu 

Rektora. Komisja stwierdziła, że oceny recenzenta 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. Strukturę 

ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach z pracy dyplomowej 

przedstawiono w tabeli nr  6. 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. Strukturę ocen 

uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach z egzaminu dyplomowego 

przedstawiono w tabeli nr  7. 

 

1.9 OCENA UCZELNI  i NAUCZYCIELI  PRZEZ STUDENTÓW,  

PRACOWNIKÓW  i PRACODAWCÓW 

Wśród studentów, nauczycieli i pracowników przeprowadzane są anonimowe ankiety, w których 

oceniana jest uczelnia. Ponadto studenci oceniają nauczycieli akademickich w anonimowych 

ankietach.  Ankieta składała się z dwóch części. W pierwszej części studenci oceniają  nauczycieli 

w skali od 2 do 5 w siedmiu kategoriach. W drugiej części ankiety studentom zadawane są cztery 

pytania otwarte. Ostatnie ankietowanie przeprowadzono 2016 roku, a ich wyniki umieszczono w 

poprzednim sprawozdaniu z oceny jakości kształcenia.  Zdecydowaną większość wysokich ocen 

otrzymują młodzi  nauczyciele, którzy na stałe są związani z naszą uczelnią. We wszystkich 

kategoriach tylko 6 nauczycieli uzyskało średnią poniżej 4,0  w tym jeden poniżej 3,5. Na pytanie, 

Jakich treści zabrakło w programach ocenianych przedmiotów? w zależności od kierunku studiów, 

studenci odpowiadali wskazując konkretne przedmioty lub treści których im zabrakło. Studenci 

wszystkich kierunków sygnalizowali, że jest za mało zajęć typowo praktycznych. Kolejne pytanie: 

Jakie treści były niepotrzebne lub stanowiły powtórzenie z innych zajęć? W odpowiedzi na to 

pytanie, studenci wskazywali na konkretne przedmioty, których treści były niepotrzebne lub 

stanowiły powtórzenie z innych zajęć. Treści z tych przedmiotów powinny zostać poddane  

gruntownej analizie pod tym właśnie kątem. Należy dążyć do wyeliminowania powtórzeń. 

Zastanowić się także należy nad celowością prowadzenia nieobowiązkowych przedmiotów. Na 

pytanie trzecie - Z jakich przedmiotów uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje przydadzą ci 
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się  w życiu zawodowym? Padło najwięcej odpowiedzi, że wszystkie przedmioty są potrzebne. Na 

wszystkich kierunkach najwięcej wskazań było na przedmioty tzw. kierunkowe. Około 20% 

studentów wypowiedziało się na pytanie czwarte - Inne uwagi co do nauczyciela lub przedmiotu. 

Wskazywano pojedynczych nauczycieli, których trzeba wyróżnić, a także nauczycieli co do których 

były uwagi. 

W ramach oceny jakości kształcenia prowadzone były również badania wśród 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 oceny 

nauczycieli dokonanych w kwestionariuszu ankiety stwierdzić należy, że większość ocen w skali 

od 2 do 5 była ocenami bardzo dobrymi. Niektóre z wyżej wymienionych zagadnień były ocenione 

na ocenę dobrą. Brak było ocen dostatecznych i niedostatecznych. Podobnie wysoko ocenili 

uczelnię starostowie grup. Najwyżej oceniono pracę sprzątaczek i pracowników szatni, organizację 

roku akademickiego, warunki lokalowe oraz prace sekretariatu rektora. Większość ankietowanych 

oceniła na bardzo dobry pracę działu dydaktyki, biblioteki i czytelni, przebieg sesji 

egzaminacyjnych i możliwości konsultacji z wykładowcami.  
 

1.10 MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW 

UCZELNI 

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, 

 opracowanie wyników badań, 

 uwzględnienie wyników badań w nowych efektach kształcenia. 

 

Ostatnie ankietowanie absolwentów przeprowadzono w 2016 roku, a szczegółowe wyniki badań 

umieszczono w poprzednim sprawozdaniu z oceny jakości kształcenia. Ankiety zawierały szereg 

pytań, które są przydatne nie tylko do oceny jakości kształcenia ale również wykorzystane są w 

dziale promocji i dydaktyki. Z punktu widzenia jakości kształcenia najbardziej interesująca jest 

ocena działalności uczelni przez absolwentów w 9 kategoriach. Oceniają oni: program studiów, 

organizacja nauki, wspomaganie nauki, usługi dla studentów, zainteresowanie studentami, metody 

oceny, życie studenckie, praktyki i wsparcie kariery.  Na wszystkich ocenianych kierunkach 

średnia ocen jest wysoka i waha się w granicach od 4,39 do 4,59. Najwyżej oceniono wspieranie 

nauki (4,6) i organizacje nauki (4,6), a najniżej wspieranie kariery (4,46). Absolwenci oceniali 

także przydatność studiów. Średnio na wszystkich badanych kierunkach 15% absolwentów 

określiło przydatność studiów, jako bardzo dużą, a 48%, jako dużą. Czyli niespełna 65% naszych 

absolwentów uważa, że przydatność studiów jest duża i bardzo duża. Zdecydowana większość 

naszych absolwentów jest zatrudniona. Najwięcej po kierunku Pielęgniarstwo (98%) i 

Budownictwo (93%), a najmniej po kierunku Finanse i rachunkowość (80%).  

 

Analizujemy także wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów, na podstawie danych 

gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na kontach ubezpieczonych lub kontach 
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płatników składek. Raporty dotyczące ekonomicznych aspektów losów absolwentów uczelni 

udostępniane w ramach systemu monitoringu na portalu na http://ela.nauka.gov.pl/ . Ich celem 

jest udostępnienie opinii publicznej, w szczególności przedstawicielom uczelni, absolwentom, 

studentom, kandydatom na studia prostej i zrozumiałej informacji na temat sytuacji absolwentów 

różnych kierunków na rynku pracy. Sposób prezentacji wyników pozwala na porównywanie ich 

między kierunkami, czy uczelniami. W tabeli nr 8 przedstawiono wyciąg z rankingu uczelni z 

podziałem na kierunki studiów, a w nim miejsce naszych absolwentów w stosunku do absolwentów 

wszystkich uczelni w Polsce pod względem zarobków.  

 
Tabela 8. Wynagrodzenie absolwentów Collegium Mazovia w porównaniu z wynagrodzeniem absolwentów 

tych samych kierunków innych uczelni w Polsce w 2016 roku. 

Kierunek Miejsce/wszystkich 

Średnie miesięczne 

wynagrodzenie  

absolwentów CM (w zł) 

w okresie od uzyskania 

dyplomu do 30.09.2016 

Najwyższe średnie 

miesięczne 

wynagrodzenie 

absolwentów  na tym 

samym kierunku 

Administracja 15/102 3 172.86 4 521.98 

Budownictwo 22/33 2 977.08 6 025.98 

Ekonomia 29/48 2 811.45 7 289.75 

Finanse i Rachunkowość  33/55 2 620.28 4 541.99 

Pielęgniarstwo I 6/53 3 077.28 3 452.32 

Pielęgniarstwo II 3/23 4 898.34 5 136.06 

Zdrowie publiczne I 8/8 1 857.66 3 474.69 

Zdrowie publiczne II 8/13 2 345.57 3 744.38 

Informatyka 70/72 2 451.71 8 337.48 

 

Z analizy ww. raportów wynika, że ekonomiczne losy naszych absolwentów są zróżnicowane. 

Najwyższe wynagrodzenie, w porównaniu do innych absolwentów tego samego kierunku, 

otrzymują absolwenci kierunku  Pielęgniarstwo ( 3 i 6 miejsce) oraz Administracja (15 miejsce na 

102 uczelnie). Najniższe wynagrodzenie otrzymują absolwenci kierunków Informatyka i Zdrowie 

publiczne. Z innego raportu pt. EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW wynika, 

że nasi absolwenci mają bardzo wysoki względny wskaźnik zarobków (WWZ), czyli średnią 

wartość ilorazu średniego miesięcznego wynagrodzenia absolwenta do średniego miesięcznego 

wynagrodzenia w jego powiecie zamieszkania. W tej kategorii nasi absolwenci znajdują się na 16 

miejscu spośród 361 uczelni w Polsce. Szczegółowe analizy i zestawienia znajdują się w załączeniu 

do niniejszego sprawozdania.  

 

WNIOSKI: 

 Proces kształcenia przebiegał prawidłowo, zajęcia realizowano zgodnie z planami i 

programami kształcenia.  

 Dla zapewnienia prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego należy kontrolować 

prawidłowości tego procesu, realizowanego przez poszczególnych pracowników 

dydaktycznych. 

 Komisja badając strukturę ocen i zasady oceniania z zaliczeń, egzaminów, z pracy 

dyplomowej i egzaminu dyplomowego nie stwierdziła nieprawidłowości. 

 Praktyki odbywały się w jednostkach o profilu odpowiadającym efektom kształcenia. Z 

przebiegu praktyk sporządzono dokumentację. Przebieg praktyk oceniano pozytywnie na 

podstawie anonimowych ankiet wypełnianych przez studentów i pracodawców. 
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 Proces dyplomowania przebiegał zgodnie z zasadami oceniania prac dyplomowych 

i przeprowadzania egzaminu dyplomowego zawartymi w regulaminie studiów i zarządzeniu 

Rektora. 

 Przeprowadzano monitorowanie losów absolwentów, które należy przekazać dziekanom 

wydziałów z poleceniem uwzględnienia ich do doskonalenia programów kształcenia na 

poszczególnych kierunkach.  

 Zaleca się prowadzić monitorowanie pracy nauczycieli i doskonalenie metodyki 

prowadzenia zajęć dostosowane do wszystkich form kształcenia. 

 Zaleca się dokonanie analizy nieprawidłowości ujawnionych podczas, ankietowania, 

monitoringu i hospitacji i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

 

 

2.  OCENA MINIMUM KADROWEGO 

Polityka kadrowa dotycząca pracowników dydaktycznych koncentrowała się na zapewnieniu 

wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 

września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596). Zgodnie 

z ww. rozporządzeniem, nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego 

określonego kierunku studiów o profilu praktycznym, jeżeli posiada dorobek w obszarze wiedzy, 

odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej 

z dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku lub posiada 

doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w 

opisie efektów kształcenia dla tego kierunku. 

W roku akademickim 2016/2017 na podstawie umowy o pracę w Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkole Wyższej zatrudnionych było 64 nauczycieli akademickich (stan na dzień 30 września 

2017r.). Proces dydaktyczny wspierała także kadra zatrudniona na podstawie umów cywilno-

prawnych. Spośród nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę, 19 posiadało tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 27 stopień naukowy doktora. 

 
 

Tabela  9. Liczba nauczycieli zatrudnionych na Uczelni w roku akademickim 2016/2017. 

Tytuł naukowy 

/zawodowy 

Razem Liczba nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia stanowi 

Podstawowe miejsce 

pracy 

Dodatkowe miejsce pracy 

mianowanie Umowa o 

pracę 

Pełny wymiar 

czasu pracy 

Niepełny wymiar 

czasu pracy 

profesor 9 - 9 9 - 

doktor 

habilitowany 

10 - 10 9 1 

doktor 27 - 27 27 - 

pozostali 18 - 18 13 5 

Razem: 64 - 64 58 6 
Źródło: Dział Kadr. Stan na dzień 30.09.2017 r. 

 
Na wszystkich kierunkach spełnione zostały wymagania kadrowe. W tabeli nr 9 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 
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efektów kształcenia. Spełniona jest wymagana relacja między liczbą studentów, a liczbą osób 

zaliczonych do minimum kadrowego.  

W roku akademickim 2016/2017 nie dokonano oceny nauczycieli akademickich, gdyż taka 

ocena prowadzona jest raz na 4 lata w stosunku do nauczycieli będących samodzielnymi 

pracownikami naukowymi  i raz na 2 lata w stosunku do pozostałych nauczycieli. W 

poprzednim okresie komisja wystawiła nauczycielom oceny wyróżniające i pozytywne, nie 

było ocen negatywnych.  Zajęcia dydaktyczne prowadzone były przez nauczycieli 

akademickich zatrudnionych zarówno na umowę o pracę jak i na podstawie umów cywilno-

prawnych. A badanym okresie hospitacji zajęć nie prowadzono.  

 

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. 

 Zaleca się motywowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych 

wpływających na atrakcyjność zajęć. 

 

 

3. OCENA BAZY DYDAKTYCZNEJ I BIBLIOTEKI 

3.1 BAZA DYDAKTYCZNA 

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 m
2
 powierzchni użytkowej). Na tę powierzchnię składa 

się kompleks dwóch budynków dydaktycznych. 

Głównym obiektem Uczelni jest budynek A o powierzchni użytkowej aktualnie 8175 m2. Mieści 

się w nim 7 sal wykładowych z 851 miejscami, 10 sal ćwiczeniowych (395 miejsc), 3 pracownie 

komputerowe (75 miejsc), 7 pracowni specjalistycznych i  8 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. 
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Studenci mają do dyspozycji parking o utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej, mieszczący 

ponad 200 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsca dla osób 

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. Budynek jest ocieplony, posiada wymienione wszystkie 

okna. Trwa rozbudowa wewnętrznej czterokondygnacyjnej klatki schodowej, nowej portierni, 

kolejnych sal dydaktycznych oraz pokoi administracyjnych.  

Budynek B o pow. 1198 m2 mieści salę wykładową (126 miejsc) oraz 13 sal ćwiczeniowych 

(363 miejsc). Od 2010 r. budynek ten jest siedzibą IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana 

Stanisława Żółkiewskiego 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. Uczelnia umożliwia studentom 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. 

Uczelnia posiada również obiekt o pow. 586,8 m
2
 wykorzystywany na cele mieszkaniowe 

studentów oraz dojeżdżającej kadry naukowo-dydaktycznej spoza Siedlec. W akademiku jest 30 

miejsc noclegowych 

W związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch-edycja 2015” utworzono Żłobek  

„Miś” w Domu Akademickim przy ul. Prusa 26 oraz „Dziennego opiekuna” w budynku A. 

Miejsca opieki są przeznaczone przede wszystkim dla dzieci studentów i pracowników 

Collegium Mazovia. 
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BIBLIOTEKA 

Biblioteka Collegium Mazovia jest podstawowym ogniwem systemu biblioteczno- 

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

roku akademickim 2016/2017, dysponowała ponad 26 tys. wydawnictwami na tradycyjnych 

nośnikach papierowych i elektronicznych, które odzwierciedlały profil kształcenia w uczelni. W 

większości były 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 84 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 interdyscyplinarne. 

Dbając o zabezpieczanie możliwości rozwoju studentów monitorowane są ich potrzeby. W 

czytelni zostały zainstalowane programy komputerowe niezbędne do procesu dydaktycznego 

wymaganego w naszej Uczelni. Obecnie, w czytelni, wszyscy chętni mieli wystarczającą 

powierzchnię do samodzielnej pracy - 44 miejsc do zdobywania wiedzy z publikacji na 

tradycyjnych, papierowych nośnikach (książki, czasopisma) oraz 16 stanowisk komputerowych 

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 dostosowany do wszystkich 

prowadzonych kierunków studiów i specjalności kształcenia 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). Elektroniczne 

źródła uzupełniają 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. Biblioteka od początku była skomputeryzowana przy 

wykorzystaniu systemu PATRON, dzięki czemu procedury opracowywania i prezentacji zbiorów 

są sprawne, a dostęp do katalogów jest możliwy poprzez sieć uczelnianą oraz Internet. 

Biblioteczny systemu komputerowy jest nowoczesnym narzędziem, które znacznie ułatwia, 

przyśpiesza i rozszerza możliwości korzystania z biblioteki. Na Uczelni opracowany został 

własny system udostępniania prac dyplomowych w wersji elektronicznej, chroniący odpowiednio 

prawa dostępu i możliwość kopiowania. System ten jest przygotowany do oprogramowania 

zapobiegającego plagiatom i obejmuje praktycznie wszystkie prace dyplomowe obronione na 

Uczelni i przekazane w wersji elektronicznej. 
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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. 

 

4. BADANIA NAUKOWE 

Na wszystkich kierunkach i poziomach, prowadzone są studia o profilu praktycznym.  Zgodnie z 

§ 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1596), podstawowa jednostka 

organizacyjna uczelni może prowadzić studia na kierunku o profilu ogólnoakademickim, jeżeli 

prowadzi badania naukowe. Przepis ten wskazuje na to, że badania naukowe muszą być 

prowadzone na studiach o profilu ogólnoakademickim. Takiego wymogu nie posiadają studia o 

profilu praktycznym. Pomimo, że uczelnia nie ma ustawowego wymogu prowadzenia badań 

naukowych to takie badania są na uczelni prowadzone, a nauczyciele są zachęcani do 

prowadzenia badań i przez uczelnię wspierani. 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.  

Z uwagi na to, że w ocenianym okresie nie było przeprowadzanej oceny nauczycieli 

akademickich, w ramach której nauczyciele wykazują swoją działalność naukową, nie można 

podać przykładów tej działalności.   

W roku akademickim 2016/2017 odbyły się następujące konferencje i spotkania naukowe: 

1. W dniu 16 września 2016 r. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Człowiek w 

zdrowiu i w chorobie – wyzwania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej” organizowana 

wspólne z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z  o.o. Poruszana 

tematyka: problem otyłości w społeczeństwie, rola szpitala promującego zdrowie i 

kształtującego kompetencje zdrowotne, mapy potrzeb zdrowotnych, promocja i ochrony 

zdrowia, praktyczne doświadczenia personelu medycznego w edukacji zdrowotnej pacjentów. 
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2. W dniach 20-21 października 2016 roku w Collegium Mazovia odbyła się Konferencja 

Naukowa pod nazwą „Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia”. Konferencja miała 

charakter wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń ludzi nauki i praktyki. Adresowana 

przede wszystkim do szerokiego grona odbiorców zajmujących się zawodowo problematyką 

ochrony zdrowia, edukacją i promocją zdrowia, bezpieczeństwem i higieną pracy, problemami 

wieku senioralnego, kształceniem kadr na potrzeby ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i 

pomocy społecznej. W ramach konferencji miały miejsce dwie debaty eksperckie 

pt. ,,Kształcenie kadr na potrzeby systemu ochrony zdrowia” oraz  ,,Współczesne problemy 

cywilizacyjne wyzwaniem dla Zdrowia Publicznego”. 

3. W dniu 21 października 2016 roku odbył się XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach. W 

ramach Festiwalu Collegium Mazovia zorganizowała seminarium szkoleniowe 

zatytułowane „Nauka na rzecz bezpieczeństwa pracy”. Podczas praktycznego panelu 

zaprezentowano cykl wykładów: 

 Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie ochrony życia i zdrowia 

pracowników – dr n. o zdr. Jarosław Chmielewski, członek Rady Programowej Centrum 

Edukacyjnego CIOP-PIB, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, biegły sądowy z zakresu 

BHP, 

 Kultura bezpieczeństwa pracy – dr n. hum. Krystyna Wojciechowska, Politechnika 

Lubelska; Wydział Zarządzania; Katedra Ergonomii, 

 Istota zarządzania bezpieczeństwa pracy – dr n. tech. Marcin Krause, Politechnika Śląska; 

Wydział Górnictwa i Geologii; Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa, 

 Rola i zadani służby bhp w zakładzie pracy – mgr Adam Borusiewicz, Prezes 

Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB, 

 Ocena ryzyka zawodowego jako praktyczne narzędzie prewencji wypadkowej – dr n. o 

zdr. Jarosław Chmielewski, członek Rady Programowej Centrum Edukacyjnego CIOP-

PIB, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, biegły sądowy z zakresu BHP, 

 Rola i znaczenie postępowania powypadkowego w prewencji wypadkowej – mgr Maria 

Sosnowska-Mach, wykładowca Centrum Edukacyjnego CIOP-PIB, biegły sądowy z 

zakresu BHP, 

 Wybrane negatywne skutki stresu w pracy – dr n. społ. Katarzyna Orlak, Prezes 

Stowarzyszenia Zdrowa Praca, biegły sądowy z zakresu psychologii i psychologii 

zdrowia, 

4. W dniu 27.05.2017r. studenci pierwszego roku Ratownictwa Medycznego Collegium Mazovia 

w Siedlcach uczestniczyli w I Międzynarodowym Kongresie Medycyny Ratunkowej i 

Katastrof w Falentach k. Warszawy. Na konferencji poruszana była problematyka dotycząca 

monitorowania pacjentów, perfuzji w medycynie ratunkowej, pacjentów z systemami 

wspomagania krążenia, pozaustrojowych technik ratujących życie oraz opieką i transportem 

pacjenta poddanego terapii ECMO.   

5. W dniu 22 lutego 2017 r. w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej odbyło się 

spotkanie profilaktyczno – integracyjne pod hasłem „Pielęgniarstwo wobec chorób 

społecznych i cywilizacyjnych”. Organizatorami przedsięwzięcia było: Koło Naukowe 

Studentów Pielęgniarstwa oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu 

Siedleckiego. Spotkanie podzielone zostało na dwie sesje panelowe. Podczas pierwszej 

wykład pt.: ,,Profilaktyczne aspekty cukrzycy” poprowadziła mgr Alicja Szewczyk Konsultant 
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Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.  W drugiej sesji studenci 

uczestniczyli w pokazie masażu relaksacyjnym kręgosłupa szyjnego. 

6. W dniu 17 września 2016 w odbyły się otwarte warsztaty fizjoterapeutyczne na temat  

„Anatomia topograficzna stopy w kontekście badania klinicznego”. 

7. Collegium Mazovia wspólnie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, brała 

udział w projekcie „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na 

terenie II makroregionu”. Projekt obejmuje szkolenie w ramach specjalizacji I stopnia w 

zawodzie pracownik socjalny oraz egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do 

spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych i był realizowany w okresie od 

1 lutego 2016 r. – 31 grudnia 2017 r. Celem projektu był wzrost kwalifikacji zawodowych 250 

kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z obszaru Makroregionu 

II, tj. województw łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. 

 

WNIOSKI: 
 Pomimo braku ustawowego wymogu, badania naukowe w Collegium Mazovia 

realizowane są wielostopniowo.  

 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. 

 

 

6. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Collegium Mazovia został określony w 

Uchwale nr 31/2017 Senatu Collegium Mazovia z dnia 29 września 2017 r.,  w sprawie systemu 

zapewniania jakości kształcenia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. Zgodnie z 

obowiązującymi zasadami, ewaluacją jakości kształcenia w Uczelni zajmuje się Uczelniana 

Komisja ds. Jakości Kształcenia powołana Zarządzeniem Rektora nr 27/2015 z dnia 13 listopada 

2015 r., a obsługę administracyjną obu komisji 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 Rektora, a jego rezultaty 

prezentowane są na posiedzeniach Senatu. Wysoką jakość kształcenia mają zapewnić nowoczesne 

programy kształcenia i plany studiów uchwalane przez rady wydziałów i opiniowane przez Senat 

Uczelni, a wcześniej konsultowane z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

współpracującymi z Collegium Mazovia. 

Podstawowym zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest ciągłe 

badanie, analiza, ocena i monitorowanie jakości kształcenia w uczelni oraz przedkładanie 

rezultatów tych czynności władzom uczelni i społeczności akademickiej do praktycznego 

wykorzystania. 

Szczegółowe zadania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia obejmują 

następujące zagadnienia:  
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1) ocenę związku  kierunku  studiów ze strategią rozwoju Uczelni i z jej misją;  

2) analizę i ocenę stopnia zgodności  efektów  kształcenia  opracowanych w  Uczelni  dla 

każdego kierunku studiów z efektami kształcenia opisanymi w Krajowych Ramach 

Kwalifikacji dla odpowiedniego obszaru wiedzy; 

3) analizę oraz ocenę przebiegu realizacji programów kształcenia,  w tym  stopnia  

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia oraz sposobów weryfikacji 

stopnia ich osiągnięcia; 

4) analizę sposobu przypisywania punktów ECTS do poszczególnych modułów kształcenia 

w programie, w tym udziału studentów w tym procesie; 

5) analizę i ocenę prawidłowości przypisania punktów ECTS do poszczególnych modułów 

kształcenia, uwzględniając między innymi wyniki ww. analizy oraz miejsce i rangę 

modułu w programie kształcenia; 

6) ocenę spełniania wymagań dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji nauczycieli 

akademickich, dla każdego kierunku studiów; 

7) analizę i ocenę procesu dydaktycznego, a w szczególności ocenę: zasad realizacji zajęć i  

oceniania studentów, praktyk zawodowych, prac dyplomowych i egzaminu 

dyplomowego; 

8) ocenę poziomu zasobów do nauki (m.in. biblioteki, dostępu  do  zalecanych  źródeł 

informacji, komputerów z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia dla studentów 

(np. opieki naukowej czy konsultacji, zajęć wyrównawczych, biura karier) z 

wykorzystaniem ankiet nauczycieli akademickich i studentów; 

9) analizę oceny nauczycieli i uczelni przez studentów z wykorzystaniem anonimowych 

ankiet przeprowadzanych wśród studentów; 

10) analizę zasad wspierania studentów w procesie kształcenia; 

11) analizę oceny uczelni i efektów kształcenia przez absolwentów oraz pracodawców; 

12) ocenę współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, w tym analizę stopnia      

dostosowania efektów  kształcenia do potrzeb  rynku pracy;  

13)  wykrywanie plagiatów;  

14) wspieranie studentów w procesie kształcenia. 

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia realizuje Uczelniana Komisja ds. Jakości 

Kształcenia. W skład Uczelnianej Komisji wchodzi: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 

jako przewodniczący, trzech nauczycieli akademickich, powołanych z ogólnym zachowaniem 

zasady reprezentatywności dyscyplin naukowych, w tym co najmniej jeden samodzielny 

nauczyciel akademicki i jeden student wskazany przez Samorząd Studencki. Komisja realizuje 

zadania określone w zarządzeniu i przedstawia kierownikowi jednostki sprawozdania i wnioski 

dotyczące jakości kształcenia w jednostce. Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia 

Uczelniane Biuro ds. Jakości Kształcenia.  

Uczelniana Komisja po zakończeniu każdego roku akademickiego dokonuje zbiorczej analizy 

sprawozdań z oceny każdego kierunku studiów  i przedkłada Rektorowi sprawozdanie 

zawierające wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia, a także rekomendacje 

upowszechniania wzorów dobrych praktyk w dziedzinie jakości kształcenia. 

Przedmiotem oceny komisji są: programy kształcenia i przebieg procesu dydaktycznego; prace 

dyplomowe i egzamin dyplomowy; ocenianie studentów; jakość kadry naukowo-dydaktycznej; 

zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów, a także osiągnięte efekty kształcenia. 
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Wyniki oceny systemu są na bieżąco wykorzystywane w procesie zarządzania kierunkiem i w 

celu doskonalenia kształcenia. W zależności od stwierdzonego uchybienia, Rektor wydaje 

polecenia i podejmuje decyzje służbowe, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę z nauczycielem, 

który otrzymuje negatywną ocenę.  

Proces ewaluacji jakości kształcenia w Collegium Mazovia obejmuje także ocenianie studentów. 

Procedury oceniania, w sposób zapewniający realizację zamierzonych efektów kształcenia, 

opracowują wykładowcy i zamieszczają je w sylabusach przygotowanych do wykładanych przez 

siebie przedmiotów. Z procedurą oceniania i warunkami uzyskania zaliczeń prowadzący zajęcia 

zapoznają studentów na początku semestru. Przy egzaminach i zaliczeniach uwzględnia się 

stopień opanowania wiedzy i skalę ocen przewidzianą w Regulaminie studiów. Po zakończeniu 

sesji egzaminacyjnej pisemne prace egzaminacyjne (zaliczenia na ocenę) składane są do Działu 

Dydaktyki, który przekazuje je do archiwum Uczelni, gdzie są przechowywane przez okres do 

zakończenia następnego semestru po semestrze, którego dotyczą. Losowo wybrane prace 

egzaminacyjne (zaliczeniowe) poddawane są analizie przez komisję zapewnienia jakości 

kształcenia. Komisja z przeprowadzonego badania sporządza protokół pokontrolny. Po upływie 

okresu przechowywania prace są komisyjnie niszczone. 

Niezwykle ważnym elementem systemu doskonalenia jakości kształcenia jest zapewnienie 

kadry naukowo-dydaktycznej. Zatrudniani asystenci objęci są opieką naukową przez 

samodzielnych pracowników nauki. Nauczyciele akademiccy są zachęcani i motywowani przez 

kierowników katedr i dziekanów do rozwijania oraz poszerzania swojego potencjału 

dydaktycznego, a także wartościowania swoich umiejętności. Nauczyciele akademiccy 

zatrudnieni w Uczelni w ramach stosunku pracy podlegają okresowej ocenie stosownie do zakresu 

swoich obowiązków. Nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych oceniani są przede 

wszystkim za ich działalność dydaktyczną i organizacyjną w Uczelni. Natomiast nauczyciele 

akademiccy zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych oceniani są za działalność 

naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną.  

Przedmiotem badania jakości kształcenia w Collegium Mazovia są również zasoby do nauki oraz 

środki wsparcia dla studentów. Przed rozpoczęciem zajęć w semestrze wśród wykładowców 

przeprowadzana jest ankieta dotycząca zapotrzebowania na publikacje ułatwiające studentom 

zdobycie wiedzy i umiejętności, które powinny znaleźć się w zasobach biblioteki i czytelni.  

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zapewnia się stałe 

monitorowanie procesu kształcenia, prowadzi analizę i weryfikację zakładanych efektów 

kształcenia oraz bada spełnianie wymaganych przepisami prawa warunków prowadzenia studiów.  

System weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia przebiega w kilku etapach 

(opisanych w programie kształcenia): 

Etap I. Weryfikacja efektów kształcenia po zakończeniu nauki przedmiotu/modułu.  

Etap II. Weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku odbycia praktyk. 

Etap III. Weryfikacja końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania). 

Etap IV.  Weryfikacja  efektów kształcenia przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Etap V. Weryfikacja  efektów kształcenia na podstawie monitorowania losów absolwentów. 

Formy weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych reguluje Uchwała nr 32/22017 r. Senatu Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r. w 

sprawie procedury opracowania oraz weryfikacji efektów kształcenia. 

Zgodnie z wyżej wymieniona uchwałą, weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na 



24 

 

różnych etapach kształcenia poprzez: 

1) bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć (projekty, prezentacje, opracowania 

pisemne, aktywność itp.), 

2) egzaminy modułowe lub przedmiotowe, 

3) praktyki zawodowe, 

4) ocenę prac dyplomowych, 

5) egzamin dyplomowy, 

6) ocenę jakości kształcenia,   

7) samoocenę absolwentów, 

8) ocenę interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów (wiedza, umiejętności i kompetencje 

społeczne). Sposoby weryfikacji modułowych/przedmiotowych efektów kształcenia są określone 

w sylabusach obowiązujących, w których precyzuje się warunki, sposoby, formy i wagi 

weryfikacji zaliczenia modułu/przedmiotu. Każdy nauczyciel akademicki jest obowiązany do 

weryfikacji efektów kształcenia po zakończeniu nauki własnego modułu /przedmiotu. Sposób 

weryfikacji efektów kształcenia, uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej,  jest określony przez 

regulamin praktyk. Proces weryfikacji efektów kształcenia poprzez pracę i egzamin dyplomowy 

określa regulamin dyplomowania. Syntetycznym miernikiem stopnia osiągnięcia zakładanych 

efektów  kształcenia dla kierunku studiów jest ocena końcowa ze studiów, której  sposób 

wystawiania określa Regulamin studiów 

 
 Spełnienie kryteriów jakości na poszczególnych kierunkach studiów 
 

Kryterium oceny Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

Koncepcja 

kształcenia 

Finanse i 

rachunkowość 

Pielęgniarstwo 

Ekonomia 
Budownictwo 
Fizjoterapia 

Zdrowie publiczne 

Ratownictwo medyczne 

   

Program studiów Finanse i 

rachunkowość 

Ekonomia 

Budownictwo  

Pielęgniarstwo 
Zdrowie publiczne 

Fizjoterapia 

Ratownictwo medyczne 

   

Minimum 

kadrowe 

Ekonomia  

Finanse i 

rachunkowość 

Pielęgniarstwo 

 Zdrowie publiczne  

Budownictwo  

Fizjoterapia 

Ratownictwo medyczne 

   

Baza dydaktyczna Zdrowie pub 

Finanse i 

rachunkowość 

Fizjoterapia 

Ekonomia 

Pielęgniarstwo 
Budownictwo 

 

Ratownictwo 

medyczne 

  

Biblioteka Finanse i 

rachunkowość 

Ekonomia 

Pielęgniarstwo  

Zdrowie publiczne  

Budownictwo  

Fizjoterapia 

Ratownictwo 

medyczne 

  

 

 
 

 Na wszystkich kierunkach uznano że zostały spełnione wszystkie kryteria podlegające ocenie w 

stopniu wyróżniającym i w pełnym. Nie było ocen częściowych i niedostatecznych. 
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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. 

 Na wszystkich prowadzonych kierunkach spełniono kryteria jakości stopniu znacznym, w 

pełni i wyróżniająco. 

 

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 

2016/2017 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  /2018 Senatu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w 

Siedlcach z  dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania jakości kształcenia na Uczelni 

w roku akademickim 2016/2017.
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