
ROCZNY RAPORT SAMOOCENY 

z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

KRÓTKA INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA 

 
Roczny raport samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w danym 

roku akademickim (zwany dalej Raportem) powinien być przygotowany, przedstawiony na 

posiedzeniu Rady Jednostki oraz dostarczony w terminie do 15 listopada po zakończeniu danego 

roku akademickiego do: 

 

1) Sekretariatu Prorektora ds. Kształcenia – w wersji papierowej (podpisanej) i w wersji 

elektronicznej w formacie .DOC (pro.ksztal@agh.edu.pl); 

 

2) Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (UZJK) – tylko w wersji elektronicznej  

w formacie .DOC (uzjk@agh.edu.pl). 

 

W przypadku prowadzenia wszystkich poziomów studiów Raport sporządza się  

z podziałem na trzy sekcje: 

 sekcję I dotyczą studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych; 

 sekcję II dotyczą studiów III stopnia (doktoranckich); 

 sekcję III zawierającą analizę SWOT i podsumowanie. 

 

W przypadku nieprowadzenia studiów III stopnia Raport sporządza się z podziałem na dwie 

sekcje: 

 sekcję I dotyczą studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych; 

 sekcję II zawierającą analizę SWOT i podsumowanie. 

 

Na pierwszej stronie sekcji I należy podać kierunki kształcenia i specjalności prowadzone 

przez Jednostkę w danym roku akademickim, tj. te kierunki kształcenia i specjalności, których 

programy kształcenia były rzeczywiście realizowane przynajmniej w jednym semestrze 

rozpatrywanego roku akademickiego i choćby częściowo (co najmniej jeden rocznik / co najmniej 

jedna grupa danej specjalności). W przypadku wymienienia także kierunków lub specjalności 

nieuruchomionych w danym roku akademickim dla danego typu i poziomu studiów, należy przy 

tym kierunku lub specjalności ten fakt odnotować w przypisie dolnym. Nazwy prowadzonych 

studiów podyplomowych wystarczy podać w tabeli I.1.3. 

 

Jeśli nie jest to określone inaczej, dane przedstawione w Raporcie powinny dotyczyć 

danego roku akademickiego, czyli okresu od 1 października do 30 września. Informacje 

zamieszczane w tabeli I.1.1 i pod tabelą I.1.1 oraz w tabelach I.1.3, I.5.1 (druga kolumna) 

i II.1.1 zamieszcza się według stanu na dzień 31 grudnia danego roku akademickiego, 

a informacje zamieszczane w tabeli I.1.2 – według stanu na dzień 30 listopada danego roku 

akademickiego (zgodnie z danymi przekazywanymi do GUS). W tabeli I.3.1 powinno się 

uwzględnić tylko stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez nauczycieli akademickich (kadrę) 

i doktorantów danej jednostki. 

 

Dane dotyczące liczby absolwentów poszczególnych rodzajów studiów (tabele I.1.4, I.1.5 

i II.1.2) powinny być podawane dla poszczególnych lat akademickich, w których dany student 

ukończył studia. W przypadku studiów kończących się obroną pracy dyplomowej bierze się tutaj 

pod uwagę datę obrony. A zatem studenci, którzy powinni skończyć studia w danym roku 

akademickim, ale obrona ich pracy dyplomowej miała miejsce w okresie przypadającym już na 

kolejny rok akademicki, są wliczani do grupy absolwentów z kolejnego roku akademickiego (bez 

względu na to, czy praca została złożona/zarejestrowana przed rozpoczęciem kolejnego roku 

akademickiego). Dotyczy to także studiów III stopnia (doktoranckich) i prac doktorskich. Dane 

z rozdziału I.1 i II.1 będą w miarę możliwości zbierane centralnie i przekazywane Wydziałom do 

wykorzystania. 

 



Dane dotyczące prowadzonych w danym roku akademickim cyklów kształcenia nie 

spełniających jeszcze wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) powinny być wykazywane pod 

pozycją profil ogólnoakademicki (tabele I.1.2 i I.1.4). Dla ww. cyklów kształcenia należy pominąć 

podanie profilu kształcenia z uwagi na jego brak, a wymaganego np. w tabelach I.2.2 i I.2.3. 

Podawanie profili dla cyklów kształcenia realizowanych zgodnie z wymaganiami KRK powinno się 

odbywać z wykorzystaniem skrótów: PO – profil ogólnoakademicki, PP – profil praktyczny.  

Absolwenci wygaszonych studiów jednolitych magisterskich powinni być  wykazani w tabeli I.1.4 

w pozycji studia II stopnia (PO). 

 

W przypadku możliwości przypisania niektórych danych do więcej niż jednego 

prowadzonego w Jednostce kierunku lub poziomu studiów, należy te dane umieścić w osobnym 

wierszu z podaniem skrótów nazw wszystkich kierunków studiów i/lub poziomów studiów, których 

te dane dotyczą, przy zachowaniu zasady, że każdy rodzaj danych jest wykazywany tylko raz. 

Dotyczy to w szczególności danych liczbowych zamieszczanych w tabeli I.6.3 (dotyczącej nowych 

skryptów, materiałów i pomocy dydaktycznych) oraz danych opisowych przedstawianych 

w tabelach I.9.1 i I.9.2 (związanych z zarządzaniem kierunkiem studiów i programami kształcenia 

oraz weryfikacją zakładanych efektów kształcenia i ich doskonaleniem). W przypadku braku 

pozycji możliwych do wprowadzenia w danym polu należy w tym miejscu wprowadzić liczbę 0 

(w przypadku danych liczbowych) lub kreskę (w przypadku danych opisowych). Tam, gdzie nie 

jest to konieczne, należy unikać wprowadzania dodatkowych komentarzy. 

 

Aktywności studentów w ramach kół naukowych i w programach badawczych, przyznane 

stypendia oraz udział studentów w programach i wymianie realizowanej z innymi ośrodkami 

akademickimi powinny być podane tylko liczbowo. Pod tabelą I.5.1 można skrótowo wymienić 

inne najważniejsze aktywności i osiągnięcia kół naukowych, nie występujące w tabeli I.5.1, 

zwracając uwagę na liczbę członków danego koła związanych z tą aktywnością/osiągnięciem. 

Aktywność studentów w programach badawczych (tabela I.5.2) jest wykazywana w przypadku 

zaangażowania ich w oficjalny program badawczy realizowany w Jednostce lub poza Jednostką 

(nie dotyczy badań prowadzonych tylko na potrzeby realizacji pracy dyplomowej danego 

studenta, co jednak nie wyklucza możliwości wykazania zaangażowania studentów w programach 

badawczych, z których wyniki są częściowo wykorzystywane w ich pracach dyplomowych).  

Aktywność doktorantów w programach badawczych (tabela II.4.2.) może objąć ich udział 

we wszelkich programach badawczych, których doktorant był kierownikiem lub współwykonawcą, 

w tym w programach ściśle związanych z realizacją pracy doktorskiej, o ile były chociaż częściowo 

realizowane w danym roku akademickim. Udział doktoranta w programach badawczych, których 

nie był kierownikiem, powinien być udokumentowany, np. w formie pobieranych honorariów, 

współautorstwa w pracach wytworzonych w ramach danego programu (opracowania, 

sprawozdania, publikacje, patenty itp.), czy udziału w konferencjach finansowanych ze środków 

danego programu. 

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia pewnych niewielkich 

modyfikacji w zakresie treści i formy Raportu, przy zachowaniu jego zasadniczej struktury. W celu 

uwierzytelnienia zawartych w nim danych, zaleca się przygotowanie i archiwizowanie w Jednostce 

w dowolnej formie (wersja papierowa i/lub elektroniczna) dodatkowych dokumentów 

(np. załączników do Raportu), zawierających bardziej szczegółowe informacje i zestawienia, 

stanowiące podstawę do sporządzenia Raportu. Załączników tych nie należy dołączać do Raportu 

przekazywanego do Prorektora ds. Kształcenia i UZJK. Dane zawarte w Raporcie mogą podlegać 

weryfikacji przez Uczelniany Zespół Audytu Dydaktycznego (UZAD) podczas audytu. 

 

Uwaga: 

W przypadku przekopiowywania danych z innych dokumentów tekstowych nie należy tego robić 

metodą Ctrl-C - Ctrl-V, gdyż takie postępowanie może doprowadzić do zakłócenia formatowania 

dokumentu. Prawidłowa metoda polega na zaznaczeniu danych w dokumencie źródłowym 

i wciśnięciu Ctrl-C. Następnie należy przejść do raportu samooceny, ustawić kursor w miejscu, 

w które chcemy dane skopiować, po czym należy wybrać z menu opcję [Schowek/Wklej], po 

czym wybrać podopcję [Wklej specjalnie … Tekst niesformatowany]. 


