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INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT RAPORTU 

Roczny raport samooceny z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w danym roku 

akademickim (zwany dalej Raportem) powinien być przygotowany i zaprezentowany na posiedzeniu 

Rady Jednostki oraz dostarczony w terminie do 13 listopada po zakończeniu danego roku 

akademickiego do: 

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

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

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

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

Raport powinien zostać przedstawiony do wiadomości na posiedzeniu Rady Jednostki. 

Przy uzupełnianiu raportu proszę: 

o Pełną nazwę kierunku podajemy tylko w tabeli II.1. Tam też podajemy skrót nazwy kierunku. 

W pozostałych tabelach używamy wyłącznie skrótów. 

o Wszystkie dane liczbowe podawać za rok akademicki 2017-2018. 

o W przypadku braku danych proszę wpisywać „brak danych”. 

o W przypadku, gdy tabela nie dotyczy danego wydziału proszę wpisywać „nie dotyczy”. 

o W przypadku, gdy wydział nie realizował raportowanych zadań (np. nie prowadził hospitacji) 

wpisujemy w tabeli odpowiednią uwagę; np. „wydział nie prowadził hospitacji” albo „wydział 

nie prowadził ankiet pracodawców”. 

 

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]. 
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CZĘŚĆ I: DANE STATYSTYCZNE 

1. Pracownicy 

Tabela I.1.1 Stopnie i tytuły naukowe uzyskane przez pracowników naukowo-dydaktycznych 

 W przypadku doktoratów, uwzględniamy jedynie obrony osób będących pracownikami wydziału, a nie 
wszystkich broniących się na wydziale doktorantów.  

Tabela I.1.2 Liczba nauczycieli akademickich biorących udział w studiach podyplomowych, szkoleniach 
i kursach 

 Podajemy wyłącznie kursy i szkolenia kończące się jakąkolwiek pisemną formą potwierdzenia. 

2. Studenci 

Tabela I.2.2 Aktywność studentów w programach badawczych 

 Uznajemy, że student był aktywny w programie badawczym, jeżeli jest współautorem publikacji 
w ramach danego programu lub był finansowanych z funduszy danego programu lub jest imiennie 
wymieniony w projekcie (lub raporcie z wykonania). 

3. Infrastruktura i baza dydaktyczna 

Tabela I.3.1 Nowe wyposażenie sal dydaktycznych 

 Uwzględniamy wyłącznie nowe wyposażenie sal, które zwiększa możliwości dydaktyczne 
pomieszczenia lub poszerza zakres prowadzonej tam dydaktyki. 

 Nie raportujemy wymiany uszkodzonych urządzeń na nowe (np. zepsuty projektor). 

CZĘŚĆ II: OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU I JEJ PROMOCJA 

Tabela II.2 Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będące w ofercie wydziału 

 Jeżeli w raportowanym roku akademickim specjalność nie została uruchomiona, jednak kształcenie na 
tej specjalności odbywa się na innym roczniku, ostatnią kolumnę tabeli pozostawiamy pustą. 

 Jeżeli w raportowanym roku akademickim specjalność nie została uruchomiona i jednocześnie na 
żadnym roczniku nie odbywa się kształcenie w ramach tej specjalności, w ostatniej kolumnie należy 
wpisać liczbę lat, od ilu wydział nie prowadzi kształcenia na danej specjalności. 

Tabela II.3 Przedmioty przeprowadzone w językach obcych 

 Podajemy jedynie przedmioty przeprowadzone dla studentów własnego wydziału. 

 Zajęcia dodatkowe, obieralne itp. prowadzone w języku obcym prowadzone przez profesorów 
zaproszonych raportujemy w następnej tabeli. 

Tabela II.6 Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod e-learningu 

 Uwzględniamy jedynie zajęcia prowadzone przez osoby posiadające certyfikat CEL. 

 W przypadku wykładów uwzględniamy jedynie zajęcia prowadzone w postaci webinariów. 

Tabela II.7 Zmiany w programach kształcenia istniejących kierunków studiów / specjalności 

 W tabeli nie raportujemy drobnych zmian niewymagających zatwierdzenia przez Radę Wydziału (np. 
zmiana formy zajęć z laboratoriów na projekty). 

Tabela II.8 Nowo uruchomione przedmioty (moduły zajęć) 

 Przez przedmiot „istotnie zmieniony” należy rozumieć przedmiot, którego co najmniej jedna trzecia 
efektów kształcenia uległa zmianie lub zmieniła się forma zajęć przypisanych do co najmniej połowy 
godzin przeznaczonych na przedmiot. 
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CZĘŚĆ III: OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA 

Tabela III.1 Ankiet oceny prowadzącego zajęcia 

 Przez liczbę ankiet studenckich dotyczących oceny prowadzącego należy rozumieć liczbę 
indywidualnych ankiet wypełnionych przez poszczególnych studentów. W przypadku problemów 
z ustaleniem tej liczby należy wpisać liczbę ankietowanych grup zaznaczając tę informację w nawiasie. 

 Przez „istotne nieprawidłowości” należy rozumieć sytuacje, w których średnia ocena danej osoby jest 
niższa niż 2.5 lub ocena odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie jest poniżej 2.0 lub w komentarzach 
pojawiają się uwagi wymagające podjęcia dalszych działań wyjaśniających. 

Tabela III.4 Ankiety absolwentów, o ile były prowadzone przez wydział 

 W tabeli uwzględniamy jedynie ankiety prowadzone przez wydział, o ile wydział prowadził takie 
badania. Wyniki ankiet z Centrum Karier raportujemy w tabeli III.7  

Tabela III.5 Ankiety pracodawców, o ile były prowadzone przez wydział 

 W tabeli uwzględniamy jedynie ankiety prowadzone przez wydział, o ile wydział prowadził takie 
badania. Wyniki ankiet z Centrum Karier raportujemy w tabeli III.7  

Tabela III.7 Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, przedsiębiorstwami 
i instytucjami 

 Raportujemy wyłącznie współpracę sformalizowaną. 

CZĘŚĆ IV: ROZWÓJ WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

Tabela IV.1 Zmiany wewnętrznych przepisów z zakresu zarządzania kierunkiem studiów i programami 
kształcenia 

 W przypadku zmian wynikających ze zmiany przepisów wyższego rzędu podajemy podstawę prawną 
zmiany. 

CZĘŚĆ V: STUDIA DOKTORANCKIE 

Tabela V.2 Stypendia doktoranckie 

 W przypadku zróżnicowania kwot stypendiów w kolumnie „Wysokość” podajemy zakres od 
najniższego do najwyższego przyznanego stypendium. 

 W przypadku zróżnicowania obowiązkowej liczby godzin dydaktyki w ostatniej kolumnie podajemy 
zakres godzin.  

Tabela V.5 Aktywność doktorantów w programach/projektach badawczych 

 Uznajemy, że doktorant był aktywny w programie badawczym, jeżeli jest współautorem publikacji 
w ramach danego programu lub był finansowany z funduszy danego programu lub jest imiennie 
wymieniony w projekcie (lub raporcie z wykonania) lub jest kierownikiem projektu. 


