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1. Podstawowe informacje o programie studiów na ocenianych kierunkach  

Tabela nr 1.  Podstawowe informacje o ocenianych kierunkach w roku akademickim 2018/2019. 

 

W  W  roku akademickim 2018/2019 na uczelni kształcono na siedmiu kierunkach, w tym na 

kierunku Fizjoterapia, studia I stopnia (ostatni semestr). Jednak na ten kierunek nie prowadzono już 

naborów, z uwagi na to, że od 2018 roku wprowadzono obowiązek prowadzenia na kierunku 

Fizjoterapia jednolitych studiów magisterskich. Senat Uczelni podjął uchwałę o zamknięciu 

kształcenia  na studiach I stopnia i wystąpieniu do ministra o zgodę na prowadzenie jednolitych 

studiów magisterskich. Z tego względu Komisja postanowiła nie oceniać jakości kształcenia na tym 

kierunku. 

Liczbę studentów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2018/2019 

przedstawiono w tabeli nr 2. Dokonano także porównania ze stanem sprzed 3 lat. 

Nazwa kierunku 

studiów 
Budownictwo Ekonomia 

Finanse i 

rachunkowość 
Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo Położnictwo 

Poziom kształcenia studia I 

stopnia 
studia II stopnia studia I stopnia studia I stopnia studia II stopnia studia I stopnia 

Forma studiów stacjonarne/ 

niestacjonarne 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Dziedziny nauki  

oraz dyscypliny 

naukowe do 

których odnoszą się 

efekty kształcenia 

na ocenianym 

kierunku 

Obszar nauk 

technicznych, 

dziedzina 

nauk 

technicznych 

Obszar nauk 

społecznych,  

dziedzina nauk 

ekonomicznych 

Obszar nauk 

społecznych,  

dziedzina nauk 

ekonomicznych 

Obszar nauk 

medycznych i 

nauk o 

zdrowiu, 

dyscyplina - 

nauki o 

zdrowiu 

Dziedzina nauk 

medycznych i 

nauk o zdrowiu, 

dyscyplina - 

nauki o zdrowiu 

Dziedzina nauk 

medycznych i 

nauk o zdrowiu, 

dyscyplina - 

nauki o zdrowiu 

Liczba semestrów i 

liczba punktów 

ECTS przewidziana 

w planie studiów 

do uzyskania 

kwalifikacji 

odpowiadającej 

poziomowi 

kształcenia 

8 semestrów 

240 ECTS 

4 semestry 

120 ECTS 

6 semestrów 

180 ECTS 

7 semestrów 

210 ECTS 

4 semestry 

120 ECTS 

 

6 semestrów 

   180 ECTS 

 

Wymiar praktyk 

zawodowych ECTS 

/ liczba godzin 

praktyk 

14/360 14/360 14/360 30/1200 8/160 30/1200 

Tytuł zawodowy 

uzyskiwany przez 

absolwentów 
inżynier magister licencjat licencjat magister licencjat 

Liczba nauczycieli 

akademickich 

zaliczanych do 

minimum 

kadrowego, 

semestr 

zimowy/letni  

12/13 14/12 13/12 13/12 13/8 5/14 

Liczba studentów 

kierunku 
191 59 103 421 176 24 

Liczba godzin 

zajęć 

wymagających 

bezpośredniego 

udziału nauczycieli 

akademickich i 

studentów na 

studiach 

stacjonarnych 

1849 1005 1440 3970 1300 3969 
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Tabela nr 2. Liczba studentów na ocenianych kierunkach – stan na 30 września 2016 roku i 2019 roku. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że liczba studentów na poszczególnych kierunkach studiów 

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

na kierunku Położnictwo i Ekonomia II. Na kierunku Pielęgniarstwo, studia I i II stopnia, nastąpił 

wzrost liczby studentów. Spadek liczby studentów zaobserwowano na kierunku Finanse i 

rachunkowość oraz Ekonomia II. Na kierunku Budownictwo liczba studentów otrzymuje się na 

podobnym poziomie.  W porównaniu do danych sprzed trzech lat, w roku akademickim 2018/2019 

nastąpił ponad trzykrotny wzrost studentów na studiach stacjonarnych, na niestacjonarnych ten 

współczynnik wzrostu był mniejszy i wyniósł 12,5 %. 

Liczę absolwentów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2018/2019 

przedstawiono w Tabeli  nr 3. 

Tabela  nr 3. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny. 

Kierunek/ 

poziom studiów 

Rok  

ukończeni

a 

 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy rozpoczęli 

cykl kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym 

roku 

Liczba 

studentów, 

którzy rozpoczęli 

cykl kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym 

roku 

Budownictwo 

I stopnia 

2015/16 0 0 128 57 

2016/17 0 0 68 26 

2017/18 0 0 95 52 

Ekonomia 

II stopnia 

2015/16 0 0 72 63 

2016/17 0 0 62 56 

2017/18 0 0 57 47 

Finanse i 2015/16 0 0 67 56 

Kierunek/ 

poziom studiów 

Rok 

studiów 

 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Budownictwo 

I stopnia 

I 0 0 49 40 

II 0 0 36 43 

III 0 0 56 44 

IV 0 0 37 64 

Ekonomia 

II stopnia 

I 0 0 45 23 

II 0 0 56 36 

Finanse i 

rachunkowość 

I stopnia 

I 0 0 40 22 

II 0 0 43 36 

III 0 0 45 45 

Pielęgniarstwo 

I stopnia 

I 66 171 0 5 

II 32 128 0 4 

III 34 113 0 0 

Pielęgniarstwo 

II stopnia 

I 0 0 43 95 

II 0 0 28 81 

Położnictwo 

I stopnia 

I 0 6 0 0 

II 0 18 0 0 

Razem: 132 436 478 538 
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rachunkowość 

I stopnia 

2016/17 0 0 50 38 

2017/18 0 0 49 34 

Pielęgniarstwo 

I stopnia 

2015/16 23 16 0 0 

2016/17 43 33 0 0 

2017/18 39 33 18 17 

Pielęgniarstwo 

II stopnia 

2015/16 0 0 55 47 

2016/17 0 0 35 29 

2017/18 0 0 53 48 

Położnictwo 

I stopnia 

2015/16 0 0 0 0 

2016/17 0 0 0 0 

2017/18 0 0 0 0 

Razem: 105 82 809 570 

 

W przypadku absolwentów, w ciągu ostatnich trzech lat nastąpił spadek 0 ok. 28%. Dokonano 

porównania liczby studentów, którzy rozpoczęli cykl kształcenia kończący się w danym roku z 

liczbą absolwentów w danym roku. W wyniku takiego porównania stwierdzono, że największy 

odsiew nastąpił na kierunku Budownictwo, zaledwie 46% studentów ukończyło studia na tym 

kierunku, w stosunku do tych, którzy rozpoczęli studia.  Fakt ten może wskazywać na to, że studia 

na tym kierunku są trudne oraz że system weryfikacji efektów uczenia się jest wymagający. 

Najmniejszy odsiew jest na kierunku Pielęgniarstwo i Ekonomia, studia II stopnia (87% 

ukończyło), a nieco większy na kierunku Pielęgniarstwo I  stopnia (78% ukończyło) oraz Finanse i 

rachunkowość (77% ukończyło).  

2. Szczegółowy opis spełnienia kryteriów oceny programowej 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, cele 

kształcenia i efekty uczenia się 

 

Misją Collegium Mazovia jest kształcenie kadr dla przyszłości, tworzenie  i transfer 

praktycznej wiedzy oraz budowa społeczeństwa informacyjnego Ziemi Siedleckiej i Mazowsza.  

Collegium Mazovia realizuje swoje cele w obszarach: kształcenia kadr dla przyszłości, 

tworzenia wiedzy i jej transferu oraz budowy społeczeństwa wiedzy. Wiodącym zadaniem Uczelni 

jest kreowanie elit społecznych, zdolnych do kształcenia ustawicznego, przedsiębiorczych, 

mobilnych i przejawiających troskę o dobro i interesy kraju, upowszechniających w swoim 

środowisku wiedzę i postawy obywatelskie. 

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 (powołaną 

decyzją Rektora w 2013 r. jako organ doradczy, wspierający działania Uczelni), 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 oraz wymieniono 

przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów. Tworząc koncepcję kształcenia wykorzystano 

wzorce krajowe i międzynarodowe.  
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Stwierdzono, że na wszystkich kierunkach prowadzonych na uczelni koncepcja kształcenia 

wpisuje się w ww. misję uczelni i jest zgodna z koncepcją kształcenia zawartą w poszczególnych 

programach kształcenia. Na każdym kierunku opisano, jakie są  oczekiwania formułowane wobec 

kandydatów, oferowanych specjalności oraz  sylwetki absolwenta. Przedstawiono także 

perspektywy zatrudnienia absolwentów. 

 Na wszystkich kierunkach realizowany jest praktyczny profil kształcenia, charakteryzujący się 

dużą ilością zajęć dydaktycznych, które wymagają bezpośredniego zaangażowania studentów. 

Zajęcia te są prowadzone w małych grupach w formie ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń 

laboratoryjnych i warsztatów projektowych oraz projektów indywidualnych, ćwiczeń terenowych i 

praktyk. Pozwalają one na bezpośredni kontakt prowadzącego ze studentami poprzez włączenie ich 

do dyskusji nad rozwiązywanym problemem, wymianę spostrzeżeń i wspólne formułowanie 

wniosków. Innowacyjnym rozwinięciem tej koncepcji jest wprowadzenie zajęć praktycznych w 

formie cyklicznych wyjazdów studyjnych. Tematycznie wyjazdy te związane są z realizowanym 

programem studiów co w efekcie daje praktyczne wzbogacenie wiedzy zdobytej na wykładach. 

Wyjazdy są wysoko oceniane przez studentów zarówno w aspekcie  tematyki jak i formy ich 

organizacji. 

Drugą, ciekawą formą prowadzonych zajęć są warsztaty z praktykami, które prowadzą aktywni 

zawodowo praktycy. Tematyka zajęć jest związana  z zagadnieniami praktycznymi. Studenci mają 

możliwość konfrontacji swoich doświadczeń zawodowych z wiedzą i doświadczeniem praktyków, 

mają też  sposobność bezpośredniego uzyskania informacji odnośnie ciekawej dla nich (w aspekcie 

praktycznym) tematyki czy zasięgnięcia informacji na temat perspektyw zatrudnienia w wybranej 

specjalności. W ramach tych zajęć studenci samodzielnie opracowują wybrany temat projektu. 

Z uwagi na różnorodną tematykę oraz przyjętą  formę, zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i 

aprobatą studentów. 

W opracowaniu koncepcji kształcenia oraz w realizacji programu kształcenia uwzględniono 

osiągnięcia badawczo-rozwojowe w dziedzinach i dyscyplinach naukowych właściwych dla 

poszczególnych kierunków studiów. Na kierunku Budownictwo, Pielęgniarstwo i Położnictwo  

uwzględniono możliwości nabywania przez studentów kompetencji zawodowych, typowych dla 

tych kierunków, tj. inżyniera budownictwa, pielęgniarki oraz położnej. Podobnie na kierunku 

Finanse i rachunkowość, program kształcenia umożliwia osiągnięcie efektów uczenia się typowych 

dla zawodu księgowego. W celu doskonalenia koncepcji kształcenia podjęto współpracę z 

podmiotami gospodarczymi. Współpraca ta daje wymierne efekty, które mają wpływ na koncepcję 

kształcenia, określanie efektów uczenia się i programu studiów na ocenianych kierunkach studiów, 

a także sposoby realizacji procesu dydaktycznego. 

Dla każdego kierunku studiów określono efekty uczenia się 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 uczenia się. Komisja 

zwróciła uwagę, że na kierunku Ekonomia II oraz Finanse i rachunkowość istnieje konieczność 

dostosowania efektów uczenia się do nowych wymagań prawnych, określonych w Ustawie z dania  

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r.2153, t.j.) oraz 

przepisach wykonawczych. Na pozostałych kierunkach dostosowano efekty kształcenia do nowych 

wymagań prawnych. Zaleca się sprawdzenie czy wszystkie uniwersalne charakterystyki oraz 

charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji, znalazły pokrycie w efektach kierunkowych. Warto również dostosować  
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dotychczasowe kierunkowe efekty kształcenia do nowych efektów uczenia się  dla poszczególnych 

przedmiotów.  

W programach kształcenia przedmiotu/modułu określono właściwe metody oraz sposoby 

weryfikacji ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, uwzględniono wymagania prawne oraz 

zapisy programu studiów.  Treści programowe, formy zajęć i metody dydaktyczne umożliwiają 

realizację zakładanych efektów uczenia się. Komisja zwróciła jedynie uwagę na konieczność 

modyfikacji metod weryfikacji efektów uczenia się. Należy dążyć do tego, żeby praktyczne 

umiejętności weryfikowano za pomocą praktycznych metod. Nie jest dopuszczalne, żeby 

praktyczną umiejętność weryfikowano, np. przy pomocy testu.  

W pracach mających na celu określenie programu studiów wykorzystano wzorce 

międzynarodowe, a szczegółowe rozwiązania przyjęte z międzynarodowych wzorców zawarto w 

opracowanych programach. W efektach uczenia się 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.   

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 1 

Stwierdzono, że na wszystkich ocenianych kierunkach studiów, że koncepcja kształcenia 

wpisuje się w misję uczelni i jest zgodna z koncepcją kształcenia zawartą w poszczególnych 

programach studiów. Na wszystkich kierunkach opracowano efekty kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych, w tym umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych niezbędnych na rynku pracy, ukazując ich związek z koncepcją, poziomem oraz 

profilem kształcenia, a także z zakresami działalności zawodowej oraz dziedzinami nauki i 

dyscyplinami naukowymi, do których odnoszą się efekty kształcenia. 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Komisja stwierdza, że dla każdego ocenianego kierunku studiów sporządzono efekty uczenia 

się, określono właściwe metody oraz sposoby weryfikacji efektów uczenia się, a w pracach 

mających na celu określenie programu studiów wykorzystano wzorce międzynarodowe. Wszystkie 

kierunki studiów posiadają właściwie opracowaną konstrukcję programową ECTS. Niewątpliwie 

mocną stroną jest to, że dla wszystkich kierunków studiów opracowano właściwą koncepcję 

kształcenia, która uwzględnia opinię wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz potrzeby 

rynku pracy. Nieco słabszą stroną jest brak aktualizacji programów przedmiotów/modułów, tzw. 

sylabusów. Wprawdzie uzyskano informacje, że takie aktualizacje każdego roku się odbywają, 

jednak nie ma o tym informacji w programach studiów. Stwierdzono, także, że każdego roku 

wprowadzane są zmiany w planach studiów. Zmiany takie są potrzebne i dopuszczalne, ale fakt ten 

musi być odnotowany w programach studiów, na kierunku, na którym takie zmiany wprowadzono. 

Studenci w anonimowych ankietach zwracali uwagę na to, że w ramach niektórych przedmiotów 

występują powtórzenia treści kształcenia. W takich sytuacji konieczne jest, aby kierownicy katedr 

dokonali analizy treści zawartych w sylabusach i wyeliminowali przypadki powtarzania się treści w 
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innych przedmiotach. 

Biorąc pod uwagę komisja wnioskuje pozytywnie opiniuje spełnianie kryterium nr 1.   

Dobre praktyki 

 Innowacyjne formy kształcenia dostosowane do praktycznego profilu studiów. 

 Uwzględnianie opinii wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy przy tworzeniu koncepcji 

kształcenia. 

 Przed rozpoczęciem kształcenia na określonym kierunku, badane są potrzeby rynku pracy. 

 Dostosowanie efektów uczenia się do nowych przepisów o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji i Polskiej Ramie Kwalifikacji. 

Zalecenia 

 Zmiany w planach studiów wprowadzać po zakończeniu cyklu kształcenia. Dopiero wówczas 

można w pełni ocenić, czy projektowane efekty uczenia się są adekwatne do efektów 

końcowych. 

 Zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie dawne kierunkowe efekty kształcenia są w 

dostatecznym stopniu pokryte przez nowe efekty uczenia się, zgodnie z charakterystyką 

drugiego dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

 

Kryterium 2. Realizacja programu kształcenia oraz możliwość osiągnięcia 

zakładanych efektów uczenia się                                                                                  

2.1 Program i plan studiów - dobór treści i metod kształcenia 

 

Komisja stwierdziła, że opracowano programy 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 uczenia się oraz treści programowe, 

formy i metody kształcenia, osiągnięcie tych efektów, a także liczby punktów ECTS? 

 W programach studiów na wszystkich kierunkach określono: 

1) formy studiów, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do ukończenia studiów 

na danym poziomie (patrz Tabela nr 1);  

2) zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów 

ECTS, o której mowa w pkt 1; 

3) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 

całego cyklu kształcenia; 

4) łączną liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z 

bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia; 

5) liczbę punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 punktów ECTS - w przypadku 
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kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż 

odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne; 

6) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych oraz liczbę punktów ECTS, jaką 

student musi uzyskać w ramach tych praktyk. 

 

W programach studiów pierwszego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych 

zaplanowano zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin; zajęciom 

z wychowania fizycznego nie przypisano punktów ECTS. Wszystkie programy studiów 

umożliwiają studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym 

niż 30% liczby punktów ECTS, o której mowa w pkt 1. W programach studiów określono efekty 

uczenia się, które uwzględniają efekty w zakresie znajomości języka obcego. Efekty uczenia się dla 

studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera zawierają również pełny zakres 

efektów dla studiów, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich, zawartych w 

charakterystykach drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 

Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2153, t.j.). 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 uczenia się. Wymiar zajęć 

oraz przypisana im liczba punktów ECTS odpowiadają przepisom szczegółowym określonym przez 

ministra właściwego do spraw nauki. 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 uczenia się. Student musi uzyskać 

w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoryjna, projekty, praktyki), co 

najmniej 50% ogólnej liczby punktów ECTS.  

W tabeli nr 4, przedstawiono wskaźniki dotyczące programu studiów dla naboru 2017/2018 na 

poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2017/2018. 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że na każdym kierunku studiów uwzględniono 

praktyczny profil studiów, zwracając uwagę na taki dobór treści kształcenia związanych z 

praktycznym przygotowaniem zawodowym i praktykami zawodowymi, który zapewni realizację 

kształcenia na tym profilu. 

Tabela 4. Wskaźniki dotyczące programu studiów na poszczególnych kierunkach w roku 

akademickim 2018/2019. 

Nazwa wskaźnika 

Liczba punktów ECTS na poszczególnych 

kierunkach 
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Przewidziana w planie studiów do uzyskania 240 120 180 210 120 210 
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kwalifikacji odpowiadającej poziomowi kształcenia. 

Przyporządkowana do zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów. 

74 40 57 158 32 158 

Przyporządkowana zajęciom z obszarów nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych 
9 5 9 2 2 2 

Przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do 

wyboru 
102 56 69 9 8 7 

Przyporządkowana praktykom zawodowym/wymiar 

praktyk zawodowych 
14 14 14 30 8 30 

Przyporządkowana modułom zajęć związanych z 

praktycznym przygotowaniem zawodowym służące 

zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i 

kompetencji społecznych 

166 69 94 127 68 122 

 

Metod kształcenia stosowany na ocenianych kierunkach jest powiązania z efektami uczenia się 

w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, w tym efektami w zakresie 

niezbędnym na rynku pracy, praktycznych umiejętności zawodowych oraz kompetencji 

społecznych uzyskiwanych w warunkach właściwych dla konkretnej działalności zawodowej. 

W przypadku studiów drugiego stopnia model ten dodatkowo uczy kierowania zespołami. 

Stwierdzono także, że stosowane form zajęć, liczba godzin przypisanych poszczególnym formom, a 

także liczebności grup studenckich jest właściwa i pozwala na realizację zakładanych efektów 

uczenia się. Na wszystkich kierunkach wykonano zestawienie modułów zajęć związane z 

praktycznym przygotowaniem zawodowym, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych. Zastawienia te umożliwiają analizę form zajęć 

(ćwiczenia, projekty, warsztaty, praktyki, wyjazdy studyjne) oraz przypisaną im liczbę godzin i 

punktów ECTS.  

Na studiach o profilu praktycznym wymagane jest, aby zajęcia związane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym stanowiły nie mniej, niż 50% ogółu planowanych zajęć. Na każdym 

kierunku wymogi te zostały zachowane. Kierunek Budownictwo, kończy się uzyskaniem tytułu 

zawodowego inżyniera z tego względu powinien zawierać nie mniej niż 50% liczby punktów 

ECTS, obejmujących treści prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, w tym 

przynajmniej 40% godzin zajęć powinny stanowić, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i 

projektowe. Stwierdzono, że wymóg ten został spełniony. Na Kierunku Budownictwo w programie 

kształcenia zaplanowano dla modułów obejmujących treści prowadzące do uzyskania kompetencji 

inżynierskich 185 punktów ECTS, co stanowi 77% z ogółu planowanych na tym kierunku.    

 

2.2.  Rekrutacja kandydatów 

Wstęp na studia jest wolny, co oznacza, że do studiowania w Uczelni dopuszczana jest osoba 

posiadająca świadectwo dojrzałości, po złożeniu wymaganych dokumentów, np. zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w warunkach stacjonarnych. Dodatkowe 

wymagania dotyczą jedynie cudzoziemców, którzy muszą wykazać się znajomością języka 

polskiego i posiadać zezwolenie na pobyt w Polsce.  O przyjęciu na studia decyduje kolejność 

złożenia pełnej dokumentacji. Po złożeniu wymaganych dokumentów, Dziekan wydaje decyzję o 

przyjęciu kandydata na studia. Uczelnia podaje informacje o kierunkach kształcenia oraz o 

terminach rekrutacji na studia w prasie lokalnej, na uczelnianych tablicach ogłoszeń oraz na stronie 
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internetowej Uczelni. Pracownicy Uczelni biorą udział w spotkaniach z młodzieżą szkół 

ponadgimnazjalnych, na których omawiana jest oferta i warunki kształcenia. Ponadto Uczelnia 

prowadzi tzw. dni otwarte oraz uczestniczy w targach edukacyjnych, w czasie, których młodzież 

otrzymuje informację o kierunkach i specjalnościach kształcenia, a także może porozmawiać z 

nauczycielami na temat warunków studiowania, programu studiowania oraz przyszłych miejsc 

pracy.  

Warunki rekrutacji i limity przyjęć na studia podawane są każdego roku w uchwale 

rekrutacyjnej.  Nabór na pierwszy rok studiów w Collegium Mazovia w roku akademickim 

2018/2019 przeprowadzony był według zasad i trybu przyjmowania określonych w Uchwale Nr 

10/2017 z dnia 10 maja 2017 roku przez Senat Uczelni. Wyżej wymieniona uchwała reguluje także, 

jakie dokumenty winni składać kandydaci na studia - obywatele Polski oraz kandydaci na studia – 

cudzoziemcy. Przyjęcia na studia na kierunek budownictwo dokonywane były w kolejności 

zgłoszeń w ramach limitów określonych w Uchwale Senatu Nr 13/2018 z dnia 18 maja 2018 roku 

(w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć oraz terminarza rekrutacji) i wprowadzonych 

Zarządzeniem Rektora Nr 7/2018 z dnia 21 maja 2018 r. Limit przyjęć na poszczególne kierunki są 

podobne i wynoszą od 30 do 90 osób na studia stacjonarne i studia niestacjonarne.  

 Student może przenieść się do uczelni z innej szkoły wyższej. Przenoszenie zajęć odbywa się z 

uwzględnieniem następujących warunków określonych w przepisach. 

Decyzję o przeniesieniu osiągnięć podejmuje, na wniosek studenta, Dziekan, po zapoznaniu się z 

przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej uczelni. 

Podejmując decyzję o przeniesieniu zajęć, dziekan uwzględnia efekty kształcenia uzyskane w innej 

uczelni w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom i praktykom określonym w 

planie studiów i programie studiów na kierunku, na którym student zamierza kontynuować 

naukę. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych poza Uczelnią jest stwierdzenie zbieżności 

uzyskanych efektów uczenia się. 

Opis zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 

uczenia się poza systemem studiów zawiera Regulamin wprowadzony Uchwałą Nr 22/2015 Senatu 

Collegium Mazovia z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie organizacji potwierdzania efektów 

uczenia się w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. Przyjęcie na studia wyższe 

następuje, co do zasady w ramach rekrutacji, w oparciu o przepisy ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym. Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu przez 

uczelnię formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, 

mającego na celu przyjęcie jej na studia. Weryfikacja dotyczy efektów uczenia się, które są 

określone w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. Weryfikacji 

podlegają zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych już wcześniej przez 

osobę ubiegającą się o status studenta. Ustawa określa wymagania stawiane osobom ubiegającym 

się o status studenta: świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w 

przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

Weryfikacją efektów uczenia się zajmują się powołane do tego celu komisje, które sprawdzają 

faktyczne umiejętności, kompetencje i wiedzę (poza przedłożonymi dokumentami). Komisja w 

wyniku przeprowadzonej weryfikacji potwierdza, jakie efekty uczenia się określonej osoby 

odpowiadają efektom kształcenia z programu studiów, czy dana osoba uzyskała efekty w stopniu 

umożliwiającym zaliczenie jej określonych zajęć, grupy zajęć wraz z przypisanymi do nich 

punktami ECTS. Wtedy też możliwe jest określenie, na którym semestrze/roku osoba taka 
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rozpocznie studia. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% 

punktów ECTS przypisanych do danego programu studiów określonego kierunku, poziomu i 

profilu kształcenia. Osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia są włączone 

do regularnego trybu studiów. 

Ważnym elementem oceny jest monitorowanie i ocena progresji studentów (np. liczby 

kandydatów, przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia w 

terminie). Zastawienia tabelaryczne przedstawiono w pierwszej części niniejszego sprawozdania w 

tabeli nr 3. W każdym przypadku rezygnacji studenta ze studiów, pracownicy działu spraw 

studenckich starają się ustalić przyczynę, o ile nie jest tą przyczyną skreślenie z powodu nie 

zaliczenia semestru. Do najczęstszych przyczyn rezygnacji studentów ze studiów należy 

pogorszenie sytuacji finansowej lub inne ważne sprawy osobiste. Uczelnia podejmuje wszelkie 

działania, które mają an celu pomoc tym studentom. Poczynając od porad prawnych, a kończąc na 

pomocach finansowej, np. zapomogach, rozkładaniu na raty lub umarzaniu zaległości finansowych 

wobec uczelni.   

 

2.3.  Zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, skuteczność osiągania zakładanych efektów 

uczenia się 

 

2.3.1. Sposób weryfikowania efektów uczenia się 

 

Na każdym kierunku studiów opracowano karty przedmiotów/sylabusy uwzględniające 

wymagania określone w przepisach szczegółowy ministra właściwego do spraw nauki oraz zgodnie 

z wzorem obowiązującym na uczelni. Na wszystkich kierunkach studia posiadają praktyczny profil 

kształcenia. W sylabusach uwzględniono specyficzne wymagania dla tego profilu. 

Szczegółowe zasady i procedury weryfikowania efektów uczenia się w Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkole Wyższej zostały określone w Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/2017 Senatu 

CM z dnia 30 czerwca 2017 r. Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest na różnych etapach 

kształcenia poprzez: bieżącą ocenę pracy studenta w trakcie trwania zajęć; ocenę z praktyk 

zawodowych; ocenę prac dyplomowych i egzamin dyplomowy. Weryfikacja obejmuje wszystkie 

kategorie efektów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne). Pierwszym etapem jest 

weryfikacja efektów uczenia się po zakończeniu nauki przedmiotu/modułu, a która składa się ocena 

pracy studenta w trakcie trwania zajęć (projekty, prezentacje, opracowania pisemne, aktywność itp.) 

oraz ocena z zaliczeń (kolokwia, egzaminy). Na tym etapie weryfikacji efektów uczenia się 

dokonuje nauczyciel. Sposób weryfikacji i jej dokumentowanie określone są w sylabusie.  

W weryfikacji zakładanych efektów uczenia się kształcenia stosowane są tzw. mierniki stopnia 

realizacji osiągniętych przez studentów efektów uczenia się, które zostały podzielone na dwie 

grupy: mierniki ilościowe i mierniki jakościowe. Mierniki ilościowe, w przeciwieństwie do 

jakościowych, umożliwiają precyzyjne określenie, w jakim stopniu student osiągnął kierunkowe 

efekty uczenia się.  

Komisja sprawdzała, w jaki sposób zaplanowane w sylabusach sposoby weryfikacji efektów 

uczenia się są realizowane w praktyce oraz czy istnieje dokumentacja, potwierdzająca uzyskanie 

planowanych efektów uczenia się. Stwierdzono, że we wszystkich sylabusach określono sposoby 

weryfikacji efektów uczenia się. Nie stwierdzono, aby w sylabusie zaprojektowano zaliczenie 

przedmiotu wyłącznie na podstawie obecności studenta na zajęciach. 
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W jaki sposób każdy nauczyciel akademicki dokonuje weryfikacji efektów uczenia się po 

zakończeniu nauki własnego modułu /przedmiotu, komisja sprawdzała na podstawie dzienników 

zajęć, które są wydawane wszystkim nauczycielom na początku każdego semestru, oddzielnie dla 

każdej grupy studentów, z którą prowadzą zajęcia. Wypełnianie dzienników zajęć dydaktycznych 

należy do obowiązków nauczycieli akademickich. W dziennikach muszą być wpisywane obecności, 

w przypadku, gdy taki obowiązek istnieje. Muszą być wpisywane tematy zajęć wymienione w 

sylabusie, zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć oraz oceny wraz ze wskazaniem stopnia 

opanowania przez studenta efektów uczenia się.  Dzienniki są podstawą do rozliczenia nauczyciela 

z obowiązków dydaktycznych. Komisja oceniająca jakość kształcenia, na podstawie dzienników 

sprawdzała sposób weryfikowania efektów uczenia się, a w szczególności, czy jest on zgodny z 

zasadami opisanymi w sylabusach oraz czy stosowana skala ocen jest zgodna z regulaminem 

studiów. W tabeli nr 5 przedstawiono jak wygląda obowiązek zwrotu dzienników do Działu Spraw 

Studenckich.  

 

Tabela nr 5: Ocena wypełniania obowiązku zdawania dzienników zajęć dydaktycznych na 

poszczególnych kierunkach. 

 

 

 

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że współczynnik zwrotów wypełnionych dzienników 

nie jest zadawalający. Na poszczególnych kierunkach studiów współczynnik zwrotów jest 

zróżnicowany i waha się od 33% (kierunek Finanse i rachunkowość) do 69% (Pielęgniarstwo II. 

Nadal najgorzej sytuacja wygląda na kierunku Finanse i rachunkowość, chociaż nieco się poprawiła 

w stosunku do ubiegłego roku (22% zwrotów) oraz na kierunku Ekonomia II (41% zwrotów). Brak 

dzienników uniemożliwia komisji analizę wypełniania obowiązków dydaktycznych przez 

poszczególnych nauczycieli.    

Badając zwrócone dzienniki zajęć dokonano następujących spostrzeżeń. Nie wszyscy 

nauczyciele wpisują datę, czas i tematy prowadzonych zajęć. Na wszystkich kierunkach 

Kierunek Semestr 
Liczba 

wydanych 

Liczba 

zdanych 

% 

zwrotów 

Budownictwo  

zimowy  2018/2019 140 78 55,71 

letni 2018/2019 134 51 38,06 

Razem 274 129 47,08 

Ekonomia II  

zimowy  2018/2019 68 20 29,41 

letni 2018/2019 60 33 55,00 

Razem 128 53 41,41 

Finanse i rachunkowość 

zimowy  2018/2019 111 44 39,63 

letni 2018/2019 89 22 24,72 

Razem 200 66 33,00 

Pielęgniarstwo I  

zimowy  2018/2019 226 186 82,30 

letni 2018/2019 423 181 42,79 

Razem 649 367 56,55 

Pielęgniarstwo II 

zimowy 2018/2019 125 82 65,60 

letni 2018/2019 146 105 71,92 

Razem 271 187 69,00 

Położnictwo I 

zimowy  2018/2019 79 41 51,89 

letni 2018/2019 61 29 47,54 

Razem 140 70 50,00 
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stwierdzono przypadki występowania rozbieżności pomiędzy tematami wpisanymi w dzienniku, a 

tymi, które zostały zapisane w sylabusie. W większości dzienników nienależycie prowadzona jest 

dokumentacja sposobów weryfikacji efektów uczenia się. Pomimo, że nauczyciele wiedzą o tym, że 

dziennik zajęć jest takim dokumentem, w którym powinno się wpisywać zarówno sposób 

weryfikacji efektów uczenia się, jak i elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową, to 

większość nauczycieli wpisało jedynie oceny końcowe studentów, nie odsącz się do stopnia 

opanowania efektów uczenia się. Komisja nie była w stanie ocenić, które elementy i w jakim 

stopniu miały wpływ na ocenę końcową studenta.  Z podobnych względów Komisja nie mogła 

ocenić, czy w przypadku modułów/przedmiotów, w ramach których, oprócz wykładu, prowadzone 

były inne formy zajęć – student przed przystąpieniem do egzaminu powinien uzyskać zaliczenie z 

tych zajęć. Pomimo stwierdzonych uchybień, komisja wyróżniła wielu nauczycieli, którzy niemal 

wzorcowo wypełnia dzienniki. W grupie tej znajdują się wszyscy nauczyciele Studium Języków 

Obcych, którzy także w 100% zdają wypełnione dzienniki.    

 

2.3.2. Wyniki kontroli prac zaliczeniowych oraz protokołów ocen z zaliczeń i egzaminów 

 

Po zakończeniu nauki przedmiotu nauczyciel musi dokonać weryfikacji efektów uczenia się. 

Procedury weryfikacji efektów uczenia się zostały opracowane przez wykładowców i 

zamieszczone w sylabusach przygotowanych do wykładanych przez siebie przedmiotów. Zasady 

oceniania powinny zapewnić realizację zamierzonych efektów uczenia się oraz uwzględniać 

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

prowadzący zajęcia zapoznają studentów na początku semestru. Na podstawie analizy wybranych 

prac zaliczeniowych, które zostały złożone w Dziale dydaktyki oraz ocen z zaliczeń i egzaminów, 

Komisja starała się zbadać, czy zasady oceniania studentów zawarte w uczelnianych przepisach 

oraz sylabusach są przestrzegane przez nauczycieli.  

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej pisemne prace egzaminacyjne składane są do Działu 

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

roku. Komisja poddała analizie losowo wybrane prace zaliczeniowe i egzaminacyjne. Większość 

nauczycieli wywiązuje się z obowiązku składania prac po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, a 

tematyka prac jest zgodna z opracowanymi do przedmiotów sylabusami. Komisja zwróciła uwagę 

na fakt, że na każdym kierunku studiów zdecydowana większość zajęć miała charakter praktyczny. 

Fakt ten wskazuje na to, że twórcy programów studiów zwrócili uwagę na praktyczny profil 

studiów. W tabeli nr 6 przedstawiono zestawienie realizacji obowiązku zdawania prac 

zaliczeniowych przez nauczycieli, prowadzących zajęcia, po zakończenia kształcenia 

przedmiotu/modułu na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2018/2019. 

Realizacje obowiązku pokazano w rozbiciu na semestr zimowy i letni. W kolumnach pionowych 

przedstawiono liczbę zajęć zaprojektowanych w programach studiów na wszystkich kierunkach. W 

pierwszej kolumnie przedstawiono ogólną liczbę zajęć w semestrze, a w drugiej zajęcia, które mają 

charakter praktyczny. W kolejnych kolumnach przedstawiono liczbę nauczycieli prowadzących 

zajęcia zaprojektowane w programach studiów, którzy zdali prace zaliczeniowe, analogicznie 

podając ogólną liczbę zdanych prac i praktycznych. W ostatniej kolumnie podano procent zdanych 

prac w stosunku ogólnych, łamane przez praktyczne.  
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Tabela nr 6: Realizacja obowiązku zdawania prac zaliczeniowych po zakończenia kształcenia 

przedmiotu/modułu na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2018/2019. 

 

Z powyższego zestawienia widać, że zdawalność prac jest zróżnicowana. Na żadnym z 

kierunku studiów nie odnotowano stuprocentowej zdawalności prac zaliczeniowych. Najlepszy 

wynik osiągnęło na kierunku Pielęgniarstwo II w semestrze letnim 93% nauczycieli zdało prace 

zaliczeniowe do Działu dydaktyki. Najmniej prac zdali nauczyciele na kierunku Finanse i 

rachunkowość, zaledwie 40% w semestrze letnim. Ogólna zdawalność wahała się w granicach od 

46% do 82%, natomiast zdawalność prac praktycznych od 48% do 66%.  Taka sytuacja budzi 

niepokój, gdyż o ile można zrozumieć brak prac zaliczeniowych z wykładów, z których zaliczenie 

miało formę ustną, to brak prac z zajęć praktycznych zmusza do pytań.  

W następnej kolejności sprawdzono, w jaki sposób nauczyciele dokonywali weryfikacji 

efektów uczenia się po zakończenia kształcenia przedmiotu. Szczegółowe dane znajdują się w 

arkuszach badawczych i zostaną przekazane dziekanom. Poniżej ogólne zestawienie z 

przeprowadzonych badań na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2018/2019. 

 

Tabela nr 7. Dane liczbowe na temat skontrolowanych prac i stwierdzonych nieprawidłowości. 

Kierunek Liczba skontrolowanych Liczba nauczycieli, u których 

stwierdzono nieprawidłowości Prac Przedmiotów Nauczycieli 

Budownictwo 495 13 14 6 

Ekonomia II 292 13 9 2 

Finanse i 

rachunkowość 
443 13 12 3 

Kierunek Semestr 

Liczba zajęć programie 

studiów 
Liczba nauczycieli prowadzących 

zajęcia zaprojektowane w programie 

studiów, którzy zdali prace zaliczeniowe  

Ogółem Praktycznych Ogółem Praktycznych % 

Budownictwo 

zimowy 66 48 48 38 72/79 

Letni 66 48 30 25 45/52 

Razem 132 96 78 63 59/66 

Ekonomia II 

zimowy 39 24 19 11 49/46 

Letni 29 15 22 12 76/80 

Razem 68 39 41 23 60/59 

Finanse i 

rachunkowość 

zimowy 56 41 28 26 50/63 

Letni 40 32 16 11 40/34 

Razem 96 73 44 37 46/50 

Pielęgniarstwo 

zimowy 115 80 75 51 65/64 

Letni 56 39 47 29 84/74 

Razem 171 119 122 80 71/67 

Pielęgniarstwo II 

Zimowy 44 27 32 16 72/61 

Letni 40 25 37 23 93/92 

Razem  84 52 69 39 82/75 

Położnictwo 

Zimowy 29 16 18 9 62/56 

Letni 10 7 5 2 50/28 

Razem 39 23 23 11 59/48 
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Pielęgniarstwo 410 10 7 4 

Pielęgniarstwo II 778 7 11 3 

Położnictwo 89 3 3 1 

Razem 2507 59 56 19 

 

Łącznie na wszystkich kierunkach oceniono ponad 2507 prac zaliczeniowych z 59 

przedmiotów oraz 56 nauczycieli. Na kierunku Ekonomia II jeden z nauczycieli złożył prace w 

formie elektronicznej. Warto się zastanowić nad tym, czy w przyszłości nie przyjąć takiej formy do 

wszystkich prac. Generalna uwaga, nauczyciele powinni zwracać uwagę studentom, żeby nie 

oprawiali prac w koszulki, co znacznie utrudnia ich sprawdzanie i przechowanie. Większość prac 

była prawidłowo oceniana. Oceny były zróżnicowane, a w niektórych przypadkach nauczyciele 

nanosili wiele własnych uwag i komentarzy, wyjaśniając, co student zrobił źle, czego brakowało i 

dlaczego otrzymał niższą ocenę. Prawie w 100% w taki sposób oceniają prace lektorzy. 

Stwierdzono liczne przypadki braku uwag na sprawdzanych pracach pisemnych, naniesiona była 

jedynie ocena. Brak uwag w pracach ocenianych nisko nie zakwalifikowano, jako 

nieprawidłowości. Trzeba jednak przypominać nauczycielom, że uwagi takie powinny być 

zamieszczane i przekazywane studentom, żeby wiedzieli, co źle zrobili.  

W wyniku badań prac w 19 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w ocenianiu prac 

zaliczeniowych (32%). W czterech przypadkach nauczyciele w ogóle nie ocenili prac i nie nanieśli 

żadnych uwag.  Ujawniono trzy przypadki, wszystkie na kierunku Pielęgniarstwo, u różnych 

nauczycieli, w których wszyscy studenci otrzymali oceny bardzo dobre z testów. W jednym 

przypadku ponad 90 studentów (100%) otrzymało same piątki. Taka sytuacja budzi niepokój i 

zmusza do interwencji.  Konieczna jest rozmowa z nauczycielem i szkolenie z metodyki. Ponadto 

komisja ma wątpliwości, co do formy weryfikowania efektów uczenia się poprzez rozwiązanie 

testu, a zwłaszcza, jeśli chodzi o zajęcia praktyczne, które mają za zadanie nauczyć studentów 

pewnych umiejętności praktycznych. Zwrócono uwagę, że niektórzy nauczyciele zaliczenia robią 

tylko na podstawie testów, w dodatku testy te są łatwe, nawet dla osób nieposiadających wiedzy z 

tego zakresu.  

Poddano także badaniom protokoły ocen z zaliczeń i egzaminów. W ranach tych badań 

analizowano strukturę ocen z sesji egzaminacyjnej (patrz tab. 8). 

Tabela 8. Struktura ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach podczas 

ostatniej sesji egzaminacyjnej (sesji letniej 2018/2019). 

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

Budownictwo 100% 30% 13% 21% 11% 15% 10% 

Ekonomia II stopnia 

 

 

II stopnia 

100% 47% 17% 22% 7% 5% 2% 

Finanse i rachunkowość 100% 44% 8% 25% 9% 11% 3% 

Pielęgniarstwo  100% 71% 10% 8% 4% 6% 1% 

Pielęgniarstwo II 100% 79% 6% 10% 3% 2% 0% 
Średnia 100% 54% 11% 17% 7% 8% 3% 

 

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

ocen bardzo dobrych i dobrych z plusem wystawiono na kierunku Pielęgniarstwo II (79%). Na tym 

kierunki, zarówno na poziomie I, jak i II stopnia, nauczyciele wstawili bardzo mało 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. Na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia II, nie budzi większych 

wątpliwości średnia wystawionych ocen. Badając zasady oceniania poszczególnych nauczycieli 

stwierdzono, że na kierunku Pielęgniarstwo zdarzają się przypadki, że nauczyciel stawia wszystkim 

studentom oceny bardzo dobre. O ile można zrozumieć wystawienie ocen bardzo dobrych z 

seminarium lub praktyki, o tyle nie da się wytłumaczyć potraktowania wszystkich studentów równo 

i wystawienie im samych piątek z przedmiotów kierunkowych, często bardzo trudnych. Komisja 

będzie wnioskowała do dziekanów o objecie opieką metodyczną tych nauczycieli.  Szczegółowe 

zestawienia tabelaryczne z przeprowadzonej analizy zasad oceniania na poszczególnych kierunkach 

oraz zasad oceniania przez poszczególnych nauczycieli znajdują się w arkuszach badawczych 

dostępnych dla dziekanów.  

  

2.3.3. Wyniki analizy anonimowych ankiet studentów z przebiegu praktyk zawodowych 

 

 Bardzo ważnym etapem weryfikowania efektów uczenia się na studiach o profilu praktycznym 

są praktyki zawodowe.   Sposób weryfikacji efektów uczenia się, uzyskanych w trakcie praktyki 

zawodowej, jest określony przez regulamin praktyk.  Weryfikacji efektów uzyskanych w wyniku 

odbycia praktyk prowadzona jest przez nauczyciela prowadzącego seminarium dyplomowe oraz 

uczelnianego i zakładowego opiekuna praktyk.  Po zakończeniu każdej dyplomowej praktyki 

zawodowej, ww. wymienione osoby obowiązane są do dokonania weryfikacji założonych efektów 

uczenia się, na podstawie sprawozdania z wykonywanych czynności podczas praktyki, 

dokumentacji sporządzonej podczas praktyki zawodowej, studium przypadku oraz projektu.  

Komisja stwierdziła, że w zdecydowanej większości przypadków studenci zaliczyli praktyki na 

ocenę bardzo dobrą. Stąd też nie przedstawiono tabelarycznego zestawienia strukturę ocen 

uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach. 

Na wszystkich kierunkach odbywały się praktyki studenckie zawodowe przewidziane w 

planach studiów o profilu praktycznym. 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 zawodowej do 

końca ostatniego semestru studiów. Pozytywne zaliczenie praktyk było warunkiem dopuszczenia 

studenta do egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów. 

Stwierdzono, że na wszystkich kierunkach praktyki zawodowe realizowane były w wymiarze 

przewidzianym w programach kształcenia w zakładach o profilu zgodnym z kierunkiem studiów. 

Po zakończonych praktykach studenci i pracodawcy wypełniali ankiety, które były poddane 

szczegółowej analizie przez Komisję ds. oceny jakości kształcenia.  Wyniki tych badań 

zaprezentowano w tabelach 9 - 16. 

 

 

 



17 

 

Tabela nr 9: Ocena przebiegu praktyki zawodowej na kierunku Budownictwo.   

Lp. Pytanie Tak Nie 

1. W czasie odbywania praktyk mogłam wykorzystać teoretyczne wiadomości 

uzyskane w toku studiów: 

40 0 

2. Podczas praktyk mogłam uczestniczyć w realizacji praktycznych zadań i 

obowiązków:  

40 0 

3. Podczas praktyk aktywnie obserwowałem procesy decyzyjne: 40 0 

4. Podczas praktyk miałem możliwość prowadzenia badań i analiz przydatnych w 

pisaniu pracy dyplomowej: 

38 2 

5. W czasie praktyki chętnie powierzano mi dodatkowe prace:  39 1 

6. Praktyka zawodowa ugruntowała mnie w trafności wyboru zawodu: 40 0 

7. W sytuacjach trudnych mogłem zawsze zwrócić się do opiekuna praktyk o 

pomoc i radę: 

40 0 

RAZEM 277 3 

 

Sto procent studentów na kierunku Budownictwo mogła w czasie odbywania praktyk 

wykorzystać teoretyczne wiadomości uzyskane w toku studiów, a w sytuacjach trudnych 

praktykanci mogli zwrócić się do opiekuna praktyk o pomoc i radę. Studenci twierdząco 

odpowiadali na pytania, dotyczące możliwości uczestniczenia w realizacji praktycznych zadań i 

obowiązków, powierzania dodatkowych prac, mogli aktywnie obserwować procesy decyzyjne w 

miejscu odbywania praktyki. Tylko dwóch ankietowanych odpowiedziała, że podczas praktyk nie 

miała możliwości prowadzenia badań i analiz przydatnych w pisaniu pracy dyplomowej.  

 

Tabela nr 10: Ocena efektywności praktyki zawodowej na kierunku Budownictwo.  

Lp. Pytanie 

Ocena 

2 3 4 5 ∑ średnia 
% 

ocen 5 

1. Określam wybór placówki, w której odbywałem 

praktykę zawodową, jako: 0 0 0 40 40 5 100 

2. Współpraca z kierownictwem i pracownikami 

zakładu układała się:  
0 0 1 39 40 4,98 97,5 

3. Praktyka zawodowa pozwoliła mi na ocenę 

mojego przygotowania zawodowego w stopniu: 
0 1 2 37 40 4,9 92.5 

4. Potrafię ocenić efekty swoich działań w stopniu: 0 0 4 36 40 4,9 90 

5. Potrafię organizować swoją pracę w stopniu: 0 0 3 37 40 4,93 92.5 

6. Opanowałem umiejętność pracy w zespole w 

stopniu: 
0 0 1 39 40 4,98 97,5 

7. Samodzielnie obsługuję wyposażenie miejsca 

pracy w stopniu: 
0 0 4 36 40 4,9 90 

8 Praktyka zawodowa pozwoliła na ugruntowanie 

moich wiadomości umiejętności zawodowych w 

stopniu: 

0 1 3 36 40 4,88 90 

9. Satysfakcję z odbycia praktyki oceniam: 0 0 0 40 40 5 100 

RAZEM 0 2 18 340 360 4,94 94.4 

 

Około 94,4% studentów oceniło praktykę zawodową na oceny bardzo dobre, tylko 5% na 

oceny dobre, a jedynie dwie osoby na ocenę dostateczną, nie wystawiono ani jednej oceny 

niedostatecznej. Najwyżej oceniono współprace z kierownictwem i pracownikami zakładu oraz 
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opanowanie umiejętności pracy w zespole. W każdej kategorii ponad 90% studentów satysfakcję z 

odbycia praktyki oceniło bardzo wysoko. Na uwagę zasługuje fakt, że nie było ocen 

niedostatecznych i tylko dwie dostateczne. 

 

Tabela nr 11: Ocena przebiegu praktyki zawodowej na kierunku Ekonomia  II. 

Lp. Pytanie Tak Nie 

1. W czasie odbywania praktyk mogłam(łem) wykorzystać teoretyczne 

wiadomości uzyskane w toku studiów: 

30 0 

2. Podczas praktyk mogłam(łem) uczestniczyć w realizacji praktycznych 

zadań i obowiązków:  

30 0 

3. Podczas praktyk aktywnie obserwowałem procesy decyzyjne: 30 0 

4. Podczas praktyk miałem możliwość prowadzenia badań i analiz 

przydatnych w pisaniu pracy dyplomowej: 

26 4 

5. W czasie praktyki chętnie powierzano mi dodatkowe prace:  29 1 

6. Praktyka zawodowa ugruntowała mnie w trafności wyboru zawodu: 28 2 

7. W sytuacjach trudnych mogłam(łem) zawsze zwrócić się do opiekuna 

praktyk o pomoc i radę: 

30 0 

RAZEM 203 7 

 

Na kierunku Ekonomia II, tylko 7 studentów odpowiedziało przecząco na 7 pytań, co stanowi 

zaledwie 3,4% odpowiedzi. Jest to bardzo dobry wynik i świadczy o tym, że prawie 100% 

studentów na tym kierunku mogła w czasie odbywania praktyk wykorzystać teoretyczne 

wiadomości uzyskane w toku studiów, a w sytuacjach trudnych praktykanci mogli zwrócić się do 

opiekuna praktyk o pomoc i radę. Studenci w większości twierdząco odpowiadali na pytania, 

dotyczące możliwości uczestniczenia w realizacji praktycznych zadań i obowiązków oraz 

powierzania dodatkowych prac. Tylko niewielka grupa ankietowanych (13%) odpowiedziała, że 

podczas praktyk nie miała możliwości prowadzenia badań i analiz przydatnych w pisaniu pracy 

dyplomowej.  

 

Tabela nr 12: Ocena efektywności praktyki zawodowej na kierunku Ekonomia II. 

Lp. Pytanie 

Ocena 

2 3 4 5 ∑ średnia 
% 

ocen 5 

1. Określam wybór placówki, w której odbywałem praktykę 

zawodową, jako: 0 0 4 26 30 4,87 86.7 

2. Współpraca z kierownictwem i pracownikami zakładu 

układała się:  
0 0 3 27 30 4,9 90 

3. Praktyka zawodowa pozwoliła mi na ocenę mojego 

przygotowania zawodowego w stopniu: 
0 0 9 21 30 4,7 70 

4. Potrafię ocenić efekty swoich działań w stopniu: 
0 0 10 20 30 4,67 66,7 

5. Potrafię organizować swoją pracę w stopniu: 0 0 5 25 30 4,83 83,3 

6. Opanowałem umiejętność pracy w zespole w stopniu: 
0 0 3 27 30 4,9 90 

7. Samodzielnie obsługuję wyposażenie miejsca pracy w 

stopniu: 
0 0 4 26 30 4,87 86,7 

8 Praktyka zawodowa pozwoliła na ugruntowanie moich 

wiadomości umiejętności zawodowych w stopniu: 0 0 7 23 30 4,77 76.7 
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9. Satysfakcję z odbycia praktyki oceniam: 0 0 0 23 23 5 76,7 

RAZEM 0 0 45 218 263 4,83 82,8 

 

Na kierunku Ekonomia II studenci ocenili praktykę bardzo wysoko, bowiem 100 % studentów 

oceniło praktykę zawodową na oceny bardzo dobre i dobre. Nie było ocen niedostatecznych i 

dostatecznych. Najwyżej oceniono współpraca z kierownictwem i pracownikami zakładu oraz 

opanowanie umiejętności pracy w zespole. Wysoko oceniono także wybór miejsca praktyki i samodzielne 

obsługiwanie wyposażenia miejsca pracy. Dziesięciu studentów oceniło na ocenę dobrą efekty swoich 

działań.  

 

Tabela nr 13: Ocena przebiegu praktyki zawodowej na kierunku Finanse i rachunkowość. 

Lp. Pytanie Tak Nie 

1. W czasie odbywania praktyk mogłam(łem) wykorzystać teoretyczne 

wiadomości uzyskane w toku studiów: 
28 0 

2. Podczas praktyk mogłam(łem) uczestniczyć w realizacji praktycznych 

zadań i obowiązków:  
28 0 

3. Podczas praktyk aktywnie obserwowałem procesy decyzyjne: 28 0 

4. Podczas praktyk miałem możliwość prowadzenia badań i analiz 

przydatnych w pisaniu pracy dyplomowej: 
25 3 

5. W czasie praktyki chętnie powierzano mi dodatkowe prace:  28 0 

6. Praktyka zawodowa ugruntowała mnie w trafności wyboru zawodu: 28 0 

7. W sytuacjach trudnych mogłam(łem) zawsze zwrócić się do opiekuna 

praktyk o pomoc i radę: 
28 0 

RAZEM 193 3 

 

Na kierunku Finanse i rachunkowość 3 studentów odpowiedziało przecząco na 7 pytań, co 

stanowi zaledwie  1,5% wszystkich odpowiedzi. Jest to bardzo dobry wynik i świadczy o tym, że  

prawie 100% studentów na tym kierunku mogła w czasie odbywania praktyk uczestniczyć w 

realizacji praktycznych zadań i obowiązków, wykorzystać teoretyczne wiadomości uzyskane w 

toku studiów, a w sytuacjach trudnych praktykanci mogli zwrócić się do opiekuna praktyk o pomoc 

i radę. Te trzy przypadki dotyczyły odpowiedzi na pytanie: Czy podczas praktyk miałem możliwość 

prowadzenia badań i analiz przydatnych w pisaniu pracy dyplomowej? Tematy prac są tak 

różnorodne, że mogą się zdarzyć sytuacje, że miejsce praktyki nie pokrywa się z tematyka pracy 

dyplomowej. 

 

Tabela nr 14: Ocena efektywności praktyki zawodowej na kierunku Finanse i rachunkowość.  

Lp. Pytanie 

Ocena 

2 3 4 5 ∑ średnia 
% 

ocen 5 

1. Określam wybór placówki, w której odbywałem praktykę 

zawodową, jako: 0 0 2 26 28 4,93 92,9 

2. Współpraca z kierownictwem i pracownikami zakładu 

układała się:  
0 0 1 27 28 4,96 96,4 

3. Praktyka zawodowa pozwoliła mi na ocenę mojego 

przygotowania zawodowego w stopniu: 
0 0 4 24 28 4,86 85.7 

4. Potrafię ocenić efekty swoich działań w stopniu: 
0 0 5 23 28 4,82 82,1 
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5. Potrafię organizować swoją pracę w stopniu: 0 0 3 25 28 4,89 89,2 

6. Opanowałem umiejętność pracy w zespole w stopniu: 
0 0 5 23 28 4,82 82,1 

7. Samodzielnie obsługuję wyposażenie miejsca pracy w 

stopniu: 
0 1 8 20 28 4,82 71,4 

8 Praktyka zawodowa pozwoliła na ugruntowanie moich 

wiadomości umiejętności zawodowych w stopniu: 0 0 6 22 28 4,79 78,6 

9. Satysfakcję z odbycia praktyki oceniam: 0 0 1 27 28 4,96 96,4 

RAZEM 0 1 35 217 252 4,87 86,1 

 

Na kierunku Finanse i rachunkowość studenci ocenili praktykę prawie w 100% na oceny 

bardzo dobre i dobre, przy czym zdecydowana większość (86,1%) wystawiono oceny bardzo dobre.  

Była tylko jedna ocena dostateczna. Jest to dla organizatorów praktyk duża satysfakcja. Na tym 

kierunku praktyki odbywają się najczęściej w biurach rachunkowych. Świadczy, to także o tym, że 

pracodawcy chętnie przekazują swoje doświadczenie studentom. Najwyżej oceniono wybór miejsca 

praktyki, współprace z kierownictwem i pracownikami zakładu oraz satysfakcję z odbycia praktyki. 

Najniżej oceniono samodzielność obsługiwania wyposażenie miejsca pracy.  

Jedynie opiekun z kierunku pielęgniarstwo nie dostarczył ankiet z przebiegu praktyki.  

  

Tabela nr 15: Ocena przebiegu praktyki zawodowej na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia 

Lp. Pytanie Tak Nie 

1. W czasie odbywania praktyk mogłam(łem) wykorzystać teoretyczne 

wiadomości uzyskane w toku studiów: 56 1 

2. Podczas praktyk mogłam(łem) uczestniczyć w realizacji praktycznych 

zadań i obowiązków:  55 2 

3. Podczas praktyk aktywnie obserwowałem procesy decyzyjne: 56 1 

4. Podczas praktyk miałem możliwość prowadzenia badań i analiz 

przydatnych w pisaniu pracy dyplomowej: 35 22 

5. W czasie praktyki chętnie powierzano mi dodatkowe prace:  51 6 

6. Praktyka zawodowa ugruntowała mnie w trafności wyboru zawodu: 54 3 

7. W sytuacjach trudnych mogłam(łem) zawsze zwrócić się do opiekuna 

praktyk o pomoc i radę: 56 1 

RAZEM 363 36 

 

Na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia zsumowano ankiety, ze względu na to, że praktyki 

odbywają się w identycznych miejscach i mają bardzo podobny program. Zdecydowana większość 

(99%) studentów na kierunku Pielęgniarstwo mogła w czasie odbywania praktyk wykorzystać 

teoretyczne wiadomości uzyskane w toku studiów. Podobne proporcje dotyczyły możliwości 

uczestniczenia w realizacji praktycznych zadań i obowiązków, mogli podczas praktyk aktywnie 

obserwować procesów decyzyjnych w miejscu odbywania praktyki, a w sytuacjach trudnych 

praktykanci mogli zwrócić się do opiekuna praktyk o pomoc i radę. Około 89% ankietowanych 

odpowiedziała, że chętnie im powierzano dodatkowe prace. Duża grupa ankietowanych, bo aż 39% 

odpowiedziała, że podczas praktyk nie miała możliwości prowadzenia badań i analiz przydatnych w 

pisaniu pracy dyplomowej. W rozmowie z opiekunem praktyk ustalono, że zdecydowana większość 

ankietowanych to pierwszy i drugi rocznik studiów, a tym samym studenci ci nie mieli jeszcze 

seminariów dyplomowych. Ponadto, nie zawsze tematyka pracy pokrywa się z miejscem praktyki. 
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W przyszłości należy zastanowić się nad sensem tego pytania i przy nowelizacji warunków oceny 

należy zmodyfikować pytanie. Trzy osoby stwierdziły, że praktyka zawodowa nie ugruntowała ich w 

trafności wyboru zawodu. W tym miejscu nasuwa się pytanie, wszak pielęgniarka, to zawód zaufania 

publicznego i jeżeli nie będzie ona lubiła swego zawodu to może wyrządzić i sobie i pacjentom krzywdę.  
 
Tabela nr 16: Ocena efektywności praktyki zawodowej na kierunku Pielęgniarstwo. 

 

Lp. Pytanie 

Ocena 

2 3 4 5 ∑ średnia 
% 

ocen 5 

1. Określam wybór placówki, w której odbywałem 

praktykę zawodową, jako: 
1 4 11 41 57 4,61 72 

2. Współpraca z kierownictwem i pracownikami zakładu 

układała się:  
0 6 7 44 57 4,67 77 

3. Praktyka zawodowa pozwoliła mi na ocenę mojego 

przygotowania zawodowego w stopniu: 
0 6 22 28 57 4,32 49 

4. 
Potrafię ocenić efekty swoich działań w stopniu: 0 4 21 32 57 4,49 56 

5. Potrafię organizować swoją pracę w stopniu: 0 4 20 33 57 4,51 58 

6. 
Opanowałem umiejętność pracy w zespole w stopniu: 0 3 21 33 57 4,53 58 

7. Samodzielnie obsługuję wyposażenie miejsca pracy w 

stopniu: 
0 6 18 33 57 4,47 58 

8 
Praktyka zawodowa pozwoliła na ugruntowanie moich 

wiadomości umiejętności zawodowych w stopniu: 
0 6 12 39 57 4,58 68 

9. Satysfakcję z odbycia praktyki oceniam: 1 5 12 39 57 4,56 68 

RAZEM 2 44 144 322 513 4,53 63 

 

 

Na kierunku Pielęgniarstwo studenci ocenili praktykę nieco najniżej, w porównaniu z innymi 

kierunkami. Średnia ocen to 4,53.  Średnia ocen bardzo dobrych wynosi  65%. Najwyżej oceniono 

(średnia 4, 67%) współpracę z kierownictwem i pracownikami zakładu oraz wybór placówki 

(4,61%).  Najniżej oceniono (4,32%) przygotowanie zawodowe. Stąd wniosek, że studenci pod tym 

względem posiadają  najniższą samoocenę.  

Na koniec dokonano porównania ocen w stosunku do ubiegłego roku (tabela nr 17). 

Tabela nr 17. Porównanie ocen efektywności praktyk zawodowych na wybranych kierunkach w 

stosunku do roku poprzedniego. 

Lp. 

                             Średnia wystawionych    
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2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1. Określam wybór placówki, w której odbywałem 

praktykę zawodową, jako: 
3,63 4,61 4,9 5 4,96 4,87 4,95 4,93 

2. Współpraca z kierownictwem i pracownikami 3,83 4,67 4,89 4,98 4,92 4,9 4,9 4,96 
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zakładu układała się:  

3. Praktyka zawodowa pozwoliła mi na ocenę mojego 

przygotowania zawodowego w stopniu: 
3,84 4,32 4,66 4,9 4,66 4,7 4,64 4,86 

4. Potrafię ocenić efekty swoich działań w stopniu: 3,74 4,49 4,67 4,9 4,74 4,67 4,66 4,82 

5. Potrafię organizować swoją pracę w stopniu: 4,17 4,51 4,74 4,93 4,8 4,83 4,77 4,89 

6. Opanowałem umiejętność pracy w zespole w stopniu: 4,30 4,53 4,8 4,98 4,9 4,9 4,9 4,82 

7. Samodzielnie obsługuję wyposażenie miejsca pracy 

w stopniu: 
3,99 4,47 4,66 4,9 4,82 4,87 4,79 4,82 

8. Praktyka zawodowa pozwoliła na ugruntowanie 

moich wiadomości umiejętności zawodowych w 

stopniu: 

3,60 4,58 4,77 4,88 4,8 4,77 4,78 4,79 

9. Satysfakcję z odbycia praktyki oceniam: 3,65 4,56 4,9 5 4,96 5 4,94 4,96 

Średnia  3,86 4,53 4,77 4,94 4,94 4,83 4,83 4,87 

 

Najwyżej oceniono praktykę na kierunku Budownictwo (4,94%), a najniżej na kierunku 

Pielęgniarstwo (4,53%). Z powyższego porównania, widać wyraźnie, że oceny z dwóch lat są 

bardzo podobne, z wyjątkiem kierunku Pielęgniarstwo. Na kierunku Budownictwo i Finanse 

średnia ocen jest wyższa w porównaniu do roku ubiegłego, a jedynie na kierunku Ekonomia 

nieznacznie niższa. Na kierunku Pielęgniarstwo średnia ocen wyraźnie wzrosła, w porównaniu do 

poprzedniego okresu. Należy to uznać, za zjawisko bardzo pozytywne, najprawdopodobniej 

opiekunowie praktyk wyciągnęli wnioski z poprzednich uwag.  

 

2.3.4. Analiza procesu dyplomowania i egzaminu dyplomowego 

 

 Proces weryfikacji efektów uczenia się poprzez pracę i egzamin dyplomowy określa regulamin 

dyplomowania. Przed dopuszczeniem do obrony, wszystkie prace  dyplomowe muszą być poddane 

kontroli antyplagiatowej.  W ocenianym okresie nie ujawniono ani jednego przypadku popełnienia 

plagiatu. Były natomiast nieliczne sytuacje, że w wyniku sprawdzenia programie JSA stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnego progu zapożyczeń. Wyniki kontroli antyplagiatowej przedstawiono 

w tabeli nr 18. 

 

Tabela nr 18: Wyniki sprawdzenia prac dyplomowych w JSA za rok akademicki 2018/2019 (na dzień 

30 września 2019 r.).  

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek 
Ogółem 

poddanych 
sprawdzeniu 

Procentowy rozmiar prawdopodobieństwa 

>10 11-20 21-30 31-40 40> do poprawy 

Budownictwo 36 13 4 6 2 11 1 

Ekonomia II stopnia 

 

 

II stopnia 

51 20 13 9 1 8 3 

Finanse i 

rachunkowość 
43 11 9 11 7 3 2 

Pielęgniarstwo I 

stopnia 

86 26 19 12 18 10 1 

Pielęgniarstwo II 

stopnia 

133 59 31 21 16 6 0 

Położnictwo   42 24 18 2 0 0 0 

Razem 391 154 96 66 44 38 7 
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Ocena wyników sprawdzenia w JSA dała zadowalające rezultaty. Około 40% sprawdzanych 

prac nie przekroczyła 10% progu prawdopodobieństwa. Najwyższy współczynnik (30%) 

przekroczenia występował na kierunku Budownictwo. Nie jest to zjawisko niepokojące, gdyż na 

tym kierunku prace dyplomowe mają najczęściej charakter projektów z elementami grafiki. Cyfry 

i znaki graficzne, często zaznaczane przez system jako podobne. Jeśli promotor wyeliminuje te 

elementy, współczynnik często obniża się do zera. W dziesięciu  przypadkach promotor obniżył ten 

współczynnik, a w jednym nie dopuszczono do obrony, kierując prace do poprawy. Tylko na 

kierunku Położnictwo nie było przekroczenia 40% progu prawdopodobieństwa, na pozostałych były 

to pojedyncze przypadki.  Należy uznać, że w skali całej uczelni 9% przekroczenia dopuszczalnego 

progu jest wynikiem bardzo dobrym i wskazuje na to, że studenci przestrzegają zasad korzystania z 

praw autorskich i cytują w ramach dozwolonego użytku. Świadczy to także dobrze o promotorach, 

że potrafią analizować tekst pracy pod względem zapożyczeń i eliminują fragmenty opatrzone 

przypisami dolnymi, dosłownie cytowane akty prawa oraz urzędowe witryny internetowe, 

zmniejszając tym samym współczynniki prawdopodobieństwa.  

 Weryfikacji końcowych efektów uczenia się dokonuje trzyosobowa komisja. Egzamin 

dyplomowy jest egzaminem ustnym, obejmuje co najmniej dwa pytania. Zarówno treść pracy jak i 

pytania zadawane na egzaminie dyplomowym muszą pozwalać na zweryfikowanie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych opisanych w kierunkowych efektach kształcenia. 

Syntetycznym miernikiem stopnia osiągnięcia zakładanych efektów  kształcenia dla kierunku 

studiów jest ocena końcowa ze studiów. W tabeli nr  19 przedstawiono strukturę ocen uzyskanych 

przez studentów na poszczególnych kierunkach z pracy dyplomowej, a w tabeli nr 20 

przedstawiono strukturę ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach z 

egzaminu dyplomowego. 

 

Tabela nr 19. Struktura ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach z pracy 

dyplomowej (na dzień 31 października 2019 r.) - za rok akademicki 2018/2019. 

 

 

        

 

 

 

 

 

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

ocen bardzo dobrych. Najwięcej ocen bardzo dobrych (70%) było na kierunku Ekonomia II. 

Bardzo mały procent ocen dostatecznych i brak ocen niedostatecznych. Co ciekawe oceny 

dostateczne wystąpiły tylko na kierunku Budownictwo i Pielęgniarstwo.  

Komisja wyrywkowo sprawdzała prace dyplomowe. Zwracano uwagę na to czy są one 

dostosowane  od specyfiki kierunku i czy tematyka i metodyka prac dyplomowych uwzględnienia 

nabywanie i weryfikowanie przez studentów kompetencji zawodowych oraz kompetencji 

inżynierskich (w przypadku gdy oceniany kierunek prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego 

Kierunek/ocena Ogółem bdb db
+ 

db dst+ dst ndst 

Budownictwo 39 18 8 11 2 0 0 

Ekonomia II stopnia 

 

 

II stopnia 

48 34 7 7 0 0 0 

Finanse i rachunkowość 39 20 9 7 2 1 0 

Pielęgniarstwo I stopnia 85 41 21 22 1 0 0 

Pielęgniarstwo II stopnia 133 61 28 40 2 2 0 

Położnictwo I stopnia 42 11 10 15 4 2 0 
Razem 386 185 83 102 11 5 0 
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inżyniera lub magistra inżyniera). Nie stwierdzono jaskrawych przypadków, zawyżania ocen prac 

dyplomowych, wystawionych przez recenzentów. 

 

Tabela nr 20. Struktura ocen uzyskanych przez studentów na poszczególnych kierunkach z egzaminu 

dyplomowego (na dzień 31 października 2019 r.) - za rok akademicki 2018/2019. 

Kierunek/ocena Ogółem 

wystawionych 

bdb db+ db dst+ dst ndst 

Budownictwo 39 20 9 4 2 4 0 

Ekonomia II stopnia 

 

 

II stopnia 

48 35 4 7 2 0 0 

Finanse i rachunkowość 39 22 6 10 1 0 0 

Pielęgniarstwo I stopnia 85 62 16 6 1 0 0 

Pielęgniarstwo II stopnia 133 100 30 3 0 0 0 

Położnictwo I stopnia 42 22 18 2 0 0 0 
Razem 386 261 83 32 6 4 0 

         

Na wszystkich kierunkach, pytania zadawane na egzaminie dyplomowym, z zakresu całych 

studiów, były losowane spośród pytań wcześniej znanych studentom. W przypadku ocen z obron 

sytuacja na poszczególnych kierunkach jest podobna. Najwięcej wystawiono ocen bardzo dobrych, 

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 Ekonomia II, a najmniej na kierunku Budownictwo.  

 

2.3.5. Monitoring losów absolwentów 

 

Uczelnia systematycznie prowadzi  monitoring losów absolwentów w celu potwierdzenia 

przydatności na rynku pracy efektów uczenia się osiągniętych na prowadzonych kierunkach.  

Monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów uczelnia realizuje poprzez: badania 

ankietowe wśród absolwentów, analizę danych z portalu ela.nauka.gov.pl oraz portalu 

LinkedIm.com. Ankiety badawcze skierowane do absolwentów zawierają 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 4,45 do 4,59. Absolwenci najwyżej ocenili programy studiów. 

Zdecydowana większość naszych absolwentów jest zatrudniona. Z analizy monitoringu karier 

zawodowych absolwentów, na podstawie danych udostępnionych w ramach systemu monitoringu 

na portalu http://ela.nauka.gov.pl/, możemy uzyskać dane o czasie poszukiwania pracy oraz o 

zarobkach. 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. Z innego raportu 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. Szczegółowe analizy i zestawienia są dostępne na 

http://ela.nauka.gov.pl/
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ww. portalu. W tabeli nr 21 przedstawiono podstawowe informacje o naszych absolwentach 

wszystkich kierunków na studiach I i II stopnia. 

 

Tabela nr 21. Podstawowe informacje o absolwentach Collegium Mazovia, na tle wybranych uczelni 

(dane za 2017 rok na podstawie ZUS).  

Kategoria 

UW UPH CM 

I II I II I II 

Średnie zarobki brutto 2772zł 3333zł 2363zł 2472zł 3190zł 3425zł 

Na tle średnich zarobków w 

powiatach zamieszkania 
65% 77% 61% 64% 83% 88% 

Praca po studiach 46,3% 75,9% 42,3% 67,0% 82,1% 87,2% 

Na pracy etatowej 38,5% 64,1% 35,4% 53,6% 73,6% 81.1% 

Na pracy nieetatowej 7,6% 13,9% 6,9% 15,6% 8,4% 16,2% 

Na samozatrudnieniu 3,4% 5,0% 2,1% 2,4% 7,3% 6,2% 

Dalsze studia 44,6% 11,6% 42,6% 5,7% 33,2% 5,2% 

Bezrobocie 3,5% 6,0% 4,1% 11,8% 3,3% 2,7% 

 

 Z powyższego zestawienia wynika, że absolwenci Collegium Mazovia wypadają najlepiej 

we wszystkich kategoriach, z wyjątkiem jednej i to niezależnie od poziomu studiów. Posiadają 

wyższe zarobki oraz korzystniejszy współczynnik zarobków na tle średnich zarobków w powiatach 

zamieszkania, niż absolwenci sąsiedniego Uniwersytetem Przyrodniczo - Humanistycznym w 

Siedlcach, a nawet wyższe, niże absolwenci jednej z najlepszych uczelni w Polsce, tj.  Uniwersytetu 

Warszawskiego. W porównaniu do ww. uczelni  więcej naszych absolwentów znajduje zatrudnienie 

i najmniej jest bezrobotnymi. Jedynie około 10% mniej naszych absolwentów studiów I stopnia 

podejmuje dalsze studia, w porównaniu do ww. uczelni.  

Informacje o  naszych absolwentach zbieramy także z portalu LinkedIn. W portalu jest 

zarejestrowanych 429 absolwentów CM, w Polsce mieszka 403 osoby (94%). Cieszy to, że 

zdecydowana większość naszych absolwentów zostaje w kraju. W przypadku absolwentów 

renomowanych uczelni, współczynnik osób emigrujących z kraju jest znacznie wyższy, np. 15% 

absolwentów UW oraz  13%  SGH i Politechniki Warszawskiej, po ukończeniu studiów emigruje z 

Polski, a w przypadku niektórych uczelni medycznych dochodzi nawet do 20%.  

 

Tabela nr 22. Miejsce zamieszkania naszych absolwentów.  

Lp. Województwo  Powiat/miasto % 

1 mazowieckie Warszawa 32 

2 mazowieckie siedlecki 23 
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Najwięcej naszych absolwentów mieszka w Warszawie, najprawdopodobniej związane jest to z 

tym, że Warszawa jest największym rynkiem pracy. Na drugim miejscu powiat siedlecki i miasto 

Siedlce. Jeśli porównamy te dane z miejscem zamieszkania kandydatów na studia podczas 

rekrutacji, to okazuje się, że najwięcej kandydatów zamieszkuje powiat siedlecki, miasto Siedlce i 

powiaty sąsiednie. Dane te pokrywają się z miejscem zamieszkania absolwentów, jednak różnią się 

znacznie wskaźnikami ilościowymi, co świadczy o dużej migracji po ukończeniu studiów.  

Tabela nr 23. Branża/dziedzina w której są zatrudnieni nasi absolwenci. 

Lp. Branża/dziedzina % 

1 Operacje biznesowe 15 

2 Rozwój firmy 12 

3 Inżynieria 12 

4 Sprzedaż 11 

5 Technologie informatyczne 9 

6 Księgowość 7 

7 Finanse 7 

8 Administracja 7 

9 Marketing 5 

10 HR 4 

11 Zarządzanie projektami i programami 3 

12 Opieka zdrowotna 3 

13 Opieka społeczna i usługi socjalne 3 

14 Projektowanie 2 

15 Prawo 1 

 

Zainteresowania zawodowe naszych absolwentów są ściśle związane z kierunkami studiów 

prowadzonymi na naszej uczelni. Jednak niepokoi brak naszych absolwentów w firmach 

zajmujących się strategią biznesową lub marketingową, w których głównie pracują absolwenci 

uczelni ekonomicznych. Nasza uczelnia wprawdzie nie jest zaliczana do ekonomicznych ale od lat 

prowadzi kierunek ekonomia oraz finanse i rachunkowość.  

 

 

3 mazowieckie Siedlce 6,2 

4 mazowieckie miński 6,2 

5 lubelskie łukowski 5,5 

6 mazowieckie sokołowski 4,2 

7 mazowieckie otwocki 2,2 

8 mazowieckie wołomiński 2,2 

9 mazowieckie pruszkowski 1,8 

10 mazowieckie garwoliński 1,6 

11 mazowieckie węgrowski 1,5 

12 lubelskie bialski 1,5 

13 lubelskie Biała Podlaska 1,5 

14 lubelskie radzyński 1,5 

15 Inne  11 
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Tabela nr 24. Umiejętności posiadane przez naszych absolwentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane z tabeli 24 wskazują na to, że nie wszyscy nasi absolwenci znają podstawowe programy 

biurowe, które powinien znać każdy absolwent.  Być może znają te programy, tylko nie wpisali tej 

umiejętności, uważając to za oczywiste.  Uczelnia w programach studiów oferuje studentom kilka 

przedmiotów w celu nauczenia ich kompetencji miękkich.  Absolwenci wymienili tylko jedną 

spośród tych kompetencji (praca w zespole).  Tymczasem z badań przeprowadzonych wśród 

pracodawców, wynika, że oczekują od pracowników kompetencji miękkich, głównie takich, jak: 

kreatywność; innowacyjność; dynamizm;  zdecydowane;  asertywność; elastyczność;  współpraca w 

grupie ; umiejętność radzenia sobie ze stresem; umiejętność pracy pod presją czasu; kompetencje 

przywódcze oraz  zdolności interpersonalne.  W takiej sytuacji istnieje konieczność uświadamiania 

studentów o roli kompetencji miękkich w ich karierze zawodowej. Jeśli takie posiadają, to powinni 

się nimi „pochwalić” w procesie rekrutacji do pracy.  

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 2  

 

Dla każdego kierunku studiów sporządzono efekty uczenia się, określono właściwe metody oraz 

sposoby weryfikacji efektów uczenia się, 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. 

Nie na wszystkich kierunkach efekty uczenia się dostosowano do Polskiej Ramy  Kwalifikacji.  

Na uczelni określono zasad sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się. 

Studenci przed rozpoczęciem kształcenia maja możliwość poznania metod sprawdzania i oceniania 

efektów uczenia się osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu kształcenia 

(dyplomowania). Metody sprawdzania i oceniania studentów powiązano z efektami uczenia się 

w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, w tym z efektami w zakresie 

niezbędnych na rynku pracy praktycznych umiejętności zawodowych oraz kompetencji 

społecznych uzyskiwanych w warunkach właściwych dla działalności zawodowej, jak również w 

zakresie znajomości języka obcego. Efekty  uczenia się osiągnięte przez studentów są 

dokumentowane bezpośrednio podczas oceny: prac egzaminacyjnych, pisemnych prac etapowych, 

Lp. Umiejętność % 

1. Microsoft Office, Microsoft Word, PowerPoint 45 

2. Microsoft Excel 23 

3. Obsługa klienta 74  

4. Zarządzanie 68 

5. Zarządzanie projektem 51 

6. Negocjacje 50  

7. Sprzedaż 43  

8. Zarządzanie zespołem 38  

9. Planowanie strategiczne 27  

10. AutoCAD 25  

11. Zarządzanie sprzedażą 22  

12. Obsługa klientów 18  

13. Praca zespołowa 18  
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testów, raportów, projektów oraz innych zadań wykonanych przez studentów. Dokumentowane są 

także w dziennikach zajęć dydaktycznych dziennikach praktyk oraz  pracach dyplomowych, a na 

koniec w protokołach z  egzaminów dyplomowych.  

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Mocną stroną są jasne zasady i procedury weryfikowania efektów uczenia się, dokładne i 

przejrzyste programy studiów oraz metody sprawdzania efektów uczenia się w trakcie i na 

zakończenie procesu kształcenia. Nieco gorzej wygląda sytuacja z wykorzystaniem analizy 

wyników nauczania w doskonaleniu procesu kształcenia i uczenia się studentów. Nie wszystkie 

zalecania z poprzedniej oceny zostały wykorzystane. Podczas  badania prac etapowych i 

egzaminacyjnych, projektów oraz praktyk nie stwierdzono przypadków rażących niedociągnięć. Za 

słabą stronę należy uznać niski współczynnik zwrotów dzienników zajęć dydaktycznych. Na 

poszczególnych kierunkach studiów współczynnik zwrotów jest zróżnicowany i waha się w 

granicach od 24% do 82%. Nauczyciele, którzy zwracają dzienniki zajęć, dosyć starannie je 

wypełniają. Największe niedociągnięcia stwierdzono w przypadku dokumentowania efektów 

uczenia się. Badając zasady oceniania poszczególnych nauczycieli stwierdzono, że na kierunku 

Pielęgniarstwo zdarzają się przypadki, że nauczyciel stawia wszystkim studentom oceny bardzo 

dobre. Weryfikacja efektów uczenia się następuje także po odbyciu praktyki zawodowej na 

podstawie sprawozdania z wykonywanych czynności podczas praktyki, dokumentacji sporządzonej 

podczas praktyki zawodowej, studium przypadku oraz projektu.  Komisja stwierdziła, że w 

zdecydowanej większości przypadków studenci zaliczyli praktyki na ocenę bardzo dobrą. Na 

wszystkich kierunkach przebieg praktyk studenci w anonimowych ankietach ocenili bardzo dobrze.  

Uczelnia systematycznie prowadzi  monitoring losów absolwentów w celu potwierdzenia 

przydatności na rynku pracy efektów uczenia się osiągniętych na prowadzonych kierunkach. 

Monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów uczelnia realizuje przeprowadzając 

badania ankietowe wśród absolwentów oraz analizę raportów z portalu 

https://www.ela.nauka.gov.pl/ i https://www.linkedin.com/.   

Dobre praktyki 

 Bardzo szerokie i liczne badania ankietowe wśród studentów i absolwentów, które 

dostarczają wielu cennych informacji wykorzystywanych w ocenie jakości i doskonaleniu 

efektów uczenia się.  

 Monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów. 

Zalecenia 

1. Zaleca się aktualizację sylabusów przez prowadzących zajęcia przed każdym nowym rokiem 

akademickim, przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

2. Zaleca się, aby kierownicy katedr dokonali analizy treści zawartych w sylabusach i 

wyeliminowali przypadki powtarzania się treści w innych przedmiotach. 

3. Przekazać władzom wydziałów wykazy nauczycieli, którzy nie dopełniają obowiązku 

zwrotów dzienników zajęć dydaktycznych z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji 

służbowych. 

https://www.ela.nauka.gov.pl/
https://www.linkedin.com/
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4. Przeprowadzić szkolenie dydaktyczne, w którym m.in. przeszkolić nauczycieli w zakresie 

prawidłowego oceniania i wypełniania dzienników, sprawdzania prac zaliczeniowych oraz 

oceniania studentów. Szczególną uwagę zwrócić na właściwe dokumentowanie osiąganych 

przez studenta efektów uczenia się.  

5. Dostosować na wszystkich kierunkach efekty uczenia się do nowych przepisów 

wynikających z Ustawy z dania  22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2153, t.j.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

 

Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości                  

kształcenia                                                                                                                      

3.1.  Podstawa prawna oceny jakości kształcenia 

 

W Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej uchwalono Uchwałą Senatu nr 31/2017, z 

dnia 30 czerwca 2017 r. procedury służące zapewnieniu jakości kształcenia pod nazwą 

„Wewnętrzny  system zapewniania  jakości  kształcenia”.  Ma on na celu zapewnienie wypełniania 

przez uczelnię wszystkich wymagań formalnych wynikających z ustaw, rozporządzeń i przepisów 

wewnętrznych. Głównym zadaniem tego systemu jest uzyskanie, jak najlepszych efektów uczenia 

się prowadzących do uzyskania przez absolwentów uczelni umiejętności i kompetencji 

zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Dla realizacji zadań związanych z jakością 

kształcenia powołane są: Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia, Uczelniane  Biuro ds. 

Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. W skład komisji wchodzą 

nauczyciele z poszczególnych kierunków studiów, pracownicy administracji uczelni i studenci. 

Podstawowym zadaniem Komisji jest ciągłe badanie, analiza, ocena i monitorowanie zmian jakości 

kształcenia w uczelni oraz przedkładanie rezultatów tych czynności władzom uczelni i społeczności 

akademickiej do praktycznego wykorzystania. 

 

3.2.  Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu studiów 

 

Komisja ds. jakości kształcenia, już na etapie projektowania programów studiów na 

poszczególnych kierunkach sprawdza, czy są spełnione wszystkie wymagania prawne,  wynikające 

z przepisów wewnętrznych uczelni i aktów prawa, regulujących zasady prowadzenia kształcenia w 

szkolnictwie wyższym. Komisja opiniuje również zmiany w  programach studiów i dokonuje  

zatwierdzania programów. Do zadań Komisji należy także bieżące monitorowanie oraz okresowa 

ocena programów studiów na każdym kierunku. Po zakończeniu każdego roku akademickiego 

Komisja dokonuje oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów każdego kierunku, 

z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności efektów 

uczenia się na rynku pracy lub w dalszym kształceniu, jak też wykorzystania wyników tej oceny w 

doskonaleniu programu studiów.  

 W ramach oceny programowej ocenia się: koncepcję kształcenia, kierunkowe efekty uczenia 

się,  plany studiów i programy przedmiotów. Ocena procesu realizacji programu studiów, przebiega 

w kilku etapach, a ocenie podlegają wszystkie aspekty kształcenia.  

Na wstępie ocenie poddaje się plany studiów i harmonogramy zajęć, bada się czy sporządzono 
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plany oraz rozkłady i jak są one realizowane. Sprawdza się, czy zostały  opracowywane przez 

nauczycieli akademickich sylabusy z poszczególnych przedmiotów i czy są one realizowane. Bada 

się, jak przebiega realizacja koncepcji kształcenia, na podstawie sylabusów, efektów uczenia się, 

sposób prowadzenia i dokumentowania zajęć dydaktycznych, czy były prowadzone  hospitacje 

zajęć, zasady oceniania studentów, zasady organizacji i przebieg praktyk zawodowych oraz wiele 

innych elementów składających się na proces kształcenia.  Okresowa ocena obejmuje także, ocenę 

osiągniętych efektów uczenia się, ocenę minimum kadrowego, ocenę bazy dydaktycznej. 

Najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest zbadanie, czy projektowane efekty zostały 

osiągnięte. Konieczne jest zbadanie jak w praktyce przebiegała weryfikacji osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się: 

 po zakończeniu nauki przedmiotu/modułu;  

 w wyniku odbycia praktyk; 

 w procesie dyplomowania; 

 przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych; 

 na podstawie monitorowania losów absolwentów. 

Głównym narzędziem badawczym są anonimowe ankiety oraz analiza zasad oceniania i 

dyplomowania. Komisja zwraca także uwagę na to, czy na doskonalenie i realizację programu 

kształcenia na poszczególnych kierunkach mieli wpływ interesariusze wewnętrzni  i zewnętrzni 

oraz studenci. Sprawdza także, w jaki sposób są wykorzystywane wyniki zewnętrznych ocen 

jakości kształcenia i sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu studiów. 

 

3.3. Publiczny dostęp do informacji 

 

Sprawozdania z okresowej oceny jakości są podawane do publicznej wiadomości poprzez 

umieszenie ich na stronie internetowej uczelni, Są także omawiane na posiedzeniach Senatu. 

Szczegółowe oceny, uwagi i zalecenia, które są adresowane do konkretnych grup odbiorców, 

omawiane są na spotkaniach z tymi grupami, np. administracja uczelni, czy działem dydaktyki. 

Z ocena jakości także są zapoznawani studenci, zarówno poprzez swoich przedstawicieli w 

organach uczelni i samorządzie studenckim, jak również podczas bezpośrednich spotkań. Studenci 

mają także dostęp, poprzez stronę internetową uczelni i ogłoszenia w dziekanacie, do informacji  o 

warunkach rekrutacji, programie studiów i jego realizacji. Kandydaci i studenci mają także dostęp 

do informacji o uznawaniu efektów uczenia się i kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, 

zasadach dyplomowania oraz zasadach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza 

systemem studiów. 
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3.4.  Informacja zewnętrznych i wewnętrznych ocenach z poprzedniego okresu:   

 

Tabela nr 25. Ocena jakości kształcenia w roku akademickim 2018/2019. 

Rodzaj oceny Data wydania Uwagi i zalecenia
1
 

Ocena wewnętrzna – Sprawozdanie z 

oceny jakości kształcenia 
22 czerwca 2018 r. Większość zaleceń wykonano 

Akredytacja PKA na kierunku 

Budownictwo 
28 lutego 2019 

Uchwała nr 28/2019,wszystkie kryteria 

spełnione, brak zaleceń 

Akredytacja KRASzPiP - wniosku na 

otwarcie kierunku Pielęgniarstwo Filia 

Otwock 

9 maja 2019 Akredytacja pozytywna na okres 3 lat. 

PKA - ocena wniosku na otwarcie 

kierunku Pielęgniarstwo Filia Otwock 
28 czerwca 2019 

Uchwała nr 416/2019 - opinia 

negatywna 

PKA - ocena wniosku na otwarcie 

kierunku Fizjoterapia studia jednolite 

magisterskie 

28 czerwca 2019 
Uchwała nr 417/2019 z r. - opinia 

negatywna 

 

Tabela 26. Uzyskane oceny jakości kształcenia i akredytacje w ciągu ostatnich 5 lat. 

Kierunek/specjalność 

studiów 

Jednostka organizacyjna Ocena/akredytacja 

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.) 

Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu 

Podtrzymanie akredytacji -  

Certyfikat Ministra Zdrowia na podstawie 

Decyzji Nr 6/V/2018 z dnia 19.04.2018 r. 

Pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu 
Certyfikat Ministra Zdrowia na podstawie 

Decyzji Nr 65/V/2019 z dnia 15.07.2019 

Położnictwo Wydział Nauk o Zdrowiu 

Pozytywna (Uchwała Nr 693/2017 PKA z 

dnia 7 grudnia 2017 r.) 

Protokół z wizyty akredytacyjnej KRASPiP 

z dnia 7.04.2018 r. 

Certyfikat Ministra Zdrowia na podstawie 

Decyzji Nr 12/V/2018 z dnia 12.06.2018 

W ramach oceny jakości kształcenia sprawdzono, jak na uczelni funkcjonuje system prawa 

wewnętrznego. System ten tworzą uchwały, regulaminy i zarządzenia uchwalane przez Senat i 

Rektora. W roku akademickim 2018/2019 odbyło się pięć posiedzeń Senatu. W tabeli nr 27. 

Przedstawiono wykaz podjętych uchwał.  

                                                           
1
 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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Tabela nr 27: Uchwały Senatu podjęte w roku akademickim 2018/2019. 

Numer W jakiej sprawie Data 

25/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora o utworzenie  

kierunku pielęgniarstwo –studia I stopnia o profilu 

praktycznym w Filii Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkoły Wyższej w Otwocku  

20 grudnia 2018 

26/2018 w sprawie określenia efektów uczenia się dla kierunku 

pielęgniarstwo studia I stopnia o profilu praktycznym w filii 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej w 

Otwocku 

20 grudnia 2018 

27/2018 w sprawie zaopiniowania planów studiów i programu 

kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo – studia I stopnia o 

profilu praktycznym w Filii Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Otwocku 

20 grudnia 2018 

28/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 12/2018 Senatu Collegium 

Mazovia z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie ustalenia 

warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia 

rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku 

akademickim 2019/2020 

20 grudnia 2018 

29/2018 W sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji 

Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich 
20 grudnia 2018 

1/2019 w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania efektów 

uczenia się 
13 kwietnia 2019 

2/2019 w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny dla kierunku 

budownictwo - studia I stopnia o profilu praktycznym 
13 kwietnia 2019 

3/2019 w sprawie przyporządkowania kierunku studiów 

budownictwo do dyscypliny naukowej 
31 maja 2019 

4/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

budownictwo – studia pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym  

31 maja 2019 

5/2019 w sprawie przyporządkowania kierunku studiów finanse i 

rachunkowość do dyscypliny naukowej 
31 maja 2019 

6/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku finanse 

i rachunkowość – studia pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym  

31 maja 2019 

7/2019 w sprawie przyporządkowania kierunku studiów ekonomia 

do dyscypliny naukowej 
31 maja 2019 

8/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

ekonomia – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym  
31 maja 2019 

9/2019 w sprawie przyporządkowania kierunku studiów 

pielęgniarstwo do dyscypliny naukowej 
31 maja 2019 

10/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

pielęgniarstwo– studia pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym  

31 maja 2019 

11/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia o profilu 

praktycznym  

31 maja 2019 

12/2019 w sprawie przyporządkowania kierunku studiów położnictwo 

do dyscypliny naukowej 
31 maja 2019 

13/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się na kierunku 

położnictwo – studia pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym  

31 maja 2019 

14/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów 31 maja 2019 
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rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia  

rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku 

akademickim 2020/2021 

15/2019 w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na kierunki 

studiów oraz terminarza rekrutacji na rok akademicki 

2019/2020 

31 maja 2019 

16/2019 w sprawie zaopiniowania organizacji roku akademickiego 

2019/2020  
31 maja 2019 

17/2019 w sprawie zaopiniowanie planu studiów na kierunku 

budownictwo – studia I stopnia o profilu praktycznym na 

Wydziale Nauk Stosowanych  

28 czerwca 2019 

18/2019 w sprawie zaopiniowania planu studiów na kierunku finanse i 

rachunkowość – studia I stopnia o profilu praktycznym na 

Wydziale Nauk Stosowanych  

28 czerwca 2019 

19/2019 w sprawie zaopiniowania planu studiów na kierunku 

ekonomia  – studia II stopnia o profilu praktycznym na 

Wydziale Nauk Stosowanych  

28 czerwca 2019 

20/2019 w sprawie zaopiniowania planu studiów na kierunku 

pielęgniarstwo – studia I stopnia o profilu praktycznym na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu 

28 czerwca 2019 

21/2019 w sprawie zaopiniowania planu studiów na kierunku 

pielęgniarstwo – studia II stopnia o profilu praktycznym na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu 

28 czerwca 2019 

22/2019 w sprawie zaopiniowania planu studiów na kierunku 

położnictwo  – studia I stopnia o profilu praktycznym na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu 

28 czerwca 2019 

23/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 

studiów  
28 czerwca 2019 

24/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2018 
28 czerwca 2019 

25/2019 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego 

Uczelni na rok 2019 
28 czerwca 2019 

26/2019 w sprawie zaopiniowania statutu Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej 
28 czerwca 2019 

27/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych 28 czerwca 2019 

28/2019 w sprawie zaopiniowania powołania Wydziału Nauk  

Stosowanych i Wydziału Nauk Technicznych w miejsce 

Wydziału Nauk Stosowanych 

28 czerwca 2019 

29/2019 w sprawie zaopiniowania uwag do zaleceń powizytacyjnych 

Krajowej Rady Akredytacji Szkół Pielęgniarek i Położnych 
28 czerwca 2019 

30/2019 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Rektora 28 czerwca 2019 

31/2019 w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji 

Prorektora 
28 czerwca 2019 

32/2019 w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji  

Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

28 czerwca 2019 

33/2019 w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji  

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

28 czerwca 2019 

34/2019 w sprawie zaopiniowania kandydata do pełnienia funkcji  

Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Collegium Mazovia 

Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

28 czerwca 2019 

35/2019 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Kanclerza 28 czerwca 2019 

36/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Collegium 20 września 2019 
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Mazovia 

37/2019 w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 
20 września 2019 

38/2019 w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej 

oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych 

20 września 2019 

39/2019 w sprawie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w 

procesie uczenia się poza systemem studiów na kierunkach 

studiów prowadzonych w Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkole Wyższej 

20 września 2019 

40/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 

studiów  
20 września 2019 

41/2019 w sprawie uchwalenia efektów uczenia się na kierunku 

pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym  

20 września 2019 

42//2019 w sprawie uchwalenia efektów uczenia się na kierunku 

pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia o profilu 

praktycznym  

20 września 2019 

43/2019 w sprawie uchwalenia efektów uczenia się na kierunku 

położnictwo – studia pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym  

20 września 2019 

44/2019 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku 

pielęgniarstwo – studia I stopnia o profilu praktycznym na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu 

20 września 2019 

45/2019 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku 

pielęgniarstwo  – studia II stopnia o profilu praktycznym na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu 

20 września 2019 

46/2019 w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku 

położnictwo  – studia I stopnia o profilu praktycznym na 

Wydziale Nauk o Zdrowiu 

20 września 2019 

47/2019 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Dyrektora 

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości 
20 września 2019 

48/2019 w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowisko 

Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego 

20 września 2019 

 

Stwierdzono, że Senat podjął uchwały we wszystkich sprawach wynikających z ustawowych 

obowiązków, jak np. zasady rekrutacji na studia oraz dostosował przepisy wewnętrzne do znowelizowanych 

aktów prawa powszechnie obowiązującego. Rektor wydał 65 zarządzeń w sprawach organizacyjnych 

uczelni. Dla wszystkich kierunków uchwalono nowe efekty uczenia się i przypisano je do nowych dyscyplin 

naukowych. Dla każdego kierunku studiów uchwalono także nowe plany studiów zgodnie z nowym 

Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1861). W omawianym roku akademickim zmieniono strukturę organizacyjną uczelni. 

W miejsce dwóch wydziałów powstało trzy wydziały: Nauk o Zdrowiu, Nauk Stosowanych i Nauk 

Technicznych. Powołano także nowe władze na kolejną kadencję.  

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 3 

W ramach oceny jakości kształcenia stworzono wewnętrzny system oceny jakości kształcenia 

w ramach którego, Zaprojektowano zasady zatwierdzania programów kształcenia. Programy te są 

na bieżącego monitorowane oraz dokonywana jest okresowa ocena osiągniętych  efektów uczenia 

się przez studentów, z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia. Duży wpływ na jakość 
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kształcenia mają interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni oraz studenci i absolwenci, którzy oceniają  

jakość kształcenia, m.in. w anonimowych ankietach. W przypadku stwierdzenia niedociągnięć, 

wszelkie uwagi i zalecenia przekazywane są władzom wydziałów i uczelni. Wyniki z oceny są 

podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszenie ich na stronie internetowej uczelni, były 

także omawiane na posiedzeniach rad wydziałów i Senatu. Szczegółowe oceny, uwagi i zalecenia, 

które są  adresowane do konkretnych grup odbiorców, omawiane są na spotkaniach z tymi grupami, 

np. administracja uczelni, czy działem dydaktyki. Z oceną jakości są zapoznawani studenci, 

zarówno poprzez swoich przedstawicieli w organach uczelni i samorządzie studenckim, jak również 

podczas bezpośrednich spotkań. 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Mając powyższe na uwadze Komisja proponuje pozytywnie zaopiniować skuteczność 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. System ten uwzględnia wszystkie etapy 

kształcenia. Poczynając od tworzenia koncepcji kształcenia, efektów i programów kształcenia, a 

kończąc na analizie aktywności zawodowej absolwentów.  System ten został także pozytywnie 

oceniony podczas akredytacji PKA. Niewątpliwie mocną stroną tego systemu są jasne i 

wszechstronne procedury oceny. Do słabych stron zaliczymy brak programu komputerowego do 

przeprowadzania badań ankietowych, przez co badania te są kosztowne, pracochłonne i 

czasochłonne.  

Dobre praktyki 

 Wewnętrzny system oceny jakości kształcenia uwzględnia wszystkie punkty oceny 

przeprowadzanej przez Polska Komisję Akredytacyjną podczas akredytacji. 

 W ramach oceny procesu kształcenia przeprowadza się bardzo dużo badań ankietowych 

(około kilku tysięcy każdego roku) i są to badania anonimowe.  

Zalecenia 

 W przypadku nie wykonania zaleceń z poprzedniego okresu należy ustalić przyczynę 

niewykonania oraz  uzgodnić z władzami wydziałów lub kierownikami działów termin 

wykonania. W razie konieczności, można ustalić sposób udzielenia pomocy, np. 

przeprowadzenie szkolenia nauczycieli lub pracowników. 

 Dążyć do zinformatyzowania  Wewnętrznego system oceny jakości kształcenia.  

 Dostosować system oceny jakości kształcenia do nowych przepisów oraz procedur i 

kryteriów oceny PKA.  
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Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia 
Liczba, dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią oraz kompetencje 

dydaktyczne kadry  

 

Zgodnie ze Statutem Uczelni roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla pracowników naukowo-

dydaktycznych wynosi od 60 do 240 godzin, przy czym dla pracowników zatrudnionych na 

stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego wynosi od 30 do 240 godzin dydaktycznych. 

Natomiast roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla pracowników dydaktycznych wynosi od 60 do 

360 godzin, a dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów lub 

instruktorów od 180 do 540 godzin. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych obowiązujący 

nauczyciela akademickiego ustala umowa o pracę. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela 

akademickiego ustala dziekan, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w jednostkach ogólnouczelnianych – rektor. Warto zaznaczyć, że ponad 50 % godzin zajęć 

wynikających z programu studiów realizowane jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych 

w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Obok osiągnięć naukowych znaczna część kadry 

kierunku studiów budownictwo ma duże doświadczenie praktyczne, co wydaje się ważne zwłaszcza 

na studiach inżynierskich pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Aspekt doświadczenia 

zawodowego projektowego i wykonawczego (uprawnienia zawodowe) był szczególnie brany pod 

uwagę przy zatrudnianiu nauczycieli na umowę  zlecenie. 

Na wszystkich kierunkach spełnione zostały wymagania kadrowe. W tabelach od 28 do 31 

przedstawiono stan ilościowy kadry dydaktycznej, w różnych konfiguracjach, a w tabeli nr 32 

przedstawiono relację liczby studentów w stosunku do kadry w roku akademickim 2018/2019. 

Tabela  28. Liczba nauczycieli zatrudnionych w roku akademickim 2018/2019 w rozbici na rodzaj 

umowy. 

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 10 - 8 2 - 

doktor 

habilitowany 
8 - 

6 1 1 

doktor 30 - 29 1 - 

pozostali 18 - 18 - - 

Razem: 66 0 61 4 1 
Źródło: Dział Kadr. Stan na dzień 30.09.2019 r. 

 

Tabela  29. Liczba nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w roku akademickim 

2018/2019 w rozbiciu na kierunki studiów. 

Kierunek 

Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku 

Ogółem  

Umowa o pracę 

profesor, doktor 

habilitowany 
doktor magister 

zimowy letni zimowy letni zimowy letni 

Budownictwo 25 1 1 5 7 6 5 

Ekonomia II 26 6 5 5 6 3 1 
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Finanse i 

rachunkowość 25 
5 4 6 5 2 3 

Pielęgniarstwo 

I 25 
4 2 6 6 3 4 

Pielęgniarstwo 

II 21 
8 2 3 3 2 3 

Położnictwo 19 1 7 3 6 1 1 

Razem 141 25 21 28 33 17 17 

 

Tabela  30. Liczba nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o zlecenia w roku akademickim 

2018/2019. 

Tytuł/stopień naukowy 
Umowa zlecenia 

semestr zimowy semestr letni 

Profesor, 

doktor  habilitowany 
2 1 

doktor 17 24 

magister/lekarz 82 75 

licencjat 1 1 

Razem 102 101 

 

Tabela  31. Liczba wszystkich nauczycieli, niezależnie od rodzaju zatrudnienia, zatrudnionych na 

poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2018/2019. 

Kierunek 

Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku 

Ogółem  

Umowa o pracę Umowa zlecenia 

profesor, 

doktor 

habilitowany 

doktor magister 

profesor, 

doktor 

habilitowany 

doktor magister 

Budownictwo 22 2 7 5 0 2 6 

Ekonomia II 18 3 5 2 0 3 5 

Finanse i 

rachunkowość 

19 2 5 3 0 4 5 

Pielęgniarstwo 

I 

54 4 5 4 0 7 34 

Pielęgniarstwo 

II 

36 4 3 3 1 6 19 

Położnictwo 14 1 4 1 0 2 6 

Razem 163 16 29 18 1 24 75 

 

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 uczenia się. Dodatkowo, na 

każdym kierunku studiów zatrudnianych jest wielu nauczycieli na podstawie umowy zlecania. Są 

to głównie specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy pracują w przedsiębiorstwach 

i instytucjach związanych z kierunkami studiów, np. personel szpitala, czy kliniki.  Przed 

rozpoczęciem zajęć kierownicy katedr sporządzają obciążenia dydaktyczne na rok akademicki z 

uwzględnieniem merytorycznych kwalifikacji i preferencji nauczycieli. Szczegółowy wykaz 

nauczycieli zaliczonych do minimum kadrowego z określeniem dziedziny i dyscypliny naukowej 

oraz doświadczenia zawodowego znajduje się w Dziale Kadr.  
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Tabela nr 32. Relacja liczby studentów w stosunku do kadry w roku akademickim 2018/2019. 

Kierunek Liczba studentów Liczba nauczycieli Relacja 

Budownictwo 191 22 9 : 1 

Ekonomia II 59 18 4 : 1 

Finanse i rachunkowość 103 19 6 : 1 

Pielęgniarstwo I 421 54 8 : 1 

Pielęgniarstwo II 176 36 5: 1 

Położnictwo 9 14 1 : 2 

Razem 959 163 6 : 1 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że tak niska relacja (kilku studentów na jednego 

nauczyciela) może być bardzo niekorzystna dla uczelni z ekonomicznego punktu widzenia. Na taki 

wynik wpływa duża liczba nauczycieli zatrudnianych na umowę zlecenia. Nauczyciele Ci 

najczęściej mają kilka lub kilkanaście godzin i koszty ich wynagrodzenia  nie są takie wysokie. 

Taka polityka kadrowa ma swoje dobre strony, bo można zatrudniać do każdego przedmiotu 

specjalistę/praktyka, który poprowadzi na wysokim poziomie zajęcia praktyczne. Jednaka ta relacja 

będzie o wiele korzystniejsza w przypadku porównania studentów z nauczycielami zatrudnionymi 

na podstawie umowy o pracę, wówczas wyniesie 15 : 1.  Liczba osób zaliczonych do minimum 

kadrowego jest odpowiednia do liczby studentów. W zależności od kierunku studiów, na jednego 

nauczyciela przypada od  5 do 16 studentów. Tak więc spełniona jest wymagana relacja między 

liczbą studentów, a liczbą osób zaliczonych do minimum kadrowego.  

 

Rozwój i doskonalenie kadry 

 

Władze uczelni przykładają ogromną wagę do rozwoju i doskonalenie kadry dydaktycznej. Ma 

to swój wyraz w różnego rodzaju zachętach oraz całym procesie wspierania i motywowania kadry. 

Taką główną motywacją jest, np. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Uczelnia chce wiązać 

się na stałe z nauczycielami, którzy mają doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy i 

zawodowy. 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. Fakt, że dla większości nauczycieli zatrudnienie w Collegium Mazovia stanowi 

podstawowe miejsce pracy sprzyja wykorzystaniu wiedzy i kwalifikacji nauczycieli w realizacji 

programu kształcenia i zaangażowaniu kadry poza zajęciami dydaktycznymi w życie Uczelni. 

Wspieranie kadry w rozwoju polega, także na tym ,że nauczyciele mają możliwość publikacji 

w wydawnictwie uczelni, prowadzeniu badań naukowych finansowanych ze środków uczelni oraz 

uczestnictwa w konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnię.  

Ewaluacja poziomu satysfakcji nauczycieli ze współpracy z Collegium Mazovia oceniana jest 

na podstawie anonimowej ankiety. Na wypełnienie anonimowych ankiet zgodziło się 56 nauczycieli 

akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenia. Wyniki tych badań 

zaprezentowano w tabeli nr 33.  Szczegółowe wyniki badań oceny uczelni i procesu dydaktycznego  

przez nauczycieli znajdują się w arkuszach badawczych i są do dyspozycji zainteresowanych.  
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Tabela Nr  33:  Ocena wsparcia ze strony uczelni rozwoju naukowego i dydaktycznego. 

Lp. Pytanie 
Odpowiedzi %  

TAK NIE TAK 

1. Czy jest Pan(i) zachęcany/na i motywowany/na przez władze uczelni do 

rozwoju naukowego i dydaktycznego? 15 41 73 

2. Czy uczelnia umożliwia prowadzenie badań naukowych? 16 40 71 

3. Czy Pan(i) ma możliwość udziału w konferencjach naukowych? 25 31 55 

4. Czy Pan(i) ma możliwość publikowania w wydawnictwach CM ISW? 20 36 64 

5. Czy współpraca z uczelnią spełnia Pan(i) oczekiwania? 8 48 86 

Razem 69 196 70 

 

Na pierwsze pytanie, dotyczące zachęcania i motywowania przez władze uczelni do rozwoju 

naukowego i dydaktycznego, 73% ankietowanych odpowiedziało że takie zachęcanie i 

motywowanie odczuwa. Na pytanie, czy uczelnia umożliwia prowadzenie badań naukowych, 

uzyskano tylko 71% odpowiedzi twierdzących.  Należy uznać , że taki wynik nie budzi niepokoju, 

gdyż Collegium Mazovia jest uczelnią zawodową o profilu praktycznym  i nie ma ustawowego 

obowiązku prowadzenia badań naukowych. Stąd także prawdopodobnie  mniejsza aktywność 

wydawnicza uczelni (66% ankietowanych odpowiedziało, że ma możliwość publikowania w 

wydawnictwach wewnętrznych), a jeszcze mniejszy udział w konferencjach (tylko 55% 

ankietowanych odpowiedziała, że ma możliwość udziału w konferencjach naukowych). Bardzo 

optymistyczny wynik uzyskano z odpowiedzi na pytanie, czy współpraca z uczelnią spełnia 

oczekiwania, 86% nauczycieli odpowiedziało twierdząco.  

Ocena kadry dydaktycznej odbywa się kilkuetapowo, tj. na podstawie hospitacji zajęć, ocena 

przez studentów w anonimowych ankietach, ocena okresowa nauczycieli oraz ocena podczas 

badania jakości kształcenia.  Nauczyciele powinni być hospitowani są nie rzadziej niż raz w ciągu 

roku akademickiego przez kierowników katedr, dziekanów i prodziekanów. Hospitacji poddawani 

są nauczyciele akademickich zatrudnionych zarówno na umowę o pracę jak i na podstawie umów 

cywilno-prawnych. Ocena hospitowanych zajęć dokonywana była w protokołach z hospitacji zajęć 

dydaktycznych. Protokoły z hospitacji zajęć dydaktycznych były analizowane przez komisje, pod 

kątem oceny opisowej i uwag przekazywanych hospitowanym. Wyniki tej analizy przedstawiono w 

tabeli nr 34. 

 

Tabela nr 34. Dane na temat przeprowadzonych hospitacji w roku akademickim 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

Łącznie na wszystkich kierunkach  w roku akademickim 2018/2019 przeprowadzono 18 

hospitacji, średnia ocen to 4,83. Biorąc pod uwagę liczbę nauczycieli zatrudnionych na ocenianych 

Kierunek Liczba hospitowanych 
Średnia 

ocen 
Uwagi 

Budownictwo 5 nauczycieli 4,75 1 uwaga 

Finanse i Rachunkowość 2 nauczycieli 5,00 b/u 

Ekonomia II 4 nauczycieli 4,94 2 uwagi 

Pielęgniarstwo I 2 nauczycieli 4,87 b/u 

Pielęgniarstwo II 3 nauczycieli 4,88 3 uwagi 

Położnictwo 2 nauczycieli 4,54 1 uwaga  

Razem 18 nauczycieli 4,83 7 uwag 
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kierunkach, należy stwierdzić, że jest to zdecydowanie za mało. Na wszystkich kierunkach bardzo 

wysoko oceniono jakość prowadzonych zajęć (w przedziale 4,5 do 5,0), najwyżej oceniono na 

kierunku Finanse i rachunkowość (średnia 5,0), a najniżej na kierunku Położnictwo (4,54). Komisja 

stwierdziła, że na kierunku Położnictwo bardzo dobrze przeprowadzono hospitacje.  Dokładnie 

opisywano każdy punkt i w każdym przypadku były konkretne uwagi  merytoryczne do treści zajęć 

oraz techniczne do metodyki.  Na innych kierunkach hospitujący w rubryce „spostrzeżenia 

przekazane hospitującemu” w 95% przypadków przekazywali same pochwały.  To, że nauczyciela 

ocenia się dobrze ma odzwierciedlenie w sześciu kryteriach oceny, gdzie jest miejsce na 

wystawienie oceny pozytywnej. W spostrzeżeniach, chodzi bardziej o uwagi i podpowiedzi, co robi 

źle i jak ma to robić lepiej.  Dlatego przypadki pochwał nauczyciela zamieszczone w tej rubryce 

odnotowano jako brak uwag. Komisja wnioskuje, żeby na formularzu oceny zmienić nazwę tej 

rubryki  na taką, żeby jasno wynikało o co chodzi.  Należy zwrócić uwagę na planowanie 

hospitacji. Stwierdzono, że niektórzy nauczyciele w ciągu ostatnich 2 lat byli hospitowani 

kilkakrotnie (po cztery lub trzy razy), natomiast  inni nie są hospitowani od kilku lat.  Na kierunku 

Budownictwo w ciągu ostatnich 5 lat hospitowano 20  razy, łącznie poddano hospitacji  12 

nauczycieli, co stanowi ok. 25 % z ogółu zatrudnionych na tym kierunku w ostatnich 5 lat.  Jeden 

nauczyciel był hospitowany czterokrotnie, jeden trzykrotnie, dwóch dwukrotnie, a pozostali jeden 

raz. Na kierunku Finanse i rachunkowość  w ciągu ostatnich 5, łącznie poddano hospitacji  11 

nauczycieli. Na kierunku Ekonomia II  w ciągu ostatnich 5, łącznie poddano hospitacji  13 

nauczycieli. Na kierunku Pielęgniarstwo w ciągu ostatnich 5, łącznie poddano hospitacji  24 

nauczycieli. 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni w ramach stosunku pracy podlegają okresowej 

ocenie stosownie do zakresu swoich obowiązków. Dala komisji ds. jakości kształcenia i władz 

uczelni bardzo cenna jest analiza wyników badań ankietowych, przeprowadzanych wśród  

studentów.  W  anonimowych ankietach 429 studentów oceniło 149 nauczycieli akademickich, co 

łącznie daje 63 921 ocen.  Ankieta składała się z dwóch części. W pierwszej części studenci 

oceniali nauczycieli w skali od 2 do 5 w niżej wymienionych siedmiu kategoriach: 

 P1 - Nauczyciel na początku nauki przedmiotu przedstawił program kształcenia, 

zagadnienia, literaturę i sposób weryfikacji efektów uczenia się/zaliczenia. 

 P2 - Przedstawione treści, ich forma  i metody prezentacji były zrozumiałe, zajęcia 

prowadzone były w sposób ciekawy z  emocjonalnym zaangażowaniem nauczyciela. 

 P3 - Studenci mieli możliwość zabierania głosu i zadawania pytań  oraz możliwość 

konsultacji z nauczycielem  

 P4 - Nauczyciel  był obowiązkowy, punktualnie rozpoczynał i kończył zajęcia,  przestrzegał 

ustalonych terminów zaliczeń/egzaminów/wpisów.  

 P5 - Nauczyciela cechowała kultura osobista, poszanowanie godności studentów oraz 

życzliwość z zachowaniem odpowiedniego dystansu i dyscypliny zajęć.  

 P6 - Sposób weryfikacji efektów uczenia się był właściwy, nauczyciel obiektywnie oceniał 

wypowiedzi i prace studenta. 

 P7 - Udało mi się zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymienione w 

efektach kształcenia przedmiotu. 
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Średnia ocen wszystkich  nauczycieli  wyniosła 4,69. Trzeba uznać, że jest to bardzo wysoki 

współczynnik ocen. Ocena nauczycieli na poszczególnych kierunkach jest podobna. Duży procent 

nauczycieli posiada średnią zbliżoną do 5,0. Bardzo mało jest nauczycieli ze średnią poniżej 4,0. 

Zdecydowaną większość wysokich ocen otrzymują młodzi  nauczyciele, którzy na stałe są związani 

z uczelnią. Bardzo wysoko studenci oceniają zajęcia prowadzone przez praktyków. Niewątpliwie na 

tak wysoka ocenę wpływa fakt, że nauczyciele Ci posiadają także ogromną wiedzę praktyczną 

zdobytą poza uczelnią. Wiedzą swą i doświadczeniem zawodowym chętnie dzielą się ze 

studentami, którzy w zamian wysoko ich oceniają.  Wszystkie pytania są istotne z punktu widzenia 

oceny pracy nauczyciela. Nie mniej jednak ze względu na jakość kształcenia, najbardziej interesuje  

nas odpowiedz na pytanie P2 i P7. Cieszy fakt, że w tych kategoriach także jest wysoka średnia 

(4,66 i 4,65).  

W drugiej części ankiety zadano studentom cztery niżej wymienione pytania otwarte: 

 Jakich treści zabrakło w programach ocenianych przedmiotów? 

 Jakie treści były niepotrzebne lub stanowiły powtórzenie z innych zajęć?  

 Z jakich przedmiotów uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje przydadzą ci się  w 

życiu zawodowym? 

 Inne uwagi co do nauczyciela lub przedmiotu. 

 

Na pierwsze pytanie studenci w zależności od kierunku studiów odpowiadali wskazując 

konkretne przedmioty lub treści których im zabrakło. Nie mniej jednak warto zwrócić uwagę na to, 

że na wszystkich kierunkach wskazywano, że brakuje studentom zajęć typowo praktycznych. 

Obszerne zestawienia i analizy z oceny nauczycieli i procesu kształcenia przez studentów w 

anonimowych ankietach zawarto arkuszach badawczych. Opracowane wyniki oceny każdego 

nauczyciela po zakończeniu oceny są przekazane do Działu Kadr w celu zapoznania nauczycieli z 

oceną, oraz umieszczenia w teczkach osobowych. Podsumowując wyniki badań ankietowych, 

należy stwierdzić, że studenci wysoko ocenili naszych nauczycieli. Nie mniej zdarzały się 

przypadki uwag do nauczycieli. Każdy z nauczycieli zapoznaje się z oceną dotyczącą jego osoby. 

Komisja zaleca, żeby w przypadku nauczycieli, u których stwierdzono uzasadnione zarzuty ze 

strony studentów, niską ocenę wystawioną przez wszystkich studentów lub którzy nie dopełniają 

obowiązku zwrotów dzienników albo nie znają zasad oceniania studentów, dziekani przeprowadzali 

rozmowy dyscyplinujące.  

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 4 

Na wszystkich kierunkach spełnione zostały wymagania kadrowe. 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 uczenia się. Dodatkowo, na każdym kierunku studiów zatrudnianych 

jest wielu nauczycieli na podstawie umowy zlecania. Są to głównie specjaliści z dużym 

doświadczeniem zawodowym, którzy prazu ją w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z 

kierunkami studiów, np. personel szpitala, czy kliniki.  Liczba osób zaliczonych do minimum 

kadrowego jest odpowiednia do liczby studentów. W zależności od kierunku studiów, na jednego 

nauczyciela przypada od 5 do 16 studentów. Tak więc spełniona jest wymagana relacja między 

liczbą studentów, a liczbą osób zaliczonych do minimum kadrowego. Władze uczelni przykładają 
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ogromną wagę do rozwoju i doskonalenie kadry dydaktycznej. Ma to swój wyraz w różnego 

rodzaju zachętach oraz całym procesie wspierania i motywowania kadry. Studenci, w anonimowych 

ankietowych, wysoko ocenili nauczycieli. 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Komisja ocenia pozytywnie kadrę prowadzącą proces kształcenia na wszystkich kierunkach 

studiów. Zarówno  jej liczba, dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

oraz kompetencje dają gwarancje prowadzenia kształcenia na wysokim poziomie. Bardzo dobrze 

wygląda także obsada zajęć dydaktycznych kadrowa na poszczególnych kierunkach studiów. 

Władze uczelni wspierają rozwój i doskonalenie kadry dydaktycznej.  Studenci wysoko oceniają 

swoich nauczycieli.  Za mocna stronę należy uznać stosunek liczby nauczycieli akademickich, 

stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku, do liczby studentów na tym kierunku. Na 

jednego nauczyciela przypada, bardzo mała liczba studentów  średnio 15 :1. Słabą stroną są z kolei, 

ujawnione przypadki braku przygotowania dydaktycznego i metodycznego przez niektórych 

nauczycieli zatrudnionych na umowę zlecenia. Nauczyciele Ci są świetnymi fachowcami w swoim 

zawodzie, ale nie zawsze sobie radzą ze skomplikowaną machiną dydaktyczną. Stąd konieczność 

objęcia ich dodatkowa opieką, np. przeprowadzenia szkoleń. W przyszłości należy dążyć do tego, 

żeby ankietowanie nauczycieli odbywało się poprzez wirtualny dziekanat. Chodzi nie tylko o 

wdrożenie ankietowania elektronicznego ale także o to, żeby student miał więcej czasu i 

anonimowości. Obecnie ankiety rozdawane i zbierane są na zajęciach dydaktycznych, studenci 

siedzą obok siebie, jakie oceny i uwagi wstawia kolego. Ponadto mają ograniczony czas, w efekcie 

jest wiele ankiet, w których dla wszystkich nauczycieli wystawiono same piątki, albo same czwórki, 

niezależnie jaki przedmiot, i jakie kryterium oceny. Nie było także czasu na wstawianie własnych 

wniosków, uwag, czy postulatów.   

Dobre praktyki 

 Bardzo duży procent kadry z doświadczeniem zawodowym zdobytym poza uczelnią. 

 Bardzo dobre relacje kadra – student (stąd wysoka ocena nauczycieli przez studentów). 

Zalecenia 

 Prowadzić szkolenia nauczycieli pod kątem wypełniania obowiązków dydaktycznych, 

wymagań prawnych, obowiązujących w szkolnictwie wyższym oraz metodyki prowadzenia 

zajęć dydaktycznych. 

 Wymagać i kontrolować aktualizowanie sylabusów oraz prowadzenie dzienników zajęć 

dydaktycznych. 

 Zwracać uwagę na właściwe dokumentowanie weryfikacji efektów uczenia się i obowiązek 

składania prac zaliczeniowych.  

 W przypadku nauczycieli, u których stwierdzono uzasadnione zarzuty ze strony studentów, 

niską ocenę wystawioną przez wszystkich studentów lub którzy nie dopełniają obowiązku 

zwrotów dzienników, nie znają zasad oceniania studentów albo nie dokumentują sposobu 

weryfikacji efektów uczenia się, dziekani przeprowadzą rozmowy dyscyplinujące.  
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Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie 

kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 5 

Uczelnia posiada podpisanych wiele umów o współpracę z instytucjami publicznymi 

(administracja rządowa i samorządowa, zakłady lecznicze) oraz podmiotami gospodarczymi 

(przedsiębiorstwa o różnej wielkości). Na podstawie tych umów, nasi studenci mogą odbywać 

praktyki w tych podmiotach, mogą jeździć na tzw. wyjazdy studyjne. Specjaliści z tych podmiotów 

prowadzą zajęcia praktyczne z naszymi studentami oraz biorą udział przy tworzeniu koncepcji i 

programów kształcenia. 

W roku akademickim 2018/2019 zostały podpisane następujące nowe umowy: 

 1 października 2018 r. z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach oraz dwa 

prywatne zakłady z braczy budowlanej w celu prowadzenia praktyk zawodowych. 

 17 października 2018 roku z PGE Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednym z 

celów współpracy jest podjęcie rozmów w zakresie zaangażowania PGE Ventures do II 

edycji Forum oraz organizacji warsztatów z przedsiębiorczości w ramach biznesowej 

aktywizacji studentów Collegium Mazovia. 

 26 marca 2019 r. z NZOZ „Gałczyński i wspólnicy”  spółka jawna w Siedlcach w celu 

prowadzenia praktyk zawodowych. 

 7  maja 2019 r. z DaVita sp. z o. o. we Wrocławiu, Stacja Dializ w Siedlcach w celu 

prowadzenia praktyk zawodowych. 

 22 lipca 2019 r. z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach na prowadzenie 

jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia. 

 

Rektor Uczelni wchodzi w skład Siedleckiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Siedlce, 

jest też członkiem Powiatowej rady Rynku Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach. 

Uczelnia jest członkiem Wschodniej Izby Gospodarczej. Z inicjatywy Uczelni utworzono Radę 

Konsultacyjną, w skład której wchodzi 21 przedstawicieli lokalnego biznesu, Są to najczęściej 

szefowie dużych firm z którymi uczelnia współpracuje w zakresie praktyk zawodowych.  Rada 

odgrywa ważną rolę w pracach nad przygotowaniem koncepcji i programu kształcenia oraz podczas 

doskonalenia efektów uczenia się.  

W dotychczasowym okresie funkcjonowania Collegium Mazovia wypracowała bardzo dobre 

relacje z otoczeniem. W ramach działań promujących rozwój lokalnego społeczeństwa 

obywatelskiego Uczelnia wspiera organizacyjnie i materialnie wiele inicjatyw o charakterze 

społecznym, organizuje szkolenia, konferencje i otwarte seminaria dla nauczycieli akademickich, 

studentów, absolwentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także mieszkańców Siedlec.  

W omawianym okresie zorganizowano następujące seminaria i konferencje: 

 „Wzmocnienie murów, słupów, nadproży” (20 października 2018 r.). 

 „Od kontraktu do odbioru obiektu budowlanego” (20 października 2018 r.). 

 „Analityczno-punktowa metoda wartościowania pracy” (20 października 2018 r.). 

 „Mechanika budowli” (22 października 2017 r.). 
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Przykładem współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym są projekty edukacyjne 

skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalych. Od 2009 r. Collegium Mazovia sprawuje 

patronat naukowy oraz współorganizuje Olimpiadę Wiedzy Technicznej (OWT).  Organizatorem 

Olimpiady  jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Nauczyciele akademiccy 

Collegium Mazovia sprawują patronat naukowy a II etap Olimpiady rozgrywany jest w murach 

Uczelni.  

Innym przykładem aktywności Uczelni jest organizowany od wielu lat Regionalny Konkurs 

Wiedzy Ekonomicznej, który obecnie nieco zmienił formę i nazwę na: Forum Młodych – 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. W omawianym roku akademickim, 700 uczniów z 22 szkół 

ponadpodstawowych naszego regionu, przystąpiło do rywalizacji w dwóch kategoriach: 

 Przedsięwzięcia Biznesowego oraz Przedsięwzięcia Społecznego. Przedsięwzięcie to 

popularyzujące wiedzę ekonomiczną wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na trwałe wpisało 

się w kalendarz imprez edukacyjnych naszego regionu. Celem Konkursu jest popularyzacja zasad 

gospodarki rynkowej oraz zapoznanie uczestników z mechanizmem funkcjonowania rynku 

kapitałowego i finansowego.   

Przykładem dobrej współpracy Uczelni i przedsiębiorców są wspólne prace badawczo-

rozwojowe B+R, m.in.: opracowanie linii do projektowania i wykonania form do produkcji nowych 

modeli gipsowych trójwymiarowych: opracowanie technologii nowoczesnego Panelu 3D, czy 

Opracowanie technologii produkcji wibrowanych elementów betonowych. 

Odbywają się także spotkania studentów z praktykami. Na jednym z takich spotkań dr inż. Rafał 

Anyszka przedstawił krótką charakterystykę kompozytów ceramizujących, mechanizmy 

ceramizacji oraz przykłady ich obecnych i perspektywicznych zastosowań. Zwieńczeniem 

spotkania była dyskusja o wadach i zaletach ze stosowania innowacyjnych materiałów 

kompozytowych w nowoczesnym budownictwie. W omawianym okresie odbyło się także spotkanie 

z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i 

Położnych Regionu Siedleckiego. Inicjatorem i organizatorem spotkania było Koło Naukowe 

Studentów Pielęgniarstwa. 

W dniu 24.01.2019 r. odbyła się konferencja  „Razem dla zdrowia” - poświęcona roli 

samorządu lokalnego w opiece zdrowotnej. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem 

objęli: Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Senator RP Waldemar Kraska oraz Marszałek 

Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Konferencja została zorganizowana przez Centrum 

Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. przy współudziale Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej, Instytutu Ochrony Zdrowia, Wschodniej Izby Gospodarczej oraz Fundacji Świętych 

Joachima i Anny. 

 W dniu 11 grudnia odbyła się konferencja „Finanse przedsiębiorstwa, finanse przedsiębiorcy, 

finanse osobiste – jak to pogodzić?” , zorganizowana wspólne ze Wschodnią Izba Gospodarczą. 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Uczelnia prowadzi współpracę  z instytucjami gospodarczymi, które mają wpływu na program 

kształcenia i doskonalenie efektów uczenia się. Słaba stroną jest brak współpracy z instytucjami 

badawczo-rozwojowymi. Warto także pokusić się o prowadzenie badań dla podmiotów 

gospodarczych, np. z wykorzystaniem środków unijnych. 
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Dobre praktyki 

Zatrudnianie nauczycieli z otoczenia społeczno-gospodarczego do prowadzenia zajęć praktycznych 

oraz wykorzystywanie ich do opracowania programów kształcenia oraz doskonalenia efektów 

uczenia się. 

Zalecenia 

Wzmocnić współpracę  z instytucjami społeczno-gospodarczymi pod kątem tworzenia wspólnych 

projektów badawczo-rozwojowych. 

Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 6 

Uczelnia podpisała wiele porozumień z uczelniami w innych krajach.  W roku akademickim 

2018/2019 kontynuowano działania związane z wymianą międzynarodową w ramach programu 

Erasmus+. W czerwcu 2018 roku władze Collegium Mazovia podpisały umowę finansową KA103-

2018 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Erasmus +. Przyznane 

środki finansowe pozwoliły zarówno studentom jak i pracownikom korzystać z efektów 

umiędzynarodowienia procesu kształcenia. W roku akademickim 2018/2019 z Programu 

skorzystało pięciu pracowników Collegium Mazovia wyjeżdżających na wyjazdy szkoleniowe do 

instytucji zagranicznych. W roku akademickim 2018/2019 została również podpisana nowa umowa 

finansowa KA103-2019 na nową perspektywę 2019/2021. W roku akademickim 2018/2019 

Collegium Mazovia poszerzyło współpracę międzynarodową o kolejną uczelnie partnerską w 

Bułgarii. Koniec roku akademickiego 2018/2019 to czas intensywnych prac związanych z promocją 

programu Erasmus+ wśród społeczności akademickiej, nowymi możliwościami oraz poszerzeniem 

współpracy międzynarodowej o kolejne uczelnie partnerskie. Ponadto w pracach mających na celu 

określenie programu studiów wykorzystano wzorce  międzynarodowe, a szczegółowe rozwiązania 

przyjęte z międzynarodowych wzorców zawarto w programach kształcenia. W uczelni kształci się 

85 obcokrajowców.  

W dniu 25 czerwca Uczelnia gościła grupę przedstawicieli Ayiti College z Haiti. Uczniowie 

zapoznali się z najnowszą ofertą edukacyjną, dowiedzieli się o nowych, a także unikatowych 

kierunkach studiów. Podczas zwiedzania kampusu młodzież zobaczyła jak wygląda Biblioteka CM, 

Laboratoria Budowlane, nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, Laboratorium 

Metod Profilaktycznych Fizjoterapii oraz wiele innych pracowni będących na wyposażeniu uczelni. 

Była to pierwsza wizyta kandydatów z Ameryki Środkowej. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie 

naszą Uczelnią wśród kandydatów zagranicznych. Dzięki takim inicjatywom goście z zagranicy, po 

powrocie do swoich krajów, mogą zachęcać znajomych do wybierania Collegium Mazovia. 

W dniach 8 – 12 października 2018 r. pracownicy Collegium Mazovia gościli w Riga 

Medical College of the University of Latvia, z którym Collegium Mazovia podpisała umowę w 

ramach Programu Erasmus+. Kilka miesięcy później, w ramach rewizyty, Uczelnia gościła 

studentów kierunków medycznych z Riga Medical College of the University of Latvia, Koło 

Naukowe Studentów Pielęgniarstwa przedstawiło swoją działalność. Była to doskonała okazja do 
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poszerzenia wiedzy na temat instytucji partnerskiej, poznania działalności studentów Collegium 

Mazovia oraz uzyskania odpowiedzi na pytania związane z pobytem na stypendium. 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Uczelnia  współpracuje z uczelniami zagranicznymi i wykorzystuje wzorce  międzynarodowe, 

przy projektowaniu programów studiów. Na uczelni studiują obcokrajowcy, prowadzona jest 

międzynarodowa wymiana studentów i nauczycieli. Współpraca ta mogłaby być bardziej owocna. 

Jednak trzeba zrozumieć, że specyfika uczelni (większość studentów na studiach niestacjonarnych, 

posiadających zatrudnienie) nie pozwala na zwiększenie wymiany międzynarodowej. Wiąże się to z 

tym, że studenci nie mogą sobie pozwolić na bezpłatny półroczny urlop, stąd głównie wyjazdy na 

praktyki zawodowe, które trwają zdecydowanie krócej.  

Dobre praktyki 

Współpraca z uczelniami zagranicznymi w ramach programu ERASMUS+. 

Zalecenia 

Zachęcać studentów i nauczycieli do korzystania z wymiany międzynarodowej.  

 

Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

7.1. Infrastruktura dydaktyczna oraz wykorzystywana w praktycznym przygotowaniu 

zawodowym 

Uczelnia dysponuje lokalami zapewniającymi odpowiednie warunki do kształcenia na 

wszystkich prowadzonych kierunkach studiów. Ogółem 9373 m² powierzchni użytkowej pomieścić 

może blisko 2 tys. studentów. Na tę powierzchnię składa się kompleks dwóch budynków 

dydaktycznych, które mieszczą się w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 161. 

Tabela 35. Infrastruktura uczelni z podziałem na pomieszczenia dydaktyczne. 

Budynek 

Powierzchnia 

budynku 

ogółem 

Rodzaj pomieszczenia 
Liczba sal 

dydaktycznych 

Liczba 

miejsc 

ogółem 

A 18163 m² 

Sale wykładowe 5 607 

Sale ćwiczeniowe 5 208 

Pracownie specjalistyczne 
Pracownie 5 159 

Laboratoria 8 200 

Monoprofilowe Centrum Symulacji 

Medycznej 6 80 

Pracownie umiejętności pielęgniarskich 4 42 

Pracownie umiejętności położniczych 1 8 



47 

 

Pracownie informatyczne 2 45 

Pracownie nauki języków obcych 1 50 

Sala ćwiczeń 1 12 

Sala gimnastyczna 1 12 

B  1198 m² 
Sale wykładowe 1 126 

Sale ćwiczeniowe 13 363 

Razem 19361 m²   53 1912 

 

Głównym obiektem Uczelni jest budynek A o powierzchni użytkowej aktualnie  

8175 m². Mieści się w nim 5 sal wykładowych z 607 miejscami, 5 sal ćwiczeniowych  

(208 miejsc), 2 pracownie informatyczne (45 miejsc), pracownie specjalistyczne, w tym: pracownia 

geologii i geodezji, pracownia anatomii i fizjologii, pracownia biologii oraz laboratoria: 3 

laboratoria budowlane, laboratorium fizyczne, laboratorium chemiczne oraz laboratoria metod 

profilaktycznych fizjoterapii. W budynku A znajduje się biblioteka wraz  

z czytelnią mieszczącą 12 stanowisk komputerowych i 58 miejsc do samodzielnej pracy dla 

studentów. 

Budynek A ma cztery kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie o łącznej powierzchni  

18 163 m². Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada 2 

windy oraz platformę schodową. Na terenie Uczelni znajdują się 4 toalety dla osób 

niepełnosprawnych. 

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

odpowiednie atesty oraz certyfikaty. Wszystkie stanowiska pracy w Uczelni są skomputeryzowane i 

połączone w sieć. Wyposażenie komputerowe Uczelni jest nowoczesne. 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 Internet – WiFi. 

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

poprzez zainstalowanie sygnału WiFi, także poza zajęciami dydaktycznymi dla realizacji 

samokształcenia. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i reagując na zgłaszane zapotrzebowania przez 

studentów oraz wykładowców instalowane są programy informatyczne oraz urządzenia dodatkowe, 

np.: skanery, drukarki niezbędne do procesu kształcenia i rozwoju ogólnego studentów. Wszyscy 

chętni mogą z powyższych rozwiązań korzystać w pracowniach komputerowych podczas zajęć 

dydaktycznych, w bibliotece na 12 komputerach oraz na stanowiskach komputerowych 

usytuowanych na korytarzach Uczelni (w weekendy i w tygodniu).  

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

(Dziekanat), 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. 
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Przy budynku A znajduje się parking o utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej 

mieszczący 188 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsca dla osób 

niepełnosprawnych. W części piwnicy utworzono podziemny parking na 15 miejsc postojowych. 

Dodatkowo w czasie zjazdów, studenci mogą korzystać z parkingu znajdującego się przy ul. 

Sokołowskiej 172 będącego własnością Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach. 

Uczelnia oprócz budynku A posiada budynek oznaczony literą B o powierzchni 1198 m², w 

którym mieści się sala wykładowa (126 miejsc) oraz 13 sal ćwiczeniowych  

(363 miejsc). Od maja 2010 do sierpnia 2019 roku budynek ten był wynajmowany na potrzeby IV 

Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Obecnie w 

budynku trwają prace remontowe i po ich zakończeniu będzie on przeznaczony na cele 

dydaktyczne. Szczegółowe zestawienia wyposażenia sal przedstawiają poniższe tabele nr 36 i 37. 

 

Tabela nr 36. Wyposażenie w pomoce naukowe pomieszczeń dydaktycznych budynku A: 

Budynek A 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Numer 
Liczba 

miejsc 

Wyposażenie multimedialne 

rzutnik 

pisma 
wideoprojektor nagłośnienie komputer Wi-Fi 

1 Sala ćwiczeniowa A0-021 34  x  x  

2 
Laboratorium wytrzymałości 

materiałów 
A0-022 54  x  x  

3 Laboratorium geotechniki A0-025 29  x  x  

4 
Laboratorium materiałów 

budowlanych 
A0-027 25  x  x  

5 Sala wykładowa A1-007 137  x x x x 

6 
Laboratorium fizjoterapii 1-

pokój masażu 
L104 12      

7 
Laboratorium fizjoterapii 2-

pokój fizykoterapii 
L105 12      

8 
Laboratorium fizjoterapii 3-

pokój masażu 
L106 12      

9 Sala ćwiczeń L124 12      

10 Sala gimnastyczna L125 12      

11 Pracownia fizykoterapii - DKF L131 15      

12 Laboratorium chemiczne A2-013 32     x 

13 Pracownia komputerowa A2-014 30  x x x x 

14 Pracownia geologii A2-015 36     x 

15 Pracownia geodezji A2-016 36     x 

16 Laboratorium fizyczne A2-017 24     x 

17 Pracownia komputerowa A2-020 15  x  x x 

18 Sala ćwiczeniowa A2-021 18  x  x x 

19 Sala ćwiczeniowa A2-022 36  x  x x 

20 Sala ćwiczeniowa A2-023 20  x  x x 

21 
Pracownia umiejętności 

pielęgniarskich IV 
A3-007 12  x  x x 

22 Pracownia anatomii i fizjologii A3-010 40 x x   x 

23 Pracownia biologii A3-013 32 x x   x 

24 Sala wykładowa A3-014 142  x x x x 

25 Sala wykładowa A3-015 142 x x x x x 



49 

 

 

Tabela nr 37. Wyposażenie w pomoce naukowe pomieszczeń dydaktycznych budynku B: 

 

 

 

 

26 Sala wykładowa A3-016 70  x x x x 

27 Pracownia języków obcych A3-018 50  x   x 

28 Sala ćwiczeniowa A3-020 50  x  x x 

29 Sala ćwiczeniowa A3-021 50  x  x x 

30 
Sala pielęgniarstwa wysokiej 

wierności 
S4-006 24     x 

31 

Sala symulacji ALS/BLS / 

Pracownia umiejętności 

pielęgniarskich I 

S4-007 8  x  x x 

32 

Sala egzaminacyjna OSCE / 

Pracownia umiejętności 

położniczych 

S4-008 8     x 

33 
Pracownia umiejętności 

pielęgniarskich II 
A4-007B 12  x  x x 

34 
Pracownia umiejętności 

pielęgniarskich III 
A4-008 12  x  x x 

35 
Sala do ćwiczeń umiejętności 

pielęgniarskich 
S4-009 16     x 

36 

Sala umiejętności technicznych 

/ Pracownia umiejętności 

pielęgniarskich IV 

S4-010 8     x 

37 Sala wykładowa A4-023 116  x x x x 

38 Sala debriefingu S4-011 8  x   x 

39 Sala debriefingu S4-012 8  x   x 

Budynek B 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Numer 
Liczba 

miejsc 

Wyposażenie multimedialne 

rzutnik 

pisma 
wideoprojektor nagłośnienie komputer Wi-Fi 

1. Sala wykładowa B 101A 126  x x x   

2. Sala ćwiczeniowa B 110 16      

3. Sala ćwiczeniowa B 201A 30        

4. Sala ćwiczeniowa B 201B 30        

5. Sala ćwiczeniowa B 202A 30           

6. Sala ćwiczeniowa B 205 16           

7. Sala ćwiczeniowa B 206B 36           

8. Sala ćwiczeniowa B 207B 32           

9. Sala ćwiczeniowa B 301A 32           

10. Sala ćwiczeniowa B 301B 34          

11. Sala ćwiczeniowa B 302A 16           

12. Sala ćwiczeniowa B 305B 27           

13. Sala ćwiczeniowa B 306B 32           

14. Sala ćwiczeniowa B 307B 32      
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7.2. Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

 

BIBLIOTEKA Collegium Mazovia jako jednostka organizacyjna Uczelni tworzy podstawę 

prac naukowych, dydaktycznych i usługowych, stanowi ona ważne ogniwo systemu biblioteczno-

informacyjnego. Z należytą starannością wykonywane są czynności takie jak: opracowywanie, 

selekcjonowanie, konserwowanie, przechowywanie, oraz udostępnianie zbiorów biblioteki. W 

planach rozwoju szkoły wyższej uwzględniane są coraz większe potrzeby czytelników, dlatego też 

systematycznie zwiększa się księgozbiór biblioteki. 

Biblioteka mieści się w budynku A Uczelni na poziomie pięter oznaczonym jako A2. 

Wyodrębnione są w niej trzy pomieszczenia: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn. W planach 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach przewidziane są działania, mające 

na celu podniesienie komfortu korzystania z biblioteki. 

O intensywności rozwoju Uczelni świadczy również zasób biblioteczny, są to głównie książki 

wydawnictw naukowych, wydane po 2000 roku głównie w języku polskim, urozmaicone literaturą 

obcojęzyczną, w językach: angielskim, francuskim, rosyjskim czy niemieckim. Obecnie 

księgozbiór obejmuje: 

 26 508 książki,  

 16 dokumentów w postaci kaset magnetofonowych i video, 

 146 dokumentów w postaci elektronicznej (CD), 

 56 broszury 

 99 tytułów czasopism bieżących i archiwalnych.  

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

wymaganiom edukacyjnym studentów i pracowników naukowych. Zakres tematyczny dokumentów 

jest zgodny z profilem Uczelni, odpowiada prowadzonym kierunkom kształcenia zgodnie z 

piśmiennictwem zalecanym w sylabusach przedmiotów, wzbogacany jest również o dziedziny 

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

architektury krajobrazu, bankowości, budownictwa, etyki, finansów, historii gospodarczej, 

informatyki, matematyki, medycyny, nieruchomości, pielęgniarstwa, podatków, polityki społecznej, 

postępowania administracyjnego, prawa (tj. wstępu do prawoznawstwa, prawa rodzinnego, prawa 

gospodarczego, prawa handlowego, prawa administracyjnego, konstytucyjnego, cywilnego, 

celnego, dewizowego, rzeczowego, międzynarodowego, karnego skarbowego, prawa autorskiego 

itp.), rachunkowości, samorządu terytorialnego, ekonomii, socjologii, statystyki, ubezpieczeń, Unii 

Europejskiej, ustrojów państwowych, zarządzania, zdrowia publicznego. 

Umożliwiony jest Internetowy, a także telefoniczny kontakt z pracownikami biblioteki w celu 

zamawiania książek do wypożyczenia, bądź ich rezerwacji, zgłaszania publikacji do zakupu, 

prolongowania publikacji oraz udzielania wszelkich informacji bibliotecznych. 

Biblioteka Collegium Mazovia jest skomputeryzowana przy wykorzystaniu najnowszej wersji 

programu SOWA2/MARC21. Jest on systematycznie modernizowany i obecnie w sposób 

nieograniczony ułatwia wyszukiwanie informacji zawartych w całym opisie bibliograficznym. 

Studentom niepełnosprawnym ułatwia się dostęp do wiedzy zdalnie, poprzez IBUK Libra platformę 

on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Dostęp do platformy 

IBUK możliwy jest na dwa sposoby: bez logowania się z wszystkich komputerów w sieci 

uczelnianej oraz z komputerów domowych. 



51 

 

Posiadane zasoby biblioteczne kupowane na potrzeby kierunku budownictwo są bogate 

i różnorodne. Polityka gromadzenia księgozbioru dostosowana jest do kierunków rozwoju Uczelni. 

W pierwszej kolejności są dokonywane zakupy książek wskazanych w programach nauczania 

poszczególnych przedmiotów jest to literatura niezbędna do wykorzystywania w procesie 

kształcenia. Pracownicy Biblioteki Collegium Mazovia uwzględniają przy kompletowaniu 

księgozbioru indywidualne zgłoszenia studentów i pracowników dotyczące zakupu książek. 

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

zbiory udostępniają: Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach oraz Biblioteka Publiczna z filiami zlokalizowanymi we wszystkich 

dzielnicach miasta. Również Biblioteka Collegium Mazovia jest otwarta dla osób niezwiązanych z 

samą Uczelnią, dzięki czemu wszystkie osoby zainteresowane naszymi zbiorami mogą stać się jej 

czytelnikami. 

CZYTELNIA  - czytelnicy Biblioteki Collegium Mazovia mają w czytelni dostęp do około 50 

miejsc siedzących do pracy indywidualnej, z możliwością pracy w grupach i z dostępem do 

komputerów również do odpoczynku np. podczas przerw. 

Czytelnia Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach obecnie posiada 7 

stanowisk komputerowych w tym 6 niedawno wymienionych na nowe, 3 z nich dostosowane są do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowiska te posiadają swobodny dostęp do katalogu 

bibliotecznego, elektronicznych baz danych, Internetu oraz możliwość używania programów 

niezbędnych dla procesu dydaktycznego. Wyodrębnione są 2 stanowiska do podłączenia laptopa 

przewodem sieciowym i miejsca do pracy z książkami i czasopismami. Studenci korzystający 

z biblioteki mają możliwość podłączenia się do sieci WiFi oraz drukowania i skanowania 

potrzebnych materiałów dydaktycznych.  

Czytelnikom Biblioteki Collegium Mazovia wykupiono i umożliwiono dostęp do platformy 

IBUK Libra zbioru elektronicznych publikacji renomowanych polskich wydawnictw. Stała 

współpraca z wydawnictwami daje studentom możliwość dostępu do serwisu LEX i GOFIN. 

Umożliwiono dostęp do elektronicznych źródeł informacji m.in. baz w ramach: Wirtualnej 

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

Biblioteki Inżyniera, BazTol, DOAJ. Te elektroniczne źródła są ogromną bazą wiedzy w języku 

polskim i obcych. Uzupełniają tradycyjne wydawnictwa o najświeższe zdobycze naukowe. 

Opracowany został własny system udostępniania prac licencjackich w wersji elektronicznej, 

chroniący odpowiednio prawa dostępu i możliwość kopiowania prac dyplomowych, obronionych w 

Collegium Mazovia. System ten jest przygotowany do uruchomienia oprogramowania 

zapobiegającego plagiatom i obejmuje część prac dyplomowych, jakie powstały w Uczelni.  

 

7.3. Rozwój i doskonalenie infrastruktury 

 

Założyciel i władze uczelni dokładają wielu starań, aby infrastruktura dydaktyczna stawała się 

coraz b Ważnym aspektem oceny infrastruktury bardziej nowoczesna i była dostosowana do 

specyficznych potrzeb każdego kierunku studiów.  

Bardzo ważnym aspektem oceny infrastruktury jest opinia nauczycieli wyrażona w 

anonimowych ankietach. W ramach oceny jakości kształcenia prowadzone były również badania 

wśród  nauczycieli akademickich. Nauczycieli pytano o: zasady planowania obciążeń 
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dydaktycznych, organizację roku akademickiego, oceny rozkładu zajęć, pracę poszczególnych 

działów, bazę dydaktyczną i bibliotekę oraz o zagadnienia związane z procesem kształcenia.  

Ankietowani to grupa 57 nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

i umowę zlecenia. W  Tabeli nr 38 przedstawiono rozkład ankietowanych w podziale na kierunki 

studiów i rodzaj umowy o pracę, a w tabeli nr 39 wyniki oceny. 

 

Tabela nr 38: Nauczyciele uczestniczący w anonimowej ankiecie dotyczącej oceny uczelni w roku 

akademickim 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 39.  Wyniki oceny uczelni przez nauczycieli.  

Kierunek studiów 
Rodzaj zatrudnienia 

Umowa o prace Umowa zlecenia Ogółem 

Budownictwo 7 3 10 

Ekonomia II 1 0 1 

Finanse i rachunkowość 6 2 8 

Fizjoterapia 3 1 4 

Pielęgniarstwo 17 16 33 

Ratownictwo medyczne 0 1 1 

Razem 34 23 57 

Lp. Pytanie 
Średnia 

ocen 
Co można wyróżnić 

Czego zabrakło, co 

wymaga zmian? 

1 2 3 4 5 

1. Jak Pan(i) ocenia 

sposób i zasady 

planowania 

obciążeń 

dydaktycznych? 
4,51 

Życzliwość, dobre planowanie.   

Dostosowanie rozkłady zajęć 

do możliwości nauczycieli, 

poprzez wcześniejsze 

uzgadnianie wolnych 

terminów. 

Powiadamianie o zmianach 

rozkładów. 

Zbyt mała liczba godzin 

przedmiotów kierunkowych, 

a zbyt dużo społecznych. 

Wykazu umiejętności jakie 

student ma nabyć. 

Studenci nie powinni mieć 

okienek 

2. Jak Pan(i) ocenia 

organizację roku 

akademickiego 

(terminy zjazdów, 

ferii, sesji egz. itd.) 
4,58 

Brak uwag Nie powinno być zjazdów w 

tzw. długie weekendy oraz 

przed świętami BN lub 

Wielkanocy. 

Wakacje powinny być 

wolne od zajęć. 

Nie mogą zajęcia pokrywać 

się z wyborami.  

3. Jak Pan(i) ocenia 

rozkłady zajęć?  

 

4,44 

Bardzo dobry rozkład zajęć, 

dobre planowanie, brak 

okienek, możliwość zmiany 

terminów zajęć. 

Planowanie wykładów przed 

praktycznymi. 

Realizacja zajęć w postaci 

bloków tematycznych. 

Sale wykładowe nie 

powinny zmieniać się w 

trakcie semestru,  zbyt 

częste zmiany rozkładów (w 

trakcie semestru). Za duża 

ilość okienek, czasami jedne 

zajęcia rano a drugie 

dopiero wieczorem.  

Planowanie zajęć do 

późnych godzin 

wieczornych dla kadry 

dojeżdżającej. 
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Planować tak, żeby 

nauczyciel nie musiał co 

przerwa zmieniać sali, w 

ciągu 5 minut nie jest w 

stanie zmieniać pięter, 

pobierać kluczy, podłączyć 

multimedia, dzieje się to ze 

szkodą dla studentów. 

Rozkłady są nieczytelne i 

trzeba je sprawdzać przed 

każdym zjazdem, częste 

zmiany.  

4. Jak Pan(i) ocenia 

wyposażenie sal w 

pomoce 

dydaktyczne? 

4,47 

Sale wyposażone w komputery, 

rzutniki, nagłośnienie, tablice, 

ekrany oraz dostęp do 

internetu. Sale czyste i zawsze 

przygotowane, wszystko 

sprawne.  

Niektóre sale mało 

przewiewne, czuje się 

duszność, otwarcie okien 

nie pomaga. Sprzęt 

informatyczny bardzo starej 

generacji i występują 

trudności z uruchomieniem. 

Brak rolet i nie ma 

możliwości korzystania z 

rzutników, bo promienie 

słoneczne padają na ekran.  

Potrzebne tablice 

multimedialne. Brak 

nagłośnienia do 

komputerów, trudności ze 

ścieraniem tablic. 

5. Jak Pan(i) ocenia 

warunki lokalowe? 
4,47 

Duże, czyste  i dobrze 

wyposażone sale. Dużo miejsc 

parkingowych, na miejscu xero 

i bar 

Brak klimatyzacji i 

wentylacji, brak 

zaciemnienia i dlatego 

niewidoczne prezentacje 

6. Jak Pan(i) ocenia 

zasoby biblioteki i 

czytelni?  

4,31 

Dobry dostęp do 

podstawowego piśmiennictwa, 

duży zbiór katalogowy, dobrze 

wyposażona, przestronna 

czytelnia 

w przypadku w Wydziału 

Nauki o Zdrowiu 

rozszerzenie dostępu do 

PUBMED.  Można ożywić 

biblioteczne spotkania z 

autorami ciekawych 

książek. Konsultowanie z 

wykładowcami potrzeb 

zakupu książek i czasopism. 

mało czasopism i tytułów 

7. Jak Pan(i) ocenia 

zasady i procedury 

zapewniania i 

doskonalenia 

jakości kształcenia  

w CM ISW? 

4,47 

Bardzo wnikliwa ocena jakości 

kształcenia, szczegółowy raport 

na Senacie; Jasno określone 

zasady i konsekwencja w ich 

przestrzeganiu; Szczegółowe 

badania jakości kształcenia 

Dodatkowe konsultacje dla 

studentów zwłaszcza przed 

sesją egzaminacyjną: 

Wprowadzić ankietowanie 

elektroniczne, papiery to już 

nie ta epoka; 

8. Jak Pan(i) ocenia 

pracę administracji i 

obsługi Uczelni:  
4,59 

Najwięcej pochwał było pod 

adresem Pani Moniki 

Żelazowskiej, ale chwalono 

także pracę Dziekanatu i Działu 

Promocji oraz wiele ciepłych 

słów pod adresem wszystkich 

Proszono o ograniczenie 

„papirologii” i ukłon w 

stronę dokumentacji 

elektronicznej 9. Dział Dydaktyki 4,72 

10. Dziekanat 4,70 

11. Rektorat 4,70 
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 Analizując wyniki oceny nauczycieli dokonanych w kwestionariuszu ankiety stwierdzić należy, 

że większość ocen w skali od 2 do 5 była ocenami bardzo dobrymi, a średnia wyniosła ok. 4,5 co 

należy uznać za ocenę wysoką.  Niektóre z wyżej wymienionych zagadnień były ocenione na ocenę 

dobrą. Brak było ocen dostatecznych i niedostatecznych.  W pierwszej części ankiety zadano 7 

pytań dotyczących procesu dydaktycznego.  Pierwsze pytanie dotyczyło oceny planowania 

obciążeń dydaktycznych. Średnia uzyskanych ocen wyniosła  4,51. Organizację roku 

akademickiego oceniono na 4,58: rozkład zajęć na 4,44;  wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne 

oceniono 4,45; warunki lokalowe 4,47; jakość kształcenia Ne 4,47 i najniżej bibliotekę na 4,31. 

Szczegółowe uwagi do poszczególnych pytań zamieszczono w kolumnie 4, w której wskazano co 

lub kogo można wyróżnić oraz w kolumnie 5, w której wskazywano czego zabrakło albo co należy 

zmienić. Uwagi te są bardzo cenne zostaną przekazane kierownikom poszczególnych działów z 

zaleceniem naprawienia niedociągnięć. Wielu ankietowanych wyróżniało uczelnię za czystość i 

porządek. Na pytanie kogo i za co można wyróżnić, ankietowani wskazywali konkretne osoby z 

działu dydaktyki oraz dziekanatu.  

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 7 

 

Uczelnia dysponuje dużą bazy dydaktyczną przygotowaną do kształcenia na prowadzonych 

kierunkach studiów z uwzględnieniem praktycznego profilu kształcenia. Baza ta umożliwia 

studentom praktyczne przygotowanie zawodowym, zapewniające osiągnięcie kompetencji 

zawodowych w warunkach właściwych dla zakresu działalności zawodowej. Na uczelni 

zapewniony jest dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu). Uczelnia 

stworzyła udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia, dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Analiza oceny ogólnej i szczegółowej, jaką wystawili uczelni nauczyciele daję 

podstawę do stwierdzenia, że uczelnia  jest oceniana bardzo wysoko. Nie ujawniono drastycznych 

sytuacji, które wymagałyby natychmiastowej interwencji władz uczelni. Pojawiały się pojedyncze 

uwagi do pracy poszczególnych działów. Daje to podstawę do dokładnego zbadania poruszanych w 

nich kwestii. 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Uczelnia posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Wszędzie jest porządek i czysto. Uczelnia 

zapewnia studentom dostępności do infrastruktury, w tym aparatury i materiałów dydaktycznych, w 

celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu studiów. Biblioteka zapewnia 

studentom dostęp do aktualnych zasobów informacji naukowej i profesjonalnej w formie 

tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym oraz zakresie dostosowanym do 

kształcenia praktycznego (w tym w szczególności dostęp do piśmiennictwa zalecanego w 

sylabusach przedmiotów). 

12. Kwesturę 4,63 pracowników działu 

administracji  13. Bibliotekę 4,51 

14. Dział Administracji 4,57 

15. Dział Informatyki 4,47 

16. Dział Promocji 4,45 
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Mocną stroną uczelni jest praca działu dydaktyki i działu spraw studenckich. Wszystkie sale 

wyposażone są w sprzęt multimedialny. Przydałoby się tylko, żeby był on bardziej nowoczesny, co 

należy uznać za słabą stronę.   Aż 96%  badanych nauczycieli stwierdziło, że  współpraca z uczelnią 

spełnia ich oczekiwania.  

Dobre praktyki 

Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia praktycznego 

pielęgniarek w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”. 

Zalecenia 

Komisja omówi uwag i wnioski dotyczące kryterium 7, a dotyczące pracy poszczególnych działów 

z ich kierownikami, z poleceniem uwzględnienia w poprawie jakości pracy tych działów.   

 

Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i 

osiągania efektów uczenia się 

8.1. Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania 

efektów uczenia się 

 

Jednym ze sposobów motywowania studentów do osiągania efektów uczenia się jest 

odpowiedni dobór kadry dydaktycznej. To nauczyciele, którzy mają przygotowanie dydaktyczne, 

wiedzę i doświadczenie zawodowe, mogą wpływać na studentów, zarówno własnym przykładem, 

jak również mogą ich wspierać w osiąganiu efektów uczenia się.  Wszyscy nasi nauczyciele są 

dostępni dla studentów, także poza godzinami zajęć. Studenci mogą liczyć na konsultacje, pomoc w 

wyszukiwaniu materiałów, a także zajęcia dodatkowe lub wyrównujące. Bardzo ważnym 

elementem motywowania studentów są stypendia. Głównie te naukowe motywują studentów do 

uzyskiwania bardzo dobrych ocen. Na każdym kierunku są tzw. opiekunowie kierunku. Są to 

nauczyciele z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy pomagają studentom w przypadkach 

indywidualnych oraz zbiorowych. Inną grupą wspierającą studentów są kierownicy praktyk, którzy 

załatwiają wszystkie sprawy związane z praktykami zawodowymi.  Załatwiają wszystkie sprawy 

wymagające natychmiastowej interwencji. Szczególną opieką i wsparciem uczelnia otacza 

studentów zagranicznych. Rektor powołał Pełnomocnika ds. cudzoziemców, którego zadaniem jest 

pomoc zagranicznym studentom w wielu sprawach związanych z kształceniem i adaptacją do 

polskich warunków.  

O różnych formach wsparcia, w tym pomocy materialnej, studenci są informowani poprzez 

umieszczanie informacji na stronie internetowej Uczelni, poprzez ogłoszenia w Wirtualnym 

dziekanacie, na tablicach ogłoszeń oraz poprzez Samorząd Studencki. Studenci są informowani 

również o możliwości składania skarg i wniosków, które są rozpatrywane niezwłocznie przez 

władze uczelni, a odpowiedzi o sposobie ich rozpatrzenia przekazywane studentom. Po 

zakończeniu każdego roku akademickiego wśród studentów przeprowadzane są anonimowe 

ankiety, w których studenci oceniają nie tylko kadrę naukową, lecz również system obsługi 

administracyjnej studentów. Analiza tych ankiet jest cennym materiałem służącym w doskonaleniu 
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jakości kształcenia.  Uczelnia prowadzi szereg  działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących 

bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania  

w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również pomocy jej ofiarom. Działania 

te są prowadzone  samodzielnie w formie takich zajęć jak: BHP, sieci społeczne  

i kapitał społeczny, osobowość LL oraz we współpracy z Policją i administracją samorządową.  

8.2. Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów 

 

Władze Uczelni wspierają Samorząd Studencki, który działa w oparciu o ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz Statut Collegium Mazovia, a także Regulamin Samorządu 

Studenckiego. Rektor powołał opiekuna Parlamentu studenckiego, który jest dostępny  codziennie 

oraz podczas zjazdów weekendowych. Jego zadaniem jest pomoc, przy wypełnianiu przez 

Samorząd swoich zadań. Samorząd poprzez swoich przedstawicieli bierze udział w pracach Komisji 

Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej, decydując w sprawie podziału środków  

finansowych. Studenci mają  także czynny wpływ na jakość kształcenia na uczelni poprzez 

członkostwo w Komisji ds. jakości kształcenia. W ramach oceny jakości kształcenia, na bieżąco 

monitorowany jest system wsparcia oraz motywowania studentów, jak również oceniana jest  kadra 

wspierająca proces kształcenia.  Poza tym Samorząd Studencki aktywnie angażuje się na rzecz 

prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego, między innymi poprzez 

podnoszenie poziomu nauczania, działania na rzecz konsolidacji środowiska studenckiego, w tym 

adaptacji studentów pierwszego roku 

Uczelnia już od dłuższego czasu pozyskuje dodatkowe środki finansowe zewnętrzne na 

wspieranie i rozwój naszych studentów. Wsparcie to ma różnorodny wymiar. Poczynając od 

dofinansowania studiów, praktyk i staży, a kończąc na wsparciu w postaci dodatkowych zajęć, 

kursów kwalifikacyjnych i szkoleń.  Na uczelni rozpoczęto wdrażanie Programu Rozwojowego pn. 

„Podniesienie jakości kształcenia praktycznego w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły 

Wyższej w Siedlcach poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych”. 

Program ten w sposób znaczny przyczyni się do rozwoju kształcenia na kierunkach medycznych. 

Studenci będą mogli ćwiczyć w warunkach zbliżonych do naturalnych.  Uczelnia posiada także 

Biuro karier, które służy studentom pomocą w określaniu ścieżki rozwoju zawodowego.  W roku 

akademickim 2018/2019 studenci mogli korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach 

programu Erasmus+. W czerwcu 2018 roku władze Collegium Mazovia podpisały umowę 

finansową KA103-2018 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu 

Erasmus+. Przyznane środki finansowe pozwoliły studentom korzystać z efektów 

umiędzynarodowienia procesu kształcenia.  

 

8.3. Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych 

 

Stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 

przyjmowania na uczelnię i kształcenia jest jednym z podstawowymi zadań uczelni. Rektor 

Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach w dniu 31 grudnia 2018 r. wydał 

Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie zasad udzielania pomocy studentom z orzeczoną 

niepełnosprawnością. Zarządzeniem tym powołał Pełnomocnika Rektora ds. osób 

niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe zadania Pełnomocnika i 
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Biura określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia. Regulamin określa 

zasady przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z dotacji na zadania związane ze 

stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w 

procesie kształcenia. Uczelnia biorąc pod uwagę rodzaje niepełnosprawności stara się wdrażać 

różne udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów. W budynku znajdują się dwie windy, 

Podjazd oraz platforma na klatce schodowej. Uczelnia zakupuje sprzęt dydaktyczny dostosowany 

dla osób niepełnosprawnych. Zorganizowała także wypożyczalnie sprzętu dla niepełnosprawnych.  

Pełnomocnik przyjmuje studentów od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 – 16:00 oraz w 

soboty i niedziele w czasie zjazdów, udziela im wsparcia i porad.  

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 8 

 

Opieka i wspieranie studentów w procesie uczenia się polega głównie motywowaniu studentów 

do osiągania lepszych wyników nauczania i uczenia się oraz rozwoju zawodowego oraz 

przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Na uczelni sprawnie działa system  

informowania studentów o możliwościach wsparcia i jego zakresie, w tym pomocy materialnej. 

Skargi i wnioski zgłaszane przez studentów są  rozpatrywane niezwłocznie. 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Komisja pozytywnie opiniuje wspieranie studentów. Studenci w anonimowych ankietach 

wysoko oceniają poziom i skuteczności systemu obsługi administracyjnej studentów oraz  

kwalifikacje kadry wspierającej proces kształcenia. Po zakończeniu każdego semestru są 

przeprowadzane wśród studentów anonimowe ankiety których mogą wypowiadać się na temat 

całego procesu kształcenia, nauczycieli i infrastruktury dydaktycznej, co należy uznać za mocną 

stronę.  Słaba stroną może być brak informacji zwrotnej, co do sposobu wykorzystania opinii 

studentów. Samo umieszczenie wyników oceny na stronie internetowej uczelni wydaje się być 

niewystarczające. Warto omawiać wybrane zagadnienia na spotkaniach ze studentami. Mocną 

strona jest także uwzględnianie specyfiki kształcenia osób niepełnosprawnych i pomaganie tym 

osobom w przezwyciężaniu barier.  

Dobre praktyki 

 Zorganizowanie na uczelni biura bezpłatnych porad prawnych. 

 Działalność Biura karier.  

 Wspieranie  osób niepełnosprawnych 

 

Zalecenia 

1. Zwiększyć skuteczność informowania studentów o wynikach ankietowania.  

2. Pomagać studentom w organizowaniu życia studenckiego.  
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Skład zespołu przygotowującego sprawozdanie:  

1. dr Andrzej Pietrych     - Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 

2. dr hab. Łukasz Czyżewski  - Nauki medyczne 

3. dr Janina Potiopa    - Nauki ekonomiczne 

4. dr Paweł Woliński    - Nauki techniczne 

5. Monika Orzełowska   - Przedstawiciel studentów  

 

 

Nazwa organu uczelni opiniującego sprawozdanie: 

 

Senat Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. 
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 Wyróżniająca / W pełni / Zadowalająca/ Częściowa / Negatywna 
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Kryterium 1. Koncepcja 

kształcenia i jej zgodność 

z misją oraz strategią uczelni 

wyróżniająca w pełni w pełni w pełni wyróżniająca  w pełni 

Kryterium 2. Program 

kształcenia oraz możliwość 

osiągnięcia zakładanych 

efektów uczenia się 

wyróżniająca w pełni w pełni wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca 

Kryterium 3. Skuteczność 

wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości 

kształcenia 

wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca wyróżniająca 

Kryterium 4. Kadra 

prowadząca proces 

kształcenia 

w pełni wyróżniająca wyróżniająca w pełni  w pełni w pełni  

Kryterium 5. Współpraca z 

otoczeniem społeczno-

gospodarczym w procesie 

kształcenia 

w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni 

Kryterium 6. 

Umiędzynarodowienie 

procesu kształcenia 

Zadowalająca  Zadowalająca  Zadowalająca  Zadowalająca  Zadowalająca  Zadowalająca  

Kryterium 7. Infrastruktura 

wykorzystywana w procesie 

kształcenia 

w pełni w pełni w pełni wyróżniająca wyróżniająca w pełni 

Kryterium 8. Opieka nad 

studentami oraz wsparcie 

w procesie uczenia się i 

osiągania efektów uczenia 

się 

w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni 


