
Uchwała nr  3/2020 

Senatu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach  

z dnia 6 marca 2020 r.  

 

w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia  

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

 

Na podstawie art. 28 ust 1 pkt 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 85) oraz § 11 pkt 12 Statutu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W ramach doskonalenia właściwej jakości kształcenia w Collegium Mazovia Innowacyjnej 

Szkole Wyższej wprowadza się Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który 

zawiera zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia należy prowadzić 

systematyczne działania mające na celu ocenę i doskonalenie programu studiów, stałe 

monitorowanie procesu kształcenia, analizę i weryfikację zakładanych efektów uczenia 

się oraz badać spełnianie wymaganych przepisami prawa warunków prowadzenia 

studiów.  

2. Ocena jakości kształcenia musi uwzględniać potrzeby otoczenia społeczno-

gospodarczego, w tym rynku pracy. 

 

§3 

1. Realizację Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia zapewnia Uczelniana Komisja 

ds. Jakości Kształcenia.  

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

jako przewodniczący, po jednym nauczycielu akademickim  z każdego kierunku studiów 

oraz przedstawiciel studentów, wskazany przez Samorząd Studencki.  

3. Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia powołuje Rektor na okres kadencji organów 

Uczelni który w zarządzeniu o którym mowa w § 3 określi jej organizację i zadania. 

4. Przewodniczący Komisji przedstawia sprawozdanie z działania Uczelnianego Systemu 

ds. Jakości Kształcenia Rektorowi w terminie do 30 listopada – za ostatni rok 

akademicki. 

 

§ 4 

Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia Uczelniane  Biuro ds. Jakości 

Kształcenia. 

 

 



§ 5 

Za prowadzenie i nadzorowanie działań dotyczących jakości kształcenia na wydziałach 

odpowiedzialni są dziekani, a w uczelni Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. 

 

§ 6 

Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

sprawuje Rektor.  

 

§ 7 

Zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia obowiązują od roku 

akademickiego 2020/2021, z zastrzeżeniem, że mogą być stosowane do oceny za rok 

akademicki 2019/2020.  

 

§ 8 

Traci moc Uchwała Nr 31/2017 Senatu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej  

z siedzibą w Siedlcach z dnia 29 września 2017 roku w sprawie systemu zapewnienia  

i doskonalenia jakości kształcenia w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały nr 3/2020 

 Senatu CM z dnia 6 marca 2020 r. 

 

 

WEWNĘTRZNY  SYSTEM 

ZAPEWNIANIA  JAKOŚCI  KSZTAŁCENIA  [WSZJK] 

w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej 

 

 

 

1. Cele  

 

1. Zapewnienie wypełniania przez uczelnię wszystkich wymagań formalnych wynikających  

z ustaw, rozporządzeń i przepisów wewnętrznych.  

2. Zapewnienie jak najlepszych efektów uczenia sie prowadzących do uzyskania przez 

absolwentów uczelni umiejętności i kompetencji zawodowych  oraz społecznych 

dostosowanych do potrzeb rynku pracy.  

3. Doskonalenie procesu kształcenia i umiejętności dydaktycznych. 

4. Przestrzeganie prawa autorskiego i zapobieganie plagiatom.  

5. Mobilizowanie kadry naukowo-dydaktycznej do podnoszenia kwalifikacji i ciągłego rozwoju. 

6. Budowanie systemu wartości całego środowiska uczelnianego (nauczycieli, pracowników 

administracji i studentów) opartego na zasadach etyczno-moralnych. 

7. Zapewnienie współpracy z otoczeniem zewnętrznym i reagowanie  na potrzeby otoczenia 

społeczno-gospodarczego. 

8. Wykorzystywanie wniosków z oceny jakości do doskonalenia programów studiów i poprawy 

jakości kształcenia.  

 

2. Organizacja 

 

1. Dla realizacji zadań związanych z jakością kształcenia powołane są: 

 Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (UK ds. JK); 

 Uczelniane  Biuro ds. Jakości Kształcenia (UB ds. JK). 

2. W skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, powoływanej przez Rektora na okres 

kadencji władz uczelni wchodzą: 

 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia jako przewodniczący; 

 co najmniej jeden nauczyciel akademicki z każdego kierunku, powołany z ogólnym 

zachowaniem zasady reprezentatywności dyscyplin naukowych, w tym co najmniej 

jeden z nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego; 

 jeden student wskazany przez samorząd studencki. 

3. Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem niezawisłym, pełni funkcję kontrolno-

opiniującą zgodnie z zasadą obiektywizmu i legalizmu. Swoje stanowisko w formie  raportu 

przedstawia Rektorowi.  
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4. Do zadań Uczelnianej Komicji ds. Jakości Kształcenia należą: 

1) opracowanie szczegółowej procedury i harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną 

jakości kształcenia; 

2) opracowanie wzorów ankiet, kwestionariuszy, formularzy i innych dokumentów 

przeznaczonych do przeprowadzania badań wśród, studentów, absolwentów,  nauczycieli 

akademickich, pracodawców oraz interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 

3) prowadzenie badań jakości kształcenia wśród studentów, nauczycieli i  pracowników 

uczelni oraz pracodawców i instytucji, z wykorzystaniem baz danych i opracowań; 

4) analiza wyników badań, sporządzanie zestawień, porównań, opracowań statystycznych i 

tabelarycznych, diagramów, wykresów oraz publikacja wyników badań; 

5) sporządzanie raportu na koniec każdego roku akademickiego ze stanu jakości  kształcenia na 

poszczególnych kierunkach studiów i publikowanie jego wyników;  

6) przedkładanie Rektorowi wniosków płynących z ww. sprawozdania oraz propozycji działań 

w zakresie poprawy jakości kształcenia, a w szczególności: 

a) wnioskowanie zmian efektów uczenia się; 

b) wnioskowanie zmian w programach studiów; 

c) wnioskowanie  zmian sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych, zasad odbywania 

praktyk oraz zasad dyplomowania; 

d) wnioskowanie zmian kadrowych; 

e) proponowanie innych działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. 

5. Uczelniane Biuro ds. Jakości Kształcenia zapewnia obsługę administracyjną Uczelnianej 

Komisji ds. Jakości Kształcenia. Bieżącą pracę biura nadzoruje Pełnomocnik Rektora ds. 

Jakości Kształcenia. Biuro przeprowadza badania zgodnie z ustaloną procedurą i 

harmonogramem, przy użyciu narzędzi badawczych (ankiet, kwestionariuszy, formularzy) oraz 

zbiera dane z systemów informatycznych i dokumentacji przebiegu studiów. Uzyskane i 

przetworzone dane przekazuje komisji.   

6. Decyzje w sprawie jakości kształcenia podejmuje Rektor i Senat. 

 

 

3. Zadania  

 

1. Podstawowym zadaniem UK ds. JK 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. 

2. Szczegółowe zadania (kryteria oceny) obejmują analizę i ocenę:  

1) konstrukcji  programów studiów (koncepcji, celów kształcenia i efektów uczenia się); 

2) realizacji programów studiów (treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 

procesu nauczania i uczenia się); 

3) zasad przyjmowania na studia, weryfikacji osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie; 

4) kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji i liczebności kadry prowadzącej kształcenie oraz 

rozwój i doskonalenie kadry; 

5) infrastrukturę i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich 

doskonalenie; 
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6) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku; 

7) warunków  i sposobów podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

poszczególnych kierunkach; 

8) zasad wsparcia  studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy; 

9) w jaki sposób uczelnia zapewnia publiczny dostęp do informacji o programie studiów, 

warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach; 

10) polityki jakości prowadzonej przez uczelnie, ze szczególnym zwróceniem uwagi, czy 

uwzględnia projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie 

programu studiów. 

 

4. Procedura i przebieg oceny jakości kształcenia 

 

1. Ocenie podlega każdy zakończony rok akademicki. 

2. Ocena jakości kształcenia musi odnosić się do wszystkich etapów i aspektów procesu 

dydaktycznego oddzielnie dla każdego kierunku studiów. 

3. UB ds. JK przeprowadza badania polegające na ankietowaniu, prowadzeniu wyliczeń, 

zestawień, i etc. każdego kierunku studiów prowadzonego na uczelni.  

4. UK ds. JK może zarządzić dodatkowe badania, zażądać dodatkowych dokumentów lub 

przeprowadzić we własnym zakresie czynności sprawdzające. 

5. Wyróżnia się następujące etapy oceny, dla każdego z kryteriów wymienionych rozdziale 3 

ust. 2 pkt. 1 -10: 

1) analiza stanu faktycznego; 

2) ocena stopnia spełniania kryterium; 

3) sporządzenie uzasadnienia; 

4) określenie zaleceń, jeśli takie będą.  

6. Ocena nauczycieli akademickich prowadzona jest dwutorowo, zarówno przez odrębnie 

komisje ds. oceny  nauczycieli, które oceniają nauczycieli stosownie do ich obowiązków 

wynikających ze stanowiska, jak również przez  UK ds. JK, która ocenia wypełnianie 

obowiązków dydaktycznych.  

7. Oceniając efekty uczenia się, UK ds. JK zwraca uwagę, czy są  ze sobą powiązane, 

wzajemnie się uzupełniają i tworzą logiczną całość, a przede wszystkim, czy są: 

1) jednoznaczne i  konkretne (nie mogą dawać przestrzeni do różnych interpretacji – każdy 

powinien rozumieć je w taki sam sposób); 

2) zrozumiałe  (dla studenta, jak i nauczyciela);  

3) realne (możliwe do osiągnięcia).  

4) mierzalne, weryfikowalne (możliwość sprawdzenia, czy efekty zostały osiągnięte).  

5) spójne (np. w kolejności od ogólnych do szczegółowych lub zgodnie z określonym 

ciągiem logicznym). 

8. Ocenie podlega także system weryfikacji efektów uczenia się, a w szczególności UK ds. JK, 

sprawdza, czy dla każdego efektu uczenia się zaplanowano system weryfikacji, czyli 

sprawdzenia, czy i w jakim stopniu student go osiągnął.  Komisja sprawdza także, czy 

opracowany system weryfikacji efektów uczenia uwzględnia wszystkie etapy uczenia się, tj.: 

1) prace etapowe i egzaminacyjne; 
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2) projekty; 

3) zaliczenie praktyk; 

4) prace dyplomowe; 

5) egzaminy dyplomowe; 

6) studenckie osiągnięcia naukowe; 

7) udokumentowaną pozycję absolwentów na rynku pracy. 

9. UK ds. JK sporządza Raport z oceny jakości kształcenia na uczelni i przedstawia je 

Rektorowi w terminie do końca roku akademickiego, następującego po ocenianym roku 

akademickim.  

10. Rektor może zażądać od UK ds. JK dodatkowych badać, dokumentów lub  opinii na temat 

zagadnień lub problemów dotyczących jakości kształcenia.  Jeżeli nie wyznaczono terminu, 

to komisja sporządzą taka opinię w terminie 30 dni od dnia żądania.  

 

5. Dokumentacja z przebiegu oceny jakości kształcenia  

 

1. Ocena jakości kształcenia dokumentowana jest w formie raportów, opinii, zaleceń i 

wniosków. 

2. Raport z przeprowadzonej oceny jakości kształcenia na uczelni sporządza UK ds. JK, (wzór 

raportu stanowi załącznik nr 1). 

3. UK ds. JK może w każdej chwili sporządzać z własnej inicjatywy wnioski dotyczące 

poszczególnych zagadnień lub problemów z zakresu oceny jakości kształcenia i 

przedkładać je Rektorowi lub kierownikom jednostek organizacyjnych. 

4. Ocena realizacji programów studiów dokonywana jest na podstawie analizy: 

1) programu i planów studiów oraz załączonych do nich sylabusów (formularz oceny na 

temat informacji o ocenianym kierunku, programie studiów i poszczególnych 

wskaźnikach stanowi załącznik nr 2); 

2) prowadzonych przez nauczycieli akademickich dzienników zajęć dydaktycznych (wzór 

dziennika stanowi załącznik nr 3); 

3) protokołów z hospitacji zajęć (wzór protokołu  z hospitacji stanowi załącznik nr 4); 

4) wyników kontroli protokołów ocen z zaliczeń i egzaminów (formularz oceny stanowi 

załącznik nr 5); 

5) wyników kontroli prac pisemnych z egzaminów i zaliczeń oraz projektów (formularz 

oceny stanowi załącznik nr 6); 

6) struktury ocen z sesji egzaminacyjnej i egzaminu dyplomowego (formularz oceny 

stanowi załącznik nr 7); 

7) przebiegu praktyk (wzór ankiety z oceny przebiegu praktyki zawodowej kierunkowej 

stanowi załącznik nr 8); 

8) oceny zasad dyplomowania, egzaminu dyplomowego i prac dyplomowych (formularz 

oceny stanowi załącznik nr 9); 

9) anonimowych ankiet z oceny wykładowców przeprowadzonych wśród studentów (wzór 

ankiety stanowi załącznik nr 10); 

10) anonimowych ankiet z oceny procesu i jakości kształcenia przeprowadzonych wśród 

nauczycieli akademickich (wzór ankiety stanowi załącznik nr 11); 

11) raportów, protokołów i statystyk z JSA (formularz oceny stanowi załącznik nr 12); 

5. Ocena osiągniętych efektów uczenia się dokonana jest na podstawie analizy: 
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1) dokumentów wymienionych w ust. 4 i 8; 

2) ocen programu kształcenia przedmiotu/modułu, dokonywanej przez nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia (formularz oceny stanowi załącznik nr 13); 

3) baz danych z których można wnioskować, jak nasi absolwenci radzą sobie na rynku 

pracy (formularz oceny stanowi  załącznik nr 14); 

4) anonimowych ankiet przeprowadzanych wśród pracodawców (wzór ankiety stanowi 

załącznik nr 15). 

6. Dokumentacja z oceny jakości kształcenia przechowana jest w przez okres 2 lat w UB ds. 

JK, a następnie archiwizowana zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni. 

7. Wyżej wymieniony zapis nie dotyczy dokumentów źródłowych zawierających dane 

osobowe, które są komisyjnie niszczone niezwłocznie po zakończonej ocenie.  

8. Dokumentacja z oceny, w której są dane osobowe nauczycieli, po zakończeniu oceny, jest 

niezwłocznie przekazywana do sekcji kadr i przechowywana w aktach osobowych 

nauczycieli. 

 

7. Nadzór 

 

Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w  

Collegium Mazovia sprawuje Rektor. 

 

 


