
 
Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 66/2019  

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

Wzór 

RAPORT SAMOOCENY1 

OCENA PROGRAMOWA (PROFIL PRAKTYCZNY) 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

Akademia Polonijna w Częstochowie 

ul. gen. K. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa 

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Administracja 

1. Poziom/y studiów: studia pierwszego stopnia   
2. Forma/y studiów: stacjonarna i niestacjonarna  
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek

2,3 

nauki prawne 

nauki o polityce i administracji 

nauki o zarządzaniu i jakości 
 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

a) Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów 
uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 
dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia 
studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny 

wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

nauki prawne 102 ECTS 56% 

b)  Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby 
punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS 
wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

                                                 
1
 Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do raportu samooceny oraz tych, które należy przygotować do 

wglądu w czasie wizytacji zawiera Załącznik nr 2. 
2Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
3
 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku 

dodyscyplinnaukowychlubartystycznychokreślonychwprzepisachwydanychnapodstawieart.5ust.3ustawy podają 
dane dotyczące dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia. 
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L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

1 nauki o polityce i 

administracji 
45 ECTS 25% 

2 nauki o zarządzaniu i 
jakości 

33 ECTS 19% 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Objaśnienia oznaczeń:   
KEK - kierunkowe efekty kształcenia  
KA - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku administracja  

 W  - kategoria wiedzy  
 U  - kategoria umiejętności  
 K  - kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia  

Symbol 
KEK 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów administracja.  Po 
ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

studiów  administracja  absolwent: 

Odniesienie  do Polskich 
Ram Kwalifikacji w szczególności 

w obszarach  kształcenia 
w zakresie  nauk 

społecznych  

WIEDZA  

KA_W01  ma podstawową wiedzę o statusie nauk prawnych, w tym 
nauk o administracji na tle innych nauk społecznych, zna 
relacje między tymi naukami  

P6S_WG  

KA_W02  zna podstawowe pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i 
nauki o administracji oraz podstawową terminologię w zakresie 
nauk prawnych, w tym nauk o administracji  

P6S_WG  

KA_W03  posiada podstawową wiedzę o ustroju, strukturach i 
funkcjonowaniu państwa oraz jego instytucji, a także innych 
struktur i instytucji społecznych  

P6S_WG  

KA_WO4  zna podstawowe relacje i sposób funkcjonowania instytucji 

publicznych w skali krajowej i na tle międzynarodowym, a także 
podstawowe zależności między różnymi strukturami i instytucjami 
społecznymi oraz ich elementami  

P6S_WG/K  

KA_WO5  zna relacje (więzi) prawne i polityczne, a także społeczne między 
instytucjami, organami, oraz innymi strukturami społecznymi  

P6S_W 
K P6U  
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KA_WO6  ma podstawową wiedzę o statusie jednostki w państwie i w 
społeczeństwie, o prawach, wolnościach i obowiązkach 
człowieka i obywatela, o zasadach jego funkcjonowania i 
działania w strukturach społecznych  

U  
P6S_WG/K  P6U U  

_  

KA_WO7  zna podstawowe metody tworzenia, konstruowania oraz 

interpretowania tekstów prawnych  
P6S_WG  

KA_WO8  zna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania, 
przetwarzania i wykorzystywania informacji o prawie i 

funkcjonowaniu administracji, potrafi — wykorzystując je - 

opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i 
między nimi zachodzące  

P6S_WG/K  P6U U  

_  

KA_WO9  ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących 
instytucje, sposób ich powoływania oraz ich kompetencje, ma 
także podstawową wiedzę o prawnych, społecznych i 
ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania tych instytucji  

P6S_WG/K  P6U U  

_  

KA_W10  ma podstawową wiedzę o historii administracji i znajomość ewolucji 
instytucji funkcjonujących w obszarze działania administracji  

P6S_WG  

KA_W11  ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o prawie i administracji, 
ekonomicznych, zarządzania oraz zna właściwą dla nich terminologię  

P6S_WG  

KA_W 12  ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o społeczeństwie, 
w szczególności humanistyczną oraz etyczną, niezbędną dla 
rozumienia funkcjonowania administracji  

P6S_WG/K  P6U U  

_  

KA_W13  ma podstawową wiedzę o sposobie funkcjonowania w sferze 
administracji instytucji prawa materialnego oraz procesowego  

P6S_WG  

KA_W14  ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania 
pozwalającą na podejmowanie podstawowych decyzji 
gospodarczych w zakresie mikro i makroekonomicznym  

P6S_WG  

KA_W15  posiada podstawową wiedzę w obrębie wybranych dyscyplin w 
zakresie nauk o administracji, a także zarządzania i ekonomii  

P6S_WG  

KA_W16  ma wiedzę na temat form dalszego zawodowego rozwoju i zna 
podstawowe zasady podejmowania własnej działalności 
gospodarczej  

P6S_WG/K  P6U U  

KA_W17  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego  
 P6S_WG/K_    

KA_W18  zna i rozumie wybrane kierunki i stanowiska właściwe dla 
różnych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauk 
humanistycznych, ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie nauk  
humanistycznych, a w szczególności z dyscyplin naukowych: historia 
i filozofia  

P6S_WG/K   

P6U U  

_  

KA_W19  ma uporządkowaną, podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu 
nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice 

przedmiotowej i metodologicznej, a także uporządkowaną wiedzę 
podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu tych 
dziedzin nauki, zorientowaną na zastosowania praktyczne w 
wybranej sferze działalności  

P6S_WG/K  

KA_W20  ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i 
metodologię z zakresu nauk humanistycznych, a w szczególności z  
dyscyplin naukowych: historia i filozofia  

P6S_WG  
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KA_W21  ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w 
instytucjach związanych z wybraną sferą działalności 
administracyjnej, prawnej, kulturalnej, medialnej, promocyjno-

reklamowej  

P6S_WG  

KA_W22  ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu 
instytucji związanych z wybraną sferą działalności 
administracyjnej, prawnej, kulturalnej, medialnej, promocyjno-

reklamowej, ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i 
orientację we współczesnym życiu kulturalnym, z 
uwzględnieniem kultury mediów  

P6S_WG/K   
P6U U  

_  

KA_W23  ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania 

zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach 
stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą 
działalności administracyjnej, prawnej, kulturalnej, 
medialnej, promocyjno-reklamowej  

P6S_WG/K  

KA_W24  ma podstawową wiedzę o odbiorcach usług administracyjnych i 

prawnych, kultury, mediów, działań promocyjno-reklamowych 

oraz podstawową wiedzę o metodach diagnozowania ich 
potrzeb i oceny jakości usług  

P6S_WG/K  

UMIEJĘTNOŚCI 

KA_UO1  potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne, polityczne, 
społeczne oraz ekonomiczne w zakresie nauk o administracji  

P6S_UW  

KA_UO2  potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się 
podstawową wiedzą z zakresu nauki o prawie i administracji 
oraz podstawową wiedzą ekonomiczną i pozyskiwać dane dla 
analizowania procesów i zjawisk w zakresie nauk o 

administracji oraz ekonomii  

P6U U  
P6S_UW  
P6U U  

_  

KA_UO3  potrafi samodzielnie zinterpretować i wykorzystać podstawowe 
instytucje prawa materialnego, oraz procedury w celu podjęcia 
decyzji stosowania prawa, potrafi wykorzystując te umiejętności 
właściwie analizować przyczyny i przebieg odpowiednich procesów i 
zjawisk społecznych. 

  

P6S_UW  
P6U_U  

 

KA_U04  potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z 
zakresu prawa i administracji  

P6S _UW  

KA_U05  potrafi zastosować podstawowe techniki, metody i narzędzia w 
celu opracowania tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery 
funkcjonowania administracji  

P6S_UW  
P6U U  

KA_U06  potrafi przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teorii oraz praktyki w naukach o prawie i 

administracji oraz naukach społecznych i ekonomicznych  

P6S_UW  
P6U U  

KA_U07  potrafi prawidłowo zebrać i analizować materiały niezbędne do 
podjęcia prawidłowej decyzji  

P6S_UW  

KA_U08  potrafi zaproponować rozwiązania konkretnych problemów z 

wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o administracji  
P6U U  

P6S_UW  

KA_U09  potrafi w elementarnym stopniu prognozować przebieg procesów 
i zjawisk prawnych oraz ekonomicznych z wykorzystaniem 

podstawowych metod i narzędzi właściwych dla nauk o 

administracji i nauk ekonomicznych, posiada także podstawowe 
umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych oraz 
oceny jakości usług  

P6S_UW  

P6U_U  
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KA_U10  potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o 
administracji, prawa, kultury oraz etyki do zgodnego z prawem 

oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania podstawowych 

problemów zawodowych, a także jest w stanie samodzielnie 
planować i realizować typowe projekty związane z wybraną sferą 
działalności  

P6S _UW  

KA_U11  potrafi przygotować samodzielnie opracowanie pisemne z zakresu 
elementarnych zagadnień w obrębie kierunku administracja z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teorii oraz innych źródeł  

P6S_UW  
P6U U  

KA_U12  potrafi poprawnie i logicznie uzasadnić przyjęte rozwiązanie, 

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania 
wniosków  

P6S _UW  

KA_U13  potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i 
narzędzi  

P6S _UW  

KA U14  posiada znajomość języka obcego na poziomie B2  P6S _UW  

KA_U15  posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące 
formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i 
narzędzi badawczych oraz opracowanie i prezentację wyników  

P6S _UW  

KA_U16  potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych, w języku polskim i obcym  

P6S _UW  

KA_U17  potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i 
sposobów, w tym potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów 
kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację 
z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich 
znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym  

P6S_UW  

P6U U  

 

KA_U18  umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
badawcze oraz profesjonalne, wykorzystując między innymi 
wskazówki opiekuna naukowego  

P6S_UW  

P6U U  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

KA_KO1  potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a 
także rozumie potrzebę stałego dokształcania się  

P6S-KR P6U K  

 
KA_K02  potrafi uczestniczyć w pracy grupowej oraz przyjmować różne role 

w grupie zawodowej  
P6S-KR  

KA_K03  potrafi odpowiednio określić priorytety dla realizacji zadań w 
pracy zawodowej  

P6S-KR  

KA_K04  potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać zgodnie z 
zasadami prawa oraz etyki dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu  

P6S-KR P6U K  

KA_K05  potrafi uczestniczyć w przygotowaniu prostych projektów 

społecznych w tym prawnych z uwzględnieniem zdobytej 
wiedzy w zakresie nauk o prawie i administracji  

P6S-KR  

KA K06  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny oraz przedsiębiorczy  P6S-KR  

KA_K07  potrafi samodzielnie zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju 

zawodowego  
P6S-KR P6U K  
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KA_K08  ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy  

P6S-KR_   

KA_K09  uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów 
i różnych jego form  

P6S-KR  
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

Imię i nazwisko  Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

Dr Paulina Winiarska  Prorektor ds. Nauki 

Prof. dr Agnieszka Jastrzębska  Dziekan Wydziału Interdyscyplinarnego 

Prof. dr Mirosława Skalik  Prodziekan ds. dydaktyki 

Prof. dr Piotr Lisowski  Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

dr Jacek Wiatrowski  Koordynator studiów na kierunku Administracja  

mgr Jowita Ziołek-Barczak  Pełnomocnik Rektora ds. projektów 

mgr Sylwia Sztajner  Kanclerz 
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Wskazówki ogólne do raportu samooceny 

Raport samooceny przygotowywany przez uczelnię jest jednym z podstawowych źródeł 
informacji wykorzystywanych przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
w procesie oceny programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu 
studiów, uwarunkowań jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym 
i gospodarczym, w odniesieniu do szczegółowych kryteriów oceny programowej 
i standardów jakości kształcenia określonych w załączniku do Statutu Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, a także refleksja nad stopniem spełnienia tych kryteriów. 

Istotnymi cechami raportu samooceny jest analityczne i autorefleksyjne podejście do 
prezentowanych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu 
studiów i jego realizacji specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym 
uwzględnieniem wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły, 
w części I jego objętość nie powinna przekraczać 40 000 znaków. 

We wzorze raportu samooceny zawarte zostały wskazówki mówiące o tym, co warto 
rozważyć i do czego odnieść się w raporcie. Zwrócono w nich uwagę na te elementy, 
odpowiadające szczegółowym kryteriom oceny programowej i przyjętym standardom 
jakości, do których odniesienie się umożliwi dokonanie pełnej samooceny, a następnie 
przeprowadzenie rzetelnej oceny przez zespól oceniający PKA. 

Wskazówek tych nie należy traktować jako obligatoryjnych dla uczelni przygotowującej 
raport samooceny. Uczelnia w samoocenie każdego kryterium ma prawo w pełni 
autonomicznie przedstawiać kluczowe czynniki uwiarygadniające jego spełnienie. 
Wyłącznym celem wskazówek jest pomoc w zrozumieniu istoty każdego z kryteriów, 
wskazanie informacji najważniejszych dla procesu oceny oraz zainspirowanie do 
formułowania pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi w procesie samooceny i 

opracowywania raportu, a także w celu doskonalenia jakości kształcenia na ocenianym 
kierunku. 

Należy pamiętać, że zgodnie ze statutem PKA, Uczelnia powinna upublicznić raport 
samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu oceniającego. 
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Prezentacja uczelni 

Akademia Polonijna w Częstochowie została założona w 1992 roku jako Wyższa Szkoła  
Języków  Obcych  i Ekonomii i  wpisana pod liczbą porządkową 8 do ewidencji uczelni 

niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 37 
ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1668 z późn. zm.). 30 marca 2012 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność na czas nieokreślony.  

Akademia posiada strukturę jednowydziałową – Wydział Interdyscyplinarny, w ramach 
którego funkcjonują: 5 instytutów, 2 szkoły, 6 centrów badawczych,  25 laboratoriów 
naukowo-badawczych, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, Akademickie Biuro Karier. 

Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na 9 kierunkach, 

drugiego stopnia na 4 kierunkach oraz jednolite studia magisterskie na 1 kierunku.  

Akademia oferuje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach 

podyplomowych i w Międzynarodowej Szkole Doktoranckiej. Studenci mają możliwość 
zdobywania kwalifikacji pedagogicznych w Centrum Dokształcania i Doskonalenia 
Nauczycieli prowadzonego przy Akademii Polonijnej od 1999 roku. Każdy ze studentów w 
trakcie studiów ma możliwość zdobywania certyfikatów językowych od poziomu A1 do 
poziomu C2 w zakresie znajomości języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 
francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, chińskiego i arabskiego.  

Uczelnia jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ. Od 1992 roku w 

Uczelni funkcjonuje Studium Języka i Kultury Polskiej zarejesrtowane przy Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, które prowadzi nauczanie języka polskiego dla obcokrajowców od 
poziomu A1 do poziomu B2. Od początku swojego istnienia Akademia Polonijna 
współpracuje z ponad 2000 uczelni na całym świecie. Studenci studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych od 2004 roku w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej  

uczestniczą w wyjazdach na studia i praktyki (3 do 12 miesięcy) do 150 uczelni partnerskich  
i instytucji  w Europie.  

Akademia jest aktywnym członkiem International Association of Universities (IAU), 

Network of Universities in Free Enterprise  (NUIFE) oraz Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od 1992 roku działa w Akademii Wydawnictwo 
„Educator”, które publikuje serie wydawnicze, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 

(PNAP) oraz książki naukowo-dydaktyczne. Wszyscy wykładowcy Akademii Polonijnej są 
zarejestrowani w międzynarodowym systemie  identyfikacji autorów prac naukowych Open 
Researcher and Contributor ID (ORCID). Studenci oprócz zajęć dydaktycznych mogą 
angażować się w działalność licznych kół naukowych oraz Samorządu Studenckiego.  

Na Uczelni wyjątkowo atrakcyjnie działa system stypendialny, który sprawia, iż rocznie 
studentom Akademii Polonijnej  wypłacane jest ponad 250 świadczeń. Od 2001r. Uczelnia 
prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku. Akademia Polonijna jest Uczelnią bez barier, 
sprzyjającą osobom niepełnosprawnym. 

Dnia 07 czerwca 1996 roku Uczelnia decyzją Ministra Edukacji Narodowej o nr. 

DNS.1-0143-23/4/JL/96  otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych 

(aktualnie: pierwszego stopnia) na kierunku "Administracja". 
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Kierunek „Administracja” posiada aktualnie Akredytację Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej (PKA) na podstawie Uchwały nr 249/2014 z dnia 22 maja 2014 r. Prezydium 

PKA ważnej do roku akademickiego 2019/2020. 
 

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 
programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 
uczenia się 

 

1.1 Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni (przy 
uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów), oczekiwań formułowanych 
wobec kandydatów, oferowanych specjalności/specjalizacji 
 

Koncepcja kształcenia 
Poszerzanie oferty dydaktycznej przez Akademię Polonijną w Częstochowie stanowi 

jeden z kluczowych elementów realizacji długofalowego planu działania, określającego 
główne cele i kierunki rozwoju Uczelni zawarte w Strategii Akademii Polonijnej.  

Akademia Polonijna to Uczelnia zapewniająca wysoką jakość kształcenia młodzieży 
opartą na potencjale naukowym własnej kadry, realizującą współpracę krajową i 
międzynarodową w zakresie badań naukowych i wymiany studentów. Procesowi rozwoju 
Uczelni sprzyjają określone cele strategiczne. Dostosowanie funkcjonowania Uczelni do 
standardów akademickich, do oczekiwań mieszkańców regionu oraz aktualnej sytuacji na 

rynku pracy powoduje uruchamianie nowych kierunków kształcenia oraz nawiązywanie 
współpracy z wiodącymi uczelniami kraju i zagranicy.  

Aktualna Misja i Strategia Uczelni została opracowana na lata 2019-2024. Zgodnie z 

nią Uczelnia stanowić ma centrum nowoczesnego kształcenia oraz życia naukowego i 
intelektualnego regionu. Misję Uczelni stanowią więc działania odnoszące się do edukacji 
społecznej i rozwoju społeczeństwa w kontekście najnowszej wiedzy i kompetencji 
społecznych. Akademia Polonijna przystąpiła także do Deklaracji Społecznej 
Odpowiedzialności Uczelni. 

Kierunek administracja jest istotnym elementem poszerzenia oferty edukacyjnej 

Akademii Polonijnej. Kształcenie na tym kierunku zgodne jest z misją Akademii oraz 
przyjętą strategią działania. Oprócz szerokiej wiedzy z zakresu nauk społecznych (nauki 
prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości) studenci nabywają 
liczne umiejętności i kompetencje społeczne np. umiejętność efektywnej pracy w grupie, 
umiejętność wystąpień publicznych, posługiwanie się przepisami prawa. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku, każdy 
pracownik samorządowy na stanowisku kierowniczym lub specjalistycznym, musi posiadać 
wykształcenie wyższe. Efektem tego jest wzrost zapotrzebowania na najwyższej klasy 
specjalistów w obszarze administracji, ekonomii, prawa, zarządzania i finansów, których 
praca i wysokie kwalifikacje zawodowe stanowić będą znaczące wsparcie dla sprawujących 
władzę. W związku z tym kształcenie na kierunku administracja przygotowuje absolwentów 
do pracy w organach władzy i administracji rządowej oraz samorządowej w państwowych i 
samorządowych jednostkach organizacyjnych. Ze względu na liczne funkcjonalne i 
instytucjonalne powiązania administracji, studia te zorientowane są również na potencjalnych 
pracowników instytucji prywatnych oraz osoby, które są zainteresowane pogłębieniem 
wiedzy o istocie i zasadach funkcjonowaniu współczesnej administracji.  
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Należy podkreślić, iż pracodawcy z terenu województwa śląskiego uważają 
kwalifikacje zatrudnionych pracowników, jako jeden z kluczowych czynników wpływających 
na osiąganie celów badanego podmiotu przypisując mu największe znaczenie spośród 
wszystkich czynników wewnętrznych.  

W odpowiedzi na stale rosnące wymagania rynku pracy i oczekiwania wobec 
potencjalnych pracowników administracji, Akademia Polonijna stworzyła program studiów 
pozwalający słuchaczom na przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu uregulowań 
prawnych dotyczących działalności w obszarze polskiej administracji, zagadnień systemu 
prawnego Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania instytucji finansowych, 

sądownictwa, prawa administracyjnego, prawa pracy z uwzględnieniem statusu pracowników 
administracji samorządowej, rządowej i służby cywilnej. Program studiów kładzie również 
duży nacisk na zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego, i zarządzania finansami. 
Treści kształcenia obejmują ponadto kwestie finansów publicznych i prawa ochrony 
środowiska, a także problematykę dotyczącą programów i funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.  

W dokumencie określającym strategię Akademii Polonijnej na lata 2019-2024 

określono misję Uczelni, która „kształci wysoko wykwalifikowane kadry mogące sprostać 
wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej”. Zgodnie z tym, jednym z priorytetów władz 
Akademii jest dążenie do poszerzania oferty dydaktycznej, dzięki uruchamianiu nowych 
kierunków studiów, zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.  

Przy opracowaniu programu studiów na kierunku administracja wzięto pod uwagę 
sugestie wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy w opracowywaniu koncepcji 
kształcenia, a także efektów uczenia się i rozwiązań programowych na kierunku 
administracja. Zespół opracowujący program skoncentrował się zarówno na badaniu 
oczekiwań podmiotów otoczenia zewnętrznego Uczelni (w tym pracodawców przyjmujących 
studentów Uczelni na praktyki) jak i na ich udziale w procesie kształtowania koncepcji i 
programu kształcenia.  

Kształcenie na kierunku Administracja - studia pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym - jest ściśle podporządkowane wytycznym kształcenia określonym w Polskiej 
Ramie Kwalifikacji, poziom 6. Tok studiów przygotowuje do opanowania wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji z zakresu nauk społecznych. Celem nauczania jest 
ukształtowanie określonej sylwetki absolwenta, który zdobędzie wiedzę i umiejętności 
z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych.  

W ramach praktyk studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności 
związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu. Taka koncepcja kształcenia wynika z misji 
Akademii Polonijnej, która opiera się na założeniu, iż Uczelnia stanowić ma centrum 
nowoczesnego kształcenia oraz życia naukowego i intelektualnego regionu, poprzez rozwój 

edukacji społecznej i rozwoju społeczeństwa w kontekście najnowszej wiedzy i kompetencji 
społecznej. 

Proponowany program kształcenia na kierunku Administracja wpisuje się w założoną 
przez Uczelnię misję i strategię jej rozwoju. Studenci kształceni są na wysokim poziomie. 
Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym (współczesnym) uwarunkowaniom rynku pracy. 
Studenci przygotowani są do roli świadomego obywatela potrafiącego działać na rzecz dobra 
wspólnego oraz do roli aktywnego uczestnika wspólnoty lokalnej. Rozszerzanie oferty 

edukacyjnej i współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi realizuje cel Uczelni, 
którym jest rozwój i integracja środowiska lokalnego 

Perspektywa najbliższych lat wskazuje na istotne zmiany w obszarze uwarunkowań 
zewnętrznych dla funkcjonowania uczelni, co wiąże się z szeregiem zagrożeń oraz szans. W 
związku z powyższym projektowana wizja rozwoju jest na tyle elastyczna, że umożliwia 
dokonywanie stosownych korekt w polityce zarządzania uczelnią w odniesieniu do 

zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej poprzez odpowiedni dobór 
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priorytetów, instrumentów i procedur ich wdrażania w ramach celów operacyjnych. Strategia 
rozwoju    uczelni    zawiera     zhierarchizowany     wykaz     celów     strategicznych     wraz 

z wyszczególnieniem koniecznych do zrealizowania celów operacyjnych. Uczelnia dąży do 
tego, aby podczas całego procesu kształcenia studenci mogli wykształcić odpowiednie 
nawyki i postawy, które będą skutkować praktycznym stosowaniem norm społecznych, 
kultury osobistej, tolerancji światopoglądowej w miejscu pracy oraz zdolnością do 
ustawicznego samokształcenia i rozwoju zawodowego. Studia kształtują umiejętności 
pozwalające na planowanie własnej praktyki administracyjnej oraz piastowania stanowisk 

administracyjnych. Warunkiem dobrego funkcjonowania uczelni jest kształcenie wysoce 
wykwalifikowanych absolwentów, którzy w swojej praktyce zawodowej będą stosowali się 
do zasad: konkurencyjności, kreatywności, współpracy w zespole oraz innowacyjności i 
otwartości na nowe idee. Określając efekty uczenia się wzięto pod uwagę wybrane cele 
strategiczne Uczelni, bezpośrednio związane z procesem kształcenia studentów. Strategiczne 
kierunki rozwoju Uczelni dotyczą:  
1. budowania pozycji naukowej Uczelni, wydziału i jednostek organizacyjnych,  
2. stałego doskonalenia jakości kształcenia,  
3. rozwijania form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, 
4. ciągłego doskonalenia procesu zarządzania.  
 

W konsekwencji założono efekty umożliwiające m.in. aktualizację wiedzy specjalistycznej w 
zakresie zarządzania organizacjami niezbędnej w pracy zawodowej, ukształtowanie i 
podniesienie na wyższy poziom umiejętności studentów w realizacji zadań  w organizacjach z 
zakresu wymiaru sprawiedliwości, a także ukształtowanie postaw decydujących o skutecznej 
realizacji zadań w organizacji. Cele strategiczne w zakresie stałego doskonalenia jakości 
kształcenia dotyczyć będą:  

1) wzrostu poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia w Uczelni;  
2) doskonalenia uczelnianego systemu edukacji poprzez rosnącą jakość kształcenia;  
3) stałego monitorowania opinii studentów oraz pogłębiania integracji prowadzonych 
stopni kształcenia;  
4) współpracy z potencjalnymi pracodawcami w zakresie doskonalenia programów i 
jakości kształcenia.  

 

Powiązania koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi Uczelni  
 

Koncepcja kształcenia na kierunku administracja na studiach pierwszego nawiązuje do misji 
Akademii, której głównymi założeniami są:  
 kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry mogącej sprostać wyzwaniom 

gospodarki krajowej i światowej, 
 ukierunkowanie na rozwój kadry naukowej uczestniczącej w dydaktyce oraz 

badaniach, a także krajowej i międzynarodowej wymianie naukowej; 
 stworzenie warunków dla rozwoju badań naukowych umocowanych w krajowej i 

międzynarodowej przestrzeni badawczej, 
 rozwój gospodarki i społeczeństwa w procesie zrównoważonego rozwoju, 
 wdrożenie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. 

 

Misja jest realizowana szczególnie poprzez:  

 koncepcję Uczelni otwartej i przedsiębiorczej, która postrzega, bada i stara się 
zaspokajać potrzeby społeczeństwa w różnych płaszczyznach życia społecznego i 
gospodarczego, aktywnie na nie oddziałując; 
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 animację środowiska kulturotwórczego oraz kreowanie wzorców zachowań, postaw i 
wartości wypływających z profilu i filozofii Uczelni; 

 rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy w odniesieniu do społecznych, 
edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów; 

 rozwijanie integralnego modelu kształcenia łączącego wiedzę, postawy i umiejętności 
w jednolity organizm Uczelni.  

 

Koncepcja kształcenia na kierunku administracja na studiach pierwszego stopnia 

nawiązuje także do strategii Uczelni, która zakłada kształcenie studentów oraz 
organizowanie im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych 
dziedzinach aktywności społecznej, związanych z kierunkiem administracja poprzez 

sprawne i efektywne funkcjonowanie Uczelni w obszarach jej działalności zarówno 
dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej, jak również związanej z rozwojem 
współpracy z podmiotami zewnętrznymi i kształtowaniem umiejętności i kompetencji 
dostosowanych do współczesnego rynku pracy.  

Koncepcja kształcenia na kierunku administracja na studiach pierwszego stopnia 

nawiązuje także do strategii Uczelni m. in. poprzez: 

 stałe podnoszenie atrakcyjności i poziomu jakości kształcenia; 
 elastyczność i wykorzystanie nowych możliwości kształcenia; 
 orientację procesu dydaktycznego na efekty uczenia się, 
 budowanie potencjału kadrowego, 
 nowe specjalności; 
 intensyfikację działalności naukowej (np. prowadzenie badań naukowych, 

organizowanie konferencji naukowych); 

 nieustanne rozszerzanie zakresu współpracy, w tym międzynarodowej; 
 wymianę studentów (studenci mogą realizować część programu studiów w ramach 

programu Erasmus+); 

 rozwój wykorzystania narzędzi IT (platforma e-learningowa Moodle, platforma 

językowa Supermemo, system APR – Wirtualny Dziekanat); 

 platforma bibliotek cyfrowych (Wirtualna Biblioteka); 

 informatyczny System Obsługi Studentów (system APR – Wirtualny Dziekanat). 

 

 

1.2 Związek kształcenia z obszarami działalności zawodowej/gospodarczej właściwymi 
dla kierunku. 

Akademia Polonijna jest uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie 
różnych specjalności na kierunku administracja. Kierunek administracja jest odpowiedzią na 
rosnące zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów z obszaru administracji.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy i 
uwarunkowaniom społecznym, Uczelnia na kierunku administracja kształci specjalistów 
przygotowanych do wykonywania przewidywanego zawodu, w tym uzyskanie uprawnień 
zawodowych oraz pogłębienie wykształcenia kierunkowego poprzez realizowane 
specjalności. Studenci są kształceni na specjalnościach z zakresu szeroko pojętej administracji 
w aspektach narodowym, lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. 

 

1.3 Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego 
oraz rynku pracy, roli i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
w procesie opracowania koncepcji kształcenia i jej doskonalenia 
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Koncepcja kształcenia na kierunku Administracja odpowiada potrzebom rynku pracy, 
nastawionym na wykwalifikowaną kadrę ze specjalistycznym przygotowaniem. Zakładane 
efekty kształcenia sformułowane zostały w taki sposób, aby były kompatybilne ze 

zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. Absolwenci kierunku Administracja 
przygotowani zostaną do podjęcia pracy zawodowej, zgodnie z wymaganiami potencjalnych 
pracodawców. Ponadto absolwent uzyska możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych na studiach II stopnia lub studiach podyplomowych.  

Akademia Polonijna w Częstochowie regularnie uczestniczy w konsultacjach z 

interesariuszami zewnętrznymi podczas posiedzeń Rady Partnerów Społeczno-

Gospodarczych AP, na których starano się wyodrębnić oczekiwania interesariuszy dotyczące 
efektów, które powinien posiadać absolwent kierunku Administracja. Załącznik nr 9 do 

niniejszego raportu określa skład Rady Partnerów Społeczno-Gospodarczych Akademii 

Polonijnej. 

Konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi w sprawie kierunku administracja 

również odbywają się co roku podczas konferencji odbywających się na Wydziale 

Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej, w szczególności Corocznego Międzynarodowego 
Kongresu Nauki "Smart Society" oraz posiedzeń NUIFE (Sieć Uczelni dla Przedsiębiorstw).  

Przeprowadzono również szereg mniej formalnych spotkań, których celem było 
określenie możliwości współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji 
pozarządowych oraz służb publicznych, mogących w realny sposób przyczynić się dzięki 
konsultacjom i wymianie doświadczeń, do dostosowania programów kształcenia do 
wymogów Procesu Bolońskiego. Efektem tych konsultacji było położenie głównego nacisku 
w tworzeniu programu studiów na praktyczne zajęcia ze studentami (ćwiczenia i laboratoria). 

Realizacja programu kształcenia wspierana jest funkcjonującym Wewnętrznym 
Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz odbywa się poprzez doskonalenie i 
ewaluację programu kształcenia z uwzględnieniem rynku pracy. Wydział Interdyscyplinarny 

systematycznie współpracuje z interesariuszami wewnętrznymi, zewnętrznymi oraz 

pracodawcami przyjmującymi studentów kierunku Administracja na praktyki zawodowe. 

Interesariusze zewnętrzni tworzą w Akademii Polonijnej Rady Partnerów Społeczno-

Gospodarczych.  

Do grupy interesariuszy zewnętrznych należą instytucje państwowe, gospodarcze i 
społeczne, m.in.: Urząd Miasta Częstochowa, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, Urzędy Skarbowe w Częstochowie, Starostwo 

Powiatowe w Częstochowie, Instytut Edukacji i Rozwoju w Częstochowie, Światowe 
Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii, Centrum Dokształcania i Doskonalenia 
Nauczycieli, Lewiatan, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa, Polska Izba Gospodarcza 
Zaawansowanych Technologii, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Regionalna Izba 

Przemysłowo – Handlowa w Częstochowie, oraz inne urzędy, stowarzyszenia, instytucje, 
kancelarie prawne. 

Interesariusze wewnętrzni to: przedstawiciele Samorządu Studenckiego, 
przedstawiciel Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, przedstawiciel Uczelnianego 
Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, przedstawiciele absolwentów AP oraz Akademickie 

Biuro Karier, przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku (50+). 

 

1.4 Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów  
 

Absolwent zawodowych (licencjackich) studiów kierunku Administracja jest osobą 
wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w organach 
administracji rządowej, samorządowej (takich jak: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, 
miejskie, gminne, pracy, skarbowe), a także we wszelkich podmiotach prowadzących 
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działalność gospodarczą, jak i innych instytucjach publicznych i organizacjach 

pozarządowych.  
Ma wiedzę o systemie prawnym obowiązującym w Polsce. Jak również, zna podstawowe 

reguły stosowania prawa, zwłaszcza w zakresie działania administracji. Kompetencje te 
wynikają przede wszystkim z toku studiów, które swoim programem obejmują: przedmioty 
takie jak: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo pracy, czy 

prawo karne oraz prawo rzymskie i prawo międzynarodowe. Nie bez znaczenia są również 
takie przedmioty uzupełniające jak: technologie informacyjne, socjologia, etyka czy 

psychologia. Tym samym, można stwierdzić, że jest to wiedza wszechstronna i niezbędna do 
wykonywania pracy urzędnika. Absolwent posiada również praktyczne umiejętności 
poruszania się w obszarze administracji Unii Europejskiej. W rezultacie, absolwent studiów 
zawodowych (licencjackich) kierunku Administracja, skutecznie wykorzystuje w praktyce 

zawodowej zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zdobyte podczas licznych 
praktyk zawodowych. Dodatkowo, posiada umiejętność korzystania z nowoczesnych 
technologii informacyjnych i zasobów Internetu. Formułuje samodzielne opinie i wnioski na 

temat kluczowych zagadnień z zakresu nauk administracyjnych i prawnych, jak również 
identyfikuje i rozwiązuje problemy merytoryczne. Absolwent jest kompetentnym 
pracownikiem na stanowiskach w administracji samorządowej, państwowej oraz innych 
instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze.  Absolwent jest przygotowany do 
kontynuowania studiów na poziomie drugiego stopnia. 

Realizowany program nauczania zakłada kształcenie zmierzające do :   
 wyjaśnienia głównych problemów prawnych i ekonomiczno-organizacyjnych 

związanych z ustrojem i funkcjonowaniem administracji publicznej;  
 stworzenia słuchaczom możliwości zapoznania się z istotnymi regulacjami prawnymi 
mającymi wpływ na wykonywanie zadań przez różne organy administracyjne oraz 

określenie wzajemnych zależności i powiązań pomiędzy różnymi jednostkami 
administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami społecznymi i gospodarczymi;  
 zaznajomienia studentów z problematyką dotyczącą integracji Polski z strukturami Unii 
Europejskiej;  

 przekazania studentom podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i nauk 
społecznych umożliwiających analizę i rozwiązywanie problemów społecznych  i 
ekonomiczno-organizacyjnych, z którymi może spotykać się pracownik administracji.   

Realizacja programu studiów uwzględnia również kształcenie praktyczne, zmierzając 
do opanowania:  

 umiejętności pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, dokonywania jej właściwej 
selekcji dla stworzenia analitycznych lub syntetycznych opracowań i projektów działań;  
 umiejętności stosowania przepisów prawa, łącznie z korzystaniem z przepisów 
proceduralnych;  

 praktycznych umiejętności korzystania z urządzeń techniki biurowej i informatycznej;  
 wyrobienia nawyku korzystania z podstawowego zasobu informacji niezbędnych do 

należytego wykonywania zadań służbowych;  
 umiejętności  posługiwania  się  językiem  obcym  dla  celów  realizacji 

 zadań administracyjnych;  
 umiejętności dochodzenia do konkretnej wiedzy za pomocą samodzielnych 
poszukiwań, rozwiązywaniem problemów napotykanych w trakcie wykonywania zawodu.  

Realizowany program studiów zakłada kreowanie określonych postaw studenta tj.:  
 odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość w wykonywaniu obowiązków,  
 kreatywne i indywidualne podejście do rozwiązywania problemów,  
 poszanowanie przepisów prawa i ustalonych procedur,  

 uprzejmość i życzliwość w kontaktach z otoczeniem,  
 otwartość na współpracę w zespole,  
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 zachowanie godności i kultury osobistej,  
 świadomość konieczności kontynuacji kształcenia przez całe życie.  

Dlatego duży nacisk kładzie się na organizację zajęć w ramach ćwiczeń, podczas 

których zadaniem studenta jest m.in.:  

- poznanie pracy (pod nadzorem nauczyciela akademickiego) poszczególnych komórek 

organizacyjnych różnych instytucji i urzędów, takich jak np. Urząd Wojewódzki,  

Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski, Urząd Gminy, Urzędy Pracy, Urząd Skarbowy 

oraz sąd, prokuratura, kancelaria prawna;  
- przygotowanie referatu związanego z tematyką ćwiczeń oraz jego prezentacja, co wyrabia 

w studencie kreatywność, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków, a 
także umiejętności indywidualnego podejścia do rozwiązywania problemu;  

- rozwiązywanie różnych problemów w ramach ćwiczeń w grupach zadaniowych, co służy 
wyrobieniu umiejętności współpracy w zespole pod kątem przyszłej pracy zawodowej;  

- przygotowanie pracy kontrolnej związanej z tematyką zajęć, co ma za zadanie 
uświadomienie studentowi konieczności ustawicznego samodoskonalenia się  
(podnoszenie kwalifikacji).   

Absolwent powinien znać język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski i inne) na poziomie 

biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz 
posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku 
kształcenia.  

 

Opracowując efekty i program kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 

administracja wzięto pod uwagę doświadczenia i wzorce uczelni polskich i zagranicznych, 
opinie przedstawicieli pracodawców oraz sytuację na rynku pracy i usług edukacyjnych.   

 

 

1.5 Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystane wzorce krajowe lub 
międzynarodowe  

 

Cechami wyróżniającymi koncepcję kształcenia są: 
 stałe podnoszenie atrakcyjności i poziomu jakości kształcenia; 
 elastyczność i wykorzystanie nowych możliwości kształcenia; 
 orientacja procesu dydaktycznego na efekty uczenia się; 
 stała współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi; 
 budowanie potencjału kadrowego, 
 nowe specjalności; 
 odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu administracji, 
 kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianej administracji, dysponujących 

wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi adekwatnymi do 
współczesnego rynku pracy; 

 dopasowanie oferty edukacyjnej do współczesnych wymogów rynku pracy; 
 organizowanie studentom możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w 

różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z administracją poprzez 
sprawne i efektywne funkcjonowanie Uczelni; 

 animacja środowiska kulturotwórczego oraz kreowanie wzorców zachowań, postaw i 
wartości wypływających z profilu i filozofii Uczelni; 

 rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy w odniesieniu do społecznych, 
edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów. 
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Przy opracowywaniu koncepcji kształcenia, programu studiów, a w tym zbioru 

efektów uczenia się wykorzystano analizę programów studiów w uczelniach wyższych 
głównie związanych z obszarem administracji, takich jak m. in.: The Swiss Institute for 
Management & Hospitality (SWISS IM&H, Szwajcaria), HEM Business School - 

Institut des Hautes Etudes de Management (Maroko), The University of Winnipeg 

(Kanada), EDHEC Business School w Lille and Nice (ESPEME, Francja), Hochschule 

für Wirtschaft Luzern (Szwajcaria), The Cyprus Institute of Marketing (Cypr), Western 

Michigan University (USA), i inne uczelnie. 

Ponadto uwzględniono również Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w 
tym Polską Ramę Kwalifikacji, oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.  

Akademia Polonijna została wyróżniona nagrodami i certyfikatami 
potwierdzającymi wysoką jakość kształcenia, między innymi: 
1. Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 

Wyższego za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie rozwoju edukacji 
praktycznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

2. Certyfikat Srebrny Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
potwierdzający konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań 
akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

3. Certyfikat "Uczelnia liderów" dla Akademii Polonijnej jako uczelni kształcącej 
liderów społecznych - absolwentów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i 
kompetencje szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Potwierdza on również, że 
Akademia prowadzi studia w sposób, kształtujący u studentów postawy 

innowacyjne, kreatywne myślenie i twórcze działania, a także umiejętności 
elastycznego reagowania na zmiany. Potwierdza on, że Akademia Polonijna 

kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy oraz 
aktywnie współpracuje z otoczeniem gospodarczym oraz inwestuje w rozwiązania 
organizacyjne i infrastrukturalne ukierunkowane na budowanie kultury jakości. 

4. Deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni, zgodnie z którą Akademia 
Polonijna, mając na uwadze dobro szkolnictwa wyższego w Polsce, świadoma 

swojej roli w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnianiu wysokiej 

jakości badań i edukacji oraz dbaniu o wszechstronny rozwój społeczności 
akademickiej zobowiązuje się: 

1) Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w „Kodeksie Etyki 

Pracownika Naukowego”, w szczególności: sumienność, obiektywizm, 
niezależność, otwartość i przejrzystość. 

2) Kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające 
budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także 
wrażliwości społecznej i kultury pracy. 

3) Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i 
chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej 

i jej otoczenia. 

4) Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej 
odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji 
społecznych. 

5) Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności, w 
szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, 
wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy 
międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego. 
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6) Podejmować badania naukowej prace wdrożeniowe, które w ramach 

partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem 
przedsiębiorstw, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi 
przyczyniać się mogą do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. 

7) Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, 
umożliwiającą adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie 

społecznej odpowiedzialności uczelni. 
8) Dbać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na 

fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno w dokumentach 
strategicznych, jak i wynikających z nich działaniach służących 
wszechstronnemu rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej 
realizacji misji uczelni. 

9) Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez 

m.in. mierzenie rezultatów, promowanie i upowszechnianie dorobku oraz 

wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania. 
10) Prowadzić działalność w taki sposób, by minimalizować negatywny wpływ 

aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej 

interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach. 

11) Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki 

społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach. 
12) Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i 

prowadzenia badań naukowych dla zapewniania interesariuszom 

optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i 
dorobku uczelni. 

 

1.6 Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się, ze wskazaniem ich związku z koncepcją, 
poziomem oraz profilem studiów, a także z aktualnym stanem wiedzy i jej 
zastosowaniami w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest 
przyporządkowany, jak również stanem praktyki w obszarach działalności 
zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku. 

 

Podstawę kształcenia na kierunku administracja stanowią efekty uczenia się, do 
których dostosowany jest program studiów. Efekty uczenia się są zgodne z Krajowymi 
Ramami Kwalifikacji, a w tym z Polską Ramą Kwalifikacji, oraz spójne z treściami 
kształcenia i metodami dydaktycznymi. Przedstawione w programie studiów efekty 
uczenia się zostały opracowane w wyniku współpracy z otoczeniem społeczno- 

gospodarczym oraz uwzględniają wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów 
i analizę zgodności zakładanych efektów uczenia się z oczekiwaniami rynku pracy, w 
związku z czym dobrze wkomponowują się w zapotrzebowanie pracodawców na 
specjalistów w obszarze administracji. Metodyka ich przygotowywania opiera się na 
przyporządkowaniu do nich przedmiotów i treści kształcenia oraz sposobu ich 
realizacji.  

Program studiów kładzie nacisk na szczególnie ważne umiejętności praktyczne i 
kompetencje społeczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Jego konstrukcja jest 
spójna i logiczna oraz umożliwia osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia 
się. Kierunkowe efekty uczenia się na poziomie studiów pierwszego stopnia odnoszą 
się do zakresów dyscyplin, takich jak nauki prawne, nauki o polityce i administracji, 
nauki o zarządzaniu i jakości (wg rozporządzenia MNiSW z dn. 20.09.2018 r. w 
sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1818). Ukierunkowane są na wiedzę, umiejętności praktyczne i 
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kompetencje społeczne ściśle powiązane z koncepcją, kierunkiem, poziomem oraz 
profilem studiowania. 

 

Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy obejmują: 
 student ma podstawową wiedzę o statusie nauk prawnych, w tym nauk o 

administracji na tle innych nauk społecznych, zna relacje między tymi naukami; 
 zna podstawowe pojęcia jakimi posługuje się prawoznawstwo i nauki o administracji 

oraz podstawową terminologię w zakresie nauk prawnych, w tym nauk o 
administracji;  

 posiada podstawową wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa oraz 
jego instytucji, a także innych struktur i instytucji społecznych;  

 zna podstawowe relacje i sposób funkcjonowania instytucji publicznych w skali 

krajowej i na tle międzynarodowym, a także podstawowe zależności między 
różnymi strukturami i instytucjami społecznymi oraz ich elementami;  

 zna relacje (więzi) prawne i polityczne, a także społeczne między instytucjami, 

organami, oraz innymi strukturami społecznymi;  
 ma podstawową wiedzę o normach prawnych regulujących instytucje, sposób ich 

powoływania oraz ich kompetencje, ma także podstawową wiedzę o prawnych, 
społecznych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania tych instytucji; 

 ma podstawową wiedzę o historii administracji i znajomość ewolucji instytucji 
funkcjonujących w obszarze działania administracji;  

 ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o prawie i administracji, ekonomicznych, 
zarządzania oraz zna właściwą dla nich terminologię;  

 ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania pozwalającą na 
podejmowanie podstawowych decyzji gospodarczych w zakresie mikro i 

makroekonomicznym; 

 ma podstawową wiedzę o odbiorcach usług administracyjnych i prawnych, kultury, 

mediów, działań promocyjno-reklamowych oraz podstawową wiedzę o metodach 
diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług. 

 

Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności obejmują: 
 potrafi prawidłowo interpretować zjawiska prawne, polityczne, społeczne oraz 

ekonomiczne w zakresie nauk o administracji;  

 potrafi wykorzystywać i prawidłowo posługiwać się podstawową wiedzą z zakresu 
nauki o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną i pozyskiwać 
dane dla analizowania procesów i zjawisk w zakresie nauk o administracji oraz 

ekonomii;  

 potrafi samodzielnie zinterpretować i wykorzystać podstawowe instytucje prawa 
materialnego, oraz procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa, potrafi 
wykorzystując te umiejętności właściwie analizować przyczyny i przebieg 
odpowiednich procesów i zjawisk społecznych; 

 potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu prawa i 
administracji; 

 potrafi zastosować podstawowe techniki, metody i narzędzia w celu opracowania 
tekstów aktów prawnych właściwych dla sfery funkcjonowania administracji;  

 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o administracji, prawa, kultury 
oraz etyki do zgodnego z prawem oraz zasadami etyki analizowania i rozstrzygania 

podstawowych problemów zawodowych, a także jest w stanie samodzielnie 
planować i realizować typowe projekty związane z wybraną sferą działalności;  

 posiada znajomość języka obcego na poziomie B2.  
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Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych 
obejmują: 
 potrafi doskonalić oraz uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności a także rozumie 

potrzebę stałego dokształcania się;  
 potrafi uczestniczyć w pracy grupowej oraz przyjmować różne role w grupie 

zawodowej;  

 potrafi odpowiednio określić priorytety dla realizacji zadań w pracy zawodowej;  
 potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać zgodnie z zasadami prawa oraz etyki 

dylematy związane z wykonywaniem zawodu;  
 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu prostych projektów społecznych w tym 

prawnych z uwzględnieniem zdobytej wiedzy w zakresie nauk o prawie i 

administracji;  

 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny oraz przedsiębiorczy;  
 potrafi samodzielnie zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego; 
 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju, Europy;  

 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego 
form. 

 

Wyszczególnienie efektów uczenia się dla kierunku administracja, studia pierwszego 
stopnia zostało zamieszczone w załączniku nr 2 do niniejszego Raportu. 

 

Kierunkowe efekty uczenia się są rozwijane i uszczegółowiane dla poszczególnych 
modułów zajęć i odpowiadającym im przedmiotom zawartym w planach studiów, co z kolei 
znajduje odzwierciedlenie w sylabusach zawierających efekty szczegółowe. Dzięki temu 
układ zakładanych efektów uczenia się jest kompatybilny ze wszystkimi modułami 
przedmiotów zawartymi w planach studiów. Efekty uczenia się dotyczą wszystkich zajęć, a w 
tym np. zajęć do wyboru czy też praktyk zawodowych. 
 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 
praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku Administracja trwają sześć 
semestrów i zakładają uzyskanie 180 ECTS w ramach godzin kontraktowych oraz pracy 
własnej studenta. Program studiów dostosowany jest nie tylko do potrzeb rynku, ale 
odpowiada zakresowi badań prowadzonych przez pracowników Wydziału 
Interdyscyplinarnego, co szczególnie widoczne jest przy katalogu przedmiotów do wyboru, 

które odzwierciedlają aktualne badania przez tych pracowników prowadzone. Dodatkowym 
powiązaniem badań naukowych z treściami kształcenia jest częste korzystanie przez 

studentów z podręczników i innych opracowań przygotowanych przez pracowników 
badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych na wydziale. Priorytetowe 

znaczenie ma także sposób i zakres nauczania języka angielskiego B2 i języka 
niemieckiego/francuskiego/hiszpańskiego B1, które prowadzone jest przez 

Multilingwistyczne Centrum Językowe Akademii Polonijnej.   
LCCI IQ  (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications)  

jest wiodącą międzynarodową instytucją edukacyjną oferującą najwyższej jakości egzaminy z 
języka angielskiego biznesowego. W Akademii jako akredytowanym centrum 

egzaminacyjnym LCCI IQ studenci uczestniczą w kursach oraz egzaminach prowadzących do 
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uzyskania certyfikatów LCCI IQ są będą dowodem ich znajomości języka angielskiego oraz 

dowodem posiadania kwalifikacji zawodowych potwierdzających umiejętność poruszania się 
w środowisku międzynarodowego biznesu w zakresie finansów, marketingu, 
przedsiębiorczości, administracji i IT. 

Jednym z najpopularniejszych egzaminów oferowanych przez LCCI jest egzamin 

English for Business (EFB). Certyfikaty przyznawane przez LCCI są uznawane przez 
pracodawców w wielu firmach i instytucjach jako uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 
oraz dowód umiejętności sprawnego funkcjonowania na polu zawodowym w środowisku 
anglojęzycznym. W wielu uczelniach polskich uzyskanie certyfikatu stanowi warunek 
zaliczenia lektoratu, a niektóre uczelnie, zarówno polskie, jak i zagraniczne, uznają go za 
wystarczający dokument stwierdzający znajomość języka na poziomie umożliwiającym studia 
w języku angielskim (np. egzamin zdany na poziomie 3 umożliwia podjęcie studiów w 
Wielkiej Brytanii). 

Egzamin EFB jest dostępny na 5 poziomach zaawansowania co pozwala kandydatom na 
swobodny wybór stopnia trudności w zależności od indywidualnych umiejętności. 

Egzamin EFB odpowiada standardom europejskich programów nauczania (Common 

European Framework). 

  

Poziom LCCI 4 odpowiada poziomowi Council of Europe: C1  

Poziom LCCI 3 odpowiada poziomowi Council of Europe: B2  

Poziom LCCI 2 odpowiada poziomowi Council of Europe: B1  

Poziom LCCI 1 odpowiada poziomowi Council of Europe: A2   

Poziom LCCI Preliminary odpowiada poziomowi Council of Europe: A1 

  

Egzamin English for Business składa się z następujących części: 
•    Written 

•    Oral 
•    Listening 

  

Egzaminy EFB organizowane są w terminach ustalonych sesji (4 sesje w roku) bądź w 
dowolnym terminie na specjalne życzenie kandydatów (on Demand).  

Do egzaminu mogą przystąpić zarówno studenci i pracownicy Akademii Polonijnej, jak 

i osoby niebędące studentami Akademii. 
Wszystkie certyfikaty LCCI od poziomu B2 posiadają akredytację Urzędu Służby 

Cywilnej w Polsce (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 
2009r., Dz.U. nr 218, poz. 1695), i są oficjalnie uznawane przez administrację 
Rzeczypospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego (od 
poziomu B2). W szczególności: 

 

− English for Business level 2 (Merit) level 3 i level 4 

− SEFIC level 3 I 4 

− ELSA 

− JETSET level 5, 6 i 7 

− German For Business level 3 

− English For Tourism level 2 (Merit, Distinction) 

− English For Accounting  3. 

 

Różnorodność form prowadzenia zajęć sprzyja realizacji efektów uczenia się. O ile 
wykłady służą przede wszystkim uzyskiwaniu wiedzy, o tyle pozostałe formy zajęć mają na 
celu doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych opartych na owej wiedzy (podobną 
rolę pełnią też wykłady konwersatoryjnie prowadzone w ramach przedmiotów 
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fakultatywnych). Służy temu stosowanie zróżnicowanych metod prowadzenia tych zajęć i 
oparcie ich o takie metody, jak analiza tekstów aktów normatywnych, dyskusja, analiza 

przypadków krytycznych, praca w grupach, przygotowywanie projektów czy gry 

symulacyjne.  

Na kierunku Administracja wspomagane są zajęcia w formie e-learningu. Zamiarem 

władz Wydziału jest zwiększenie liczby zajęć prowadzonych w tej formule, szczególnie na 
studiach niestacjonarnych, gdyż będzie to daleko idące ułatwienie dla osób wybierających tę 
formę studiowania. Wszystkie zajęcia prowadzone w ten sposób odbywają się za pomocą 
platformy e-learningowej Moodle.  

Przyjęty na studiach harmonogram realizacji zajęć oparty jest na wynikaniu logicznym 
treści programowych z poszczególnych przedmiotów. W pierwszej kolejności prowadzone są 
zajęcia z przedmiotów podstawowych dla kierunkowych efektów uczenia się. Na dalszych 
semestrach zajęcia wymagające wiedzy specjalistycznej. W ciągu studiów prowadzone są 
lektoraty językowe, które mają rozwinąć kompetencje językowe studentów, wykorzystywane 
w dalszym procesie kształcenia. Na studiach administracyjnych, zarówno stacjonarnych, jak i 

niestacjonarnych liczebność grup ćwiczeniowych i seminaryjnych pozwala na efektywną 
realizację celów studiów.  

Wszystkie wymogi związane z programem i organizacją kształcenia w pełni 
odpowiadają wymogom ustawowym, a także wynikającym z aktów wykonawczych i 
wewnętrznymi regulacjami Akademii Polonijnej. 
 

2.1 Dobór kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z praktycznymi 
zastosowaniami wiedzy w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek 
jest przyporządkowany, normami i zasadami, a także aktualnym stanem praktyki w 
obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy 
właściwych dla kierunku oraz w zakresie znajomości języków obcych, ze wskazaniem 
przykładowych powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia. 

 

Zgodnie z misją Uczelni kształcenie na kierunku administracja zwraca szczególną 
uwagę na: zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu administracji; kształcenie kompetencji 
w zakresie rozumnego przywództwa; rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej studentów 
oraz nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie ewaluacji, wartościowania zjawisk 
społecznych i kulturowych; ukształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się 
społecznego, wypowiadania się, negocjacji oraz rozumienia przekazów społecznych i 
medialnych; kształtowanie postawy aksjologicznej studentów na rzecz realizacji w ich życiu i 
przyszłej pracy zawodowej, takich wartości jak: podmiotowy stosunek do człowieka, honor, 
godność i odpowiedzialność.  

Do efektów uczenia się, planów studiów, i sylabusów tak przyporządkowano treści 
kształcenia, aby student mógł osiągnąć wszystkie zamierzone efekty uczenia się. Sprzyja 
temu etapowość wprowadzania poszczególnych przedmiotów i ich treści oraz stopniowanie 
trudności dostosowane w pełni do możliwości psychofizycznych studentów. Program studiów 
kładzie nacisk na szczególnie ważne umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy 
zawodowej. Jego konstrukcja jest spójna i logiczna oraz umożliwia osiągnięcie wszystkich 

zakładanych efektów uczenia się.  
Kluczowymi efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia, na kierunku 

administracja, jest przekazanie kompleksowej wiedzy (w zdobywaniu której za punkt wyjścia 
należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk społecznych) i umiejętności praktycznych z 
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zakresu nauk prawnych, nauk o polityce i administracji oraz nauk o zarządzaniu i jakości, 
oraz kształtowanie krytycznego rozumienia zjawisk i procesów społecznych, 
psychospołecznych oraz organizacyjnych. To jednocześnie przygotowanie absolwentów do 

wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji 
publicznej. Ważnym elementem jest również kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, 
otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w 
środowisku pracy i poza nim. Niezwykle istotne jest również uświadomienie potrzeby i 
rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.  

Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w charakterze urzędnika w 
organach administracji rządowej, samorządowej (takich jak: urzędy wojewódzkie, 
marszałkowskie, miejskie, gminne, pracy, skarbowe), a także we wszelkich podmiotach 
prowadzących działalność gospodarczą, jak i innych instytucjach publicznych i organizacjach 

pozarządowych. 
 

2.2 Dobór metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych 
powiązań metod z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji społecznych, w szczególności umożliwiających rozwijanie umiejętności 
praktycznych, w tym posługiwania się zaawansowanymi technikami informacyjno-
komunikacyjnymi, jak również nabycie kompetencji językowych w zakresie 
znajomości języka obcego, zakresu korzystania z metod i technik kształcenia na 
odległość. 

 
Metody kształcenia wykorzystywane na kierunku administracja, studia pierwszego 

stopnia, są ściśle powiązane z realizowanymi efektami uczenia się, pozwalając tym samym na 
zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, właściwych m. in. 
dla specjalności zawodowych związanych z problematyką administracji.  

Do głównych metod wykorzystywanych w trakcie zajęć realizowanych w bezpośrednim 
kontakcie nauczyciela ze studentem należą: 
 metody podające - np. słowne (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: wykłady 

informacyjne, problemowe czy konwersatoryjne); 

 metody poszukujące – np. metoda problemowa i sytuacyjna, „burza mózgów”, praca 

indywidualna i w grupach, analiza różnych źródeł wiedzy (takich jak: film, fotografie, 
materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, 
Internet), metoda projektu, studium przypadku (case study), metoda obserwacji, 

dyskusja, metoda komunikacyjna, referat, konsultacje (wykorzystywane w takich 

formach zajęć, jak: ćwiczenia); 
 metody eksponujące: np. prezentacja multimedialna, pokaz, symulacyjna - gier 

symulacyjnych i decyzyjnych (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: 
ćwiczenia, ale również podczas wykładów).  
 

Natomiast do zasadniczych metod wykorzystywanych podczas realizacji zajęć bez 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów należą: 
 projekt – działanie, w którym student samodzielnie tworzy opracowanie bądź model 

systemu lub infrastruktury, będącej przedmiotem zadania; 
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 kształcenie zdalne (e-learning) – nauczanie na odległość z użyciem komputera i 
Internetu;  

 badania literaturowe (w tym: kwerenda) – zebranie i opracowanie materiału do badań, 
studiowanie literatury przedmiotowej; 

 pakiety edukacyjne (w tym samokształcenie kierowane) – zbiór materiałów 
dydaktycznych oraz zadań, za pomocą których student rozwiązuje zadania postawione 
przez nauczyciela; 

 przygotowanie do gier dydaktycznych (decyzyjnych) – zadanie polegające na 
zapoznaniu się z uwarunkowaniami obszaru, w którym będzie toczyć się gra 
dydaktyczna (decyzyjna) oraz zadaniami poszczególnych podmiotów gry;  

 wolontariat – podjęcie działań w charakterze wolontariusza, w obszarze zgodnym z 
przedmiotem zajęć.  
Przykłady: 

 metoda obserwacyjna – wykorzystywana do realizacji efektów uczenia się w zakresie 
analizy zjawisk społecznych, powiązanych z różnymi obszarami administracji; 

 metoda komunikacyjna, dyskusje, debaty - wykorzystywane do realizacji efektów 

uczenia się w zakresie języków obcych, posługiwania się językiem specjalistycznym, 
czy zawodowym; dotyczących zagadnień szczególnie w zakresie administracji oraz w 

zakresie procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego; 
 praca grupowa, analiza źródeł, studium przypadku, konsultacje - wykorzystywane do 

kształcenia w zakresie realizowania efektów uczenia się przypisanych do praktyk 

zawodowych w kontekście zadań zleconych przez opiekuna praktyk z ramienia 
instytucji; 

 prezentacja multimedialna, referat - wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się 
w zakresie przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych, w języku polskim i 

(lub) w języku obcym, w zakresie administracji, analizy i zastosowań zasad prawnych 
oraz procedur; 

 metoda sytuacyjna, gry decyzyjne - wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się 
w zakresie umiejętności kierowania procesami administracji na różnych szczeblach; 
prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych;  

 dyskusje, konsultacje – wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się w zakresie 
przekonywania, negocjowania i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach 
kryzysowych; przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach 
zawodowych oraz uświadamiania ważności postępowania etycznego w ramach 
wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych. 
 

2.3 Zakres korzystania z metod i technik kształcenia na odległość.  
 

Na Wydziale Interdyscyplinarnym na ocenianym kierunku studiów część zajęć 
(wskazana w planach studiów) odbywa się bez bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich i studentów. W tym rodzaju zajęć mogą być wykorzystywane m. in. 
następujące metody (formy) oceniania i weryfikowania efektów uczenia się: projekt, badania 
literaturowe, pakiety edukacyjne (w tym samokształcenie kierowane, przygotowanie do gier 
dydaktycznych (decyzyjnych), wolontariat, a także kształcenie zdalne (e-learning).  
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Weryfikację potwierdzania efektów uczenia się dotyczących zajęć bez bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich i studentów przeprowadza prowadzący przedmiot według 
zasad określonych w sylabusie.  

Studenci wykonują i umieszczają swoje prace zaliczeniowe oraz projekty na platformie e-

learningowej Moodle, które stanowią podstawę dokumentacji efektów uczenia się i są 
oceniane przez wykładowcę. 

 

2.4 Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i 
indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów z niepełnosprawnością, jak 
również możliwości realizowania indywidualnych ścieżek kształcenia. 

 

Studenci są informowani na początku studiów o możliwości i realizacji programu 
studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz indywidualnej 
organizacji studiów - zgodnie z Regulaminem studiów AP.  

Studenci mają także możliwość studiowania równolegle na innym kierunku lub 
specjalności w Uczelni.  

Student może odbywać studia w trybie indywidualnej organizacji studiów.  Na wniosek 
studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbywanie studiów w trybie indywidualnej 
organizacji studiów, określając jej szczegółowe zasady. Indywidualna organizacja studiów 
obejmuje: 

1) indywidualny program studiów, 

2) indywidualny plan studiów, 

3) indywidualny tryb i termin zaliczania przedmiotów. 

Indywidualna organizacja studiów jest przyznawana w szczególności: 
1) studentom wyróżniającym się w nauce, 
2) studentom uczestniczącym w pracach badawczych, 
3) studentom skierowanym na studia w innej uczelni krajowej lub zagranicznej, 

4) studentom z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym, 
5) studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami, 
6) studentom przyjętym na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, 
7) studentom przyjętym na studia i uzasadniającym celowość tych studiów. 

Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów, zawierający propozycję 
indywidualnego programu studiów opiniuje opiekun naukowy. Indywidualny program 

studiów musi spełniać wymagania wynikające z efektów uczenia się określonych dla 
kierunku studiów. Studentka w ciąży ma prawo do odbywania studiów stacjonarnych według 
indywidualnej organizacji studiów do czasu jej wniosku. Przyjęcie na studia osób, którym 
przyznawana jest indywidualna organizacja studiów, odbywa się w wyniku formalnego 
procesu weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych poza systemem studiów, 
umożliwiającego podjęcie studiów na Akademii. Dziekan, wyrażając zgodę na odbywanie 
indywidualnej organizacji studiów, zatwierdza indywidualny program studiów oraz wyznacza 

opiekuna naukowego dla studenta lub jeżeli jego wyznaczenie nie jest wymagane. Dziekan 

wydaje decyzje na odbywanie indywidualnej organizacji studiów.  

Jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta ograniczają możliwość jego pełnego 
uczestnictwa w zajęciach odbywanych w trybie standardowym, w tym także możliwość 
zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń, student może wnioskować o przyznanie 
indywidualnej organizacji studiów. Indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla 
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studentów z niepełnosprawnością lub przewlekle chorych nie może prowadzić do obniżenia 

wymagań merytorycznych i musi zapewnić osiągnięcie efektów uczenia się określonych w 
programie studiów. 

Studenci ze stwierdzonym orzeczeniem stopnia niepełnosprawności mają prawo do 
dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, 
a w szczególności do: otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od 
prowadzących zajęcia (w przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych); odbywania 
zajęć, w miarę możliwości lokalowych Uczelni, na parterze lub w budynku przystosowanym 

do osób niepełnosprawnych bez konieczności przemieszczania się (w przypadku studentów 
niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących lub niewidomych); nagrywania przebiegu zajęć 
na urządzenia rejestrujące dźwięk (w przypadku studentów niedowidzących lub 

niewidomych); wyznaczonego stałego miejsca w sali w trakcie trwania zajęć (dotyczy 
studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących lub niewidomych) oraz przyznania 
asystenta osoby niepełnosprawnej w celu pomocy organizacyjnej w realizacji procesu 

kształcenia (dotyczy studentów z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności).  
W uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o 

dostosowanie zaliczeń i egzaminów, w zależności od stopnia i rodzaju ich 
niepełnosprawności poprzez: wydłużenie czasu pisania do 50%; zamiany formy; używanie 
komputera; przygotowanie materiałów egzaminacyjnych (zaliczeniowych) w powiększonej 
czcionce; kopiowanie foliogramów (prezentacji) studentowi; możliwość zdawania materiałów 
w mniejszych partiach.  

Ponadto w 2013 r. Zarządzeniem Rektora został powołany Koordynator Osób 

Niepełnosprawnych. Do jego zadań należą: organizowanie pomocy kandydatom na studia 
będącym osobami niepełnosprawnymi podczas rekrutacji na studia; podejmowanie działań 
mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów z 
niepełnosprawnością; monitorowanie potrzeb i liczby studentów z niepełnosprawnością oraz 
udzielanie im porad we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów; 
prowadzenie bazy studentów z orzeczoną niepełnosprawnością; pomoc doraźna w zakresie 
rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów; zapewnianie – w miarę 
możliwości – dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością; 
informowanie o wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy, w tym 
finansowej; pomoc studentom niepełnosprawnym w organizacji praktyk zawodowych; 
wsparcie pracowników administracyjnych i dydaktycznych, pracujących ze studentami z 
niepełnosprawnością; organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, seminariach 

poświęconych problematyce niepełnosprawności; aktywizacja studentów niepełnosprawnych 
poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu społeczności akademickiej; działanie na rzecz 
integracji studentów z niepełnosprawnością w środowisku Uczelni poprzez organizację 
różnego rodzaju spotkań, również z potencjalnymi pracodawcami itd.  

W Uczelni powoływany jest w razie potrzeby asystent osoby niepełnosprawnej, którego 
zadania to: pomoc osobom niepełnosprawnym przy wypełnianiu dokumentów związanych z 
procesem kształcenia, sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych, pokonywaniu barier 
architektonicznych w dotarciu na zajęcia dydaktyczne i praktyki oraz w przemieszczaniu się 
między budynkami Uczelni; dopilnowanie, aby zajęcia dla grup, w których uczą się osoby 
niepełnosprawne były zaplanowane na parterze lub w budynku najlepiej dostosowanym do 
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ich potrzeb; informowanie studentów niepełnosprawnych o ułatwieniach dla nich 
wprowadzonych przez Uczelnię; pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia 

materiałów dydaktycznych; wspieranie studenta niepełnosprawnego w załatwianiu wszelkich 
formalności związanych z procesem kształcenia, a także pomoc w korzystaniu z Biblioteki.  

W Akademii Polonijnej funkcjonuje biuro ds. osób niepełnosprawnych, którego zdania to 

m. in.: podejmowanie działań zmierzających do likwidacji w Uczelni barier 
uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w procesie kształcenia; zapewnienie 
pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów 
niepełnosprawnych lub przewlekle chorych; prowadzenie akcji promocyjnych w celu 
pozyskania kandydatów na studia posiadających określony stopień niepełnosprawności; 
kształtowanie postaw środowiska akademickiego wobec osób niepełnosprawnych; działanie 
na rzecz dostosowywania budynków i terenu Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
narządu ruchu; koordynacja transportu dla osób z niepełnosprawnością ruchu; organizowanie 
stanowisk komputerowych i innych rozwiązań technicznych dla studentów 
niepełnosprawnych; gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej niepełnosprawnych 
studentów; udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których 
biorą udział niepełnosprawni studenci.  

Studenci będący osobami niepełnosprawnymi zawsze mogą zgłosić swoje indywidualne 
potrzeby, gdyż Uczelnia jest otwarta na niesienie wparcia takim osobom. W Uczelni 
organizowane są też szkolenia dla studentów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności z 
zakresu podnoszenia świadomości i obecności osób niepełnosprawnych na Uczelni. 

 

2.5 Harmonogram realizacji programu studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup 
zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych 
osób prowadzących zajęcia oraz studentów (w przypadku gdy uczelnia prowadzi 
na ocenianym kierunku studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, 
charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz 
niestacjonarnych), zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 
oraz zajęć lub grup zajęć rozwijających kompetencje językowe w zakresie 
znajomości języka obcego, jak również zajęć lub grup zajęć do wyboru. 

Studia pierwszego stopnia na kierunku administracja są realizowane w trybie trzyletnim i 
trwają 6 semestrów. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry. Studia są prowadzone 
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Liczba godzin realizowanych w formie stacjonarnej 

wynosi 2549 godzin, w formie niestacjonarnej – 1853 godziny. Jednocześnie Uczelnia spełnia 
wymóg ustawowy dotyczący liczby punktów ECTS (co najmniej 50%), jaka powinna zostać 
uzyskana w bezpośrednim kontakcie nauczyciela akademickiego ze studentem na studiach 
stacjonarnych. Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa się w ciągu tygodnia (od 
poniedziałku do piątku), a kształcenie w formie niestacjonarne realizowane jest w trybie 

zjazdów (piątek, sobota).  

Kształcenie na kierunku administracja obejmuje następujące moduły:  
 A. - Moduł kształcenia ogólnego;  

 B. - Moduł treści podstawowych; 
 C. - Moduł treści kierunkowych; 
 D. - Moduł specjalizacji; 
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 E. - Moduł kompetencji społecznych; 
 F. - Moduł praktyk zawodowych. 
 

 

Moduł kształcenia ogólnego obejmuje takie przedmioty, jak: wychowanie fizyczne, język 
obcy B2 (EN, DE, RU), język angielski biznesu LCCI, bezpieczeństwo i higiena pracy, 

ochrona własności intelektualnej, planowanie kariery zawodowej. Ponadto obejmuje on 

humanistyczno-społeczne przedmioty do wyboru: Filozofia, Etyka, Socjologia, Psychologia, 
Pedagogika, Logika, Historia gospodarcza. 

Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego stanowi bazę kształcenia kierunkowego, 
decydującą o ogólnym i zawodowym poziomie absolwentów, ich możliwościach 
intelektualnych, operatywności wiedzy, umiejętności jej wykorzystania i rozszerzenia w 
zależności od potrzeb rozwoju zawodowego; sprawnym komunikowaniu się, w tym i 

międzykulturowym w integrującym się świecie; oraz motywującą do zrównoważonego 
rozwoju opartego na pogłębionej wiedzy dotyczącej siebie, innych i otaczającej 
rzeczywistości.  

Moduł treści kierunkowych jest ściśle związany z kierunkiem studiów, umożliwia 
nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu szeroko rozumianej administracji oraz 

analitycznego myślenia, w tym rozwiązywania problemów zawodowych oraz stosowania 
narzędzi i metod z zakresu administracji, a także interpretacji prawa w tym zakresie.  

Moduł specjalizacji ukierunkowany jest odpowiednio na przygotowanie absolwentów do 

wykonywania przewidywanego zawodu, pogłębienie wykształcenia kierunkowego, 
szczególnie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych adekwatnych do 
wybranej przez studenta specjalności. Student ma prawo wyboru specjalności (realizowanych 
od V semestru), przedmiotów humanistyczno-społecznych, języka obcego oraz przedmiotów 

z modułu kompetencji społecznych spośród wymienionych w ofercie edukacyjnej Uczelni 
oraz planach studiów.   

Kształcenie z zakresu przedmiotów specjalnościowych służy nabyciu specjalistycznej 
wiedzy, specyficznych umiejętności i szczególnych postaw, a zatem konkretnych 
kompetencji, wymaganych i potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej, które zdefiniowano 

w sylwetce absolwenta. Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym 
przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 30% liczby wszystkich punktów ECTS 
koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadającym studiom pierwszego stopnia. 

Moduł praktyk zawodowych obejmuje realizację przez studenta praktyki zawodowej oraz 
przygotowanie raportu z praktyki zawodowej. 

 

2.6 Dobór form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a 
także liczebności grup studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem harmonogramu zajęć (w przypadku gdy uczelnia 
prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, 
charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz 
niestacjonarnych). 
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Na kierunku administracja można wyróżnić następujące formy zajęć: wykłady („W”), 

ćwiczenia („ĆW”), zajęcia na platformie e-learningowej Moodle („E-LEARN”), zajęcia 
laboratoryjne („LAB”), projekty („PROJ”), seminarium („SEM”), zajęcia bez udziału 
nauczyciela („ZBUN”), praktyka zawodowa („PZ”). Symbole literowe w nawiasach 

dotyczące form i rodzajów zajęć mają swoje odzwierciedlenie w planach studiów zawartych 
w załączniku nr 1 do niniejszego Raportu  

Ogółem zajęcia praktyczne służące nabywaniu przez studenta umiejętności 
praktycznych i kompetencji społecznych, a zatem przygotowaniu studenta do wykonywania 
zadań związanych z jego przyszłym zawodem stanowią ponad 50% liczby punktów ECTS 
koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających danemu poziomowi studiów. 

Podstawę organizacji procesu kształcenia na kierunku administracja stanowią efekty 
uczenia się, do których dostosowane są pozostałe elementy programu studiów oraz zajęć.  

Rok akademicki dzieli się na dwa semestry. Rektor określa i ogłasza szczegółową 
organizację roku akademickiego, a w szczególności terminy: prowadzenia zajęć w ramach 
semestru, sesji egzaminacyjnych i przerw w nauce. Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa 
się w ciągu całego tygodnia, a w formie niestacjonarnej realizowane jest w trybie zjazdów 

(piątek, sobota). Plan zajęć jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań studentów, a wszelkie 
zmiany są na bieżąco aktualizowane i przesyłane do osób, których ta zmiana dotyczy. 

W planowaniu zajęć Uczelnia zwraca uwagę na to, aby w miarę możliwości, w 
pierwszej kolejności były prowadzone wykłady, a następnie ćwiczenia. Wartości punktów 
ECTS odzwierciedlają ilość pracy koniecznej do zaliczenia pojedynczego przedmiotu, na 
zaliczenie którego składają się powyżej wyszczególnione formy i rodzaje zajęć (wraz z 
czasem na indywidualną pracę studenta). Studenci realizują zajęcia w grupach wykładowych, 
a także mniejszych grupach językowych i seminaryjnych. Średnia liczebność studentów w 
grupach wynosi 15 osób. 

Kwestie dotyczące m. in. praw i obowiązków studenta, organizacji studiów, urlopów, 

zaliczania roku studiów, skreślenia z listy studentów, egzaminu dyplomowego i ukończenia 
studiów określa Regulamin studiów. 

 

2.7 Program i organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiar i termin 
realizacji oraz dobór instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczba 
miejsc praktyk. 

 
W programie studiów uwzględniono obowiązkowe praktyki zawodowe. Są one zatem 

istotnym elementem kształcenia umożliwiającym pełne przygotowanie absolwentów do ich 
przyszłej pracy zawodowej. Organizację praktyk reguluje w Uczelni Regulamin studenckich 
praktyk zawodowych, który określa między innymi zasady odbywania i zaliczania, przebieg, 
cele oraz metody i formy kontroli praktyk.  

Na kierunku administracja wymiar godzinowy praktyk wynosi łącznie 520 godzin,  za 

zaliczenie której studenci otrzymują 20 pkt ECTS. Celem praktyk jest realizacja procesu 

kształcenia pod kątem praktycznego przygotowania studentów do przyszłego zawodu oraz 
zdobycia umiejętności i kompetencji społecznych. 

Praktyki na kierunku administracja na studiach pierwszego stopnia są realizowane na II 
i IV semestrze studiów w wymiarze łącznie 520 godzin. 
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Pierwszym elementem przygotowania studentów do realizacji praktyk jest przekazanie 

im informacji dotyczących m. in. regulaminu praktyk, zasad ich realizacji oraz 

obowiązkowych działań studentów wraz z terminami ich realizacji. Studenci są również 
informowani o potencjalnych miejscach realizacji praktyk. Praktyki zawodowe odbywają się 
w podmiotach związanych z szeroko pojętym obszarem administracji.  

W trakcie praktyki studenci zapoznają się z pracą i funkcjonowaniem podmiotu w 
sposób teoretyczny i praktyczny, tj. podejmując konkretne działania i wykonując czynności w 
ramach wskazanych zadań i adekwatnie do kompetencji. Charakter podmiotów 

przyjmujących studentów do odbycia praktyk zawodowych gwarantuje studentom uzyskanie 
dużej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Tym samym 
sprzyja to ich konkurencyjności na rynku pracy. Praktyka zawodowa umożliwia studentom 
skuteczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy w podmiotach 
rządowych, samorządowych, NGO i innych podmiotach gospodarczych.  

Potencjalnymi miejscami realizacji praktyk są: 
 urzędy i instytucje państwowe oraz ich oddziały (urzędy wojewódzkie, urzędy 

skarbowe, archiwa państwowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy i prokuratury, 
samorządowe kolegia odwoławcze, regionalne izby obrachunkowe, itp.), 

 państwowe osoby prawne (Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Nieruchomości Rolnych, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski 
Komitet Normalizacyjny), 

 inspekcje, służby i straże (Państwowa Inspekcja Pracy, Służba Celna RP, Straż 
Graniczna RP), 

 urzędy i instytucje samorządowe (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy 
gmin, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy), 

 samorządowe zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i spółki samorządowe (gminne), 
 spółdzielnie mieszkaniowe,  
 szkoły, 
 prywatne zakłady pracy – w działach, które odpowiadają za kontakty zakładu pracy z 

administracją publiczną (działy kadr, księgowości itp.). 
Uczelnia posiada podpisane porozumienia dotyczące praktyk z licznymi podmiotami o 

profilu adekwatnym do prowadzonego kierunku i realizowanych specjalności studiów. 
Porozumienia te regulują zasady współpracy pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą 
studentów na praktykę zawodową oraz określają obowiązki każdej ze stron w tej kwestii. 

Poza tym w Uczelni opracowano dla każdego kierunku studiów i specjalności sylabusy, 
które określają m. in. szczegółowe cele, treści praktyk zawodowych oraz efekty uczenia się 
przewidziane do osiągnięcia w procesie praktyk zawodowych. Osoby odpowiedzialne za 

pozyskiwanie miejsc realizacji praktyk zabiegają o poszerzenie grupy podmiotów, w których 
realizowane są praktyki przez studentów. Podstawowymi kryteriami doboru miejsc realizacji 
praktyk są adekwatność realizowanych przez nich zadań do kierunku i specjalności, na 
których są przewidziane, a tym samym do założonych efektów uczenia się oraz infrastruktura 
i wyposażenie posiadane przez te podmioty. W wyborze miejsc realizacji praktyk dla 
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studentów niestacjonarnych brana jest też pod uwagę możliwość pogodzenia praktyk z 
aktywnością zawodową.  

Celem studenckich praktyk zawodowych jest: 

 przygotowanie do praktycznego wykonywania podstawowych czynności zawodowych, 
właściwych dla absolwenta kierunku (specjalności); 

 nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych pożądanych w przyszłych, 
potencjalnych miejscach pracy absolwentów; 

 poznanie miejsc pracy oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami i systemami pracy; 
 zdobywanie nowych doświadczeń zarówno w samodzielnym, jak i zespołowym 

wykonywaniu obowiązków zawodowych; 
 poznawanie środowiska zawodowego, osób znaczących oraz autorytetów w dziedzinie 

swojej przyszłej aktywności zawodowej; 
 weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych studiów; 
 kształtowanie szeregu istotnych cech i właściwości pożądanych przez pracodawców, 

między innymi: kreatywności zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
(konfliktowych, stresowych) i podnoszenia kultury zawodowej; 

 rozpoznawanie własnych kompetencji, a poprzez to możliwości na rynku pracy.  
Program praktyk został zawarty w sylabusie. Obejmuje on treści, takie jak, m.in.: 

nazwa przedmiotu, efekty kształcenia, treści merytoryczne kształcenia, nakład pracy 
studenta, metody dydaktyczne, literatura i prowadzący (opiekun praktyk. Ponadto 

zawierają one informacje o celach praktyk.  
Program praktyki zawodowej, czas jej trwania i sposób odbywania na określonym 

kierunku, poziomie, formie i profilu studiów uwzględnia realizację wszystkich efektów 
kształcenia. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia i 
podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zakres merytoryczny praktyk oraz obowiązujące 
dokumenty opisujące praktykę określa program praktyk. Obligatoryjny charakter praktyk, 
czas ich trwania, wymiar godzinowy oraz liczbę uzyskiwanych punktów ECTS określa 
sylabus oraz plan i program studiów.  

Zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej powinno nastąpić nie później niż do 
końca ostatniego semestru studiów, z tym, że inne przepisy dotyczące praktyk mogą 
przewidywać inny termin zaliczenia praktyki. 

Jako praktykę zawodową można zaliczyć także: 
1) zatrudnienie studenta w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wymogi 

programu praktyki, 

2) udział studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki, 
3) inną praktyką krajową lub zagraniczną. 

Zaliczenie praktyki dokonywane jest na podstawie dziennika praktyk, 

sprawozdania z praktyki, potwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w 

której student odbywał praktykę lub wyznaczonego do opieki nad studentem pracownika 

tej jednostki, multimedialnej prezentacji PowerPoint.  

Student po zakończeniu praktyki przystępuje do obrony praktyk przed komisją: 

Koordynatora praktyk zawodowych, recenzenta sprawozdania oraz przedstawiciela 

instytucji, w której zrealizowano praktyki lub interesariusza zewnętrznego. Obrona ma 
charakter otwarty. Powinni w niej uczestniczyć pozostali praktykanci danego kierunku, nie 
posiadający prawa do zadawania pytań.  
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

 
3.1 Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria 

kwalifikacji kandydatów na każdy z poziomów studiów. 
 

Wymogi stawiane kandydatom na studia; warunki, tryb i terminy rekrutacji w Uczelni 

każdorazowo określa uchwała Senatu Uczelni. Uczelnia, zgodnie z ustawą Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 37 r. poz. 1668), stwarza możliwość 
przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla abiturientów odwołujących się od wyników 
matur.  

Uchwała nr 2/2019 Senatu Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 21.03. 2019 r. 
w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego 
stopnia w Akademii Polonijnej w roku akademickim 2019/2020, stanowi załącznik nr 10 do 

niniejszego Raportu. 

 

3.2 Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz 
kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej. 

 
W Uczelni funkcjonuje system określający zasady, warunki i tryb uznawania efektów 

uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w innej uczelni, w tym w 
uczelni zagranicznej. Pierwszym elementem systemu jest spełnienie wymogów rekrutacji na 
studia, które szczegółowo omówiono powyżej. W przypadku studentów z innej uczelni (w 

tym zagranicznej) ubiegających się o przeniesienie do Wydziału, weryfikacji podlegają 
zdobyte wcześniej punkty ECTS, które mogą być uznane w miejsce punktów z przedmiotów 
zawartych w programie studiów, w przypadku zbieżności efektów uczenia się w obydwu 
jednostkach. Podobna zasada stosowana jest wobec studentów zagranicznych, a w tym 

uczestniczących w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+. Decyzję o przyjęciu w 
przypadku przeniesienia z innej uczelni podejmuje Dziekan w drodze decyzji. 

Procedurę potwierdzenia efektów uczenia się określa Zarządzenie nr 5/2019 Rektora 
Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wzorów 
dokumentów dotyczących potwierdzenia efektów uczenia się w Akademii Polonijnej w 

Częstochowie, stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego Raportu. 

3.3 Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 
uczenia się poza systemem studiów. 
 

Procedurę potwierdzenia efektów uczenia się określa Zarządzenie nr 5/2019 Rektora 

Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wzorów 
dokumentów dotyczących potwierdzenia efektów uczenia się w Akademii Polonijnej w 
Częstochowie, stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego Raportu. 
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3.4 Zasady, warunki i tryb dyplomowania na każdym z poziomów studiów. 
 

Proces dyplomowania zawiera w sobie zespół działań dydaktycznych oraz czynności 
organizacyjnych mających na celu przygotowanie pracy dyplomowej przez studenta oraz 
przeprowadzenie jej obrony podczas egzaminu dyplomowego kończącego studia. Podstawę 
prawną procesu dyplomowania stanowią przepisy zawarte w Regulaminie studiów oraz 
procedurze dyplomowania, w których zawarty jest (oprócz szczegółowego opisu procesu 
dyplomowania) m. in. szczegółowy terminarz procesu dyplomowania oraz wzory: wniosku o 

wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, karty tematu pracy 
dyplomowej, struktury pracy dyplomowej, wskazówki dotyczące przygotowania tekstu pracy 
dyplomowej, streszczenie pracy dyplomowej, zasady przygotowania pliku z elektroniczną 
wersją pracy dyplomowej, oświadczenie autora pracy dyplomowej, zgoda Dziekana na 
poddanie pracy procedurze antyplagiatowej, oświadczenie promotora pracy dyplomowej, 
protokół oceny oryginalności pracy dyplomowej, decyzja dziekana, zawiadomienie dziekana 

wydziału interdyscyplinarnego, wzór odwołania od decyzji, ocena pracy dyplomowej, karta 
rozliczenia studenta z toku studiów, karta obiegowa, podstawowy katalog osiągnięć studenta 
wpisywanych do suplementu do dyplomu, protokół obrony praktyki zawodowej, protokół 
obrony pracy dyplomowej, protokół egzaminu dyplomowego. 

Aby studenci byli właściwie przygotowani do tego procesu, prodziekan ds. dydaktyki 

oraz prodziekan ds. studenckich organizują dla nich spotkania dotyczące m. in. zasad 
składania prac dyplomowych, przebiegu egzaminu dyplomowego, ważnych terminów itp. 
Dzięki temu studenci mogą podczas takich spotkań zgłaszać kwestie dla nich wątpliwe i 
mogą uzyskać szybką odpowiedź na nurtujące ich pytania.  

Od roku akademickiego 2019/2020 program studiów administracja, pierwszego stopnia, 

nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej przez studentów. Natomiast warunkiem 

ukończenia studiów jest uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, 
którym przypisano 180 punktów ECTS, złożenie egzaminu dyplomowego oraz 
przygotowanie i obrona raportu z praktyki zawodowej. „Przygotowanie praktyki zawodowej” 

jest ujęte w programie studiów jako osobny przedmiot w module „F” - moduł praktyk 
zawodowych. Wymiar godzinowy tego przedmiotu wynosi 250 godzin, w tym 20 godzin 

zajęć seminaryjnych z nauczycielem akademickim oraz 230 godzin zajęć bez udziału 
nauczyciela. Za zaliczenie tego przedmiotu student uzyskuje 10 kredytów ECTS. Przedmiot 

„Przygotowanie praktyki zawodowej” odbywa się w trzech częściach. Pierwsza i druga cześć 
realizowane są w przedmiotach, w których student odbywa praktyki zawodowe, tj. II i IV 
semestr. Natomiast trzecia część przedmiotu realizowana jest w VI semestrze studiów. 

Student po zakończeniu praktyki przystępuje do obrony praktyk przed komisją 
składającą się z minimum jednego egzaminatora, Koordynatora praktyk zawodowych, 
recenzenta sprawozdania oraz przedstawiciela instytucji, w której zrealizowano praktyki lub 

interesariusza zewnętrznego. Obrona ma charakter otwarty. Powinni w niej uczestniczyć 
pozostali praktykanci danego kierunku, nie posiadający prawa do zadawania pytań. 

 
3.5 Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów (np. liczby 

kandydatów, przyjętych na studia, odsiewu studentów, liczby studentów 
kończących studia w terminie) oraz działania podejmowane na podstawie tych 
informacji, jak również sposoby wykorzystania analizy wyników nauczania w 
doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów. 

 
Uczelnia systematycznie prowadzi działania na rzecz monitoringu i oceny progresji 

studentów we wszystkich obszarach jej działalności. Prowadzone są oceny dotyczące statystyki 
liczby osób przyjętych na studia, na podstawie których podejmowane są odgórne decyzje 
dotyczące m. in. intensyfikacji działań promocyjnych, rozszerzenia oferty dydaktycznej w 



35 

zakresie specjalności, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Uczelni, uruchomienia 
nowych kierunków studiów, uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego (np. poprzez modernizację 
infrastruktury czy też systemu bibliotecznego, zwiększenie możliwości rozwoju dla studentów) 
czy też przeciwdziałania skreśleniom z listy studentów.  

W odniesieniu do tej ostatniej kwestii Prodziekan ds. studenckich analizuje grupy 

studentów poprzez wskazanie studentów, którzy nie podjęli studiów, a następnie ustala 
przyczyny, z jakich student nie podjął studiów, poprzez kontakt emailowy, po czym opracowuje 

dane uzyskane od studentów i przekazuje je za pośrednictwem dziekana prorektorowi. 
Jednocześnie stara się pomóc studentom, którzy podjęli taką decyzję z powodów losowych, 
osobistych, finansowych, zdrowotnych itd., poprzez zaproponowanie optymalnego rozwiązania. 
Jednocześnie Prodziekan ds. studenckich na Wydziale bada frekwencję studentów I roku na 
zajęciach. Prodziekan przekazuje nauczycielom akademickim drogą elektroniczną przed 
pierwszym zjazdem, listy studentów I roku z podziałem na grupy, prosząc o ich prowadzenie i 
sprawdzanie obecności na zajęciach oraz złożenie ich po czwartym zjeździe. Po przeanalizowaniu 
list obecności studentów na zajęciach ustala przyczyny nieobecności studenta poprzez kontakt 
emailowy ze studentem oraz to, czy student deklaruje dalszą chęć studiowania na Uczelni. 
Prodziekan ds. studenckich udziela pomocy studentowi, jeżeli deklaruje on chęć powrotu na 
studia, w celu kontynuowania kształcenia. Jeżeli student deklaruje, że nie powróci na studia 
instruuje studenta o sposobie rezygnacji. Celem takiego działania jest podnoszenie poziomu 
jakości kształcenia poprzez wsparcie studentów, zainteresowanie się ich sytuacją oraz 

przeciwdziałanie skreślaniu studentów. Kolejnym etapem przeciwdziałania skreślaniu studentów 
jest badanie frekwencji na zajęciach w okresie do ósmego zjazdu. Osoba odpowiedzialna za 
sprawy studenckie w Wydziale opracowuje dane na podobnych zasadach, biorąc pod uwagę m. in. 
czas, od kiedy student nie uczęszcza na zajęcia, daty odbioru: legitymacji, indeksu i karty 
okresowych osiągnięć studenta, a także poprzednie deklaracje o powrocie na studia. Każdorazowo 
po analizie powyższych danych przesyła je za pośrednictwem dziekana do prorektora. W 
przypadku, kiedy nie uda się zapobiec skreśleniu z listy studentów danego studenta decyzję 
administracyjną o skreśleniu podejmuje dziekan. Od decyzji przysługuje studentowi prawo 
odwołania do rektora Uczelni bądź po zakończeniu procedury odwoławczej, prawo wniesienia 
skargi do właściwego sądu administracyjnego. Analiza dotychczas wydanych przez dziekana 
decyzji o skreśleniu z listy studentów pozwala wskazać następujące przyczyny: z powodu 
niepodjęcia studiów, na podstawie złożonego wniosku o skreślenie, na skutek nieuzyskania 
zaliczenia roku studiów w określonym terminie oraz za niezłożenie w terminie pracy dyplomowej 
w dziekanacie. Podsumowując ocenę przyczyn skreślenia studentów spowodowane są one 
głównie nieosiąganiem należytych postępów w nauce oraz czynnikami społeczno-ekonomicznymi 

(np. zmianą miejsca zamieszkania spowodowaną szukaniem zatrudnienia).  
Dodatkowo w celu monitorowania progresji studentów w nauce po zakończeniu roku 

akademickiego pracownicy dziekanatu analizują liczbę studentów, którzy zaliczyli dany etap 

studiów. Zaliczenie etapu studiów odbywa się w cyklu dydaktycznym określonym w programie 
studiów i kalendarzu akademickim. Przy zaliczaniu etapu studiów uwzględnia się wszystkie 
przedmioty, składające się na plan studiów tego etapu (tj. podpięte pod dany program i etap). 
Zaliczenie etapu studiów oznacza spełnienie wszystkich określonych Regulaminem studiów 
wymagań przewidzianych w planie studiów danego etapu studiów. Student, który nie spełnił 
wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu, może uzyskać warunkowe 
zaliczenie tego etapu studiów i zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów. Prawo do 
warunkowego zaliczenia nie dotyczy studenta ostatniego etapu studiów. Student może uzyskać 
warunkowe zaliczenie etapu studiów nie więcej niż dwa razy w trakcie studiów, przy czym nie 
może warunkowo zaliczyć roku, na który był warunkowo wpisany. Student może uzyskać 
warunkowe zaliczenie etapu studiów, jeżeli liczba przedmiotów wymagających powtórzenia w 

trakcie etapu studiów, na który został wpisany, nie przekracza dwóch w przypadku rozliczenia 
semestralnego. Student może powtarzać etap studiów, jeżeli liczba niezaliczonych przez niego 
przedmiotów w danym cyklu dydaktycznym nie jest większa niż dwa w przypadku rozliczenia 

semestralnego lub nie jest większa niż cztery w przypadku rozliczenia rocznego. Skierowanie na 
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powtarzanie etapu studiów nie dotyczy studenta, który już raz został skierowany na powtarzanie 
tego samego etapu studiów. Student skierowany na powtarzanie pierwszego roku studiów 

pierwszego stopnia nie może uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w planie studiów dla 
następnych etapów studiów. Student nie może zostać skierowany na powtarzanie tego etapu 
studiów, na który uzyskał warunkowy wpis. Student nie może uzyskać warunkowego zaliczenia 
tego etapu studiów, na którego powtarzanie został skierowany. Warunkowy wpis na kolejny etap 
studiów lub powtarzanie etapu studiów zobowiązuje studenta do powtórzenia niezaliczonych 
przedmiotów, a w przypadku powtarzania etapu studiów i wystąpienia zmian w programie 
studiów, w tym w planie studiów, do uzupełnienia różnic programowych. W przypadku, gdy 
przedmiot nie jest już prowadzony, Dziekan wyznacza przedmiot równoważny. Osoba 
odpowiedzialna za przedmiot jest zobowiązana do wystawienia i prezentacji ocen w 
elektronicznym protokole w terminie do 4 dni liczonych od dnia przeprowadzonego zaliczenia lub 

egzaminu. 

Uzyskane ww. informacje są przedmiotem analizy dziekana, który po zakończonym 
semestrze przeprowadza rozmowy z nauczycielami osiągającymi zbyt niską efektywność 
kształcenia w celu wskazania im istniejących problemów i rozwiązań w tym zakresie. Osiągnięcie 
wysokiej efektywności kształcenia przez danego nauczyciela jest jednym z czynników branych 

pod uwagę podczas wskazywania nauczycieli do wyróżnień za działalność dydaktyczną. Na 
zakończenie każdego roku akademickiego progresja studentów czy też założone do osiągnięcia 
efekty uczenia się są przedmiotem analizy na Radzie Wydziału z udziałem nauczycieli 

akademickich. Wówczas ocenia się stopień ich realizacji i podejmuje decyzje o ewentualnym 
podjęciu działań doskonalących. 

3.6 Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się. 
 

 

Weryfikacja osiąganych przez studentów efektów kształcenia, na każdym etapie kształcenia 
i wszystkich rodzajach zajęć, opiera się na rozwiązaniach określonych w regulacjach 
wewnętrznych Uczelni, Regulaminie Studiów, Księdze Jakości - Wewnętrznym Systemie 
Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Polonijnej. System ten obejmuje zasady dotyczące 
weryfikacji i oceny postępów studentów w nauce oraz szczegółowe określenie form zaliczeń i 
kryteriów oceny. 

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji kształcenia dla każdego przedmiotu opracowywany 
jest sylabus (Karta przedmiotu), którego wzór przedkłada Rektorowi Uczelniany Zespół ds. 
Jakości Kształcenia. W sylabusie opisane są  sposoby weryfikacji i oceny efektów kształcenia 
związane  z danym przedmiotem. Na początku każdego semestru studenci są informowani przez 
prowadzących zajęcia o warunkach zaliczenia, w tym o zasadach oceniania, metodach weryfikacji 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są 
weryfikowane przede wszystkim poprzez kolokwia pisemne i ustne w ramach zaliczeń i 
egzaminów. Natomiast efekty kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych są 
weryfikowane w ramach ćwiczeń i laboratoriów z zastosowaniem takich metod jak: burza 
mózgów, metoda sytuacyjna, projekty grupowe i indywidualne, analiza przypadków, prezentacja. 

Metody weryfikacji dostosowane są do różnych form zajęć. Kryteria ocen uzyskiwanych przez 
studentów na poszczególnych przedmiotach są zawarte w sylabusach. Skala ocen stosowana w 
programie studiów zapisana jest w Regulaminie Studiów AP. Zajęcia prowadzone przez 
nauczycieli są hospitowane. Na zakończenie zajęć nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają 
przygotowane karty weryfikacyjne, w których określają formę sprawdzenia każdego efektu 
przedmiotowego (kończącego się egzaminem a także zaliczeniem). Studenci mają zapewniony 
dostęp do informacji o stosowanym systemie oceny.  

Zasady oceny realizacji efektów kształcenia są przejrzyste i umożliwiają realizację oraz 
ocenę efektów kształcenia na poszczególnych etapach, w tym także na etapie przygotowywania 

pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz w odniesieniu do wszystkich 

zajęć, w tym zajęć z języków obcych. Prace dyplomowe są sprawdzane według określonych 
kryteriów a ich napisanie stanowi warunek zaliczenia seminarium dyplomowego. Ponadto 
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wszystkie prace są sprawdzane w systemie  anty-plagiatowym  pod kątem samodzielności ich 
wykonania. Egzamin dyplomowy jest też formą sprawdzenia uzyskania przez studentów 
założonych efektów kształcenia.  

Poza weryfikacją efektów kształcenia osiąganych przez studentów w ramach wykładów, 
ćwiczeń i laboratoriów, Wydział Interdyscyplinarny kontroluje również osiąganie efektów 
kształcenia podczas praktyk zawodowych. Za opracowanie metod weryfikacji oraz kryteriów 
ocen odpowiada powołany na kierunku opiekun ds. praktyk. Szczegółowe zasady monitorowania 
realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk zawodowych zawarte są w regulaminie 
studenckich praktyk zawodowych. 

Proponowane metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są adekwatne do 
zakładanych efektów kształcenia, wspomagają studentów w procesie uczenia się i umożliwiają 
skuteczne sprawdzenie i ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów kształcenia. 
Dla kierunku administracja zostały określone efekty kształcenia oraz metody weryfikacji efektów 

kształcenia i praktyk zawodowych.  
System weryfikacji efektów kształcenia w Akademii Polonijnej jest elementem 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, nad funkcjonowaniem którego nadzór 
sprawuje Prorektor ds. nauki. Organem opiniodawczym, doradczym oraz kontrolnym na szczeblu 

Uczelni jest Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, w skład którego wchodzą ponadto Rektor, 
Prorektor, Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ i ECTS, wykładowcy poszczególnych 
kierunków, przedstawiciele studentów oraz inne osoby wskazane przez Rektora. Ponadto 

realizacji zadań na szczeblu Wydziału dokonuje Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia.  
Studenci kierunku administracja są objęci ogólnouczelnianym system weryfikacji efektów 

kształcenia, który obejmuje wszystkie kategorie efektów kształcenia tj. wiedzę, umiejętności oraz 
kompetencje społeczne. Weryfikacja efektów kształcenia jest przeprowadzana na wszystkich 
etapach kształcenia, tj.: 

1. Zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych przedmiotów— poprzez 

zaliczenia cząstkowe. 
2. Weryfikacji efektów kształcenia uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych . 
3. Weryfikacji założonych efektów kształcenia poprzez realizowanie seminarium 

dyplomowego, przygotowanie pracy dyplomowej, a także w trakcie egzaminu dyplomowego.  
4. Wejścia na rynek pracy – poprzez badanie losów zawodowych absolwentów. 

Dobór metod weryfikacji będzie uzależniony od kategorii efektów kształcenia: 
• wiedza - egzamin pisemny lub ustny, udział w dyskusji, prezentacje, eseje; 

• umiejętności praktyczne -prezentacja, raport z badań, projekt, symulacja, dyskusja itp.; 
• umiejętności kognitywne - analiza, synteza, case study, portfolia; 

• kompetencje - dyskusje, warsztaty, symulacje, obserwacje bezpośrednie.  
Kryteria weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia powinny dać nauczycielowi 

akademickiemu odpowiedź, w jaki sposób należy dokonać oceny. Stosuje się następujące oceny 
pozytywne:  bardzo dobry, ponad dobry, dobry, dość dobry, dostateczny i ocenę negatywną – 

niedostateczny, określone w skali ocen w Regulaminie Studiów AP. 
Bardzo ważnym elementem systemu weryfikacji i oceny są mierniki stopnia realizacji 

osiągniętych przez studentów efektów kształcenia, 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 kształcenia, pod warunkiem zdefiniowania konkretnych kryteriów oceny dla każdego 
miernika.  

 

Mierniki ilościowe: 
• ocena z zaliczeń i egzaminów, 
• ocena z  kolokwium, 

• współczynnik zaliczeń poszczególnych przedmiotów w pierwszym terminie, 
• nakład pracy przeciętnego studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów 

kształcenia, 
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• ocena aktywności studentów na zajęciach, 
• odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym i powtarzających rok/semestr, 
• oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego, 

• oceny prac dyplomowych wystawiane przez recenzentów i promotorów, 

• udział ocen bardzo dobrych na dyplomie w ogólnej liczbie ocen, 

• odsetek studentów, którzy obronili prace dyplomową w terminie, 
• odsetek prac odrzuconych przez system Ogólnouczelniany System Antyplagiatowy, 

• liczba publikacji studentów, 

• odsetek studentów uczestniczących w konferencjach naukowych i studenckich, 

• wskaźnik odsiewu studentów, 
•  odsetek studentów działających w kołach naukowych, 
• odsetek studentów uczestniczących w programach mobilnościowych (np. ERASMUS+), 
• liczba studentów rozszerzających program kształcenia (np. studiowanie na więcej niż 

jednym kierunku studiów). 

Mierniki jakościowe: 
• wnioski z hospitacji zajęć, 
• samoocena dokonywana przez studentów, 

• zgodność pytań z egzaminu i kolokwium z efektami kształcenia, 
• dostosowanie pytań na egzamin dyplomowy do weryfikacji założonych efektów 

kształcenia, 
• przestrzeganie zasad pisania prac licencjackich,  

• opinie pracodawców o studentach odbywających praktyki zawodowe,  
• wyniki badan ankietowych o losach absolwentów na rynku pracy, 

• samoocena przez absolwentów. 

 

 

Funkcjonujące w Uczelni zasady sprawdzania i oceniania osiągnięcia przez studentów 
zamierzonych efektów uczenia się odnoszą się do każdego z etapów kształcenia. Występują one w 
postaci procedury dotyczącej systemu weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia. 
Podlegają jej wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz wszyscy studenci 
Uczelni. Przedmiotem procedury weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez 
studentów jest przedstawienie obiektywnego, materialnego dowodu potwierdzającego, że 
założone i umieszczone w sylabusach efekty uczenia się zostały osiągnięte. Prowadzenie 
weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się ma odzwierciedlenie w osiągniętych 
wynikach (ocenach) studentów, a te w średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w danym roku 

akademickim, jak również w całym okresie studiowania przez studenta.  
Uwzględnienie w sylabusach sposobów weryfikacji efektów uczenia się umożliwia 

dokonanie oceny stopnia ich osiągnięcia. Są one formułowane z wyszczególnieniem warunków 
zaliczenia z uwzględnieniem np. konieczności złożenia/napisania odpowiednich prac czy 
kryteriów ocen wykonywanych ćwiczeń, projektów czy testów sprawdzających. Jednocześnie 
wiążą się również z archiwizacją prac studentów, do której zobligowany jest każdy nauczyciel 

prowadzący zajęcia dydaktyczne. Ogólną formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest 
egzamin lub zaliczenie z oceną.  

Aby zaliczyć przedmiot kończący się egzaminem student powinien zaliczyć ćwiczenia z 
tego przedmiotu oraz uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu pisemnego lub ustnego. Aby z kolei 

zaliczyć przedmiot kończący się zaliczeniem z oceną student powinien zaliczyć ćwiczenia. 
Szczegółowe wytyczne co do zaliczania poszczególnych przedmiotów zawarte są w 

sylabusie.  

Po zakończeniu danego roku akademickiego analiza osiągnięcia zamierzonych efektów 
uczenia się wraz z opinią nauczycieli akademickich oraz wnioskami i propozycjami działań 
doskonalących jest jednym z głównych zagadnień poruszanych na Radzie Wydziału.  
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Procedury (metody) weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia przez 
studentów dotyczą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, form i warunków dopuszczenia do 
egzaminu lub zaliczenia, studenckich praktyk zawodowych oraz egzaminu dyplomowego.  

W systemie oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych stosuje się 
następujące metody weryfikacji efektów uczenia się:  
 metody weryfikacji wiedzy: kolokwia, egzaminy/zaliczenie pisemne, egzaminy/zaliczenie 

ustne, testy pisemne, przygotowanie prezentacji multimedialnej, wypracowania pisemnego 

itp.;  

 metody weryfikacji umiejętności: projekt, ćwiczenia laboratoryjne, prezentacja ustna, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie zadań, dyskusje i debaty, rzadziej 
egzamin pisemny lub ustny;  

 metody weryfikacji kompetencji społecznych: obecność na zajęciach, dyskusje i debaty, 
prezentowane postawy.  

 

Do składowych ocen uzyskiwanych w trakcie zaliczeń i egzaminów można zaliczyć: 
 w odniesieniu do przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną: obecność na zajęciach, 

aktywność, rozliczenie się studenta z materiału realizowanego w ramach zajęć bez 
bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia 

kończącego przedmiot itp.;  
 w odniesieniu do przedmiotów kończących się egzaminem: uzyskanie pozytywnej oceny z 

części ćwiczeniowej realizowanego przedmiotu, obecność na zajęciach, rozliczenie się 
studenta z materiału realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału nauczyciela i 
studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy śródsemestralnej itp.  

 

Z kolei w odniesieniu do realizowanych praktyk osiągnięcie założonych efektów uczenia 
się następuje poprzez ocenę każdego z nich, a jest weryfikowane przez osobę wydającą opinię o 
praktykach ze strony podmiotu, w którym jest ona realizowana. Weryfikacja efektów uzyskanych 

w wyniku realizacji praktyk zawodowych odbywa się po zakończeniu praktyki, kiedy student 
przystępuje do obrony praktyk przed komisją składającą się z minimum jednego egzaminatora, 
Koordynatora praktyk zawodowych, recenzenta sprawozdania oraz przedstawiciela instytucji, w 

której zrealizowano praktyki lub interesariusza zewnętrznego. Obrona ma charakter otwarty. 
Powinni w niej uczestniczyć pozostali praktykanci danego kierunku, nie posiadający prawa do 
zadawania pytań. 

Do roku akademickiego 2018/2019 włącznie studia kończyły się napisaniem pracy 
dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym w postaci obrony pracy i egzaminu końcowego. 
Warunkiem uzyskania kwalifikacji (efektów uczenia się poświadczonych dyplomem) jest 
spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, w tym planu studiów, 
otrzymanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy dyplomowej oraz złożenie 
egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Szczegółowe zasady dotyczące procesu 
dyplomowania określają Regulamin studiów oraz Procedura dyplomowania. Oceny pracy 

dyplomowej dokonują promotor i powołany przez dziekana recenzent. Egzamin dyplomowy 
sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w całym okresie studiów. Ma 
formę ustną i składa się z obrony praktyki zawodowej, obrony pracy dyplomowej oraz egzaminu 

dyplomowego.  

Od roku akademickiego 2019/2020 studenci zamiast pracy dyplomowej będą 
przygotowywali raport z praktyki zawodowej. Zaliczenie raportu polega na jego obronie przez 

studenta przed komisją składającą się z minimum jednego egzaminatora, Koordynatora praktyk 
zawodowych, recenzenta sprawozdania oraz przedstawiciela instytucji, w której zrealizowano 

praktyki lub interesariusza zewnętrznego. Obrona ma charakter otwarty. Powinni w niej 
uczestniczyć pozostali praktykanci danego kierunku, nie posiadający prawa do zadawania pytań. 

Z kolei w odniesieniu do nauczycieli – każdy z nich składa sprawozdanie z realizacji zajęć, 
w którym m. in. formułuje wnioski na temat osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się przez 

studentów wraz z propozycjami działań doskonalących w tym zakresie. Dodatkowo nauczyciel 
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jest oceniany pod względem efektywności kształcenia na podstawie sprawozdania dotyczącego 
ocen wystawianych studentom z poszczególnych przedmiotów w terminach zasadniczych oraz 

poprawkowych sesji egzaminacyjnych. Jest ono przedmiotem analizy Dziekana wydziału, który 
po zakończonym semestrze przeprowadza rozmowy z nauczycielami osiągającymi zbyt niską 
efektywność kształcenia w celu wskazania im istniejących problemów i rozwiązań w tym 
zakresie.  

Na zakończenie każdego roku akademickiego założone do osiągnięcia efekty uczenia się są 
przedmiotem analizy na Radzie Wydziału z udziałem nauczycieli akademickich. Wówczas ocenia 
się stopień ich realizacji i podejmuje decyzje o ewentualnym podjęciu działań doskonalących (np. 
kwestii dalszego zatrudnienia poszczególnych osób, właściwego przyporządkowania tychże osób 
do poszczególnych form zajęć, jak również ewentualnej modyfikacji sposobów weryfikacji 
efektów uczenia się czy właściwego ich określenia itd.). 

 

 

3.7 Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na 
zakończenie procesu kształcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów 
uczenia się osiąganych na praktykach zawodowych, ze wskazaniem przykładowych 
powiązań metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi się do 
umiejętności praktycznych, stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji 
językowych w zakresie znajomości języka obcego. 

 
 

Metody kształcenia wykorzystywane na kierunku administracja (studia pierwszego stopnia), 
są ściśle powiązane z realizowanymi efektami uczenia się, pozwalając tym samym na zdobycie 
wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, właściwych m. in. dla specjalności 
zawodowych związanych z problematyką administracji. Do głównych metod wykorzystywanych 
w trakcie zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem należą:  
 metody podające – np. słowne (wykorzystywane w takich formach zajęć jak: wykłady 

informacyjne, problemowe czy konwersatoryjne);  

 metody poszukujące – np. metoda problemowa i sytuacyjna, „burza mózgów”, praca 

indywidualna i w grupach, analiza różnych źródeł wiedzy (takich jak: film, fotografie, 
materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, internet), 
metoda projektu, studium przypadku (case study), metoda obserwacji, dyskusja, metoda 

komunikacyjna, referat, konsultacje (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: 
ćwiczenia);  

 metody eksponujące - np. prezentacja multimedialna, pokaz, symulacyjna - gier 

symulacyjnych i decyzyjnych (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: ćwiczenia, 
ale również podczas wykładów).  

 

Natomiast do zasadniczych metod wykorzystywanych podczas realizacji zajęć bez 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów należą:  
 projekt – działanie, w którym student samodzielnie tworzy opracowanie bądź model 

systemu lub infrastruktury, będącej przedmiotem zadania;  
 kształcenie zdalne (e-learning) – nauczanie na odległość z użyciem komputera i internetu;  
 badania literaturowe (w tym: kwerenda) – zebranie i opracowanie materiału do badań;  
 pakiety edukacyjne (w tym samokształcenie kierowane) – zbiór materiałów 

dydaktycznych oraz zadań, za pomocą których student rozwiązuje zadania postawione 
przez nauczyciela;  
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 przygotowanie do gier dydaktycznych (decyzyjnych) – zadanie polegające na zapoznaniu 

się z uwarunkowaniami obszaru, w którym będzie toczyć się gra dydaktyczna (decyzyjna) 
oraz zadaniami poszczególnych podmiotów gry;  

 wolontariat – podjęcie działań w charakterze wolontariusza, w obszarze zgodnym z 
przedmiotem zajęć.  

 

Przykłady:  
 metoda obserwacyjna – wykorzystywana do realizacji efektów uczenia się w zakresie 

analizy zjawisk społecznych, powiązanych z różnymi obszarami administracji; metoda 
komunikacyjna, dyskusje, debaty - wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się 
w zakresie języków obcych, posługiwania się językiem specjalistycznym czy 
zawodowym, dotyczących zagadnień szczególnie w zakresie administracji oraz w 
zakresie procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego;                                                    

 analiza źródeł, studium przypadku, konsultacje - wykorzystywane do kształcenia w 
zakresie realizowania efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych w 
kontekście zadań zleconych przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji; 

 prezentacja multimedialna, referat - wykorzystywane do realizacji efektów kształcenia 
w zakresie przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych, w języku polskim 
i/lub w języku obcym, w zakresie administracji, analizy i zastosowań zasad prawnych 
oraz procedur w zakresie administracji;  

 metoda sytuacyjna, gry decyzyjne- wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się 
w zakresie umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizy ich 
powiązań z różnymi obszarami administracji, a także analizy procesów zachodzące w 
grupach społecznych, uwzględniających różnorodne uwarunkowania;  

 dyskusje, konsultacje – wykorzystywane do realizacji efektów uczenia się w zakresie 
przekonywania, negocjowania i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach 
kryzysowych; przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach 
zawodowych; uświadamiania ważności postępowania etycznego w ramach 
wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych.  

 

3.8 Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów. 
 

Prace etapowe, zaliczeniowe, egzaminacyjne oraz projekty stanowią materialny dowód 
weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez studenta. Wspomniana powyżej 
procedura weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się określa również formy 
wymagań nauczycieli wobec studentów, wyróżniając poszczególne rodzaje prac (pozwalające 
weryfikować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne), takie jak: kolokwia zaliczeniowe, 
prace śródsemestralne, testy sprawdzające, projekty indywidualne i zespołowe, prezentacje 
multimedialne, referaty, wypracowania, zadania praktyczne i inne. Dodatkowo procedura określa, 
że prace studentów mogą mieć dwie formy: ustną lub pisemną. Szczegółowe wymagania w tej 
kwestii zawarte są w sylabusach poszczególnych przedmiotów, w których nauczyciele określają 
dokładnie ich rodzaje, formy, sposoby oceniania i warunki zaliczenia. Sylabus stanowi również 
podstawę określenia tematyki prac, która powinna być zgodna z określonymi przedmiotowymi 
efektami uczenia się, a tym samym z poruszanymi na zajęciach treściami kształcenia.  

Podstawę metodyki prac etapowych oraz zaliczeniowych stanowią wytyczne związane z 
określeniem w sylabusie do każdego przedmiotu szczegółowych warunków i sposobów 
weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez studenta, a w tym również 
weryfikowania efektów dotyczących wymaganych prac etapowych i egzaminacyjnych. Prace 
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oceniane są według kryteriów określonych w sylabusach. Oceny uzyskiwane z prac etapowych i 
egzaminacyjnych podaje studentom każdorazowo prowadzący przedmiot na kolejnych zajęciach z 
danego przedmiotu. Osobami odpowiedzialnymi za właściwy przebieg tej procedury są m.in: 
prorektor w odniesieniu do nadzoru nad jej realizacją oraz prodziekan ds. dydaktyki i 

poszczególni nauczyciele akademiccy.  

W odniesieniu do praktyk zawodowych należy podkreślić, iż są one integralnym elementem 
procesu kształcenia. Zaliczenie praktyki dokonywane jest na podstawie dziennika praktyk, 

sprawozdania z praktyki, potwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której 

student odbywał praktykę lub wyznaczonego do opieki nad studentem pracownika tej jednostki, 
multimedialnej prezentacji PowerPoint. Zaliczenia praktyki dokonuje Koordynator praktyk  

zawodowych poprzez odpowiedni wpis do informatycznego systemu obsługi studiów. Student po 

zakończeniu praktyki przystępuje do obrony praktyk przed komisją składającą się z minimum 
jednego egzaminatora, Koordynatora praktyk zawodowych, recenzenta sprawozdania oraz 

przedstawiciela instytucji, w której zrealizowano praktyki lub interesariusza zewnętrznego. 
Obrona ma charakter otwarty. Powinni w niej uczestniczyć pozostali praktykanci danego 
kierunku, nie posiadający prawa do zadawania pytań. 

 Zadania i formy tejże weryfikacji powinny być zbieżne ze studiowaną przez studenta 
specjalnością/kierunkiem kształcenia studenta. Celem praktyk jest m.in.: przygotowanie do 
praktycznego wykonywania podstawowych czynności zawodowych, właściwych dla absolwenta 
danego kierunku i specjalności studiów; poznanie miejsc pracy oraz zaznajomienie się z różnymi 

stanowiskami i systemami pracy; zdobywanie nowych doświadczeń w samodzielnym i 
zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych; poznawanie środowiska zawodowego 
oraz autorytetów w dziedzinie swojej przyszłej aktywności zawodowej; weryfikowanie wiedzy i 
umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych studiów; kształtowanie szeregu istotnych 
cech i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców, rozpoznawanie własnych kompetencji, a 
przez to możliwości na rynku pracy; dokonywanie szczegółowej analizy typowych problemów z 

obszaru działania danego zakładu pracy oraz aktywny udział w bieżących, ważnych z punktu 
widzenia funkcjonowania zakładu pracy wydarzeniach. 

 

3.9 Rodzaje, tematyka i metodyka prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
nabywania i weryfikacji osiągnięcia przez studentów umiejętności praktycznych. 
 

Obowiązująca w Uczelni Procedura dyplomowania reguluje szczegółowo działania 
związane z całokształtem procesu dyplomowania, jak również ze strukturą, tematyką oraz 
metodyką pracy dyplomowej. Charakter oraz treść pracy dyplomowej muszą być zgodne 
przede wszystkim z kierunkiem/specjalnością studiów. Treść pracy dyplomowej powinna 
dowodzić umiejętności wszechstronnego wykorzystania wiedzy z zakresu przedmiotów 
zawartych w planie studiów, a szczególnie z zakresu kształcenia kierunkowego. Tematyka i 
treść prac dyplomowych skorelowane z kierunkiem/specjalnością oraz zakresem 
tematycznym i treściowym przedmiotów ujętych w planach studiów, powinny także 
uwzględniać indywidualne predyspozycje oraz zainteresowania naukowo-badawcze 

promotora i studenta. Ponadto wskazane jest, aby ich ujęcie odzwierciedlało również walor 
pragmatyczny związany z nabyciem przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych przydatnych w pracy zawodowej.  

Pracę dyplomową stanowiła w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, 
biznes plan oraz praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu 

komputerowego.  

Ponadto praca dyplomowa miała charakter pracy teoretycznej lub empirycznej. 

Teoretyczny charakter pracy licencjackiej związany jest z uporządkowaniem i 
usystematyzowaniem wiedzy zdobytej na podstawie studiowania materiałów źródłowych w 
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dostępnych opracowaniach naukowych. Wskazuje on na dążenie do wykazywania postawy 
badawczej opartej na formułowaniu ustaleń wzbogacających istniejące teorie badawcze w 
zakresie wybranego przedmiotu badań. Z kolei empiryczny charakter pracy licencjackiej 
związany jest z dążeniem do nabycia umiejętności przeprowadzenia i opracowania wyników 
własnych badań. Wskazuje on na dążenie do wykazywania postawy badawczej opartej na 

prostych analizach, wnioskach i prognozach wynikających z własnych badań i mogących 
służyć jako źródło wiedzy dla innych badaczy w zakresie wybranego przedmiotu badań. 

Zasady dyplomowania zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące metodyki pracy oraz 
skorelowanej z nią jej konstrukcji. Pod względem edycji powinna ona być dostosowana do 
wytycznych ujętych w Procedurze dyplomowania. 

Od roku akademickiego 2019/2020 studenci zamiast pracy dyplomowej będą 
przygotowywali raport z praktyki zawodowej. Zaliczenie raportu polega na jego obronie 

przez studenta przed komisją: Koordynatora praktyk zawodowych, recenzenta sprawozdania 

oraz przedstawiciela instytucji, w której zrealizowano praktyki lub interesariusza 

zewnętrznego. Obrona ma charakter otwarty. Powinni w niej uczestniczyć pozostali 
praktykanci danego kierunku, nie posiadający prawa do zadawania pytań. 

 

 

3.10 Sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów 
(np. testy, prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania 
wykonane przez studentów, projekty zrealizowane przez studentów, wypełnione 
dzienniki praktyk, prace artystyczne, prace dyplomowe, protokoły egzaminów 
dyplomowych). 
 

Podstawą dokumentowania efektów uczenia się jest ww. procedura weryfikacji 

osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez studentów, której wytyczne przekładają się 
na sposoby materialnego dokumentowania osiągniętych efektów uczenia się. Prowadzone jest 
ono po zakończeniu każdego semestru. Każdy prowadzący zajęcia jest zobligowany do 

wypełniania protokołów końcowych zaliczenia przedmiotu w systemie APR – Wirtualny 

Dziekanat, o których była mowa powyżej, a które świadczą o uzyskaniu przez studentów 
poszczególnych ocen końcowych z przedmiotów przewidzianych w programie studiów i 

osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się. 
Ponadto wszystkie pisemne prace studentów: prace zaliczeniowe, prace egzaminacyjne, 

prace cząstkowe, projekty, itd. są umieszczane, oceniane i archiwizowane na platformie e-

learningowej Moodle.  

Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne składają również na zakończenie każdego 
semestru listy obecności studentów. Z kolei studenci realizujący praktyki zawodowe 
umieszczają dokumentację potwierdzającą osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się i 
odbycie praktyki w określonej liczbie godzin w danym semestrze na platformie e-

learningowej Moodle.  

Kolejnym istotnym elementem dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez 
studentów jest archiwizowanie prac dyplomowych składanych przez studentów studiów 
licencjackich na zakończenie VI semestru studiów. 
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Dodatkowo każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z 

realizacji zajęć. Ma to wpływ na doskonalenie procesu jakości kształcenia w Uczelni. 
Przedmiotem analizy w kontekście dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych 

przez studentów są również sprawozdania z efektywności kształcenia mające na celu 
wzbudzenie refleksji u nauczyciela na temat wyników osiąganych przez studentów i podjęcie 
przez niego stosownych działań, co ma także wpływ na doskonalenie jakości kształcenia. 
Dziekan Wydziału składa zbiorcze sprawozdanie z efektywności kształcenia wraz z wynikami 
sesji egzaminacyjnej, które pełni taką rolę w odniesieniu do całej jednostki. 

 

 

3.11 Wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku 
pracy efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki 
kompetencyjne, jak również informacje dotyczące kontynuowania kształcenia 
przez absolwentów ocenianego kierunku.  

Uczelnia w trosce o jak najlepsze dopasowanie programów studiów do wymagań 
rynku pracy, co roku prowadzi badanie losów zawodowych absolwentów. Monitoring 

karier ma na celu poznanie ścieżki zawodowej absolwentów po ukończeniu przez nich 
nauki w Uczelni, określenie ich statusu zawodowego oraz specyfiki zatrudnienia. 

Badanie skupia się również na ocenie realizowanej oraz przyszłej ścieżki edukacyjnej 
absolwentów. Pozwala to na wyodrębnienie wybranych obszarów kształcenia oraz 
nabytych w toku nauczania umiejętności i kompetencji, a także jest źródłem informacji 

na temat wymiernych korzyści, jakie uzyskał respondent dzięki ukończonym studiom 
na danym kierunku.  

Dokładna analiza uzyskanych wyników wpływa na doskonalenie jakości procesu 
kształcenia oraz trafne dopasowanie oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniającego 
się rynku pracy w taki sposób, aby absolwenci bez trudu uzyskiwali zatrudnienie po 
zakończeniu kształcenia w Uczelni. Zebrane wyniki są również cennym źródłem 
wiedzy na temat rzeczywistych efektów uczenia się, co daje możliwość porównania ich 

z zakładanymi efektami uczenia się i wprowadzenia ewentualnych zmian.  
Monitoring losów zawodowych absolwentów realizowany jest w formie badań 

sondażowych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Jest ona wysyłana 
respondentom w formie ankiety on-line w wirtualnym dziekanacie. Absolwenci zostają 
poddani badaniu w momencie ukończenia studiów, po roku, trzech i pięciu latach od 
uzyskania dyplomu.  

W odniesieniu do wyników monitoringu potwierdzających przydatność na rynku 
pracy efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz identyfikujących 
luki kompetencyjne, absolwenci kierunku administracja, dokonali oceny wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych osiągniętych w trakcie studiów oraz 
wykorzystywanych w życiu 
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zawodowym, a tym samym wskazali stopień ich przydatności na rynku pracy oraz 
zidentyfikowali luki kompetencyjne. Uzyskane wyniki przedstawiają również korzyści 
zawodowe, w postaci zdobytych i poszerzonych przez absolwentów kwalifikacji 

zawodowych, jak również stopień przygotowania do podjęcia pracy po studiach w Uczelni. 
Aspekty te przedstawiają poniższe, szczegółowe wyniki badania, z następujących obszarów: 
 ocena wiedzy (teoretycznej i praktycznej) podczas różnych form zajęć i umiejętności 

(komunikowania się w języku obcym, korzystania z narzędzi i programów 
informatycznych, i) uzyskanych w trakcie studiów. Ankietowani mogli dokonać oceny 
za pomocą skali, w której: bdb - to ocena bardzo dobra, db - to ocena dobra, żle – 

niedostateczna, zaś nie mam zdania – stosunek obojętny. Uzyskane wyniki 

przedstawia poniższa tabela 1. 
Tabela 1 Jak ocenia Pan(i) ogólny poziom studiów? 

 Bardzo dobrze Dobrze Źle Nie mam zdania 

Wykłady 70 % 15 % 0 % 15 % 

Laboratoria 85 % 15 % 0 % 0 % 

Seminaria 100 % 0 % 0 % 0 % 

Ćwiczenia 85 % 0 % 0 % 15 % 

Praktyka 100 % 0 % 0 % 0 % 

Kursy przygotowawcze do 

zdobycia dodatkowych 

kwalifikacji (np. certyfikat 

LCCI, ECDL) 

85 % 15 % 0% 0 % 

Przyglądając się powyższym wynikom, można stwierdzić, że większość 
absolwentów oceniła poziom prowadzonych zajęć na poziomie bardzo dobrym. Dotyczyło 
to wszystkich wymienionych powyżej kategorii. W sposób szczególny wyróżnić można 
zadowolenie absolwentów Seminariów oraz zdobytej wiedzy praktycznej podczas praktyk 

zawodowych  które zostały ocenione na bardzo dobry. 

 ocena obszarów kompetencyjnych (zdobycia wiedzy teoretycznej, umiejętność 
zarządzania grupą, organizacja własnej pracy i efektywne zarządzanie czasem, 
umiejętności autoprezentacji i wypowiadania się na forum, umiejętności pracy w 
grupie, umiejętność komunikacji międzyludzkiej, umiejętność podejmowania 
decyzji, asertywność, kreatywność – tworzenie nowych pomysłów i rozwiązań, 
przygotowania do wykonywanego obecnie zawodu, stosowania norm etycznych) 

rozwiniętych podczas studiów. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela 2 

Tabela 2  Jak ocenia Pan(i) ogólny poziom studiów. 
 Bardzo dobrze Dobrze Źle Nie mam zdania 

Zdobycia wiedzy teoretycznej 70 % 15 % 0 % 15 % 

Poznania metod 

rozwiązywania problemów 85 % 0 % 0 % 15 % 

Zaznajomienia się z 
nowoczesnymi trendami 

rozwoju 

70 % 15 % 0 % 15 % 

Nabycia umiejętności 
podejmowania decyzji 

85 % 0 % 0 % 15 % 

Nabycia umiejętności pracy 
w zespole 

100 % 0 % 0 % 0 % 

Przygotowania do 

wykonywanego obecnie 

zawodu 

70 % 15 % 0 % 15 % 

Stosowania norm etycznych 85 % 0 % 0 % 15 % 
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Do najliczniej wskazywanych odpowiedzi możemy zaliczyć umiejętność pracy w grupie w 
której 100 % ankietowanych potwierdziło na poziomie bardzo dobrym, umiejętność 
rozwiązywania problemów wskazało 85 % ankietowanych na poziomie bardzo podobnie 
wypowiadali się ankietowani na temat nowoczesnych trendów rozwoju i stosowania norm 

etycznych 

 

 przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. W opinii 85 % absolwentów kwalifikacje 
zdobyte podczas studiów pomagają w znalezieniu pracy lub jej wykonywaniu. Tylko 
15% ocenia kwalifikacje w stopniu dobrym.  

Większość absolwentów (60%) wskazała awans jako czynnik wpływający na zmianą 
sytuacji zawodowej po ukończeniu studiów, natomiast 30 % wzrost wynagradzania. 

 kontynuowanie kształcenia. Dalszym kształceniem jest zainteresowane 85 %  absolwentów 
tylko 15% wykazało brak zdecydowania w tym obszarze. 
 

 

Absolwenci wykazali bardzo aktywną postawę w zakresie zdobywania kwalifikacji 
zawodowych i kontynuowania kształcenia. Prawie połowa z nich (85%) wyraziła chęć 
dalszego pogłębiania wiedzy na poziomie studiów uzupełniających magisterskich. 
Uzyskane wyniki, wskazujące na ambitną i aktywną postawę absolwentów w zakresie 
chęci podejmowania dalszej nauki, zachęcają władze oraz pracowników Uczelni, do 
wzbogacania jej oferty edukacyjnej, w tym kursów i szkoleń specjalistycznych 

pogłębiających kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni, 
organizowanych przez Akademickie Biuro Karier. 

 

Ponadto wszyscy pracownicy i studenci Akademii Polonijnej uczestniczący w programie 
Erasmus+ po zakończeniu mobilności składają indywidualne raporty uczestnika, 
obowiązkowe do rozliczenia mobilności. 
Poniższe tabele przedstawiają wyniki ankietyzacji uczestników programu Erasmus+ 
Akademii Polonijnej za rok akademicki 2018/2019: 

 

Tabela 3: Kompetencje nabyte przez studentów: 

Kompetencje 

% studentów, którzy zgłosili przyrost 
kompetencji 

SMS - Mobilność 
studentów w celu studiowania 

(wyjazdy) 

SMP - Mobliność 
studentów 

w celu odbycia 
praktyki 

(wyjazdy) 
dostrzegać wartość innych kultur 100% 92.59% 

korzystać z internetu, mediów 
społecznościowych i 
komputerów, np. w celach 

związanych z nauką, pracą lub 

osobistych 

84% 74.07% 

myśleć logicznie i wyciągać 
wnioski (zdolności analityczne) 96% 96.3% 

planować i organizować zadania i 
czynności 96% 88.89% 

rozwinąć pomysł i wcielić go w 
życie 

88% 85.19% 

współpracować w grupie 96% 92.59% 
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wyrażać siebie w sposób kreatywny 88% 88.89% 

zaplanować i przeprowadzić 
samodzielnie proces nauki 

100% 85.19% 

znajdować rozwiązania w trudnych 
lub nietypowych 

sytuacjach (zdolności 
rozwiązywania problemów) 

100% 96.3% 

Bardziej interesuję się sprawami 
Europy 

97% 87% 

Czuję się bardziej 
Europejczykiem/Europejką 

88% 93% 

Jestem bardziej ciekawy/a i 

otwarty/a na nowe wyzwania 
75% 66% 

Jestem bardziej pewny/a siebie i 

przekonany/a o swoich 

umiejętnościach 

100% 99% 

Jestem bardziej tolerancyjny/a w 

stosunku do innych osób i 

zachowań 

98% 89% 

Jestem bardziej zainteresowany/a 

codziennymi wydarzeniami na 

świecie 

93% 88% 

Jestem bardziej świadomy/a takich 
koncepcji społecznych i 
politycznych jak demokracja, 

sprawiedliwość, równość, 
obywatelstwo, prawa człowieka 

70% 71% 

Lepiej podejmuję decyzje 74% 76% 

Lepiej znam swoje mocne i słabe 
strony 

77% 97% 

Planuję aktywniej angażować się w 
życie społeczne i polityczne 

w moim środowisku 

94% 100% 

Potrafię myśleć i analizować 
informacje w sposób krytyczny 

85% 57% 

Potrafię się lepiej adaptować i 
odnajdywać w nowych sytuacjach 

93% 87% 

Potrafię współpracować z osobami 
z innych środowisk i kultur 90% 97% 

Udoskonaliłem/am umiejętności 
dotyczące mojego kierunku 

studiów 

90% 86% 

 

Tabela 4: Kompetencje nabyte przez pracowników: 

Kompetencje 

% studentów, którzy zgłosili przyrost 
kompetencji 

STA - Mobilność 
pracowników w celu 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych (wyjazdy) 

STT - Mobilność 
pracowników w 

celach 
szkoleniowych 

(wyjazdy) 
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Mogłem/am poznać i rozwinąć 
nowe praktyczne metody 

nauczania 

93% 84% 

Nabyłem/am właściwych dla 
sektora szkolnictwa wyższego lub 

praktycznych umiejętności 
mających znaczenie dla mojej 
obecnej pracy i rozwoju 

zawodowego 

87% 75% 

Nawiązałem/am współpracę z 
podmiotami na rynku pracy 

76% 86.9% 

Nawiązałem/am współpracę z 
podmiotami społeczeństwa 

obywatelskiego 

77% 68% 

Podniosłem/am własne 
umiejętności językowe w zakresie 

języka obcego 

88% 85% 

Poprawiłem/am moje umiejętności 
w zakresie korzystania z 

narzędzi i technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych 

(np. 

komputer, internet, wirtualne 

platformy współpracy, 
oprogramowanie, urządzenia ICT 
itp.) 

100% 92% 

Skorzystałem/am z dobrych praktyk 
poznanych za granicą 

87% 89% 

Wzmocniłem/am lub 
poszerzyłem/am kontakty w ramach 

mojej 

sieci kontaktów zawodowych lub 

nawiązałem/am nowe kontakty 

99% 86% 

Wzmocniłem/am współpracę z 
instytucją/organizacją partnerską 

95% 96% 

Wzrosły moje społeczne, językowe 
i/lub kulturowe kompetencje 

95% 82% 

Zwiększyłem/am moje kompetencje 
organizacyjne/w zakresie 

zarządzania 

80% 93% 

Zwiększyłem/am moje szanse 
zatrudnienia i kariery zawodowej 

80% 86% 

Zwiększyłem/am swoją satysfakcję 
z pracy 

90% 99% 
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 
kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

 

4.1 Liczba, struktura kwalifikacji oraz dorobku naukowego/artystycznego nauczycieli 
akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym 
kierunku, jak również ich kompetencji dydaktycznych (z uwzględnieniem 
przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość oraz w językach obcych). W tym kontekście warto wymienić 
najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat w zakresie 
ocenianego kierunku studiów (własne zasoby dydaktyczne, podręczniki autorstwa 
kadry, miejsca w prestiżowych rankingach dydaktycznych, popularyzacja). 

 

Kadra dydaktyczna oraz badawczo-dydaktyczna Wydziału stanowi jego bardzo istotną 
wartość. Dobierana jest z uwzględnieniem profilu praktycznego prowadzonego na wszystkich 

kierunkach, w tym na kierunku administracja, oraz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 

których odnoszą się zakładane efekty uczenia się. Zajęcia są prowadzone przez ok. 130 
nauczycieli akademickich. Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy dla wszystkich osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 
Wydział spełnia wymagania prawne dotyczące prowadzenia w ramach programu 

studiów na kierunku administracja minimum 50% godzin zajęć przez nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Uczelni na podstawowym miejscu pracy. 

Kadra prowadząca zajęcia na kierunku administracja cechuje się wysokim 
przygotowaniem dydaktycznym i praktycznym do prowadzenia zajęć, a dorobek naukowy i 
zawodowy wykładowców stanowi ważny element, decydujący o przyporządkowaniu do nich 
poszczególnych przedmiotów. 

Warto podkreślić, że oprócz tradycyjnie pojmowanej dydaktyki i indywidualnej 
działalności naukowo-badawczej poszczególnych pracowników Wydziału prowadzących 
zajęcia na kierunku administracja, podejmują oni również szereg działań dotyczących 
działalności naukowej i dydaktycznej samego Wydziału. Ważnym elementem jest w tym 
zakresie członkostwo w komitetach naukowych i uczestniczenie w konferencjach naukowych, 
w tym organizowanych przez Uczelnię. Co roku ma miejsce ok. 10 konferencji naukowych, 

na których spotyka się kilkaset osób reprezentujących świat nauki np. w corocznym 
Międzynarodowym Kongresie Nauki „Smart Society” (pl. „Inteligentne Społeczeństwo”), 

który w tym roku odbył się w Akademii Polonijnej w Częstochowie w dniach 11-12 kwietnia 

2019 r., w którym uczestniczyło ponad 500 osób ze świata nauki i praktyki gospodarczej i 
stąd też w roku  2020 organizowany będzie on już po raz trzeci. 

Pracownicy mają również możliwość publikowania artykułów w Periodyku Naukowym 

Akademii Polonijnej (PNAP) wydawanym przez Wydawnictwo Akademii Polonijnej w 

Częstochowie „Educator”. Pracownicy badawczo-dydaktyczni Akademii przedstawiają 
wyniki swoich badań w artykułach naukowych PNAP. Każdemu artykułowi PNAP nadawany 

jest cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego DOI (ang. Digital Object Identifier), 

który po opublikowaniu pracy przekazywany jest do systemu ORCID. PNAP znalazł się na 
liście (ustalonej na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016) czasopism 

naukowych punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów; 
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część B wykazu czasopism naukowych). Ponadto, PNAP należy do ok. 20 renomowanych 
naukowych baz danych, w tym Indeks Copernicus (ICV 2018: 91.05).  

PNAP - Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej w Częstochowie skupia naukowców  z 
różnych kontynentów, których artykuły naukowe poruszają zagadnienia o charakterze 
historycznym, kulturowym, politycznym, prawnym, społeczno-ekonomicznym, a także 
zagadnienia związane z edukacją i zdrowiem. 

Częstotliwość wydawania PNAP: co dwa miesiące, 6 numerów rocznie. 
Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej znajduje się w następujących 

międzynarodowych bazach danych: 
• Polish scientific and professional electronic journals; 

• General Impact Factor;  

• Punktacjaczasopism; 

• UlrichsWeb; 

• CiteFactor; 

• DRJI; 

• Nukat; 

• Sindexs; 

• ROAD; 

• IndexCopernicus; 

• Crossref; 

• WorldCat; 

• Universitätsbibliothek Leipzig; 

• TIB; 

• ESJI; 

• PBN; 

• Scilit;  

• TIB; 

• JIFactor; 

 

Czasopismo dostępne jest w bazie danych Open Journal Systems i posiada prefiks DOI 

oraz numer ISSN: ISSN 2543-8204 (wersja elektroniczna), ISSN 1895-9911 (wersja 

papierowa). 

W ramach polityki redakcyjnej Periodyku Naukowego, PNAP konsekwentnie 

przestrzega standardów publikowania COPE Code of Conduct zatwierdzonych przez COPE 

(Komitet      ds. Etyki Publikacyjnej). 

Do Periodyku przyjmowane są wyłącznie oryginalne materiały, artykuły, które nie były 
wcześniej publikowane i nie były przesyłane do publikacji w innym czasopiśmie. Periodyk 
stosuje oprogramowanie antyplagiatowe do wykrywania zapożyczeń tekstowych w 
przekazanych artykułach. Artykuły, w których wykryto plagiat lub zapożyczanie tekstu bez 
odniesienia się do oryginalnego źródła, są odrzucane przez Radę Naukową. 

Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie: www.pnap.ap.edu.pl 
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Ponadto pracownicy badawczo-dydaktyczni Akademii publikują wyniki badań 
naukowych w postaci monografii w ramach serii wydawniczych Wydawnictwa Akademii 

Polonijnej w Częstochowie „Educator”: 

 LCC/01 – „Język, kultura, komunikacja”; 

 IWS/02 – „Innowacje, praca, społeczeństwo”; 

 HED/03 – „Zdrowie, środowisko, rozwój”; 

 TCI/04 – „Technologie, kreatywność, implementacja”; 

 SS/05 – „Inteligente społeczeństwo” („Smart Society”). 

 

Wartością dla Wydziału są również zasoby biblioteczne autorstwa kadry naukowo-

dydaktycznej Uczelni. 

Kadra aktywnie uczestniczy również w wymianie międzynarodowej w ramach 
programu Erasmus+ oraz wymianie w ramach współpracy bilateralnej. 

Inną formą realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych Wydziału jest działalność 
kół naukowych, którego opiekunowie wspierają studentów w aktywnym propagowaniu treści 
związanych z administracją podczas różnych wydarzeń na rzecz Uczelni, w tym m. in. 
podczas konferencji, Dni Otwartych itp. 

Ze względu na praktyczny profil kierunku szczególnie ważne i ciekawe są zajęcia praktyczne 
prowadzone przez praktyków, tj. przez osoby mające bogate doświadczenie praktyczne, 
którzy pracują w zawodzie dotyczącym prowadzonego przedmiotu, np.: pracownicy ZUS, 
kancelarii adwokackich, urzędów, firm i przedsiębiorstw, itd. W gronie wykładowców, którzy 
prowadzą zajęcia na kierunku administracja znajdują się osoby, które poza karierą naukową 
aktywnie pracują w strukturach publicznych (administracji rządowej i samorządowej, 
sądownictwie), w tym na poziomie Unii Europejskiej, wykonują zawody prawnicze czy też 
współpracują z organizacjami pozarządowymi. Znaczna część zajęć oparta jest o podręczniki 
przygotowane samodzielnie lub we współautorstwie przez pracowników Wydziału 
Interdyscyplinarnego. 

Ponadto dużym sukcesem Wydziału w ciągu ostatnich 5 lat jest nadanie przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku prawo, 

jednolite studia magisterskie. 

Administracja jest kierunkiem, na którym dominują przedmioty zaliczane do dyscypliny 
nauk prawnych. 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Polonijnej realizują 100% godzin 
zajęć przewidzianych na kierunku administracja. Należy również wskazać, iż pewna część 
zajęć prowadzona jest przez osoby wskazane przez interesariuszy zewnętrznych, co pozwala 

na lepsze przekazanie praktycznych aspektów pracy w administracji. 

Pracownicy Wydziału podlegają okresowej ocenie. Bierze ona pod uwagę samoocenę 
pracownika, w tym informację o zaawansowaniu prac związanych z uzyskaniem kolejnego 

stopnia lub tytułu naukowego, opinię kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest on 
zatrudniony, opinię Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, wyniki ankiet 
studenckich, opinie przekazywane za pomocą formularza kontaktowego, a także inne 
informacje, które będą pomocne dla rzetelnego sformułowania oceny.  

Podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych i praktycznych pracowników jest priorytetem 

władz Wydziału. Zapewniają one możliwość uczestniczenia takich osób w szkoleniach, 
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konferencjach naukowo-dydaktycznych oraz projektach. Przykładem może być uczestnictwo 
wykładowców w wymianie Erasmus+. 

Liczbę, strukturę kwalifikacji oraz dorobku naukowego/artystycznego nauczycieli 
akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, 

jak również ich kompetencji dydaktycznych określa załącznik nr 3-4 do niniejszego Raportu. 

 

 

4.2 Obsada zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez 
studentów umiejętności praktycznych oraz łączenie przez nauczycieli akademickich i 
inne osoby prowadzące zajęcia działalności dydaktycznej z działalnością naukową lub 
zawodową. 

 
Obsada zajęć dydaktycznych jest dobierana z uwzględnieniem praktycznego profilu 

oraz dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się zakładane efekty uczenia 
się. Dobór obciążeń dydaktycznych odpowiada kompetencjom dydaktycznym oraz 
zainteresowaniom badawczym poszczególnych pracowników. Ze względu na praktyczny 
profil kierunków szczególnie istotnym kryterium doboru osoby prowadzącej zajęcia jest jej 
doświadczenie zawodowe. W większości są to osoby z bogatym doświadczeniem badawczo-

dydaktycznym oraz praktyką społeczno-gospodarczą. Łączenie przez kadrę działalności 
dydaktycznej z działalnością naukową lub zawodową jest niewątpliwie jej dużym atutem. 

Bogate grono praktyków służy studentom swoim doświadczeniem zawodowym, 
pozwalając im zdobyć nie tylko wiedzę, ale również wykorzystywane przez nich w pracy 
zawodowej umiejętności praktyczne. Studenci bardzo doceniają ten aspekt kształcenia i 
niejednokrotnie podkreślają fakt, że prowadzący zajęcia mają wieloletnie doświadczenie 
zawodowe w obszarze kształcenia z zakresu ocenianego kierunku, co przekłada się na jakość 
prowadzonych zajęć. 

Kadra kierunku administracja wyróżnia się także wysokimi kompetencjami 
organizacyjnymi, o czym świadczy jej bardzo duże zaangażowanie w proces kierowania 
Uczelnią. 

Tabelę obsady zajęć stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

 

 

4.3 Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej. 
 
Politykę kadrową na kierunku administracja w zakresie rozwoju i doskonalenia własnej 

kadry można ująć poprzez następujące cele i założenia: 
 włączanie poszczególnych pracowników w działalność badawczą, dydaktyczno-

wychowawczą i organizacyjną Wydziału; 
 system wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego i badawczego 

oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych; 

 pozyskiwanie kadry z innych ośrodków akademickich w Polsce. 
Kadra na ocenianym kierunku jest dobierana z uwzględnieniem powyższych celów i 

założeń polityki kadrowej. Podstawowe zasady dotyczące zatrudniania i oceny nauczycieli 
akademickich określa Statut. Do zadań Uczelni/Wydziału należy zatrudnianie nauczycieli 
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akademickich z kraju i z zagranicy o wysokich kompetencjach zawodowych i znaczących 
osiągnięciach naukowych, a także dbanie o ich rozwój naukowy poprzez inspirację do 
aktywności badawczej oraz dydaktyczno-wychowawczej, a także pomoc organizacyjno-

finansową, co jest przez Uczelnię realizowane. W ramach pracy Wydziału jest 
organizowany szereg spotkań naukowych, poświęconych działalności badawczej, oraz narad 
metodycznych, które w zależności od potrzeb, mają charakter informacyjny lub doskonalący 
warsztat pracy nauczyciela akademickiego. 

Uczelnia realizuje ustawowe obowiązki związane z zatrudnianiem nauczycieli i oceną 
ich pracy i dorobku. Przy rekrutacji pracowników niezwykle istotne jest zbadanie chęci 
własnego rozwoju u osób aplikujących na stanowiska pracy na Wydziale. Uczelnia bowiem, 
a w tym i Wydział, buduje własne zaplecze kadry, która systematycznie badawczo, 

zawodowo i dydaktycznie się rozwija, jest zaangażowana w życie akademickiej 
społeczności, cechuje się ambicją oraz kreatywnością, a w szczególności jest otwarta na 
studentów, realizując się nie tylko badawczo, ale również dydaktycznie i wychowawczo, z 

pasją podchodząc do realizowanych przez siebie działań. Równie istotne ze względu na 
praktyczny profil jest pozyskiwanie kadry reprezentującej bogate doświadczenie praktyczne. 
Nawiązywanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym pozwala również na 
wzbogacenie grona nauczycieli o praktyków z wieloletnim, często bardzo specjalistycznym 
doświadczeniem. 

Te wszystkie kryteria są brane pod uwagę przy doborze kadry, jak również przy jej 
ocenie, którą wydają dziekan, Rada Wydziału, oraz Rektor. Jednocześnie w Wydziale 
systematycznie w każdym semestrze jest przeprowadzany proces ewaluacji zajęć 
dydaktycznych, któremu podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału. W Uczelni 
funkcjonuje także system oceny pracownika regulowany ustawowo i zarządzeniem rektora. 
Informacje pozyskane zarówno w ocenie działalności dydaktyczno-wychowawczej (w tym 

w procesie ewaluacji) oraz badawczej i organizacyjnej mają wpływ na nagradzanie 
pracowników podczas ważnych dla Uczelni uroczystości, jak również na wsparcie i pomoc 

w ich rozwoju oraz na ich dalsze zatrudnienie w Uczelni. 

 

4.4 System wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego lub 
artystycznego oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych. 

 
Uczelnia niezwykle dba o stały rozwój kadry badawczo-dydaktycznej i nieustannie ją 

aktywizuje poprzez szereg kompleksowych działań, do których można zaliczyć między 
innymi: regularne narady metodyczne, spotkania, zachęcanie kadry do udziału w licznych 
konferencjach naukowych (wewnętrznych i zewnętrznych), publikowania artykułów 
naukowych w Wydawnictwie Akademii Polonijnej „Educator”, w tym m. in. Periodyku 

Naukowym Akademii Polonijnej PNAP czy monografiach naukowych w ramach wyżej 
wymienionych serii wydawniczych; udzielanie urlopów/staży naukowych, umożliwienie 

łączenia obowiązków zawodowych i naukowych; nagradzanie i wyróżnianie najlepszych 
pracowników podczas oficjalnych uroczystości uczelnianych. To, co jest charakterystyczne 
dla działalności Uczelni w tym aspekcie, to indywidualne podejście do rozwoju naukowego 

pracowników, z czym wiąże się każdorazowe analizowanie najlepszego rozwiązania dla 
poszczególnych osób, które pozwala na dokładne zaplanowanie, zorganizowanie i 
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motywowanie pracowników do rozwoju zgodnego z ich zainteresowaniami, możliwościami i 
potrzebami. 

Ten aspekt jest bardzo doceniany przez pracowników Uczelni, którzy podkreślają 
unikatowość przedsięwzięć podejmowanych przez Uczelnię w tym aspekcie. Bardzo ważnym 
elementem mobilizującym kadrę badawczo-dydaktyczną jest pokrywanie przez Uczelnię 
kosztów związanych z jej rozwojem. Pracownicy chcący się rozwijać, mogą liczyć na 
wsparcie finansowe, a więc pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji czy też rozwoju 
naukowego, pokrycie kosztów udziału w konferencjach, skierowanie na staż do innego 
podmiotu, płatne urlopy związane z rozwojem naukowym, a także na obniżenie pensum 
dydaktycznego. Efektem prowadzonej polityki kadrowej są liczne awanse naukowe 
pracowników w ostatnich latach.  

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 
programu studiów oraz ich doskonalenie 

 

5.1 Stan, nowoczesność, rozmiary i kompleksowość bazy dydaktycznej służącej realizacji 
zajęć na ocenianym kierunku oraz jej adekwatności do rzeczywistych warunków 
przyszłej pracy zawodowej studentów oraz możliwości kształcenia umiejętności 
praktycznych z wykorzystaniem posiadanej bazy. 

 

Siedziba Uczelni znajduje się przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6, 42-200 

Częstochowa. Obiekt ten jest nowoczesny, a jego baza dydaktyczna jest stale uzupełniana.  
W Akademii Polonijnej są realizowane zajęcia dydaktyczne, w tym praktyczne 

zapewniające osiągnięcie kompetencji zawodowych w warunkach właściwych dla zakresu 
działalności zawodowej związanej z kierunkiem administracja. 

Uczelniane gmachy są funkcjonalne i efektowne architektonicznie. Przykuwają uwagę 
dzięki ciekawym bryłom, odważnym barwom elewacji i połączeniom materiałów. 
Nowoczesne rozwiązania, przestronne, jasne wnętrza czynią je wyjątkowo komfortowymi 
miejscami pracy i nauki. Każdy budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 
Autor projektu w niezwykle efektowny sposób połączył materiały, z których wykonany 

jest budynek – tafle szkła, elementy metalowe oraz surowe betonowe płyty. Dominującym 
kolorem elewacji i wnętrz jest zieleń, błękit i czerwień wzrokowa dla której doskonałym tłem 
pozostają odcienie szarości.  

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne w ww. obiekcie są wyposażone w 
odpowiadający współczesnym wymogom sprzęt audiowizualny oraz komputerowy z 
odpowiednim oprogramowaniem i zapewniający interaktywną komunikację ze studentami. 

Studenci mają zapewniony dostęp do sieci bezprzewodowej (Internetu). W ww. 
obiektach realizowane są również zajęcia praktyczne z wykorzystaniem odpowiedniego 
sprzętu umożliwiającego nabycie przez studentów umiejętności zawodowych i kompetencji 
społecznych. 

Szczegółowy opis infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia na kierunku 
administracja określa załącznik nr 5 do niniejszego Raportu. 
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5.2 Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza 
uczelnią oraz praktyki zawodowe. 

 
Zajęcia i praktyki zawodowe realizowane poza Uczelnią w instytucjach zewnętrznych 

mają za zadanie przygotowanie studentów do praktycznej nauki zawodu. Podczas zajęć 
studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami zagadnień ujętych w 
dokumentacji przedmiotu. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są 
sukcesywnie wzbogacane poprzez poznanie i korzystanie z infrastruktury i wyposażenia, 
jakim dysponują podmioty współpracujące z Uczelnią na rzecz szeroko pojętej edukacji i 
kształcenia studentów adekwatnego do współczesnych uwarunkowań rynku pracy i 
zapotrzebowania na poszczególne umiejętności i kompetencje społeczne. 

Zajęcia poza Uczelnią i praktyki zawodowe w ramach specjalności: administracja 

samorządowo-skarbowa i administracja publiczna, są realizowane na podstawie porozumień, 
podczas których studenci mogą zaznajomić się z poniżej opisaną infrastrukturą podmiotów, 
do których należą: 
 Urząd Miasta, urzędy gmin, które dysponują aktami prawnymi regulującymi 

funkcjonowanie administracji samorządowej oraz administracji publicznej, 

procedurami postępowania w określonych przypadkach. Studenci mają możliwość 
zapoznania się z przepisami regulującymi pracę administracyjno-skarbową, zdobyć 
wiedzę z zakresu zadań administracji samorządowej, administracji publicznej, 

problematyki zarządzania w administracji oraz zagadnień związanych z różnego 
rodzaju zarządu administracyjnego. Studenci w ramach zajęć poza Uczelnią i praktyk 
zawodowych mają również możliwość zapoznania się z podziałem obowiązków 
urzędników z poszczególnych pionów, planowaniem pracy urzędników oraz z 

obowiązkami, jakie obejmuje zawód pracownika urzędu. Instytucje te to m. in.: Urząd 
Miasta Częstochowa, Starostwo Powiatowe w Częstochowie i inne. W wymienionych 

jednostkach i poszczególnych starostwach Uczelnia realizuje zajęcia terenowe, 
podczas których studenci zapoznają się z pracą starostwa i z jego programami, których 

celem jest realizacja misji, wizji i polityki starostwa, urzędu miasta. 
 kancelarie adwokackie, notarialne, biura podatkowe – w ramach zajęć poza Uczelnią i 

praktyk zawodowych, studenci mają możliwość zapoznania się działalnością 

kancelarii adwokackich, notarialnych, biur podatkowych i ich głównymi zadaniami. 
Organizowane są prelekcje nt. funkcjonowania kancelarii, pokaz wyposażenia oraz 
infrastruktury szkoleniowej oraz przedstawiane są zasady działania programów 

informatycznych funkcjonujących w tych jednostkach. W ramach powyższego 
Uczelnia współpracuje z kancelariami adwokackimi, biurami podatkowymi i 

notarialnymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, m.in.: Kancelaria Radcy Prawnego – 

dr Tomasz Lenarczyk, Kancelaria adwokacka w Rzeszowie – Marek Olekszyk, 

Klinika Prawna d-ra Piotra Lisowskiego, Kancelaria adwokacja – dr Jacek 

Wiatrowski, Kancelaria Prawna – Maciej Rudnicki i partnerzy i in. 

 prywatne zakłady pracy – w działach, które odpowiadają za kontakty zakładu pracy z 
administracją, które dysponują aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie 
zakładu pracy, procedurami postępowania w określonych sytuacjach 
administracyjnych. Umożliwia studentom zapoznanie się ze sprzętem będącym w ich 
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wyposażeniu w realizacji procedur administracyjnych. W ramach zajęć poza Uczelnią 
i praktyk zawodowych, studenci zapoznają się ze sposobami radzenia sobie ze 

stresem, napięciem czy też uczestniczą w treningach umiejętności administracyjnych. 
Uczelnia współpracuje prężnie z: PPHU Birex S.C., TMW Service Sp. Z o.o., 
MACRO-WORK Sp. Z o.o., HR WORK POLSKA Sp. z o.o., Quantum Sp. z o.o. 

 

5.3 Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu, a także 
platformy e-learningowej, w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone 
jest kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz 
stopnia jej wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się studentów, w 
szczególności w ramach kształcenia umiejętności praktycznych. 

 
Uczelnia, a w tym Wydział, dysponuje zasobami materialnymi oraz infrastrukturą 

wspierającą proces kształcenia i związaną z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

do której należą przede wszystkim: Centrum Biblioteczno-Informacyjne, materiały 
dydaktyczne udostępniane przez wykładowców w formie elektronicznej na platformie e-

learningowej Moodle; platforma e-learningowa Moodle; platforma językowa Supermemo; 
środki multimedialne pomocne w realizacji zajęć dydaktycznych oraz system APR-Wirtualny 

Dziekanat umożliwiający m. in. monitorowanie przebiegu procesu kształcenia 
indywidualnego studenta, przeprowadzanie procesu ewaluacji, pobranie list studentów z danej 

grupy czy też monitorowanie efektywności kształcenia i wpisywania ocen przez 
wykładowców itd.  

Studenci oraz promotorzy prac dyplomowych mogą również przez z Jednolitego 
Systemu Antyplagiatowego (JSA), aby mieć pewność, że bronione prace zostały 
przygotowane z poszanowaniem praw autorskich. Ponadto studenci za pośrednictwem 
systemu APR-Wirtualny Dziekanat otrzymują od wykładowców i pracowników 
administracyjnych wszelkie informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów/procesu 
kształcenia (np. materiały dydaktyczne czy informacje organizacyjne). Dostęp do materiałów 
możliwy jest również dzięki funkcjonującej w Uczelni platformie e-learningowej Moodle. 

Ponadto każdy student ma możliwość korzystania z internetu na terenie Uczelni. Łącze 
internetowe jest wykorzystywane również przez prowadzących zajęcia i wykładowców, 
którym także udostępniona zostaje infrastruktura WiFi z routerami pozwalającymi na 
swobodne korzystanie z internetu.  

Uczelnia posiada ww. platformę e-learningową opartą na infrastrukturze Apache, PHP, 
MySQL w środowisku MOODLE. Zajęcia są wspomagane kształceniem e-learningowym. 

Platforma umożliwia dostęp do sylabusów oraz wszystkich zawartych przez danego 
prowadzącego informacji, a także swobodnej ich modyfikacji, tworzenia kopii zapasowych 
oraz możliwości tworzenia testów zaliczeniowych. Treści składające się na test zaliczeniowy 
mogą zawierać jedno bądź więcej możliwości testowania wiedzy, jakie są dostępne w 
środowisku, mogą to być m. in. quizy, pytania jedno- i wielokrotnego wyboru, czynności drag 
and drop (przeciągnij i upuść), pytania typu "prawda czy fałsz" itp.  

Studenci mają również możliwość wpływania na charakterystykę zajęć (tworzenie 
ankiet, społeczności forum) oraz konsultacje on-line z nauczycielem. Prowadzący mają 
możliwość zawierania praktycznie każdego typu obiektów multimedialnych oraz plików i 
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dokumentów, które mogą być przydatne w procesie kształcenia (skrypty, bazy, wypisy, 
fragmenty tekstów). Innowacyjną formą wykorzystywaną na platformie e-learningowej 

Moodle jest warsztat, który pozwala na zbieranie, przeglądanie oraz wzajemną recenzję prac 
przesłanych przez studentów. Prace mogą być składane w jakimkolwiek rozszerzeniu plików. 
Prace zostają ocenione i omówione w oparciu o kryteria prowadzącego. Ocena studenta może 
odbywać się dwuetapowo poprzez ocenę jego pracy, jak i ocenę wkładu pracy w 
recenzowanie (jakość) prac innych. Każdy prowadzący może dodatkowo skonsultować swój 
plan zajęć z koordynatorami uczelnianymi, a także otrzymać pomoc w tworzeniu modułów. 

Format MOODLE pozwala również na zbieranie prac przez prowadzącego i 
gromadzenie ich w bezpiecznym miejscu w „chmurze”, tak by prywatność własności 
intelektualnej podopiecznych była w pełni zachowana. Każdy z prowadzących zajęcia ma 
możliwość wykorzystania pełnej bazy MOODLE bez opłat oraz ograniczeń miejsca. Aby 
dostosować się do współczesnych form przekazywania informacji, część z nich dotycząca 
ważnych wydarzeń w Uczelni/Wydziale (np. konkursy, szkolenia, konferencje itp.), jest także 
umieszczana na portalach internetowych, takich jak np. Facebook.  

Ponadto Uczelnia wdrożyła Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), który jest nowym 

system wykorzystywanym od 2019 roku do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem 

plagiatu, przeznaczonym do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy.  

Kształcenie językowe na platformie językowej Supermemo odbywa się w postaci e-

learningowego kursu językowego obejmującego: dostęp do platformy e-learningowej 

Supermemo na czas trwania kursu z możliwością rozwiązania testu kwalifikującego, dla 
studentów udostępnienie każdemu Uczestnikowi wybranego kursu językowego na jednym z 
trzech poziomów zaawansowania (podstawowym, średnim, zaawansowanym), udostępnienie 
Uczestnikom szkolenia instrukcji, logowanie, rozwiązanie testu, rozpoczęcie nauki z kursem. 
 

5.4 Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb 
studentów z niepełnosprawnością. 

 

Wydział stara się systematycznie dostosowywać uczelnianą przestrzeń, jej wyposażenie 
oraz studiowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, na podstawie opinii czy sugestii 

takich osób. Do pomocy osobom z niepełnosprawnością ruchową są powoływani asystenci 
osoby z niepełnosprawnością, odpowiedzialni m. in. za pomoc w przemieszczeniu się z 
parkingu do sali wykładowej oraz pokonaniu ewentualnych barier architektonicznych. 

Wszystkie sale wyposażone są w rzutniki multimedialne, na których są prezentowane 
treści wykładu, co jest doskonałym ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnością słuchu, ale 
też dzięki możliwości powiększenia treści, dla osób z niepełnosprawnością wzroku.  

Ponadto studenci mają możliwość nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia 
rejestrujące dźwięk (w przypadku studentów niedowidzących albo niewidomych).  

Wykładowca ma możliwość dostosowania prowadzenia zajęć i zaliczeń do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej, np.: poprzez wydłużenie czasu pisania do 50%; zamiany formy; 
używanie komputera; przygotowanie materiałów egzaminacyjnych (zaliczeniowych) w 
powiększonej czcionce; kopiowanie foliogramów (prezentacji) studentowi; możliwość 
zdawania materiałów w mniejszych partiach.  
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Studenci w uzasadnionych przypadkach mają także możliwość studiowania wg 
indywidualnej organizacji studiów. W Uczelni powołany jest Koordynator Osób 
Niepełnosprawnych oraz powołano biuro ds. osób niepełnosprawnych, w skład którego 

wchodzi m.in. przedstawiciele studentów.  

Studenci mają możliwość zgłaszania swoich potrzeb wynikających ze swojego stopnia 
niepełnosprawności, by w pełni mogli korzystać z procesu kształcenia ze stworzeniem 

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Określona forma wsparcia jest 
przyznawana na pisemny wniosek studenta, do którego student dołącza kopię orzeczenia.  

W Uczelni organizowane są też szkolenia dla studentów z orzeczeniem o 
niepełnosprawności oraz pracowników z zakresu podnoszenia świadomości i obecności osób 
niepełnosprawnych na Uczelni.  

 

5.5 Dostępność infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i materiałów 
dydaktycznych, w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z 
programu studiów w ramach pracy własnej. 

 
Uczelnia, a w tym Wydział, podobnie jak w przypadku technologii informacyjno-

komunikacyjnych, dysponuje infrastrukturą wspierającą proces kształcenia i jednocześnie 
umożliwiającą studentom pracę własną zarówno na terenie Uczelni (czytelnia), jak i z 
domowego zacisza poprzez korzystanie z udogodnień systemowych i informatyczno-

komunikacyjnych, które zdecydowanie bardziej są preferowane przez studentów, co daje się 
zaobserwować na podstawie liczby osób korzystających z pracy własnej na miejscu w 
Uczelni i osób wykorzystujących narzędzia informatyczne. Należą do nich przede wszystkim: 
zasoby biblioteczne, możliwość korzystania z platformy e-learningowej Moodle i platformy 

językowej Supermemo; dostępność Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), sylabusy i 
materiały dydaktyczne udostępniane przez wykładowców w formie elektronicznej; środki 
multimedialne pomocne w realizacji zajęć dydaktycznych. 

Studenci także za pośrednictwem systemu APR – Wirtualny Dziekanat otrzymują od 
wykładowców wszelkie informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów, w tym np. 

materiały dydaktyczne czy informacje organizacyjne, co także ułatwia im proces kształcenia 
w zakresie ich indywidualnego rozwoju. Dostęp do materiałów możliwy jest również dzięki 
platformie e-learningowej Moodle. Uczelnia posiada łącze internetowe w całej Uczelni, co 
również pozwala studentom na swobodne realizowanie zadań w ramach pracy własnej 
właściwie z każdego miejsca na terenie Uczelni. Ponadto studenci mają możliwość 
korzystania w pełni z infrastruktury Uczelni do wykonywania zadań wynikających z 
programu studiów w ramach pracy własnej, w szczególności mogą korzystać z Biblioteki i 
czytelni Uczelni, a w razie potrzeby z dostępnych sal. 

 

5.6 System biblioteczno-informacyjny uczelni, w tym dostęp do aktualnych zasobów 
informacji naukowej w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu 
międzynarodowym oraz zakresie dostosowanym do potrzeb wynikających z procesu 
nauczania i uczenia się na ocenianym kierunku, w tym w szczególności dostępu do 
piśmiennictwa zalecanego w sylabusach. 
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Centrum Biblioteczno-Informacyjne – pow. 1858 m2 
Adres: 42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 4/6 
1. Biblioteka Akademii Polonijnej  

Biblioteka, ze względu na wprowadzenie wolnego dostępu do półek, posiada 
elektroniczny system zabezpieczeń książek.  
Zasoby biblioteki obejmują: książki: 48 160 woluminy, czasopisma: ogółem – 

14 289, zbiory audiowizualne i multimedialne (płyty CD/DVD).  
W bibliotece działa komputerowy system obsługi biblioteki LIBRA 2000. W skład 
systemu wchodzą następujące moduły: opracowania księgozbioru, wypożyczeń, 
wyszukiwania i inwentaryzacji. Dzięki systemowi LIBRA 2000 czytelnicy 
korzystają z komputerowego katalogu.  
Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny ze szczególnym uwzględnieniem 
dyscyplin reprezentowanych w Uczelni. W księgozbiorze podręcznym znajdują się: 
słowniki, encyklopedie, leksykony, podstawowe pozycje z różnych dziedzin oraz 
obejmuje piśmiennictwo polskie i obcojęzyczne. 
Księgozbiór jest sukcesywnie rozbudowywany poprzez zakupy i dary zgodnie z 
potrzebami dydaktycznymi. 

W polityce gromadzenia zbiorów największą uwagę przywiązuje się do najnowszych 
materiałów źródłowych, monografii oraz wydawnictw o charakterze ogólnym z 
zakresu badań naukowych prowadzonych w Uczelni. Książki nabywane są głównie 
drogą zakupów nowości wydawniczych. Prowadzona jest wymiana dubletów i 

wydawnictw uczelnianych z 43 bibliotekami uczelni państwowych i 
niepaństwowych oraz z 11 bibliotekami pozauczelnianymi. 

2. Biblioteka Polonica 

Organizowanie warsztatu pracy naukowej Uczelni przez dobór, fachowe 

opracowanie, właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie 
działalności informacyjnej oraz prac bibliograficznych i dokumentacyjnych 
umożliwiających jak najszersze wykorzystanie zbiorów przekazanych przez 
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.  

Proces tworzenia zbiorów, bazy naukowej i informacyjnej o Polonii. 

System biblioteczno-informacyjny: opracowywanie i udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych oraz zasobów informacji naukowej, niezbędnych do realizacji procesu 
dydaktycznego i obsługi badań naukowych. 

Charakterystyka zbiorów: badania nad Polonią i emigracją w zakresie: historii 
związków wyznaniowych, historii literatury i sztuki, biografistyki, genealogii, 
filologii, etnologii, kulturoznawstwa, socjologii, psychologii, pedagogiki. Książki 
(zagraniczne), czasopisma (krajowe i zagraniczne), zbiory specjalne (rękopisy, stare 
druki, atlasy, mapy, albumy, normy, patenty, katalogi, mikrofilmy, płyty, taśmy 
magnetofonowe, kasety video, dyskietki, dokumenty życia społecznego, prace 
doktorskie). 

3. Biblioteki Cyfrowe 

Przygotowywanie i opracowywanie zasobów cyfrowych, procedury organizacyjne 

przygotowywania i opracowywania zasobów cyfrowych, system informatyczny do 

udostępniania zasobów cyfrowych. 
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Czytelnicy mają dostęp do katalogów bibliotecznych oraz dostęp do księgozbioru 
głównych bibliotek w Polsce i na świecie.  
Wykorzystywanie publikacji stron www o charakterze dydaktycznym, naukowym i 

badawczym, udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna.  

4. Wirtualna Biblioteka Nauki 

Profil: udostępnianie światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych 

czasopism, książek i baz danych. Zasoby na serwerach wydawców w ramach 
corocznie odnawianych licencji bieżąco archiwizowanych na serwerze Infona w 
ICM, bezterminowe korzystanie z archiwów w przypadku czasowej lub trwałej 
utraty dostępu do serwerów wydawców. 
System biblioteczno-informacyjny: Scopus, Web of Science, SciVal, InCites 

Charakterystyka zbiorów: czasopisma i książki w licencjach krajowych. Bazy 
bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne. Czasopisma i 

książki w licencjach konsorcyjnych. Bazy chemiczne, ekonomiczne i matematyczne 
w licencjach konsorcyjnych. Polskie otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe 
na serwerach ICM. 

Katalogi: ACS, AIP, APS, CUP, Emerald, IEEE, IOP, JSTOR, Knovel, LWW, LPG, 

OUP, OBC, Proquest, Taylor & Francis Science Direct (Elsevier), Springer Link, 

Wiley Online Library, nature.com, sciencemag.org, E-książki, Infona, Ebsco. 
Bazy kupione i tworzone lokalnie, dostępne w bibliotece: Springer -Elsevier -Web of 

Knowledge –EBSCO. 

5. Katalog Online AP 

Katalog alfabetyczny czasopism, który rejestruje czasopisma i wydawnictwa ciągłe, 
gromadzone przez Bibliotekę Akademii Polonijnej.  

6. Czytelnia akademicka 

Posiada łącznie 50 miejsc dla czytelników i wyposażona jest w 20 stanowisk 

komputerowych.  

W czytelni dostępne są wydawnictwa periodyczne (czasopisma i gazety). 
Użytkownik ma możliwość skorzystania z obszernej bazy czasopism (ponad 14 289 
egzemplarzy). Bieżąca prenumerata obejmuje 59 tytułów, a kolejnych 38 tytułów 
biblioteka otrzymuje od wydawców. Czasopisma są udostępniane do korzystania 
wyłącznie na miejscu w czytelni. Ponadto czytelnia wyposażona jest w router WIFI 
do podłączenia własnego komputera przenośnego z uzyskaniem dostępu do 
Internetu. 

7. Europejskie Zbiory Thomasa More 

Unikalny zbiór dokumentacji przekazany przez Katolicki Uniwersytet w Angers.  

Badania nad twórczością Thomasa More w szczególności polityki, prawa, 
dyplomacji, edukacji, badania nad integracją europejską, sieć europejska – CSO: 

Chrześcijanin w społeczeństwie obywatelskim.  

8. Zbiory specjalne  

Stanowią: dokumenty audiowizualne (kasety wideo, kasety magnetofonowe), 
dokumenty multimedialne (płyty CD, dyskietki), dokumenty dotyczące życia 
uczelni, wydawnictwa archiwalne, fotografie. 

9. Muzeum Akademii Polonijnej 

Spełnia funkcje reprezentacyjną, muzealno-badawczą, naukową i dydaktyczną. 



61 

Muzeum gromadzi i udostępnia pamiątki związane z historią Akademii Polonijnej, 
dotyczące jej działalności, wybitnych pracowników, absolwentów oraz ważnych 
wydarzeń w jej murach. Opracowuje zgromadzone eksponaty i na bieżąco zabiega o 
pozyskiwanie kolejnych obiektów. 

W muzeum znajduje się także liczna grupa pamiątek związana z postacią Patrona 
Uczelni, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz ośrodkami polonijnymi i 
organizacjami.  

10. Archiwum AP 
Działalność Archiwum była i jest ukierunkowana na gromadzenie i przechowywanie 
materiałów archiwalnych o charakterze historycznym oraz dokumentacji bieżącego 
życia Uczelni.  

11.     Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator” 

 

Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator” jest ogólnouczelnianą jednostką 
organizacyjną prowadzącą usługową działalność wydawniczą w zakresie prac 
naukowych, dydaktycznych, popularnonaukowych i innych związanych z realizacją 
zadań Uczelni. 

Do zadań Wydawnictwa należy: 
− realizacja planu wydawniczego, 
− promocja i reklama wydawnictw własnych, w tym Periodyku Naukowego Akademii 

Polonijnej (PNAP), 

− publikowanie skryptów i podręczników akademickich, aperiodycznych rozpraw, 

książek, monografii, materiałów pokonferencyjnych, 
− współpraca z innymi wydawnictwami, w tym zagranicznymi, oraz zakładami 

poligraficznymi, 

− skład, łamanie tekstów i adjustacja tekstów, 
− projekty graficzne publikacji (okładki, druki ulotne, plakaty, itp.), 
− druk materiałów reklamowych, 
− dystrybucja i organizacja sprzedaży wydawnictw własnych. 

Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator” jest nieodzowną częścią pracy 
uczelni. W strukturze organizacyjnej wydawnictwa funkcjonują: redaktor naczelny, 
zastępca redaktora naczelnego ds. technicznych, komitet redakcyjny i  komitet 

recenzentów.  

Publikowane przez wydawnictwo pozycje mają uznany na specjalistycznym rynku 
księgarskim w kraju i zagranicą wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Ich odbiorcami 

są przede wszystkim pracownicy naukowi, specjaliści z różnych dziedzin oraz studenci 
kierunków i specjalności prowadzonych na uczelni. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



62 

ZDJĘCIA 
 

 



63 



64 



65 



66 



67 

 

 

 



68 

 

 

 

 

5.7 Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i 
naukowej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udział w ocenie 
różnych grup interesariuszy, w tym studentów. 

 
W celu monitorowania i doskonalenia infrastruktury Uczelni są powołane osoby tzw. 

administratorzy terenu, którzy mają za zadanie nadzór nad właściwym wykorzystaniem 
pomieszczeń będących terenem Uczelni i informowanie o stanie technicznym, sanitarnym i 

estetycznym pomieszczeń. Dzięki tym działaniom Uczelnia systematycznie doskonali swoją 
bazę dydaktyczną. Wydział na bieżąco reaguje również na zgłoszenia ze strony studentów 
(m.in. w ramach działań Samorządu Studenckiego, indywidualnych zgłoszeń). 

W zakresie monitorowania oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej Uczelnia 

przeprowadza badania ankietowe dotyczące zadowolenia studentów ze studiowania w 
Uczelni. Podstawowym celem przeprowadzanego badania jest poznanie opinii studentów na 

temat przebiegu procesu kształcenia w Uczelni. Studenci odpowiadają na pytania m. in. o 
efektywność i spójność działania administracji Uczelni, poziom prowadzonych zajęć 
dydaktycznych, jakość i przepływ udostępnianych informacji czy infrastrukturę. Cele 
szczegółowe badania koncentrują się głównie na aspektach: poznania subiektywnej opinii 
studentów dotyczącej funkcjonowania poszczególnych struktur Uczelni, zarówno związanych 
z administracją, jak i zajęciami dydaktycznymi; sprawdzenia orientacji studentów względem 
oferty kulturalnej Uczelni i możliwości uczestniczenia w organizowanych zarówno przez 
kadrę, jak i studentów przedsięwzięciach, co z jednej strony pozwala określić stopień 
zaangażowania w życie studenckie, z drugiej zaś – poznać luki w działaniu promocji; 

umożliwienia studentom wyrażenia swojego zdania w zupełnie nowy sposób, co daje im 
poczucie zainteresowania ze strony władz oraz chęci wdrażania tzw. „zmian na lepsze”, a 

może być również powodem lepszego postrzegania Uczelni i jej pracowników. Badanie 

zostało zaprojektowane w formie kwestionariusza ankiety, uzupełnianego podczas zajęć 
dydaktycznych przez studentów w formie tradycyjnej po to, aby uzyskać jak największą 
liczbę wyników. Na podstawie przeprowadzonych badań zostają wyciągnięte wnioski i 

przygotowywane są rekomendacje, mające na celu polepszenie warunków studiowania oraz 
zwiększenie motywacji studentów do edukacji. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych 
badań można stwierdzić, że studenci wystawili Wydziałowi dobrą ocenę. 

Jednakże na podstawie wyników badań (ale i nie tylko) Wydział stara się na bieżąco 
modernizować pomieszczenia, w których przebywają studenci.  

W trakcie roku akademickiego na bieżąco przeprowadzone są drobne remonty (w tym 
również malowanie w okresie wolnym od zajęć). Wydział dąży do poprawy wyposażenia 
dydaktycznego i tak wymieniono prawie wszystkie zielone tablice kredowe na białe tablice 
suchościeralne. Dla wygody prowadzących oraz studentów podwieszono rzutniki w salach 
dydaktycznych, a także zainstalowano nagłośnienie w auli.  

W ramach doskonalenia i modernizacji bazy dydaktycznej Uczelnia zakupiła laptopy 

wraz z oprogramowaniem w celu tworzenia własnej bazy informatycznej.  
W ramach doskonalenia bazy dydaktycznej Wydział ściśle współpracuje z różnymi 

grupami interesariuszy, w tym z wykładowcami, którzy są praktykami, ww. Radą Partnerów 

Społeczno-Gospodarczych AP czy też instytucjami, które m. in. udostępniają Uczelni bazę 
dydaktyczną w ramach istniejących porozumień czy też dzielą się swoimi spostrzeżeniami co 
do możliwości, jakie można wykorzystać w praktycznej nauce zawodu. Dzięki tym sugestiom 
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Uczelnia systematycznie zwiększa liczbę zawieranych porozumień z interesariuszami 
zewnętrznymi w celu lepszego przygotowania studentów do zawodu. 

W trakcie realizowanych zajęć poza Uczelnią z ww. podmiotami kładzie się nacisk na: 
poznanie oraz zrozumienie zewnętrznych i wewnętrznych warunków funkcjonowania 
instytucji i podmiotów odpowiadających za administrację; bliższe poznanie środowiska 
prawnego określającego zasady działania danego podmiotu; zapoznanie się z problematyką i 
specyfiką działań podejmowanych na określonym stanowisku, czy też w określonej jednostce 
organizacyjnej. W trakcie takich zajęć studenci nabywają szereg istotnych umiejętności 
praktycznych, do których należą m. in.: rozpoznawanie i umiejętne stosowanie procedur 
administracyjnych; umiejętności w zakresie organizacji pracy; sprawne komunikowanie w 
organizacji; współpraca w zespole, zdolności kooperacyjne; podejmowanie decyzji; 
identyfikowanie potrzeb organizacji. 

W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi doskonali się system wykorzystania 
infrastruktury podmiotów jako bazy do praktycznego kształcenia studentów w rzeczywistych 
warunkach, a także aktualnego i przyszłego miejsca pracy. 
 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 
realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

 
6.1 Zakres i formy współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, 

w tym z pracodawcami oraz jej wpływu na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, 
program studiów i jego realizację, w tym realizację praktyk zawodowych. 

 
Uczelnia podlega widocznym przeobrażeniem pod wpływem takich megatrendów, jak: 

globalizacja gospodarki, wzrost roli edukacji i badań naukowych w społeczeństwie wiedzy i 
gospodarce opartej na wiedzy, komercjalizacja wyników badań czy też racjonalizacja 
zarządzania ograniczonymi zasobami ludzkimi. Rozwój współpracy Akademii Polonijnej z 
interesariuszami, osadzony jest w nowoczesnym modelu Uczelni. Model ten cechuje się 
współpracą z interesariuszami zewnętrznymi, zorientowaniem na rynek zarówno w zakresie 
kształcenia, jak i prowadzenia badań naukowych, budowaniem pożądanych relacji Uczelni z 
otoczeniem w zakresie budowania programów studiów czy też profesjonalizacją zarządzania 
modelem praktycznym kształcenia.  

Akademia Polonijna jest Uczelnią przedsiębiorczą, wielowymiarową, kształci z kadrą, 
która jednocześnie pełni funkcje i działa w wielu obszarach administracji, buduje kadry o 
wąskiej specjalizacji, jednocześnie współpracując z władzami miasta i województwa dla 
nowych rozwiązań w zakresie administracji oraz aktywnie współtworzy przyszłość. 

W sferze zarządzania Akademia wraz z interesariuszami realizuje strategie działania – 

spełnianie misji Uczelni, wskazanie celów strategicznych: kadra dla administracji, 

kształtowanie świadomości wśród pracowników administracji, edukacja wśród młodzieży, 
kampanie społeczne, badanie efektów działań i obserwacji losów absolwenta zatrudnionego u 
interesariuszy zewnętrznych. Idea współpracy i partnerstwa kojarzona jest z ideą non profit, 
która realizując swoją społeczną misję, zabiega o przyjazne stosunki z różnorodnymi 
interesariuszami, działającymi w jej otoczeniu. 

Kierunek administracja został przygotowany z myślą o osobach, które mają służyć 
swojemu krajowi i lokalnym społecznościom, kierując się zdobytą wiedzą i pro obywatelską 
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postawą dla poprawy jakości pracy w zakresie administracji. Wobec dynamicznych przemian 
społeczeństwa światowego, ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego oraz 

towarzyszących tym procesom zmianom, szczególnego znaczenia nabiera edukacja w 
zakresie szeroko pojętej administracji. 

Wydział Interdyscyplinarny w ramach budowania programu studiów kierunku 
administracja współpracuje z otoczeniem gospodarczym i opiniotwórczym i dlatego pozwala 

na przyswajanie dziedziny wiedzy, która dostarcza rzetelnych i pogłębionych informacji w 
zakresie administracji. Zakres wiedzy i umiejętności, który posiada absolwent administracji 
jest dostosowany do rynku pracy w zakresach życia politycznego, społecznego i 
gospodarczego. Absolwenci ocenianego kierunku są zatrudniani jako urzędnicy w organach 
administracji rządowej, samorządowej (takich jak: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, 
miejskie, gminne, pracy, skarbowe), a także we wszelkich podmiotach prowadzących 
działalność gospodarczą, jak i innych instytucjach publicznych i organizacjach 
pozarządowych, z którymi Uczelnia ma podpisane trwałe porozumienia o współpracy. 

Zapotrzebowanie na współpracę z interesariuszami jest tym większe, im bardziej 
widoczne są zmiany, które w społeczeństwie następują. Dlatego Akademia współpracuje z 
nimi w zakresie działań edukacyjnych, a w tym praktyk zawodowych. Ponadto Akademia 
organizuje spotkania interesariuszy, np. w ramach Rady Partnerów Społeczno-Gospodarczych 

AP oraz posiedzeń sieci NUIFE (Sieć Uczelni dla Przedsiębiorstw), na których omawia się, 
ocenia, wprowadza zmiany dotyczące procesu kształcenia. Rada Partnerów Społeczno-

Gospodarczych zwraca szczególną uwagę na stosunek zajęć praktycznych do teoretycznych, 
ich interdyscyplinarność oraz przydatność. Według Rady Partnerów Społeczno-

Gospodarczych kierunek spełnia wymagania do kształcenia specjalistów do pracy w urzędach 
i instytucjach związanych z administracją.  

Kierunek administracja dostarcza studentom narzędzia do rozwiązywania licznych i 
różnorodnych problemów, ale także umiejętności postępowania etycznego w ramach 
wyznaczonych stanowisk powiązanych z obszarem administracji, z jakimi współczesny 
człowiek musi się zmagać, co odpowiada aktualnym trendom edukacyjnym, kładącym nacisk 
na aplikacyjność wiedzy oraz kształtowane kompetencje społeczne. 

Ramowy program współpracy Akademii Polonijnej w Częstochowie z interesariuszami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi na lata 2017 – 2022 określa załącznik nr 9 do niniejszego 

Raportu. 

Do projektów Akademii Polonijnej realizowanych w ramach współpracy z 
interesariuszami zewnętrznymi można zaliczyć: 

 

1)  Projekt nr POWR.05.03.00-00-0065/17 pt. „Podniesienie jakości kształcenia 
praktycznego dla pielęgniarek Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez 
utworzenie Centrum Symulacji Medycznej”.  

Akademia Polonijna w Częstochowie w okresie od 08.01.2018 do 30.09.2020 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie jakości 
kształcenia praktycznego dla pielęgniarek Akademii Polonijnej w Częstochowie 
poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej”. Celem projektu jest 

podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Akademii 
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Polonijnej w Częstochowie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego 

kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej. 
 

2)  Projekt nr POWR.03.01.00-00-U092/17pt. „Akademia Młodego Odkrywcy”. 

Celem głównym projektu jest stworzenie mechanizmu współpracy Akademii 
Polonijnej w Częstochowie z jej otoczeniem społecznym poprzez opracowanie 
programu kształcenia i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do jest do 
dzieci, młodzieży i ich rodziców z obszaru m. Częstochowy i pow.:  
będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, 
tarnogórskiego, zawierciańskiego. Okres realizacji projektu od 2018-10-01 do 

2020-08-31. Wybór szkół nastąpi w drodze oceny punktowej, dokonanej dla 
wszystkich szkół, z których uczniowie zostaną zgłoszeni do projektu. 
Współpraca zostanie nawiązana z co najmniej sześcioma  szkołami 
podstawowymi i ponadpodstawowymi zarówno z terenów miejskich, jak i 

wiejskich. Idea projektu jest wynikiem współpracy Akademii Polonijnej z 
licznymi szkołami województwa śląskiego i jest odpowiedzią na często 
sygnalizowaną przez nauczycieli potrzebę działań dydaktycznych środowiska 
akademickiego dla młodzieży szkolnej. Dzięki działaniom podjętym w 
projekcie, rozszerzone zostaną wiedza i umiejętności uczniów, a także 
podniesione zostaną ich kompetencje społeczne. 
 

3)  Projekt nr POWR.05.05.00-00-0006/18 pt. „Wzbogacenie jakości kształcenia 
wyższego na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie”. 

Projekt jest odpowiedzią na systematycznie zmniejszającą się liczbę 
pielęgniarek i położnych pracujących w systemie ochrony zdrowia w Polsce. 

Projekt oprócz realizacji programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących 
w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na 
zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, także realizację systemu 
kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju dla absolwenta 

dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie 
potrzeb epidemiologicznych i demograficznych. 

W ramach tego projektu studenci studiów licencjackich na kierunku 

pielęgniarstwo ( system stacjonarny) od II roku kształcenia otrzymają stypendia 
motywacyjne w wysokości 800 zł. ( za wyniki w nauce na poprzednim roku 
studiów). 

Każdy student objęty systemem stypendialnym uczestniczy w programie 
rozwoju absolwenta, który trwa 24 miesiące. W tym czasie stypendium wynosi 

1000zł za m-c. 

 

4)  Projekt nr POWR.03.01.00-00-T157/18. pt. „Ambasadorzy Złotego Wieku”. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 100 osób w wieku 60 lat 
i więcej, poprzez organizację szkoleń i kursów skutkujących wzrostem 

umiejętności uczestników, jak również zdobyciem przez nich całkiem nowych 
kompetencji do 31.12.2020r. 
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Przewidziane w projekcie działania przyczynią się do wzrostu kompetencji 
uczestników, poprzez poszerzenie ich ogólnej i specjalistycznej wiedzy oraz 

umożliwią im rozwijanie własnych zainteresowań. 
 

5) Projekt nr POWR.03.05.00-00-ZR62/18 pt. „Program Rozwoju Regionalnego 

Akademii Polonijnej w Częstochowie” 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia wyższego oraz 
efektywność zarządzania uczelnią i zarządzania informacją w Akademii 
Polonijnej w Częstochowie oraz zwiększenie szans studentów uczelni na rynku 
pracy. 

W ramach projektu realizowane będą 3 moduły: kompetencje, staże, 
zarządzanie. 
 Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób 

uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym – szkolenia i 

warsztaty. 

 Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób 

uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym – współpraca z 
otoczeniem społeczno–gospodarczym. 

 Organizacja i realizacja staży. 
 Organizacja i realizacja działań wspierających proces zarządzania na 

Uczelni – szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej. 

 Organizacja i realizacja działań wspierających proces zarządzania na 
Uczelni – wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią. 

 
6.2 Sposoby, częstoścć i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i 

wpływu jej rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji. 
 

Zgodnie z głównymi założeniami polityki jakości Akademii Polonijnej w Częstochowie 
przedstawiony program studiów jest stale zatwierdzany, monitorowany oraz okresowo 

przeglądany. Oferta edukacyjna jest stałe doskonalona i dostosowana do oczekiwań 
studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy. Wynika to m. in. ze stałego 
monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. W 
pracach nad koncepcją i programem studiów wykorzystywany jest system gromadzenia i 
analizowania informacji pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

Uczelni, którym koordynuje prorektor. W wyniku podejmowanych stałych działań 
doskonalących współpracę między interesariuszami a Uczelnią w procesie kształtowania 
powyżej przedstawionej koncepcji kształcenia brali udział interesariusze wewnętrzni, będący 
pracownikami Uczelni i specjalistami w dziedzinach związanych z ocenianym kierunkiem 
studiów oraz przedstawiciele samorządu studenckiego, a także interesariusze zewnętrzni, 
którzy m. in. są członkami Rady Partnerów Społeczno-Gospodarczych AP. W wyniku 

doskonalenia współpracy wypracowano zadania Rady Partnerów Społeczno-Gospodarczych, 

do których należą m. in.: opiniowanie ram i standardów jakościowych kształcenia, 
opracowanie nowych specjalności, opracowanie wspólnej wizji architektury 
interoperacyjności w zakresie „smart education” w zdefiniowanym obszarze kształcenia dla 
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administracji, wskazywanie nowych miejsc praktyk. Opracowując program studiów, wzięto 
pod uwagę także opinie osób z zewnątrz Uczelni, z którymi posiada ona podpisane 
porozumienia o przyjmowaniu studentów na praktyki zawodowe i którzy znają aktualne 
potrzeby rynku pracy. Ponadto Uczelnia stale monitoruje kariery zawodowe swoich 

absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów studiów do potrzeb rynku 

pracy. 

Wykładowcy Uczelni wyposażają, zgodnie z sylabusami, studenta w grupę 
umiejętności, które pozwolą mu zaistnieć w zmieniającej się rzeczywistości. Zadania 
dydaktyczne oparte są na systemie wyzwań zawodowych i społecznych, wymagających 
nieustannego doskonalenia się. Uczelnia stale monitoruje także aktywność wykładowców na 
polu społecznym i praktycznym, by angażować studenta, który nie tylko przyswaja wiedzę, 
ale również aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia problemowego z zachowaniem 
relacji mistrz–student. Absolwent Uczelni ma określone jako obywatel Unii Europejskiej 
kwalifikacje i kompetencje, podlegające międzynarodowej uznawalności. W dobie 
powstawania nowych zawodów i dużej dynamiki rynku pracy Uczelnia śledzi i identyfikuje 
potrzeby pracodawców oraz odpowiednio dostosowuje do nich programy studiów. 

W aspekcie krajowej współpracy z podmiotami edukacyjnymi i gospodarczymi 
Akademia podejmuje działania z wieloma interesariuszami zewnętrznymi. Akademia posiada 

bowiem szeroką bazę partnerów, z którymi współpracuje nie tylko w zakresie kształtowania 
programów studiów, ale i wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych czy też akcji społecznych. 
Są one wynikiem stałego rozwoju tejże współpracy i wniosków wyciągniętych na podstawie 
wcześniejszych działań. 

Akademia Polonijna w wyniku zacieśniania i rozwoju współpracy z interesariuszami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi będącymi praktykami, w dużej mierze korzysta z ich pomocy 
przy opracowywaniu programu specjalności prowadzonych na kierunku administracja.  

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 
kształcenia na kierunku 

 

7.1 Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach 
rozwoju kierunku. 

 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w 
budowaniu koncepcji kształcenia, jak i planach dalszego rozwoju kierunku studiów 
administracja. Przede wszystkim Uczelnia poświęca bardzo dużo uwagi kwestii ciągłej 
aktualizacji i poszerzaniu dotychczasowych partnerstw międzynarodowych oraz 
pozyskiwaniu nowych. Stale są podpisywane umowy międzyinstytucjonalne dotyczące 
współpracy w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+ i to zarówno z 
uczelniami wyższymi z krajów programu, jak i z krajów partnerskich (główne priorytety: 
Kamerun, Maroko, Ukraina). Poza tym trwa proces ciągłego pozyskiwania partnerów 
zagranicznych w Partnerstwie Wschodnim (porozumienia, listy intencyjne), z którym 

Uczelnia wiąże wielkie nadzieje dotyczące wymiany dydaktyczno-wychowawczych i 

badawczych doświadczeń. Stad też przykłada się duże wysiłki nakierowane na wzmocnienie 
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wsparcia mobilności międzynarodowej studentów (program Erasmus+); wzmocnienie 
wsparcia mobilności międzynarodowej pracowników dydaktycznych i administracyjnych 
Wydziału (program Erasmus+), a także tworzenie programów wymiany z Uczelniami 

partnerskimi. 

Mając powyższe na uwadze, rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia wiąże się 
ściśle z koncepcją kształcenia i planami rozwoju kierunku w zakresie działań zmierzających 
m.in. do: 

 zbudowania wysokiej jakości – atrakcyjnych dla cudzoziemców – programów 

studiów; 

 zawierania międzyrządowych umów o współpracy; 
 zwiększenia liczby wspólnych projektów edukacyjnych i zawodowych realizowanych 

przez Uczelnię z zagranicznymi partnerami (m.in. wspólna organizacja 
międzynarodowych konferencji naukowych); 

 zwiększenia grona cudzoziemców studiujących na Wydziale; 
 podnoszenia poziomu profesjonalizmu kadry akademickiej przez większe 

zaangażowanie w badania i projekty zawodowe oraz edukacyjne prowadzone z 
partnerami zagranicznymi, poszerzenie udziału recenzentów zagranicznych w ocenach 
publikacji zamieszczanych w monografiach naukowych w ramach serii wydawniczych 

Wydawnictwa Akademii Polonijnej „Educator” oraz Periodyku Naukowym Akademii 

Polonijnej – PNAP; 

 stworzenia warunków mających przyciągnąć najlepszych studentów i naukowców 

zagranicznych; 

 zwiększenia mobilności międzynarodowej studentów i pracowników naukowych 
poprzez udział w programie Erasmus+. 

Współpraca międzynarodowa Akademii jest ukierunkowana na wymianę doświadczeń 
w zakresie procesu kształcenia oraz dostosowania programów studiów do międzynarodowych 
standardów m. in. w następujących aspektach: stałej wymiany informacji dotyczącej planów 
studiów oraz priorytetowych przedmiotów kształcenia dla danego kierunku pomiędzy 
Uczelnią a uczelniami partnerskimi; obserwacji sposobów realizacji programów studiów na 

uczelniach partnerskich w czasie wizyt oraz realizowanych mobilności; stałego stosowania 
procedur European Credit Transfer System (ECTS), udziału w konferencjach 
międzynarodowych oraz programach szkoleń. 

W ramach współpracy międzynarodowej Akademii z uczelniami zagranicznymi 
wyraźnie zaznaczają się kontakty z jednostkami związanymi z szeroko rozumianą 
administracją, co wpływa na kształtowanie programu studiów na ocenianym kierunku. Poza 
tym osiąganie celów wynikających z misji Uczelni umożliwiają m. in. międzynarodowe 
konferencje naukowe, w tym Międzynarodowy Kongres Nauki „Smart Society”, 

organizowane od początku istnienia Uczelni. W każdym roku gromadzą setki uczestników ze 
świata nauki, edukacji, administracji państwowej i samorządowej, biznesu oraz ośrodków 
zagranicznych, przyczyniając się do popularyzacji wyników badań naukowych z zakresu 
szeroko pojętej administracji, w tym m. in.: edukacji dla administracji, administracji w ujęciu 
interdyscyplinarnym, wielorakich perspektyw administracji, czy też paradygmatów badań nad 
administracją. Konferencje organizowane w Uczelni dotykają aspektów administracji 
widzianej z różnych perspektyw.  
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Podczas wszystkich konferencji organizowane są panele dyskusyjne, w których biorą 
udział studenci zagraniczni i polscy, w tym również studenci programu Erasmus+. 

Wspomniane dyskusje przyczyniają się do integracji środowiska krajowego i 
zagranicznego. Każda konferencja naukowa owocuje publikacjami naukowymi, stanowiącymi 
cenny materiał zarówno dla pracowników prowadzących badania, jak i dla studentów. 
Ponadto warto dodać, że pracownicy mający zajęcia dydaktyczne na ocenianym kierunku, 
mogą poszczycić się publikacjami obcojęzycznymi, co także ma niewątpliwie pozytywny 

wpływ na jakość kształcenia w Uczelni. 
Poza powyższymi przedsięwzięciami Akademia Polonijna dokłada starań o 

współorganizację zagranicznych konferencji naukowych, co umożliwia nawiązanie ściślejszej 
współpracy z uczelniami europejskimi, m. in. wraz Instytutem Ekonomicznym w Krzymywy 

Rogu (Ukraina), Technologiczną Akademią w Rezekne (Łotwa) i Uczelnią w Taszkencie 
(Uzbekistan) współorganizowała 11-12 kwietnia 2019 r. II Międzynarodowy Kongres Nauki 
„Smart Society”,  na którym w ramach konferencji w dziedzinie nauk społecznych osobny 
panel był poświęcony tematyce administracji w kontekście Polski oraz międzynarodowym. 

Innym polem działań jest uczestnictwo pracowników w międzynarodowych 
konferencjach i spotkaniach naukowych poza Uczelnią. Wartym zaznaczenia był m. in. udział 
pracowników (nauczycieli akademickich) w Międzynarodowej Konferencji Szkolnictwa 
Wyższego „Uniagents – India’s Largerst International Educational Summit” 2-4 maja 2019 r. 

w New Delhi, Indie.  Wydarzenie te miało bogaty program wykładów i warsztatów z 

udziałem ekspertów i dydaktyków z całego świata, a dotyczył uczestnictwa studentów w 
programach wymiany międzynarodowej i poruszał takie kwestie, jak: sposoby radzenia sobie 
z różnicami kulturowymi podczas zajęć, oczekiwania dotyczące studiów za granicą czy też 
przygotowanie studentów do wyzwań zagranicznych programów studiów. 

Akademia Polonijna realizuje postanowienia porozumienia o współpracy bilateralnej z 
ponad 40 uczelniami ze wszystkich kontynentów świata. Wykaz umów bilateralnych stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego Raportu. 

Akademia Polonijna realizuje projekty mobilności studentów, pracowników 
administracyjnych oraz nauczycieli akademickich w ramach projektów KA103 (wymiana z 

uczelniami krajów programu) oraz KA107 (wymiana z uczelniami z krajów partnerskich). W 

2019 r. Akademia Polonijna uzyskała dofinansowanie na realizację mobilności w ramach 
projektu KA107 z krajami, z którymi realizowana jest już długoterminowa współpraca: 
Kamerun, Maroko i Ukraina. Natomiast w tym roku Akademia może realizować mobilności 
również z Kosowo, Gruzją oraz Indiami. Wykaz umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Raportu. 

W ramach realizacji projektów Erasmus+ Akademia Polonijna realizuje następoujące 
cele:  

Cele ogólne: 

 rozwój europejskiego wymiaru w edukacji; 

 zrównoważony rozwój uczelni partnerskich w zakresie szkolnictwa wyższego; 
 poprawa pod względem jakościowym i ilościowym wielostronnej 

instytucjonalnej współpracy pomiędzy placówkami 
 szkolnictwa wyższego w Europie; 
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 podniesienie poziomu szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego w 
Europie; 

 efektywny rozwój zawodowy studentów wyjeżdżających na praktyki oraz 
pracowników akademickich i administracyjnych Uczelni; 

 rozbudzanie kreatywności i motywacji do uczenia się wśród uczestników 
studiujących za granicą w ramach Erasmus+. 

Cele szczegółowe (w odniesieniu do studentów wyjeżdżających na studia/praktyki 
(SMS/SMP)): 

 zdobycie wiedzy oraz uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji; 
 polepszenie znajomości języka obcego, w szczególności języka angielskiego; 
 rozwój kompetencji miękkich (na przykład adaptacja, zarządzanie 

stresem/czasem); 

 zwiększenie szansy na zatrudnienie po ukończeniu studiów; 
 poznanie innych metod uczenia się; 
 zdobycie wiedzy o innym kraju; 

 zdobycie nowych kontaktów; 

 poszerzenie sieci profesjonalnych kontaktów zawodowych; 

Cele szczegółowe (w odniesieniu do nauczycieli akademickich wyjeżdżających w celu 
prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz pracowników administracyjnych 
wyjeżdżających w celach szkoleniowych (STT)): 

 zdobycie wiedzy specjalistycznej; 

 doskonalenie kompetencji zawodowych i umiejętności dydaktycznych; 
 zwiększenie świadomości w kontekście różnorodności socjologicznej, 

językowej i kulturowej; 
 zdobycie praktycznych umiejętności w wybranej dziedzinie oraz możliwość 

rozwoju zawodowego; 

 rozszerzenie kontaktów naukowych i/lub zawodowych; 

 wzmocnienie współpracy z instytucją partnerską; 
 rozwijanie nowych praktyk nauczania; 

 możliwość przekazania wiedzy i umiejętności studentom; 
 poprawienie jakości mobilności studentów i pracowników z i do instytucji 

macierzystej; 

 poprawienie znajomości języka obcego, w szczególności języka angielskiego. 
 

Akademia Polonijna w Częstochowie od 204 roku posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa 
wyższego 2014 -2020 przyznaną przez Komisję Europejską. 

Zgodnie z Kartą Akademia Polonijna: 

− w pełni respektuje zasady niedyskryminacji ustalonych w programie i zapewnia 
uczestnikom pochodzącym z różnych środowisk równego dostępu do programu i 
równych możliwości korzystania z jego oferty; 

− zapewnia pełne uznanie przyznanych punktów zaliczeniowych w ramach wszystkich 
pomyślnie ukończonych zajęć za granicą oraz, w miarę możliwości, praktyk 
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zagranicznych (punktów ECTS lub punktów zaliczeniowych przyznanych w 

porównywalnym do ECTS systemie); uwzględnia pomyślnie ukończone zajęcia za 
granicą/praktyki zagraniczne w jego dorobku w uczelni macierzystej (w suplemencie 
do dyplomu lub porównywalnym dokumencie); 

− nie pobiera od studentów przyjeżdzających w ramach mobilności w celu gromadzenia 
osiągnięć (credit mobility) żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani 
korzystanie z laboratoriów lub bibliotek; 

− publikuje na swojej stronie internetowej oraz regularnie aktualizuje katalogi 

przedmiotów na długo przed rozpoczęciem okresu mobilności, aby zapewnić 
przejrzystość informacji dla wszystkich zainteresowanych i umożliwić studentom - 
kandydatom do wyjazdu - merytorycznego wyboru przedmiotów w ramach 

kształcenia za granicą; 
− realizuje mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne. 

Umowy te określają role i obowiązki każdej ze stron i zobowiązują je do 
przestrzegania uzgodnionych kryteriów jakościowych stosowanych podczas naboru 
kandydatów, przygotowania uczestników mobilności, ich przyjęcia w instytucji 
zagranicznej oraz integracji z lokalną społecznością; 

− zapewnia uczestnikom mobilności dobre przygotowanie do wyjazdu, w tym 
przygotowanie językowe pozwalające na osiągniecie odpowiedniego poziomu 
biegłości; 

− realizuje mobilności edukacyjne studentów i pracowników na podstawie 
przygotowanych i zatwierdzonych  przed wyjazdem porozumień (o programie 
studiów/ praktyki w przypadku studentów oraz o programie nauczania/ szkolenia w 

przypadku  pracowników), uzgodnionych  przez  instytucję  wystającą, przyjmującą i 
uczestników  mobilności; 

− zapewnienia wyjeżdzającym i przyjeżdzającym uczestnikom mobilności pomoc 
związaną z uzyskaniem wizy, jeżeli jest ona wymagana; 

− zapewnia wyjeżdzającym i przyjeżdzającym uczestnikom mobilności pomoc związaną 
z uzyskaniem ubezpieczenia, jeżeli jest ono wymagane; 

− zapewnia przyjeżdzającym uczestnikom mobilności wsparcie związane ze znalezieniem 
zakwaterowania; 

− zapewnia równe traktowanie studentów i pracowników miejscowych oraz 

przyjeżdzających uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do 
innych świadczonych usług; 

− włącza  przyjeżdzających uczestników mobilności do codziennego  życia instytucji 
przyjmującej; 

− oferuje przyjeżdzającym uczestnikom mobilności odpowiedniego doradztwa i wsparcia; 
− udziela przyjeżdzającym uczestnikom mobilności odpowiedniego wsparcia 

językowego; 
− uznaje wszystkie działania studenta wymienione w porozumieniach o programie 

studiów/praktyki - pod warunkiem ich pomyślnego zrealizowania - za część składową 
programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej; 
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− terminowego przekazania przyjeżdzającym uczestnikom mobilności oraz ich 
instytucjom macierzystym, na koniec okresu mobilności, pełnego i dokładnego 
wykazu zaliczeń; 

− wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwiania im 
wykorzystania uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/ 
pracowników ; 

− uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas 
okresu mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem. 

− dba o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów 
przynoszących korzyści wszystkim partnerom; 

− udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom i 
studentom; 

− wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić jak największy ich 

wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak równiez popierania wzajemnej 
wymiany wiedzy i doświadczeń w obrębie szerszej wspólnoty akademickiej. 

 

7.2 Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze 
szczególnym uwzględnieniem kształcenia w językach obcych. 

 
Akademia przywiązuje wagę do tych elementów w programie studiów, które służą 

umiędzynarodowieniu. I tak program studiów na studiach pierwszego stopnia studiów 
stacjonarnych zakłada łącznie realizację 120 godzin, a na niestacjonarnych 72 godziny zajęć 
ćwiczeniowych lektoratu języków obcych. Zajęcia realizowane są w semestrze I, II, III i IV w 
zakresie nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski). Po 

ukończeniu kursu studenci zdobywają kompetencje językowe z danego języka na poziomie 
B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto na V semestrze 
studenci zdają egzamin LCCI (London Chamber of Commerce and Industry International 
Qualifications)  z języka angielskiego biznesu, który jest dowodem ich znajomości języka 
angielskiego oraz dowodem posiadania kwalifikacji zawodowych potwierdzających 
umiejętność poruszania się w środowisku międzynarodowego biznesu w zakresie finansów, 
marketingu, przedsiębiorczości, administracji i IT. Ponadto wszystkie lektoraty językowe są 
uzupełniane kształceniem studenta na platformie językowej Supermemo. 

W celu umiędzynarodowienia programów studiów w ramach wymiany 
międzynarodowej Erasmus+ opracowano niezbędne elementy programu studiów w języku 
angielskim dla studentów kierunku administracja, aby umożliwić im udział w procesie 
kształcenia. Ponadto program studiów został przygotowany w taki sposób, aby znalazły się w 
nim przedmioty, a ramach nich treści, o zakresie międzynarodowym. Przy realizacji programu 

studiów założono poszerzenie zakresu tematycznego przedmiotów kształcenia o kwestie 
międzynarodowe, w tym śledzenie wyzwań współczesności i trendów globalizacyjnych. Jako 
przykład można wymienić takie przedmioty, jak np.: sądownictwo międzynarodowe,   

instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej czy programy i fundusze strukturalne Unii 
Europejskiej. 

Wydział zachęca również studentów i pracowników do udziału w wymianie 
międzynarodowej Erasmus+, w konferencjach międzynarodowych (zwłaszcza 
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organizowanych przez Uczelnię), publikowania artykułów w języku angielskim w 
wydawanych przez Wydawnictwo Akademii Polonijnej „Educator” monografiach w ramach 

wyżej wspomnianych serii wydawniczych, oraz w Periodyku Naukowym Akademii 

Polonijnej - PNAP, jak również do udziału w projektach badawczych służących 
umiędzynarodowieniu. 
 
 

7.3 Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposoby 
weryfikacji osiągania przez studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich 
oceny. 
 

Stopień przygotowania studentów kierunku administracja do uczenia się w językach 
obcych jest każdorazowo ustalany na początku zajęć z lektoratów językowych, gdyż wiąże się 
z indywidualnymi kompetencjami każdego ze studentów. Dlatego też nauczyciele 
prowadzący zajęcia z lektoratów, aby dostosować poziom prowadzonych zajęć do potrzeb i 
oczekiwań studentów przeprowadzają testy sprawdzające poziom kompetencji językowych 
studentów i na tej podstawie dzielą ich na grupy w zależności od poziomu znajomości danego 
języka. Z kolei do sposobów weryfikacji osiągania przez studentów wymaganych 
kompetencji językowych oraz ich oceny należą m. in. egzaminy i kolokwia ustne i pisemne, 
sposób wypowiadania się w języku obcym podczas zajęć, aktywność studenta, testy 
sprawdzające, zadania indywidualne i grupowe, dyskusje i rozmowy w języku obcym, 
sprawdzanie znajomości tekstu obcego ze słuchu, zadania do przygotowania w czasie bez 
bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, referaty itd.  

Szczegółowe sposoby weryfikacji i oceny osiągniętych efektów kształcenia w zakresie 
znajomości języka obcego zawarte są w sylabusach. 

7.4 Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry. 
 

Mobilność oraz umiędzynarodowienie procesu kształcenia w Uczelni są niezmiernie 
ważne dla strategii jej rozwoju. Akademia Polonijna, kształcąc studentów na kierunku 
administracja poprzez internacjonalizację procesu kształcenia bierze udział w zwiększaniu 
zasięgu wymiany międzynarodowej oraz w tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa 
Europejskiego. Celem tego procesu jest budowa potencjału ludzkiego na podstawie 
przygotowania mobilnej kadry dydaktycznej gotowej do podjęcia pracy w dowolnym czasie i 
kraju Unii Europejskiej. Dlatego też Akademia czynnie uczestniczy w międzynarodowej 
wymianie studentów i nauczycieli akademickich, która pozwala jej uczestnikom na zdobycie 

nowych kompetencji miękkich i twardych. W międzynarodowej mobilności pracowników 
Akademii upatruje się możliwości skuteczniejszego przepływu informacji, zweryfikowania 
poglądów i spojrzenia na problematykę, z którą przyjdzie się mierzyć studentom 
administracji, wreszcie doskonalenie procesów zarządczych oraz procesu kształcenia. 

Akademia w ramach programu wymiany międzynarodowej stara się zapewnić jak 
najszersze możliwości wyjazdów zagranicznych. Stąd duża dbałość o stałe poszerzanie 
zakresu współpracy międzynarodowej z jednostkami zagranicznymi. Uczelnia otrzymała 
Kartę Sokratesa i tym samym przystąpiła do programu Socrates Erasmus adresowanego 
zarówno do studentów, jak i do kadry dydaktycznej. Następnie podpisano umowę z Fundacją 
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Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" w 
sprawie przyznania dofinansowania na realizację działań typu "mobilność" w ramach 
Programu Erasmus, będącego komponentem Programu "Uczenie się przez całe życie". Od 
2014 r. Uczelnia posiada akredytowaną kartę ECHE dla szkolnictwa wyższego i co roku 
startuje w konkursie o dofinansowanie ze środków Erasmusa mobilności studenckich, 
dydaktycznych oraz administracyjnych.  

Każdorazowo, przy podpisywaniu porozumień z uczelniami w ramach programu 
Erasmus+, pod uwagę brane są efekty uczenia się oraz kompatybilność programów studiów. 
Podstawą do porównywania programów jest system ECTS. Po powrocie studentów z 
wymiany brane są pod uwagę ich wykazy zaliczeń (Transcript of Records), co również 
pozwala na porównanie programów studiów między uczelniami. 

Akademia stwarza zatem możliwości wymiany międzynarodowej swoim studentom 
(wyjazdy na studia i praktykę) i pracownikom (wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne). 

Szczegółowe dane dotyczące liczby osób uczestniczących w wymianie 
międzynarodowej w ciągu ostatnich lat przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1 

Rok 
akademicki 

Studenci Pracownicy 

SMS – studia SMP - praktyki 
STA – prowadzenie 

zajęć 
STT - szkolenia 

Wyjazdy Przyjazdy Wyjazdy Przyjazdy Wyjazdy Przyjazdy Wyjazdy Przyjazdy 

2014/2015 5 5 21 2 19 11 2 2 

2015/2016 11 7 28 4 18 5 6 1 

2016/2017 9 3 29 2 21 13 3 2 

2017/2018 26 12 28 3 30 18 15 28 

2018/2019 28 5 27 4 28 14 15 16 

 

W roku 2019 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja „Erasmus+” 

podpisała z Akademią Polonijną umowy na realizację projektów KA103 i KA 107. 
W ramach projektu KA103-2019 Akademii przyznano dofinansowanie na realizację nw. 
mobilności: 
 Wyjazdy studentów na studia (SMS): 49 

 Wyjazdy studentów na praktykę (SMP): 49 

 Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć (STA): 28 

 Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT): 10 

 

W ramach projektu KA107-2019 Akademii przyznano dofinansowanie na realizację nw. 
mobilności: 
 Kamerun 

• SMS – przyjazdy: 1; 

• SMP – przyjazdy: 1; 

• STA – wyjazdy: 5; przyjazdy: 5; 

 Maroko 

• SMS – wyjazdy: 1; przyjazdy:1; 

• SMP – przyjazdy:2; 

• STA – wyjazdy: 3; przyjazdy:4; 
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• STT – wyjazdy: 1; przyjazdy:2; 

 Ukraina 

• STA – wyjazdy: 1; przyjazdy:1; 

 Indie 

• STA – wyjazdy: 1; przyjazdy: 1; 

 Gruzja 

• STA – przyjazdy: 1; 

 Kosowo 

• SMS –przyjazdy: 2; 

• STA – wyjazdy: 1; przyjazdy: 1; 

• STT –przyjazdy: 1; 

 

 

 

7.5 Sposoby, częstość i zakres monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu 
kształcenia oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego 
stopnia, jak również wpływu rezultatów umiędzynarodowienia na program 
studiów i jego realizację. 

 

W celu monitorowania, oceny i umiędzynarodowienia procesu kształcenia są 
przeprowadzane systematyczne działania w formie sprawdzania opinii nauczycieli oraz 

studentów na temat procesu kształcenia. W Uczelni funkcjonuje Wydziałowy Zespół ds. 
Jakości Kształcenia. Do jego kompetencji należy m. in.: opiniowanie zgłaszanych przez 
nauczycieli akademickich oraz studentów propozycji zmian dot. jakości kształcenia na 
Wydziale oraz wnoszenie wniosków dotyczących zmian w programach studiów oraz w 
procesie kształcenia. Na podstawie powyższych informacji WZJK rozpatrzył wniosek 
przedstawiciela nauczycieli akademickich w sprawie wprowadzenia do programu studiów 

zajęć w języku angielskim dla studentów kierunku. 

Uczelnia dokłada wszelkich starań ku doskonaleniu procesu umiędzynarodowienia 
poprzez promowanie programu wymiany międzynarodowej, jakim jest Erasmus+ (spotkania 
indywidualne i grupowe ze studentami oraz pracownikami Wydziału w celu uświadomienia, 
jakie są możliwości skorzystania z wyjazdu zagranicznego). Podczas narad 
metodycznych/Rad Wydziału poruszane są nie tylko kwestie możliwości odniesienia korzyści 
z ww. programu, ale również kwestie dotyczące wnioskowania pracowników o 

dofinansowanie stażów i konferencji zagranicznych.  
Innym przejawem doskonalenia internacjonalizacji jest zapraszanie gości zagranicznych 

do przeprowadzenia krótkiego cyklu zajęć lub wykładów otwartych – podłożem do tego typu 
działań są spotkania międzynarodowe z partnerami Uczelni oraz wyjazdy kadry w ramach 
programu Erasmus+, podczas których omawiane są możliwości podjęcia współpracy również 
w zakresie wizytowania nauczycieli zagranicznych w Akademii Polonijnej.  

Innym przejawem doskonalenia internacjonalizacji w Akademii jest popularyzacja 

Międzynarodowego Kongresu Nauki „Smart Society” wśród środowiska zagranicznego. 
Akademia wyznaczyła sobie cel, jakim jest zwiększanie liczby referujących i publikujących 
osób z zagranicy. Ponadto, nauczyciele akademiccy akredytowanego kierunku chętnie 
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przyjmują zaproszenia do włączenia się prac komitetów naukowych i organizacyjnych owego 
kongresu. Według Uczelni wyrazem postępu internacjonalizacji są pojawiające się referaty 
studentów w języku angielskim, które będą publikowane w Periodyku Akademii Polonijnej w 
Częstochowie – PNAP. 

 
 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 
zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

 

8.1 Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb 
studentów z niepełnosprawnością. 

 
System wsparcia obejmuje potrzeby różnych grup studentów, do których zalicza się 

między innymi: studentów z niepełnoprawnością; członków studenckich organizacji oraz 

samorządu studenckiego; studentów szczególnie uzdolnionych oraz przedsiębiorczych; 
studentów przeżywających sytuacje kryzysowe, studentów mających niepowodzenia 
edukacyjne; studentów pierwszego roku studiów, studentów ostatniego roku studiów oraz 

absolwentów itd.  

 

Formy wspomagania dla grupy studentów z niepełnosprawnością.  
Studenci rozpoczynający studia otrzymują informację o udogodnieniach, stypendiach i 

alternatywnych formach egzaminów. Studenci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mają 
prowadzone zajęcia w najbardziej dostępnych salach, aby ograniczyć potrzebę przemieszczania 
się. Dla studentów ze znaczną niepełnosprawnością jest możliwe przydzielenie asystentów 
wspierających poruszanie się po obiektach Akademii oraz inne czynności umożliwiające 
studiowanie (np. pomoc osobom z niepełnosprawnością przy wypełnianiu dokumentów 
związanych z procesem kształcenia; pomoc przy sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych i 
praktyk; pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową przy pokonywaniu barier 
architektonicznych, w dotarciu na zajęcia dydaktyczne i praktyki oraz w przemieszczaniu się 
między budynkami Uczelni; dopilnowanie, aby zajęcia dla grup, w których uczą się osoby z 
niepełnosprawnością były zaplanowane na parterze lub w budynku najlepiej dostosowanym do 

ich potrzeb; informowanie studentów z niepełnosprawnością o ułatwieniach dla nich 
wprowadzonych przez Uczelnię; pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia 
materiałów dydaktycznych; wspieranie studenta z niepełnosprawnością w załatwianiu 
wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia w dziekanacie i innych jednostkach 
organizacyjnych Uczelni; pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.).  

W celu wsparcia dla studentów z wadą wzroku i wadą słuchu Akademia umożliwia 
oddzielne lektoraty z języka obcego. Lektoraty prowadzone są w małych grupach w 
dostosowanej formie (dla studentów z wadą słuchu prowadzone są głównie w formie pisanej, 
natomiast dla osób z wadą wzroku realizowany jest program zajęć w formie ustnej). Dla 
nowych studentów słabo widzących czy niewidomych Uczelnia oferuje kurs orientacji 
przestrzennej, dzięki któremu zapoznają się z obiektami Wydziału oraz bliskim otoczeniem. 

Ponadto Akademia wyposażona jest w przenośny system głośników, który wraz z 
mikrofonem może być szybko umieszczony w dowolnej sali. Studenci z niepełnosprawnością 
mogą uzyskać zgodę na nagrywanie wykładów oraz mogą zabiegać o otrzymywanie 
materiałów dydaktycznych prezentowanych na zajęciach w formach elektronicznych. Każdy 
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student z niepełnosprawnością otrzymuje ważne informacje (terminy składania wniosków o 
stypendia specjalne, informacje o innych programach i stypendiach, oferty pracy, ważne 
wydarzenia dotyczące osób z niepełnosprawnością itp.), ponadto w razie potrzeby uzyskuje 
pomoc w wypełnieniu tych dokumentów i wniosków.  

W trakcie sesji studenci z niepełnosprawnością mogą mieć przeprowadzane egzaminy 
w dostosowanej formie. W zależności od potrzeb są to testy z powiększonym drukiem, pomoc 
asystenta lub wydłużony czas egzaminu. Studenci z niepełnosprawnością mogą też korzystać z 
porad psychologicznych na Wydziale. Prodziekan ds. studenckich zna stan zdrowia studentów 

z niepełnosprawnością oraz ich sytuację, pomaga w kontaktach z wykładowcami, reguluje 
sprawy związane ze zwiększoną absencją na zajęciach, opiniuje pisma i podania oraz 

proponuje rozwiązania problemów. Nauczyciele akademiccy pracujący na Uczelni są 
informowani przez prodziekana o wskazaniach do pracy z osobami z niepełnosprawnością. 

 

Formy wspomagania dla grupy studentów należących do studenckich organizacji 
oraz samorządu studenckiego.  

Studenckie organizacje, w tym koła naukowe i samorząd studencki, są istotnym 
składnikiem życia społeczności Uczelni. Umożliwiają studentom rozwijanie zainteresowań 
przez poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności, często 
wykraczających znacznie poza program studiów. Władze Uczelni wspierają działania 
studenckich organizacji przez zabezpieczenie zaplecza lokalowego, zaopatrzenie w artykuły 
niezbędne do bieżącej działalności, pomoc w organizacji imprez oraz różnych przedsięwzięć, w 
tym badawczych i wydawniczych. Studenckie organizacje, w tym koła naukowe i samorząd 
studencki, przy wsparciu opiekunów i Wydziału, współorganizują konferencje czy sympozja, w 
których sami też uczestniczą, a następnie publikują teksty w Wydawnictwie Akademii 

Polonijnej „Educator”.  

 

Formy wspomagania dla grupy studentów szczególnie uzdolnionych oraz 
przedsiębiorczych. 

 Uczelnia umożliwia studentom szczególnie uzdolnionym i przedsiębiorczym oraz z 
wysokimi osiągnięciami naukowymi skorzystanie z indywidualnego programu studiów, w tym 

planu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów; umożliwia studentom uzyskującym 
osiągnięcia naukowe czy dydaktyczne otrzymanie stypendium czy nagrodę przyznawaną  przez 

Uczelnię.  

Studenci odbywający studia według indywidualnego programu studiów, w tym planu 
studiów oraz równolegle na innym kierunku lub specjalności w Uczelni mają 
przyporządkowanego opiekuna naukowego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy, rady i 
konsultacji w sprawach związanych z realizacją procesu dydaktycznego.  

Uczelnia wpiera rozwój szczególnie uzdolnionych oraz przedsiębiorczych studentów 
poprzez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP). Celem Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości (AIP) jest wsparcie i zachęcanie studentów do spróbowania własnych sił 
oraz przetestowania swojego pomysłu w wybranym otoczeniu.  

AIP pomaga w zakresie: wsparcia założycielskiego, wsparcia infrastrukturalnego 
działalności gospodarczej oraz wsparcia promocyjnego. Inkubator Uczelni umożliwia: 
zdobywanie informacji pomocnych w otwarciu i funkcjonowaniu działalności gospodarczej; 
rozwój działalności gospodarczej poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz wiedzy za sprawą 
organizowanych szkoleń, wykładów i zajęć warsztatowych; dostęp to pomieszczenia 
biurowego, urządzeń biurowych i internetu; pomoc prawną i księgową; pomoc w spotkaniach 
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biznesowych, promowanie działalności gospodarczej wśród różnych środowisk społecznych 
itd.  

 

Formy wspomagania dla grupy studentów przeżywających sytuacje kryzysowe. 
 W celu wsparcia tej grupy studentów Uczelnia wprowadziła duszpasterza 

akademickiego, który umożliwiają studentom bezpośredni kontakt z władzami 
Wydziału/Uczelni w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, a także w celu bieżącego 
rozwiązywania spraw studenckich i pomocy studentom w zakresie wszelkich kwestii, w tym i 

sytuacji kryzysowych. Uczelnia wspomaga też tę grupę studentów poprzez przyznawanie 
następujących stypendiów wypłacanych z dotacji pochodzącej z budżetu państwa: socjalne, dla 

osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi.  
W celu zapewnienia wsparcia psychologicznego Uczelnia zapewnia konsultacje 

psychologiczne.  

 

Formy wspomagania dla grupy studentów mających niepowodzenia edukacyjne. 
W celu wsparcia tej grupy studentów wyznaczane są w Uczelni dyżury dydaktyczne 

mające charakter indywidualnych konsultacji, których obowiązek realizacji spoczywa na 
każdym nauczycielu akademickim. Wymiar czasu dyżurów dydaktycznych dla poszczególnych 
nauczycieli określa się na podstawie liczby godzin dydaktycznych wyznaczonych do realizacji 
przez poszczególnych nauczycieli. Podczas dyżurów nauczyciele akademiccy służą studentom 
pomocą naukową i dydaktyczną. Uczelnia wprowadziła również dyżury, które umożliwiają 
studentom bezpośredni kontakt z władzami Wydziału/Uczelni oraz wsparcie w przypadku 
niepowodzeń edukacyjnych. W celu bieżącego rozwiązywania spraw studenckich powołano 
duszpasterza akademickiego, czyli osobę, która pomaga studentom w zakresie wszelkich 
kwestii związanych z funkcjonowaniem w Uczelni, a w tym przede wszystkim z procesem 
kształcenia. W celu zapewnienia wsparcia psychologicznego Uczelnia zapewnia konsultacje 
psychologiczne. 

 

Formy wspomagania dla grupy studentów z pierwszego roku studiów. 
 W celu wsparcia studentów pierwszego roku została wprowadzona procedura mająca 

na celu m. in. zapewnienie właściwego nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad studentami 

I roku oraz poprawienie jakości procesu kształcenia. Studenci pierwszego roku wymagają 
bowiem większego wsparcia z uwagi na to, że wszystko jest dla nich nowe i nieznane. Istotą 
procedury jest stały kontakt i monitoring obecności studentów na zajęciach oraz ich postępów 
w nauce. Prodziekan ds. studenckich jest zobowiązany do pozyskiwania takich informacji od 

wykładowców, na podstawie których udziela pomocy studentowi oraz motywuje go do 
studiowania. W wielu przypadkach wystarcza jedynie rozmowa, aby student był zmotywowany 
do dalszego studiowania. Ponadto główną rolę we wsparciu tej grupy mają opiekunowie roku 

powoływani na mocy zarządzenia rektora na czas trwania roku akademickiego lub dłuższy. 
Mają oni za zadanie utrzymywanie kontaktu i współpracy w organizacji procesu 
dydaktycznego, świadczeń socjalnych i organizowania życia kulturalnego, społecznego oraz 

naukowego. Ponadto opiekun roku wspiera studentów w procesie aklimatyzacji w środowisku 
akademickim; zachęca studentów do aktywnego udziału w życiu Uczelni (działalność w kołach 
naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich); zwraca studentom uwagę na 
szczególnie ważne dla nich na danym etapie studiów zapisy Regulaminu studiów. Podobnego 
wsparcia w adaptacji studentów pierwszego roku udziela też Zarząd Samorządu Studenckiego.  
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W celu bieżącego rozwiązywania spraw studentów pierwszego roku powołano 
duszpasterza akademickiego, czyli osobę, która stoi na straży żaków w pierwszych krokach po 
Uczelni.  

 

Formy wspomagania dla grupy studentów z ostatniego roku studiów oraz 
absolwentów.  

Jedną z jednostek organizacyjnych Uczelni odpowiedzialnych za wsparcie w 

działaniach w obszarze wspierania studentów wchodzących na rynek pracy jest Akademickie 

Biuro Karier. Biuro świadczy usługi w zakresie indywidualnego i grupowego poradnictwa 
zawodowego. Prowadzi szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy. Organizuje 

warsztaty umożliwiające studentom poznanie i rozwój własnych kompetencji zawodowych 
oraz interpersonalnych. Regularnie zaprasza przedstawicieli praktyki gospodarczej, społecznej i 
kulturalnej, dzięki czemu studenci mogą poznać oczekiwania potencjalnych pracodawców 

dotyczące ich umiejętności i postaw zawodowych.  
Bardzo ważnym obszarem wsparcia realizowanym przez Biuro jest również 

pozyskiwanie ofert pracy i płatnych staży zawodowych. Uczelnia wspomaga studentów i 
absolwentów chcących rozwijać się na rynku pracy poprzez Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości. Celem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest wsparcie i 
zachęcanie studentów i absolwentów do spróbowania własnych sił oraz przetestowania 
swojego pomysłu biznesowego w wybranym otoczeniu. Ambitna i aktywna postawa 

absolwentów w zakresie chęci podejmowania dalszej nauki, zachęca władze oraz pracowników 
Uczelni, do wzbogacania jej oferty edukacyjnej, studiów podyplomowych, w tym kursów i 

szkoleń specjalistycznych pogłębiających kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów 

Uczelni, organizowanych przez Akademickie Biuro Karier. 

 

 

 

8.2 Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się. 
 

Uczelnia wspiera studentów w różnych formach i zakresach w procesie uczenia się, a w 
tym przede wszystkim w obszarze dydaktycznym, naukowym, pomocy materialnej i osób z 

niepełnosprawnością. 
W zakresie wsparcia dydaktycznego Uczelnia: stwarza studentom możliwość 

uzupełnienia lub poszerzenia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, zdobytych 

podczas studiów poprzez organizację dodatkowych szkoleń, kursów, seminariów naukowych, 
wykładów otwartych; zapewnia wsparcie poprzez organizację konsultacji/dyżurów 
dydaktycznych z nauczycielami; wyznacza opiekuna ds. praktyk studenckich w celu wsparcia 

studentów w procesie poszukiwania i realizacji praktyk; umożliwia studentom udział w 
wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ lub innych programach 
mobilnościowych realizowanych przez Uczelnię; umożliwia studentom skorzystanie z 
indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz indywidualnej organizacji 

studiów; zapewnia studentom odpowiednie warunki kształcenia poprzez dbałość o 
infrastrukturę dydaktyczną; dba o systematyczne poszerzanie zasobów Biblioteki; umożliwia 
studentom korzystanie z czytelni wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do 
internetu. 

W ramach wsparcia naukowego Uczelnia: wspiera tworzenie się na terenie uczelni kół 
naukowych, udział studentów w projektach badawczych finansowanych ze środków własnych 
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Uczelni, uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych czy też publikowanie przez 
nich artykułów naukowych w Wydawnictwie Akademii Polonijnej „Educator”. Uczelnia 

umożliwia również studentom szczególnie wyróżniającym się osiągnięciami naukowymi 
skorzystanie z indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz indywidualnej 

organizacji studiów; umożliwia studentom uzyskującym osiągnięcia naukowe czy dydaktyczne 
otrzymanie stypendium czy nagrodę przyznawaną z budżetu Uczelni. 

W Akademii Polonijnej w ramach każdego instytutu funkcjonują koła naukowe dla 

każdego kierunku studiów. Uczelnia wyznacza spośród pracowników naukowo-dydaktycznych 

opiekuna kół naukowych oraz zapewnia środki finansowe na ich działalność. 

W zakresie wsparcia pomocy materialnej Uczelnia: przyznaje następujące stypendia 
wypłacane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, 
stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi; przyznaje stypendia, nagrody dla 

studentów mających osiągnięcia naukowe czy dydaktyczne; zapewnia środki finansowe dla 
działalności Samorządu Studenckiego oraz kół naukowych, a także studentom chcącym 
publikować swoje prace w Wydawnictwie Akademii Polonijnej „Educator”; zapewnia środki 
finansowe na udział studentów w konferencjach naukowych, projektach badawczych i 

warsztatach studenckich. 

W zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością Uczelnia: systematycznie 

modernizuje wyposażenie sal dydaktycznych oraz Biblioteki w sprzęt dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością; przyznaje stypendia dla osób z niepełnosprawnością, umożliwia 
zmianę sposobu uczestnictwa w zajęciach, jeżeli choroba lub niepełnosprawność studenta nie 
pozwalają mu na udział w zajęciach w trybie standardowym, na wniosek studenta dostosowuje 
zaliczenia i egzaminy do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w zależności od stopnia i 
rodzaju ich niepełnosprawności; powołała Koordynatora Osób Niepełnosprawnych 
nadzorującego proces wsparcia studentów z niepełnosprawnością; powołała biuro ds. osób 
niepełnosprawnych działające na rzecz wsparcia studentów z niepełnosprawnością; utworzyła 
wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego dla studentów z niepełnosprawnością w celu 
zapewnienia im pełnego udziału w procesie kształcenia. 

Inne rodzaje wsparcia:  

1) W celu wsparcia studentów w procesie planowania swojej kariery zawodowej i poruszania 

się na rynku pracy Uczelnia prowadzi Akademickie Biuro Karier, które świadczy usługi 
doradcze w zakresie szeroko pojętego przygotowania do funkcjonowania na rynku pracy, 
organizuje szkolenia doskonalące kompetencje przydatne na rynku pracy, prezentuje 
oferty pracy i praktyk. 

2) W celu zapewnienia wsparcia psychologicznego Uczelnia zapewnia konsultacje 

psychologiczne na terenie Uczelni. 

3) Uczelnia wspiera wszelkie przejawy studenckiej aktywności naukowej, kulturalnej, 

społecznej, samorządowej czy też sportowej. 
4) Pracownicy administracyjni udzielają wsparcia pod względem informacyjnym i 

organizacyjnym, poprzez bezpośredni kontakt, system informatyczny APR – Wirtualny 

Dziekanat, pocztę elektroniczną oraz informacje umieszczane w gablotach. 

 

Ponadto często pomoc studentom prowadzona jest na zasadzie swobodnych dyskusji ze 
studentami w celu rozwiązania ich bieżących problemów czy też wspomagania procesu 
dydaktycznego. Spotkania organizowane są przez opiekunów roku, a także na prośbę 
studentów lub zainteresowanego daną tematyką studenta. W spotkaniach uczestniczy również 
prodziekan ds. studenckich, który na bieżąco odbywa spotkania ze studentami w zakresie 
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realizacji przez nich procesu kształcenia i kwestii administracyjnych. Na takie spotkania jest 

również zapraszany pracownik dziekanatu, zajmujący się procesem bieżącej obsługi studenta. 
Na początku każdego roku akademickiego na Wydziale organizowane są spotkania, na 

których zostaje studentom zaprezentowana Uczelnia od strony formalnej, organizacyjnej i 

przedstawiona jest cała struktura Uczelni. Ponadto, w celu zapoznania studentów z zasadami 
funkcjonowania biblioteki oraz promowania czytelnictwa wśród studentów, co roku 
organizowane są szkolenia biblioteczne. 

W Uczelni systematycznie przeprowadza się monitoring uczęszczania studentów na 
zajęcia i podejmuje się kroki w celu zbadania przyczyn ich nieobecności. Ma to na celu nie 
tylko przeciwdziałanie wykruszalności studentów, ale również pomoc i znalezienie 
optymalnego rozwiązania w przypadku, gdy powodem nieobecności studenta jest np. trudna 
sytuacja rodzinna, finansowa itp. 

Na Wydziale funkcjonuje system opieki dydaktycznej nad studentami kierunków i 

poszczególnych lat studiów. Opieka w zakresie realizacji praktyk zawodowych studentów 

spoczywa na opiekunie praktyk zarówno ze strony miejsca pracy, jak i Uczelni. Ponadto z 

grona pracowników Uczelni zostali również wybrani doświadczeni pracownicy do opieki nad 
poszczególnymi rocznikami studiów i grupami. Opiekun roku jest powoływany na mocy 
zarządzenia rektora na czas trwania roku akademickiego lub dłuższy.   

Do obowiązków opiekuna należy utrzymywanie kontaktu i współpraca w sprawach 
dotyczących danego roku: z władzami i kierownikami poszczególnych instytutów; z 

kierownikiem kierunku/specjalności; z kierownikiem przedmiotów i prowadzącymi zajęcia na 
danym roku; z osobą odpowiedzialną w dziekanacie za dany rok studiów oraz ze starostą/ami 
roku w sprawach właściwych dla danego rocznika.  

Opiekun roku reprezentuje interesy studentów danego roku wobec władz Wydziału w 
zakresie: organizacji procesu dydaktycznego, świadczeń socjalnych i organizowania życia 
kulturalnego, społecznego oraz naukowego.  

Do kompetencji opiekuna roku należy m. in.: uczestniczenie w egzaminach i 
zaliczeniach komisyjnych; przekazywanie studentom podstawowych informacji na temat 

organizacji studiów, Regulaminu studiów i przepisów obowiązujących w Uczelni oraz 
struktury i funkcjonowania Uczelni; informowanie studentów o sprawach bieżących 
związanych z organizacją semestru, przebiegiem studiów, zaliczeń itp.; pomoc w 
organizowaniu wyborów starosty roku; pomoc i służenie radą w rozwiązywaniu problemów 
osobistych studentów; informowanie władz Uczelni o sprawach nurtujących studentów; pomoc 
w organizowaniu uroczystości uczelnianych, a w szczególności immatrykulacji i absolutorium; 
pomoc studentom pierwszego roku w poszukiwaniu informacji na stronie Uczelni; 

pośredniczenie w rozstrzyganiu spraw spornych; udział w weryfikacji wyników sytuacji 
problemowych.   

Ponadto opiekun roku wspiera studentów w procesie aklimatyzacji w środowisku 
akademickim; zachęca studentów do aktywnego udziału w życiu Uczelni (działalność w kołach 
naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich); zwraca studentom uwagę na 

szczególnie ważne dla nich na danym etapie studiów zapisy Regulaminu studiów; jest w stałym 
kontakcie ze starostą/ami roku i/lub przedstawicielami grup.  

Opiekun roku uczestniczy wraz ze studentami w uroczystościach organizowanych przez 
Uczelnię. Dodatkowo, w celu zapewnienia wysokiego poziomu działalności dydaktycznej na 
ocenianym kierunku oraz poszczególnych specjalnościach zawodowych, wyznaczeni zostali 
kierownicy dydaktyczni kierunku studiów oraz specjalności kształcenia. 
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Ponadto, dla zaspokojenia potrzeb studentów wyznaczane są dyżury dydaktyczne 
mające charakter indywidualnych konsultacji, których obowiązek realizacji spoczywa na 
każdym nauczycielu akademickim. Wymiar czasu dyżurów dydaktycznych dla poszczególnych 
nauczycieli określa się na podstawie liczby godzin dydaktycznych wyznaczonych do realizacji 

przez poszczególnych nauczycieli. Uczelnia wprowadziła również dyżury, które umożliwiają 
studentom bezpośredni kontakt z władzami Uczelni w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, a 
także w celu bieżącego rozwiązywania spraw studenckich powołano duszpasterza 

akademickiego, czyli osobę, która pomaga studentom w zakresie wszelkich kwestii związanych 
z funkcjonowaniem w Uczelni, a w tym przede wszystkim z procesem kształcenia. 

Studenci odbywający studia według indywidualnego programu studiów, w tym planu 
studiów oraz równolegle na innym kierunku lub specjalności w Uczelni mają 
przyporządkowanego opiekuna naukowego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy, rady i 
konsultacji w sprawach związanych z realizacją procesu dydaktycznego. 

 

8.3 Formy wsparcia: 
a)  krajowa i międzynarodowa mobilność studentów 

 
Akademia stale udziela wsparcia i motywuje studentów do udziału w programie 

wymiany międzynarodowej Erasmus+. W tym celu są prowadzone kampanie informacyjne. 
Każdy student ma możliwość spotkania się zarówno Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+. 
Informacje dotyczące możliwości związanych z wyjazdem na uczelnie zagraniczne znajdują się 
w osobnej zakładce na stronie internetowej Uczelni, a aktualności z nimi związane są 
zamieszczane zarówno na stronie www, jak w systemie APP – Wirtualny Dziekanat. 

Organizowane są spotkania indywidualne oraz grupowe promujące zalety skorzystania 
z mobilności międzynarodowej. Przygotowywane są również materiały promocyjne: 
prezentacje, plakaty, ulotki zwiększające świadomość studentów Uczelni o możliwościach 
skorzystania z wymiany międzynarodowej.  

Uczelnia nawiązała także współpracę z ESN - Erasmus Student Network, organizacją, 
która wspiera studentom odbycie mobilności studenckiej w instytucjach w Unii Europejskiej. 

Informacje na ten temat dostępne są zarówno na stronie uczelni, jak i w siedzibie Biura 
Erasmus+ Akademii Polonijnej i Akademickiego Biura Karier.  

W Uczelni istnieje procedura, zgodnie z którą wyjazd do uczelni zagranicznej w celu 
realizacji mobilności jest formą gratyfikacji dla studenta, stąd przy rozpatrywaniu jego wniosku 
brane są pod uwagę oceny studenta oraz złożona dokumentacja rekrutacyjna na wyjazd, co jest 
dodatkowym czynnikiem motywującym studentów do rzetelnej realizacji procesu kształcenia. 

Formy wsparcia dla studenta ze strony Wydziałowego Koordynatora Erasmus+ są 
następujące: pomoc w przygotowaniu kompletu dokumentów (w zakładce na stronie Uczelni 
udostępniony został Regulamin Erasmus+ wraz z załącznikami w języku polskim i angielskim) 

dla studentów zainteresowanych wyjazdem, skontaktowanie się z uczelnią zagraniczną i 
uzgodnienie programu studiów/praktyki oraz przygotowanie kulturowe związane z wyjazdem 
do innego państwa. W sytuacji, gdy kandydat nie prezentuje wystarczającego poziomu języka 
obcego, wymaganego w uczelni zagranicznej, Uczelnia oferuje również wsparcie językowe 
mające na celu podniesienie umiejętności językowych. Innymi czynnościami wspierającymi 
studenta jest monitorowanie przebiegu mobilności oraz wnioskowanie do dziekana Wydziału o 
pełne uznanie i zaliczenie programu studiów zrealizowanego na uczelni zagranicznej. 
Dodatkowo Wydział stale monitoruje zainteresowania studentów miejscami, a w tym 
uczelniami zagranicznymi, z którymi Uczelnia mogłaby nawiązać współpracę. 
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b) wsparcie we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji 

 
Akademia podejmuje szereg działań mających na celu przygotowanie studentów i 

absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz dalszej edukacji. Prezentuje je m. in. oferta 
Akademickiego Biura Karier, które swoje działania koncentruje na niesieniu pomocy i 
wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego oraz edukacyjnego studentów i absolwentów w 

obszarach, takich jak: poszukiwanie zatrudnienia, planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej 

oraz pogłębianie kwalifikacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.  
Do kluczowych działań podejmowanych przez Akademickie Biuro Karier zalicza się: 

prowadzenie poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) z obszarów, takich jak: 

szukanie pracy, praktyki i staże, zmiana pracy, przygotowanie i korekta profesjonalnych 
dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, planowanie kariery 

zawodowej, coaching kariery, badanie predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego, 
wybór kursów, warsztatów i szkoleń, wybór dalszej ścieżki kształcenia i doskonalenia 
zawodowego, wybór szkoły wyższej oraz efektywne uczenie się; prowadzenie poradnictwa 
psychologicznego z obszarów, takich jak: radzenie sobie z trudnościami zawodowymi, 
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, pomoc podczas kryzysów emocjonalnych i 
życiowych, poprawa relacji interpersonalnych, rozwijanie kompetencji społecznych, 
podnoszenie jakości życia, radzenie sobie ze zmianą w życiu, podejmowanie decyzji; 
gromadzenie i udostępnianie ofert pracy i praktyk; organizacja kursów i szkoleń 
specjalistycznych – z obszaru administracji. Na Wydziale Interdyscyplinarnym zostały 
zorganizowane szkolenia specjalistyczne z zakresu branży administracji. 

W swojej ofercie Akademickie Biuro Karier posiada również warsztaty z zakresu 
rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku 
pracy dotyczących m. in.: samopoznania i bilansu zasobów, planowania kariery zawodowej, 
zakładania własnej firmy, negocjacji, autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, 
rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem oraz rozwijania asertywności.  

Szkolenia specjalistyczne i warsztaty rozwojowe są prowadzone przez specjalistów-

praktyków, dzięki czemu studenci i absolwenci nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności z 
wybranych branż zawodowych. 

Na Wydziale w ramach programu studiów organizowane są kursy z modułu 
kompetencji społecznych, takie jak m. in.: Komunikacja interpersonalna, Kreatywność, 
Kompetencje menadżera, Autoprezentacja, Wywieranie wpływu. 

Akademickie Biuro Karier realizuje także programy i wydarzenia aktywizacyjno-

rozwojowe, skupiające się na pogłębianiu zdolności świadomego kreowania kariery 
edukacyjno-zawodowej studentów i absolwentów.  

Wśród wydarzeń realizowanych przez Akademickie Biuro Karier na Wydziale 

odbywają się również spotkania rekrutacyjne, spotkania z doradcami zawodowymi oraz 
wykłady otwarte, skupiające się na pogłębianiu zdolności świadomego kreowania kariery 
edukacyjno-zawodowej oraz poznawaniu specyfiki branży administracji.  

Akademickie Biuro Karier prowadzi również bazę ofert pracy i praktyk, kierowanych 
dla studentów oraz absolwentów administracji. Oferty pracy i praktyk są zamieszczane na 
stronie internetowej Uczelni, zapewniając tym samym dostęp do aktualnych i sprofilowanych 

ogłoszeń. 
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c) wsparcie aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w 
zakresie przedsiębiorczości, 

 
Akademia stwarza studentom wiele możliwości w zakresie rozwijania ich aktywności 

sportowej, artystycznej, organizacyjnej oraz w obszarze przedsiębiorczości. 
Przedsiębiorczość oraz umiejętności organizacyjne studentów Uczelnia wzmacnia poprzez 

m. in. działania podejmowane w ramach funkcjonującego w Uczelni Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości. Inkubator umożliwia studentom założenie własnej firmy, a także oferuje 
wsparcie informacyjne - szkolenia i doradztwo biznesowe. 

Liczne umiejętności społeczne i zawodowe, a także pasję do nauki i samorozwoju studenci 
oraz absolwenci kierunku administracji mogą rozwijać poprzez angażowanie się w projekty 
badawcze i zawodowe, których efektem może być czynny udział w konferencjach naukowych. 

Studenci kierunku administracja bardzo licznie uczestniczyli w II Międzynarodowym 
Kongresie Nauki „Smart Society”. Kongres, corocznie organizowany przez Akademię Polonijną 
stworzył studentom kierunku administracja możliwość zaprezentowania i wygłoszenia referatów 
z interesujących ich zagadnień, a także samego uczestnictwa w tym wydarzeniu naukowym.  

 
8.4 System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz 

działalności naukowej oraz sposoby wsparcia studentów wybitnych. 
 

Uczelnia podejmuje działania mające na celu motywowanie studentów do osiągania 
lepszych wyników nauczania oraz rozwoju zawodowego. Mają temu służyć: organizowane 

szkolenia specjalistyczne oraz warsztaty rozwojowe prowadzone przez specjalistów-praktyków, 

którzy zapoznają studentów ze specyfiką pracy z określonej branży zawodowej, dzielą się 
swoimi doświadczeniami i tym samym, swoim przykładem, zachęcają studentów do 

efektywniejszej nauki, skutkującej większą szansą na zdobycie pracy na wymarzonym 
stanowisku; konsultacje z zakresu poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, dzięki którym 
zainteresowani studenci mogą zaplanować swoją przyszłą ścieżkę kształcenia i zatrudnienia, a 

także poznać sposoby efektywnej nauki oraz zdiagnozować swoje predyspozycje osobiste; 
planowane cykliczne zajęcia z „Technologii pracy umysłowej”, zapoznające studentów z 
metodami skutecznej nauki, specyfiką działania pamięci oraz motywujące ich do osiągania 
lepszych wyników uczenia się; stypendia rektora dla najlepszych studentów – zasady 

przyznawania stypendiów określa Regulamin świadczeń pomocy materialnej studentom; 
stypendia ministra dla najlepszych studentów - prawo do ubiegania się o stypendium ministra za 

wybitne osiągnięcia przysługuje studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub 
artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie; a także wyróżnienia 
studentów, którzy uzyskali najwyższe w danym roku akademickim wyniki w nauce podczas 

uroczystości inauguracji roku akademickiego.  
W celu motywacji studentów przyznaje się im dyplomy potwierdzające ich wybitne 

osiągnięcia, są promowani na stronie Uczelni, włączani są do Rady Wydziału czy też innych 
organów Uczelni/Wydziału lub organizacji, są angażowani do udziału w organizacji konferencji 
i seminariów naukowych, do publikowania artykułów na łamach Wydawnictwa Akademii 
Polonijnej „Educator” pod opieką naukową pracowników nauki, są motywowani poprzez 
wyróżnienie w formie zagranicznej wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+.   

W Uczelni są także organizowane co roku wybory studenta i studentki roku akademickiego 
(studenci otrzymują dyplomy wyróżnienia oraz statuetki). Wyboru dokonują wykładowcy i 
studenci. Jest to bardzo dobry sposób na motywację studentów i zwiększenie ich zaangażowania, 
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gdyż oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności ważne są dla Uczelni aktywność studentów, 
zapał, energia oraz charyzma przywódcza, co przekłada się na zaangażowanie w życie 
studenckie i akademickie. 

 

8.5 Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej. 
 

Studenci mają wszechstronne możliwości zdobycia informacji związanych ze 
sposobami ich wspierania w procesie kształcenia, w tym również z pomocą materialną - przede 

wszystkim poprzez stronę internetową Uczelni, Biuletyn Informacji Publicznej – BIP, ale także 
gabloty informacyjne, dziekanat, wdrożony w Uczelni system APR – Wirtualny Dziekanat, czy 

też poprzez opiekunów roku.  

Studenci posiadają zatem łatwy dostęp m. in. do wszelkich regulaminów (w tym 
pomocy materialnej), organizacji roku akademickiego, planów zajęć, warunków zaliczeń, 
planów studiów, efektów uczenia się, terminów egzaminów i zaliczeń czy też wykazu literatury 
znajdującej się w Bibliotece, na stronie internetowej Uczelni i w systemie APR-Wirtualny 

Dziekanat. Ponadto studenci za pośrednictwem platformy e-learningowej Moodle oraz  systemu 

APR-Wirtualny Dziekanat otrzymują od wykładowców i pracowników Wydziału wszelkie 
informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów, w tym np. materiały dydaktyczne czy 
informacje związane z oferowanym wsparciem dla studentów czy organizacją procesu 
kształcenia.  

Godziny pracy dziekanatu oraz specjalnie stworzone z myślą o studentach dyżury 
umożliwiają studentom zdobycie wszelkich informacji na tematy ich interesujące związane z 
tokiem studiowania w Uczelni. Poza tym bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami 
(podczas zajęć dydaktycznych i konsultacji) wpływa na zwiększenie wiedzy studentów w 
zakresie form wsparcia i organizacji studiów dzięki życzliwości i otwartości dydaktyków na 
problemy studentów. 

 

8.6 Sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów 
oraz jego skuteczności. 

 
Uczelnia zapewnia osobom kształcącym się możliwość składania skarg i wniosków oraz 

sygnalizowania sytuacji konfliktowych. Skargi, wnioski bądź informacje dotyczące sytuacji 
konfliktowych mogą być składane w dowolnej formie: pisemnej, ustnej lub elektronicznej. 

Studenci mogą składać skargi, wnioski lub sygnalizować sytuacje konfliktowe 

prodziekanowi ds. studenckich odpowiedzialnemu za sprawy studenckie osobiście, za 
pośrednictwem starosty grupy, przedstawiciela Samorządu Studenckiego, opiekuna roku lub 
duszpasterza akademickiego. Skargi, wnioski lub sytuacje konfliktowe powinny być 
szczegółowo opisane. W przypadku wątpliwości co do ich treści zgłaszający mogą być wezwani 
do ich doprecyzowania.  

Prodziekan ds. studenckich zobowiązany jest do przeprowadzenia wyczerpującego 
postępowania wyjaśniającego. Rozstrzygnięcie zgłoszonej skargi, złożonego wniosku lub 
informacji na temat zaistniałej sytuacji konfliktowej powinno nastąpić w ciągu 14 dni od ich 
wpłynięcia, a w sytuacjach szczególnie złożonych w ciągu 30 dni, o czym student zgłaszający 
skargę, wniosek lub informację powinien zostać poinformowany w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej. W przypadku nierozpatrzenia bądź niesatysfakcjonującego załatwienia skargi, 
wniosku lub sygnalizacji sytuacji konfliktowych przez prodziekana ds. studenckich, student 

może odwołać się do dziekana. W tym przypadku dziekan może wnioskować do rektora o 
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wszczęcie postępowania wyjaśniającego, do przeprowadzenia którego wyznaczana jest 
niezależna komisja, do której zadań należy dokonanie szczegółowego sprawdzenia dokumentacji 
związanej z wniesioną skargą; przesłuchanie wszystkich osób wskazanych w skardze oraz 
wybranych innych pracowników oraz studentów Uczelni, których wiedza może mieć istotne 
znaczenie dla wyjaśnienia sprawy. 

 
8.7 Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym 

kwalifikacji kadry wspierającej proces kształcenia. 
 

W Uczelni systemem obsługi administracyjnej studentów jest system APR – Wirtualny 

Dziekanat, oprogramowanie do zarządzania i udostępniania danych związanych ze 
studiowaniem, służącym wszystkim nauczycielom, studentom oraz administracji. APR 

umożliwia jednoczesne prowadzenie dydaktyki w całej Uczelni. APR umożliwia także łatwe 
otrzymywanie w postaci elektronicznej precyzyjnych raportów wymaganych przez instytucje 

państwowe (MNiSW, GUS, ZUS itp.). Internetowy moduł APR pozwala na dostęp do 
wybranych danych ogółowi użytkowników internetu, którym przykładowo udostępniany jest 
fragmentaryczny Katalog przedmiotów, w którym można zamieścić informacje nt. rodzaju zajęć 
(wykłady, ćwiczenia itp.), wymiaru godzin, czy form zaliczenia przedmiotów. W APR można 
oglądać internetowe wizytówki nauczycieli akademickich informujące o możliwościach 
kontaktu.  

Katalog przedmiotów daje możliwość różnorodnej klasyfikacji przedmiotów (np. 
obowiązkowe dla danego kierunku, prowadzone przez określoną jednostkę itp.) oraz 
wyszukiwania według rozmaitych kryteriów (np. zajęć prowadzonych przez wybranego 
wykładowcę lub zawierających pewne słowa w nazwie). Funkcje APR są dostępne jedynie dla 
użytkowników posiadających osobiste konta – przede wszystkim nauczycieli i studentów. 

Pracownicy administracji akademickiej posiadają konta dostępu do centralnej części APR z 
indywidualnie określonymi uprawnieniami, pozwalającymi na dostęp do systemu z wybranych 
komputerów.  

Użytkownikami APR są więc: studenci, nauczyciele akademiccy i administracja 
akademicka. Studentowi APR dostarcza wszystkie informacje związane z tokiem studiów. 
Indywidualne konto studenta zawiera m. in. elektroniczny indeks ocen i zaliczeń, w którym 
student widzi dokładnie te oceny, na podstawie których jest rozliczany przez dziekanat. APR 
służy również do zawiadamiania studentów o należnościach na rzecz Uczelni. Student dowiaduje 
się o tytule należności, wysokości wpłaty oraz (indywidualnym) numerze konta bankowego, na 

które ma dokonać wpłaty. Przez APR studenci mogą również dokonywać oceny wszystkich 
zajęć prowadzonych w danym semestrze. System zapewnia anonimowość studentowi 
wypełniającemu ankietę oraz daje mu możliwość oceny jedynie tych zajęć, na które jest 
zarejestrowany.  

APR służy także nauczycielom akademickim do czynności związanych z prowadzeniem 
zajęć dydaktycznych i wystawianiem ocen. Dzięki systemowi istnieje możliwość elektronicznej 
komunikacji ze studentami uczestniczącymi w zajęciach. Ważną funkcją systemu jest to, że 
oceny z prac zaliczeniowych, projektów lub egzaminów są wprowadzane do protokołu 
bezpośrednio w elektroniczny formularz. APR pomaga administracji w generowaniu 
niezbędnych raportów dla POL-on, dokumentów związanych z tokiem studiów (listy grup, 

protokoły egzaminacyjne, spisy ocen i in.).  
Celem wprowadzenia programów informatycznych jest odciążenie pracowników 

dziekanatu, księgowości czy biblioteki, w pełnieniu roli informacyjnej. W efekcie nastąpiła 



93 

znaczna zmiana formy komunikacji z tradycyjnych metod wymagających każdorazowo wizyt 
studentów na komunikację przez internet, pozytywnie odbieraną przez chętnie korzystających z 
internetu studentów. 

Ponadto bardzo dużą skuteczność w obsłudze administracyjnej studentów stanowi obsługa 
w formie komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz systemu APR – Wirtualny 

Dziekanat i platformy e-learningowej Moodle, dzięki którym w szybki i łatwy sposób przekazuje 
się informacje studentom.  

 

8.8 Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, 
przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku 
zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec 
studentów, jak również pomocy jej ofiarom. 

 
Uczelnia realizuje liczne działania z zakresu prowadzenia działań informacyjnych i 

edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania dyskryminacji i 
przemocy oraz pomocy jej ofiarom. 

Do podstawowych zadań Uczelni, zalicza się: wychowywanie studentów w poczuciu 
odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji, poszanowanie praw 

człowieka i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa i własnego środowiska pracy oraz 
krzewienie i umacnianie wśród pracowników i studentów postaw wynikających z dewizy 
Uczelni zawartej w słowach: „Sapientia Aedificavit Sibi Domum”. 

Kwestię realizacji wyróżnionych statutowych zadań Uczelni, precyzują trzy regulacje 
prawne, funkcjonujące w Uczelni, tzn. 

 Zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia 
dla zdrowia lub życia i sposobu jego usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających 
temu zagrożeniu w Akademii Polonijnej w Częstochowie – określające szczegółowe 
zasady postępowania w przypadku pożaru, porażenia prądem elektrycznym, kontaktu 
z substancjami chemicznymi, katastrofy budowlanej, otrzymania podejrzanej 

przesyłki, zamachu terrorystycznego. Regulacja prawna wskazuje także numery 
alarmowe oraz adres poczty elektronicznej, na które należy zgłaszać informacje o 
zagrożeniach lub potencjalnej możliwości wystąpienia zagrożenia; 

 Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń Uczelni i 
wyposażenia technicznego oraz zasady postępowania w razie wypadku lub awarii w 
Akademii Polonijnej w Częstochowie – określające szczegółowe procedury 
postępowania dotyczące korzystania z infrastruktury oraz wyposażenia Uczelni, 
bezwzględnych zakazów postępowania w poszczególnych strefach użytkowych oraz 
procedury działania w przypadku pojawienia się wypadku lub awarii;  

 Kodeks Etyki Studenta Akademii Polonijnej w Częstochowie, wprowadzony 
zarządzeniem rektora oraz uchwałą Zarządu Samorządu Studenckiego i będący 
głównym wyznacznikiem postępowania studenta Akademii Polonijnej w 
Częstochowie. Kodeks Etyki Studenta szczegółowo określa prawa i obowiązki 
studenta, wskazując, iż student ma prawo do: „równego traktowania niezależnie od 
wyznawanych poglądów i pochodzenia oraz jakichkolwiek innych powodów”. 

Kodeks reguluje również obowiązki studenta w zakresie dbania o stosunek do 

pracowników i studentów Uczelni, tzn.: „student równo traktuje wszystkich 
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pracowników i studentów naszej Uczelni bez względu na pochodzenie, kolor skóry, 
wyznanie, płeć, poglądy, orientację seksualną czy też jakiekolwiek inne powody; 

 student odnosi się do wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni z 
należytym szacunkiem i prezentuje wobec nich wysoką kulturę osobistą; 

 student dba o dobre relacje z pracownikami i studentami naszej Uczelni, zachowując 
się w stosunku do nich w sposób uprzejmy i życzliwy; 

 student w budowaniu pozytywnych relacji z pracownikami i studentami naszej 

Uczelni opiera się na uczciwości, lojalności, szacunku, życzliwości i współpracy 
będącymi jednymi z najważniejszych wartości etycznych obowiązujących w 
stosunkach międzyludzkich; 

 student powinien właściwie zareagować w przypadku jakiegokolwiek naruszenia 
zasad moralnych i etycznych w odniesieniu do pracowników i studentów naszej 

Uczelni. W przypadku poważnego naruszenia obowiązujących norm prawnych 
powinien zawiadomić o zaistniałym fakcie władze Uczelni. 

 

Kodeks Etyki Studenta porusza również kwestię zachowań nieetycznych uwłaczających 
godności studenta, do których zalicza się: nieprzestrzeganie zasad wynikających z Kodeksu 
Etyki; nieprzestrzeganie prawa własności intelektualnej – korzystanie z cudzych tekstów w 

pracach zaliczeniowych czy dyplomowych bez ujawnienia źródła; przedstawianie do 
zaliczenia cudzych prac (np. zakupionych czy też przywłaszczonych); lekceważąca postawa, 
ubliżanie i brak szacunku okazywane wobec pracowników Uczelni; wyśmiewanie, obrażanie i 
poniżanie innych; fałszowanie dokumentów, a w szczególności podrabianie ocen i podpisów 
nauczycieli akademickich; podawanie się za innego studenta; wykorzystywanie relacji 
osobistych i rodzinnych; protekcja; ściąganie; niszczenie mienia naszej Uczelni; dążenie do 
uzyskania nienależnych świadczeń ze strony naszej Uczelni; pozostawanie w stanie 
naruszającym Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii; używanie wulgaryzmów. 

Uczelnia, podejmując aktywność edukacyjno-informacyjną dotyczącą przeciwdziałania 
dyskryminacji oraz bezpieczeństwa studentów, realizuje w tym obszarze warsztaty dla 
studentów. Na Wydziale Interdyscyplinarnym odbyły się szkolenia antydyskryminacyjne, 
podczas których studenci zdobyli wiedzę i umiejętności dotyczące rozumienia pojęcia 
dyskryminacji, przejawów i form dyskryminacji, wpływu uprzedzeń na zachowanie 
człowieka oraz sposobów działania w przypadku dyskryminacji — ochrony prawnej i 

instytucjonalnej.  

Na Wydziale realizowano również kurs pierwszej pomocy, podczas którego uczestnicy 
poznali procedury i sposoby działania, niezbędne w przypadku ratowania zdrowia i życia 
człowieka, a także pokaz samoobrony ukazujący skuteczne narzędzia i techniki samoobrony. 

W celu bieżącego monitorowania i rozwiązywania spraw studenckich, także w 
opisywanym powyżej zakresie, w Uczelni został powołany duszpasterz akademicki, czyli 

osoba, która pomaga studentom w obszarze wszelkich kwestii związanych z 
funkcjonowaniem w Uczelni. Student potrzebujący pomocy w przypadku zagrożenia lub 
naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy otrzymuje stałe wsparcie duszpasterza 

akademickiego, również w czasie zgłaszania problemu władzom Uczelni/rzecznikowi 
dyscyplinarnemu do spraw studentów i podczas trwania postępowania wyjaśniającego, jeśli 
do niego dojdzie w wyniku zgłoszenia problemu. 
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W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz 

odwoławcza komisja dyscyplinarna. Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie 
dyscyplinarne na wniosek rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów. 

Obszar przeciwdziałania dyskryminacji i dbania o bezpieczeństwo studentów dotyczy 
również studentów z niepełnosprawnością. Działania te obejmują m. in.: określone regulacje 
prawne, pomoc materialną dla studentów z niepełnosprawnością, wsparcie i pomoc 
Koordynatora Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów 
osób z niepełnosprawnością oraz stwarzanie studentom z niepełnosprawnością warunków do 
pełnego udziału w procesie kształcenia i likwidacji barier architektonicznych. 

 

8.9 Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi. 
 

Uczelnia ściśle współpracuje z samorządem studenckim, gdyż to właśnie on 
reprezentuje wszystkich studentów wobec władz Uczelni i na zewnątrz, broni spraw 
studentów, w szczególności w zakresie respektowania postanowień Regulaminu studiów, 
opiniuje programy studiów oraz zmiany w Regulaminie studiów. Ponadto samorząd studencki 
uczestniczy w wypracowywaniu decyzji odnośnie rozdziału środków finansowych 
przeznaczonych przez Uczelnię na cele studenckie, w tym i podziału dotacji z budżetu 
państwa, uczestniczy w ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta 

uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz uczestniczy w ustalaniu 
Regulamin świadczeń pomocy materialnej studentom. We współpracy z samorządem 
studenckim podejmowane są najważniejsze decyzje dotyczące kwestii związanych ze 
sprawami socjalno-bytowymi studentów.  

Poprzez czynną pomoc w przygotowaniu Regulaminu świadczeń pomocy materialnej 
studentom samorząd studencki ma realny wpływ na podział stypendiów, jak również bierze 
czynny udział w posiedzeniach komisji stypendialnych, gdyż proponuje i deleguje on swoich 

członków do komisji stypendialnych oraz odwoławczych komisji stypendialnych.  
Samorząd studencki współuczestniczy w decyzjach organów Uczelni za pośrednictwem 

przedstawicieli studentów będących członkami organów Uczelni, tj. Senatu, Rady Wydziału 
oraz innych organów Uczelni, tj. komisji dyscyplinarnej, odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej, Rady Bibliotecznej, Rady Wydawniczej, Wydziałowego Zespołu Jakości 
Kształcenia, składu wyznaczonych osób funkcyjnych do prowadzenia spraw związanych z 

programem wymiany ERASMUS+ itd. Samorząd studencki wspiera Uczelnię w 
rozstrzyganiu sporów między studentami, jeżeli jest to konieczne przez powołany Sąd 
Koleżeński samorządu studenckiego. Samorząd studencki i inne organizacje studenckie 
podejmują działania promujące, dotyczące praw i obowiązków studenta, w tym również 
przestrzegania przez studentów Kodeksu Etyki Studenta.  

Samorząd studencki wspiera działania młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać w 
różnych dziedzinach życia. Możliwe jest to m.in. poprzez działanie w różnych organizacjach 
studenckich.  

Poprzez organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć o charakterze kulturalnym 
samorząd studencki i organizacje studenckie dbają o integrację środowiska studenckiego na 
Uczelni oraz integrację Uczelni z otoczeniem zewnętrznym. Samorząd studencki i organizacje 
studenckie organizują również warsztaty szkoleniowe skierowane w sposób szczególny do 
tych, którzy działają w organizacjach studenckich i którzy chcą poszerzać swoją wiedzę. 
Zachęcają do skorzystania z możliwości studiów na innych kierunkach czy specjalnościach 
oraz wyjazdów w ramach Programu Erasmus+. 



96 

 

8.10 Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu 
wsparcia oraz motywowania studentów, jak również oceny kadry wspierającej 
proces kształcenia, a także udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym 
studentów. 

 
W celu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wspierania studentów są 

przeprowadzane systematyczne działania w formie badania opinii studentów na temat 
zadowolenia studentów ze studiowania w Uczelni. Prowadzone są badania ankietowe w tym 
zakresie. Podstawowym celem przeprowadzonego badania jest poznanie opinii studentów na 

temat przebiegu procesu kształcenia w Uczelni. Podczas ostatnich badań studentów pytano m. 

in. o efektywność i spójność działania administracji, poziom prowadzonych zajęć 
dydaktycznych, jakość i przepływ udostępnianych informacji czy infrastrukturę. Badania 
zostały przeprowadzone w formie kwestionariusza ankiety, uzupełnianego elektronicznie w 

systemie APR – Wirtualny Dziekanat. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że ogólnie studenci dobrze 
ocenili funkcjonowanie Wydziału. Niemniej zostały wyciągnięte wnioski i przygotowywano 
rekomendacje, mające na celu polepszenie warunków studiowania oraz usprawnienie systemu 

wsparcia dla studentów. 

Wprowadzenie powyższego narzędzia pozwoliło na dbałość o rozwój i doskonalenie 
systemu wspierania i motywowania studentów do studiowania. 

Ponadto w celu wsparcia studentów pierwszego roku zarządzeniem rektora została 
wprowadzona procedura przeciwdziałania skreśleniu studentów, mająca na celu m. in. 
zapewnienie właściwego nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad studentami I roku oraz 

poprawienie jakości procesu kształcenia. Studenci pierwszego roku wymagają bowiem 
większego wsparcia z uwagi na to, że wszystko jest dla nich nowe i nieznane. Istotą 
procedury jest stały kontakt i monitoring obecności studentów na zajęciach. Prodziekan ds. 
społecznych jest zobowiązany do pozyskiwania takich informacji od wykładowców, na 
podstawie których udziela pomocy studentowi oraz motywuje go do studiowania. W wielu 

przypadkach wystarczy jedynie rozmowa, aby student był zmotywowany do dalszego 
studiowania. 

Z kolei kadra wpierająca proces kształcenia wyróżnia się wysokimi kompetencjami 

organizacyjnymi, o czym świadczy jej bardzo duże zaangażowanie w proces funkcjonowania 
Uczelni. Uczelnia prowadzi politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji i 
zapewnia pracownikom warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego. Kadra wspierająca 
proces kształcenia jest doskonalona poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i 
zewnętrznych, konferencjach, studiach podyplomowych i/lub doktoranckich. Pracownicy 
wpierający proces kształcenia, niejednokrotnie są na przykład opiekunami kierunków, 

opiekunami kół naukowych, są włączani w pełni w życie studenckie. Kadra wpierająca proces 
kształcenia to osoby wykształcone, w tym ze stopniami naukowymi, ale też 

wyróżniające się wysokimi umiejętnościami pedagogicznymi, kompetencjami 
komunikacyjnymi i empatycznym podejściem. 

 



97 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 
realizacji i osiąganych rezultatach 

9.1 Zakres, sposoby zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup 
odbiorców, w tym przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji 
o warunkach przyjęć na studia, programie studiów, jego realizacji i osiąganych 
wynikach. 

Uczelnia realizuje wymogi dotyczące upubliczniania informacji na temat warunków 
przyjęć na studia oraz programu studiów, warunków jego realizacji i osiąganych wynikach, 
poprzez zróżnicowane kanały i formy dotarcia do grup docelowych odbiorców, w tym 
przyszłych i obecnych studentów. System przekazu informacji obejmuje zarówno bezpośredni 
kontakt ze studentami lub kandydatami na studia (np. indywidualne rozmowy, wyjazdy 

środowiskowe, targi edukacyjne, ale również spotkania organizacyjne w formie planowanych 
zajęć ze studentami, dotyczące spraw organizacyjnych dla pierwszych roczników, praktyk 
studenckich czy też udostępnianie dokumentacji dot. procesu kształcenia), jak również 
kompleksowy przekaz informacji drogą internetową (np. strona internetowa Uczelni, Biuletyn 
Informacji Publicznej – BIP, system APR – Wirtualny Dziekanat, platforma e-learningowa 

Moodle, portale internetowe, w tym społecznościowe (facebook, youtube, instagram, 
funpage), kontakt e-mailowy), a także poprzez zamieszczanie informacji w gablotach i 
drukowane materiały informacyjne takie, jak: informatory, ulotki, billbordy, roll-upy oraz 

informację medialną w stacjach radiowych i telewizji lokalnej.  

Publiczny dostęp do informacji umożliwiony jest przede wszystkim poprzez 
ogólnodostępną stronę internetową Uczeni www.ap.edu.pl oraz system APR-Wirtualny 

Dziekanat. Umieszczane są tu na bieżąco aktualne informacje dla wszystkich 
zainteresowanych grup odbiorców, począwszy od kandydatów, poprzez studentów, 
skończywszy na pracownikach, absolwentach i słuchaczach studiów podyplomowych. 
Przykładowo kandydaci na studia w łatwy i intuicyjny sposób znajdą wszelkie informacje 
dotyczące przyjęć na studia, oferty studiów, plany studiów poszczególnych specjalności i inne 
informacje, np. aktualności i komunikaty Wydziału, sprawy obsługi interesantów, nauka i 
ustalenia organizacyjne (informacje nt. przedmiotów międzykierunkowych, porządku dnia 
dydaktycznego, organizacji roku akademickiego, opiekunów roczników studentów, 

kierowników dydaktyczno-naukowych kierunków studiów, efektów kształcenia), pracach 
dyplomowych (egzamin dyplomowy, prace dyplomowe - informacje, zasady dyplomowania), 

praktykach, sprawach administracyjno-socjalnych, wzorach dokumentów czy też 
informacjach dla osób niepełnosprawnych.  

Oprócz wymienionych wyżej grup odbiorców i ich spersonalizowanych zainteresowań 
wszyscy odwiedzający stronę mogą w łatwy sposób zapoznać się m. in. z aktualnościami 
dotyczącymi Uczelni, z jej strukturą organizacyjną, misją, kadrą, Regulacjami prawnymi (np. 
Statutem, Regulaminem studiów, czy Regulaminem Finansowym), terminami dyżurów 
pełnionych przez osoby funkcyjne, z partnerami Uczelni, uchwałami Senatu, ale również z 
informacjami dotyczącymi Wydawnictwa Akademii Polonijnej „Educator” 

(https://educator.ap.edu.pl/), programami naukowymi, działalności bibliotecznej oraz 

konferencji organizowanych przez Uczelnię.  
Aby zapewnić jak najwyższy poziom prezentacji treści oraz aktualność zamieszczanych 

informacji na stronie internetowej Uczelni, wprowadzono zasady regulujące kwestię 

http://www.ap.edu.pl/
https://educator.ap.edu.pl/
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aktualizacji serwisu. Uczelnia w odniesieniu do wewnętrznych aktów uchwalanych na 
posiedzeniach Senatu zamieszcza na stronie internetowej podjęte w tej kwestii uchwały. 
Również za pomocą systemu APR – Wirtualny Dziekanat Uczelnia udostępnia studentom 
istotne informacje na temat studiowania (np. dotyczące opiekunów grup, złożenia wniosków 
o stypendia, ale też aktualnych wydarzeń, targów, konkursów, szkoleń, konferencji itp.).  

Dzięki systemowi APR – Wirtualny Dziekanat student ma możliwość śledzenia 
przebiegu swojego studiowania m. in. dzięki obserwowaniu swoich postępów w nauce czy też 
wydania opinii o danym nauczycielu (proces ewaluacji).  

Platforma e-learningowa Moodle służy w dużej mierze nauczycielom do zamieszczania 
materiałów dydaktycznych, wytycznych do zaliczenia danego przedmiotu, jak również 
testów, zadań dla studentów i sylabusów do prowadzonych zajęć. Uczelnia stale doskonali 
system informacji internetowej, mając świadomość tego, że najwięcej wiadomości student 
czerpie właśnie ze strony internetowej. Dlatego też prowadzi analizy, zbiera wszelkie sugestie 

i stara się je na bieżąco wprowadzać. 
 

9.2 Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie 
różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań 
doskonalących w tym zakresie. 
 

Ocena publicznego dostępu do informacji dotyczy głównie treści zamieszczanych na 
stronie internetowej i w systemie APR – Wirtualny Dziekanat Uczelni, gdyż z jednej strony 
są one głównym przekaźnikiem informacji dla studentów, kandydatów i innych 
zainteresowanych, z drugiej zaś to właśnie z nich korzysta najwięcej odbiorców ze względu 
na szybki postęp technologiczny i rozwój różnych kanałów komunikowania. Dlatego też 
Uczelnia systematycznie prowadzi intensywne działania w zakresie umieszczanych treści w 
internecie. Zespół osób zajmujących się zamieszczaniem informacji na stronie internetowej 
posiada dostęp do Google Analytics, gdzie za pomocą narzędzi analitycznych dotyczących 
tzw. ruchu na stronie analizuje odbiorców i dostosowuje treści do ich potrzeb. Dzięki temu 

zespół generuje i analizuje statystyki dotyczące odbiorców strony, uwzględniając przede 
wszystkim liczbę odsłon poszczególny podstron, unikalne odsłony, średni czas spędzony na 
stronie, liczbę wejść, wyjść czy też współczynniki odrzuceń.  

Podobne statystyki są prowadzone w odniesieniu do profilu Uczelni na Facebook’u. 

Przykładowo administrator profilu Uczelni na Facebook’u ma dostęp do informacji 
dotyczących liczby odbiorców, którzy zobaczyli poszczególne posty. Na tej podstawie, jak 
również przy uwzględnieniu liczby tzw. „polubień”, można wysnuć wnioski, które posty są 
najbardziej popularne i przydatne. Taką ocenę prowadzi się również ze względu na charakter 
grupy odbiorców, tzn. jej wiek, płeć itp.  

Dzięki powyższym działaniom Uczelnia posiada informacje dotyczące pożądanych 
treści przez studentów, a także bada ich zainteresowanie i opinie na temat funkcjonowania 
Uczelni, zamieszczanych informacji czy też wydarzeń organizowanych przez Uczelnię. W ten 
sposób Uczelnia modyfikuje treści zamieszczane na stronie internetowej i na portalach, 

dopasowując zarówno treści, jak i ich język do docelowej grupy odbiorców.  
Studenci są dla Uczelni niewątpliwie główną i najważniejszą grupą, której opinia jest 

uwzględniana przy modyfikacji udostępnianych publicznie treści. Niemniej jednak przed 
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działaniami usprawniającymi funkcjonowanie głównie strony internetowej prowadzone są 
badania-ankiety wśród pracowników na temat jej funkcjonalności i kwestii, które mogłyby 
podjęte, aby dostęp do informacji był satysfakcjonujący dla każdej ze stron. Ostatnie z nich 
pozwoliły zebrać dane od różnych grup odbiorców na temat konieczności zmian, jakie wg 
nich należałoby wprowadzić na stronie internetowej, gdyż w ostatnim roku dokonano wiele 
zmian jej wizerunku na bardziej czytelny, przejrzysty i zrozumiały dla jej użytkowników. 

Dodatkowo, o czym była mowa powyżej, w Uczelni wprowadzono zasady aktualizacji 
treści na stronie internetowej, które precyzują dokładnie, kto i za aktualizację jakiej jej części 
(zakładki) odpowiada. Dzięki temu osoby funkcyjne odpowiadające za poszczególne 
elementy procesu kształcenia i funkcjonowania Uczelni są jednocześnie odpowiedzialne za 
analogiczne zakładki na stronie internetowej. Pozwala to na merytoryczny nadzór nad 
treściami zamieszczanymi na stronie internetowej. 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

 

 

10.1 Sposoby sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego 
nad kierunkiem studiów, kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób 
odpowiedzialnych za kierunek, w tym kompetencje i zakres odpowiedzialności w zakresie 
ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku. 

 

 

Zgodnie z głównymi założeniami polityki jakości Akademii Polonijnej w Częstochowie 

przedstawiony program studiów jest stale zatwierdzany, monitorowany oraz okresowo 

przeglądany. Oferta edukacyjna jest stale doskonalona i dostosowywana do oczekiwań 
studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy. W pracach nad koncepcją kształcenia i 
programem studiów wykorzystywany jest także system gromadzenia i analizowania 
informacji pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Uczelni, którym 
koordynuje prorektor. Podstawowymi komórkami odpowiedzialnymi za sprawowanie 

nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem studiów, w 

tym w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku są na poziomie 
Uczelni: Uczelniany Zespół Jakości Kształcenia, a na poziomie Wydziału: Wydziałowy 
Zespół Jakości Kształcenia. Osobami odpowiedzialnymi (nadzorującymi) w powyższych 
zakresach są, a na poziomie Uczelni: prorektor, na poziomie Wydziału: dziekan.  

Wymienione komórki i osoby podejmują działania związane z systemem jakości 
kształcenia i polityką jakości m. in. poprzez regularny nadzór nad prowadzoną działalnością, 
cykliczne spotkania, narady metodyczne; posiedzenia.  

Senat Uczelni podejmuje uchwały w sprawie uruchomienia kształcenia na nowych 
kierunkach studiów oraz odpowiada za określanie opisu efektów uczenia się, natomiast Rada 
Wydziału opiniuje je.  

Do zadań Uczelnianego Zespółu Jakości Kształcenia należy m. in.: współudział w 
tworzeniu regulaminów, instrukcji, zarządzeń oraz innych dokumentów rektora; 
opracowywanie wniosków w sprawie nowych kierunków studiów i specjalności kształcenia 
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oraz aktualizacja treści już istniejących programów studiów, adekwatnie do rozwoju nauki i 
wiedzy oraz wyzwań rynku pracy; koordynowanie spraw dotyczących treści merytorycznych 
programów studiów, koordynowanie planowania zajęć dydaktycznych, w tym organizacji i 
treści praktyk studenckich oraz nadzorowanie organizacyjnego zabezpieczenia ich realizacji; 
prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jakością kształcenia, a szczególnie z zakresu: 
audytu wewnętrznego i ewaluacji procesu kształcenia; organizowanie procesu 
dokumentowania realizacji i wyników kształcenia; przygotowywanie dokumentów 
ukończenia studiów, studiów podyplomowych i kursów oraz prowadzenie ksiąg wydanych 
dyplomów i świadectw; koordynowanie działalności badawczo-wdrożeniowej; wspieranie 
organizacyjne działań związanych z jakością kształcenia, a w tym z podwyższaniem 
kwalifikacji zawodowych i naukowych nauczycieli akademickich, prowadzenie doradztwa 

zawodowego, personalnego, poradnictwa indywidualnego i grupowego dla studentów i 

absolwentów Uczelni oraz organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i treningów ze 
studentami z zakresu umiejętności interpersonalnych w różnych sytuacjach zawodowych; 
prowadzenie działalności bibliotecznej i naukowo-informacyjnej, prowadzenie działalności 
wydawniczej zgodnie z potrzebami Uczelni. 

Z kolei Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję opiniującą i doradczą, 
tj. m. in.: dokonuje podsumowania jakości kształcenia na Wydziale, analizuje wyniki oceny 
jakości kształcenia na Wydziale oraz ustala propozycje zmian i poprawy negatywnych stron 

wskazanych w ocenie, przedstawia propozycje dotyczące zmian i poprawy jakości kształcenia 
na Wydziale, wnosi wnioski dotyczące zmian w programach studiów oraz w procesie 
kształcenia, opiniuje zgłaszane przez nauczycieli akademickich oraz studentów propozycje 
zmian dot. jakości kształcenia na Wydziale, wspiera Radę Wydziału w podejmowaniu działań 
dotyczących poprawy jakości kształcenia. 

W procesie kształtowania koncepcji kształcenia i programów studiów pod względem 
merytorycznym biorą udział interesariusze wewnętrzni, będący pracownikami Uczelni i 
specjalistami w dziedzinach związanych z ocenianym kierunkiem studiów oraz 
przedstawiciele samorządu studenckiego, a także interesariusze zewnętrzni, którzy m. in. są 
członkami Rady Partnerów Społeczno-Gospodarczych AP, będącej kolegialnym organem 
doradczym dziekana Wydziału w zakresie jakości kształcenia praktycznego studentów. 

Opracowując programy studiów, bierze się pod uwagę także opinie osób z zewnątrz 
Uczelni, z którymi posiada ona podpisane porozumienia o przyjmowaniu studentów na 

praktyki zawodowe i którzy znają aktualne potrzeby rynku pracy. Ponadto Uczelnia 
monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i 

programów studiów do potrzeb rynku pracy. 

10.2 Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów. 
 
Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów są jednym z 
elementów polityki jakości kształcenia, a tym samym i Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 
Jakości Kształcenia. Skupiają się one wokół następujących wytycznych: 
 dostosowanie do aktualnych przepisów prawa wynikających z właściwych ustaw i 

rozporządzeń ministerialnych; 
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 funkcjonowanie jednostek odpowiedzialnych za nadzorowanie i koordynowanie tego 

procesu, tj. prorektora i Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na poziomie 
uczelnianym oraz dziekana na poziomie Wydziału; 

 funkcjonowanie jednostek odpowiedzialnych za określanie opisu efektów kształcenia 
oraz uchwalanie programu kształcenia (Senat Uczelni);  

 bieżące i stałe monitorowanie realizacji programu kształcenia, które jest podstawą 
tworzenia propozycji jego zmian; 

 uwzględnianie sugestii interesariuszy wewnętrznych (np. studentów, pracowników 
administracyjnych, pracowników będących specjalistami w danej dyscyplinie) i 
zewnętrznych (np. pracodawców, praktyków) oraz wyników monitoringu karier 
zawodowych absolwentów i trendów na współczesnym rynku pracy. 

Stałe monitorowanie programu studiów jest realizowane poprzez analizę dokumentacji 
programu studiów oraz jego realizację z uwzględnieniem takich elementów, jak np.: forma 
studiów, liczba semestrów i liczba punktów ECTS, moduły zajęć, sposoby weryfikowania i 
osiągania efektów uczenia się; wymiar, zasady i forma praktyk zawodowych; zajęcia do 

wyboru, efekty kształcenia, plany studiów (np. właściwy układ przedmiotów, 
przyporządkowanie punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów, przyporządkowanie 
przedmiotów do odpowiednich semestrów).  

Uczelnia szczególną wagę przykłada do współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi, biorąc pod uwagę ich zdanie w zakresie doskonalenia treści programów 
studiów i optymalizacji efektów kształcenia. Umożliwia to skoordynowanie procesów 
projektowania i dostosowywania programów studiów na poszczególnych rodzajach studiów 

do potrzeb studentów i rynku pracy.  

Warto dodać, że przedstawiciele samorządu studenckiego Uczelni na spotkaniach z 
władzami Uczelni i Wydziału oraz na posiedzeniach Senatu mają możliwość wskazania 
wadliwie funkcjonujących elementów struktury organizacyjnej oraz nieprawidłowości 
związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą, w tym z programem studiów. 
Podczas tych spotkań lub posiedzeń prezentowane i proponowane są wówczas również 
działania naprawcze. Uczelnia przyjęła taką możliwość, gdyż prezentuje w tym zakresie dużą 
otwartość na wszelkie uwagi i propozycje różnych grup interesariuszy. 
 

10.3 Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu 
studiów na ocenianym kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych 
procesach. 

 
Monitorowanie i przegląd programu studiów odbywa się w sposób systematyczny – na 

bieżąco (np. poprzez zbieranie propozycji i uwag czy też obserwację i analizę jego realizacji) 
oraz w trybie rocznym (kiedy na podstawie wcześniejszych uwag opracowuje się całościową 
propozycję programu studiów). Proces ten odbywa się kilkuetapowo: 
 zgłaszanie przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uwag, sugestii i 

propozycji zmian do Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (np. poprzez Radę 

Partnerów Społeczno-Gospodarczych, samorząd studencki, wyniki monitoringu karier 
zawodowych absolwentów, narady metodyczne, Radę Wydziału);\ 
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 przygotowanie propozycji programu studiów przez Uczelniany Zespół ds. Jakości 
Kształcenia na podstawie uzyskanych uwag, sugestii i propozycji; 

 przedstawienie propozycji właściwemu prorektorowi, który kieruje go do określenia 
przez Senat Uczelni (efekty kształcenia) i uchwalenia przez Senat Uczelni (całość 
programu kształcenia); 

 dyskusja i określenie opisu efektów uczenia się przez Senat Uczelni, 
 dyskusja i uchwalenie programu studiów przez Senat Uczelni. 

Źródła informacji dotyczących programu studiów i zapewnienia jakości kształcenia w 
ramach procesu kształcenia znajdują się w zasadach określone są w poszczególnych 
zarządzeniach rektora dotyczących polityki oraz jakości kształcenia, które odzwierciedlają 
szczegółowo bieżące monitorowanie oraz okresowy przegląd programu studiów w 
wyróżnionych jego aspektach, gdyż m. in. powołują i określają kompetencje i uprawnienia 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie monitoringu programów studiów, 
określają procedury związane z wprowadzaniem zmian w wyniku zgłaszanych uwag, sugestii, 
wprowadzają procedury weryfikujące wdrażanie zmian i nadzór nad ich realizacją, określają 
osoby kompetentne i odpowiedzialne w zakresie przeglądu, monitoringu, zgłaszania uwag, 
jak i opracowywania działań naprawczych oraz zmian w regulacjach i dokumentach. Są to m. 
in. właściwy prorektor, prodziekan ds. dydaktyki, Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. 
Jakości Kształcenia, Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, 

przedstawiciele samorządu studenckiego, przedstawiciele Rady Partnerów Społeczno-

Gospodarczych AP. 

Strukturalnie obszary i wektory działań w zakresie monitoringu programów studiów 
prezentują się w następujący sposób: na poziomie Wydziału - w trakcie posiedzeń 
Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Rady Partnerów Społeczno-Gospodarczych 

AP, narad metodycznych, indywidualnych spotkań z dziekanem, prodziekanem ds. dydaktyki 

zgłaszane są sugestie, uwagi, propozycje zmian, działań naprawczych. Uwagi te 
przekazywane są do Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Uczelniany Zespół ds. 
Jakości Kształcenia opracowuje zbiorcze zestawienie uwag i analiz wraz z propozycją zmian, 
które zostają przedłożone właściwemu prorektorowi, który przygotowuje, w postaci 
projektów zarządzeń, określone procedury implementacji opracowanych wcześniej propozycji 
zmian czy działań naprawczych i przekazuje je rektorowi. Wprowadzone zarządzenia za 
pośrednictwem zintegrowanego elektronicznego systemu komunikacji trafiają do osób 
odpowiedzialnych, wyznaczonych do realizacji postanowień danego zarządzenia. Nadzór nad 
implementacją zarządzeń dot. jakości na poziomie Uczelni pełni właściwy prorektor, a na 
poziomie Wydziału Dziekan.  

 

10.4 Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, 
z uwzględnieniem poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz 
przydatności efektów uczenia się na rynku pracy lub w dalszej edukacji, jak też 
wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów. 
 

Weryfikacja osiągania zamierzonych efektów uczenia się obejmuje następujące rodzaje 
i formy zajęć: zajęcia w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem (wykłady oraz 
ćwiczenia) oraz zajęcia bez bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze studentem. Po 
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zakończeniu danego roku akademickiego analiza osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia 
się jest jednym z głównych zagadnień poruszanych na Radzie Wydziału. 

Procedury (metody) weryfikacji osiągania zamierzonych efektów uczenia się przez 
studentów dotyczą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, form i warunków dopuszczenia do 
egzaminu lub zaliczenia, studenckich praktyk zawodowych oraz egzaminu dyplomowego. 

Procedura dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów obejmuje określenie w 
sylabusie do każdego przedmiotu szczegółowych warunków i sposobów weryfikacji 
osiągania zamierzonych efektów kształcenia przez studenta, poprzez wskazanie: 
 poszczególnych składowych oceny końcowej (etapów realizacji zamierzonych 

efektów kształcenia); 
 formy przeprowadzania zaliczeń i egzaminów (ustna lub pisemna); 
 nakładu pracy przeciętnego studenta potrzebnego do osiągnięcia założonych efektów 

uczenia się; 
 zakresu materiału koniecznego do opanowania na poszczególne oceny. 

W systemie oceny prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych stosuje się 
następujące metody weryfikacji efektów uczenia się: 
 metody weryfikacji wiedzy: kolokwia, egzaminy/zaliczenie pisemne, 

egzaminy/zaliczenie ustne, testy pisemne, przygotowanie prezentacji multimedialnej, 

wypracowania pisemnego itp.; 

 metody weryfikacji umiejętności: projekt, ćwiczenia, prezentacja ustna, 
przygotowanie prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie zadań, dyskusje i debaty, 

rzadziej egzamin pisemny lub ustny; 

 metody weryfikacji kompetencji społecznych: obecność na zajęciach, dyskusje i 
debaty, prezentowane postawy. 

Do składowych ocen uzyskiwanych w trakcie zaliczeń i egzaminów można zaliczyć: 
 w odniesieniu do przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną: obecność na 

zajęciach, aktywność, rozliczenie się studenta z materiału realizowanego w ramach 
zajęć bez bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny 
z zaliczenia kończącego przedmiot itp.; 

 w odniesieniu do przedmiotów kończących się egzaminem: uzyskanie pozytywnej 
oceny z części ćwiczeniowej realizowanego przedmiotu, obecność na zajęciach, 
rozliczenie się studenta z materiału realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego 
udziału nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu itp. 

Z kolei w odniesieniu do realizowanych praktyk zawodowych należy podkreślić, iż są 
one integralnym elementem procesu kształcenia. Zaliczenie praktyki dokonywane jest na 
podstawie dziennika praktyk, sprawozdania z praktyki, potwierdzonego przez kierownika 

jednostki organizacyjnej, w której student odbywał praktykę lub wyznaczonego do opieki nad 
studentem pracownika tej jednostki, multimedialnej prezentacji PowerPoint. Zaliczenia 

praktyki dokonuje Koordynator praktyk  zawodowych poprzez odpowiedni wpis do 

informatycznego systemu obsługi studiów. Student po zakończeniu praktyki przystępuje do 
obrony praktyk przed komisją składającą się z minimum jednego egzaminatora, Koordynatora 
praktyk zawodowych, recenzenta sprawozdania oraz przedstawiciela instytucji, w której 

zrealizowano praktyki lub interesariusza zewnętrznego. Obrona ma charakter otwarty. 
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Powinni w niej uczestniczyć pozostali praktykanci danego kierunku, nie posiadający prawa 
do zadawania pytań. 

Weryfikacją, a dalej dokumentowaniem efektów uczenia się w zakresie kompetencji 
społecznych, jest także ocena działań i postaw studenta w trakcie odbywanej praktyki 
zawodowej. Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad całością spraw związanych z 
praktykami zawodowymi studentów Wydziału sprawuje dziekan poprzez opiekuna ds. 
praktyk studenckich, którego zadaniem jest m. in. nadzorowanie i koordynowanie przebiegu 

praktyk zawodowych oraz ostateczne zaliczenie praktyk po weryfikacji treści dokumentacji 
praktyk zawodowych oraz potwierdzeniu przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy 
osiągnięcia przez studenta wszystkich zakładanych efektów uczenia się. Weryfikacja efektów 
uzyskanych w wyniku odbycia praktyk zawodowych odbywa się także poprzez regularnie 
przeprowadzane kontrole praktyk. 

Szczególną rolę w weryfikacji i dokumentowaniu efektów uczenia się pełni egzamin 
dyplomowy. Szczegółowe zasady dotyczące procesu dyplomowania określają Regulamin 
studiów oraz Procedura dyplomowania. Student przygotowuje pracę dyplomową pod 

kierunkiem promotora. Temat pracy dyplomowej ustalają wspólnie promotor ze studentem, 
uwzględniając kierunek/specjalność studiów oraz zainteresowania naukowe studenta oraz i 
promotora. Tematy prac dyplomowych zatwierdza dziekan. Student jest obowiązany do 

złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie w terminie określonym w kalendarzu akademickim 
na dany rok akademicki. Warunkiem jej przyjęcia jest zdanie egzaminów oraz zaliczenie 
wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów.  

Procedura dyplomowania składa się z 7 etapów: 
1. Wniosek o wszczęcie postepowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.  
2. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej pracy dyplomowej. 
3. Badanie antyplagiatowe. 

4. Ocena pracy dyplomowej. 

5. Uzupełnienie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu 
zawodowego. 

6. Decyzje Dziekana o dopuszczeniu do: 

1) obrony praktyk zawodowych;  

2) obrony pracy dyplomowej; 

3) egzaminu dyplomowego. 

7. Nadanie tytułu zawodowego 

 

Po wypełnieniu wymogów określonych w Regulaminie Studiów Dziekan wyznacza 

termin obrony praktyk zawodowych, obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 

Wynik studiów jest obliczany na podstawie:  

A - średniej z ocen z przebiegu studiów, 
B - oceny z komisyjnej obrony praktyki zawodowej, 

C - oceny pracy dyplomowej lub oceny sprawozdania z praktyki zawodowej (w 

przypadku studiów pierwszego stopnia),  

D - oceny egzaminu dyplomowego. 

Ostateczny wynik studiów obliczany jest według wzoru:                
Ocena = 0,25 x A + 0,25 x B + 0,25 x C + 0,25 x D 
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W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, zgodnie z 
zasadą: 

Ocena obliczeniowa  Ostateczny wynik studiów 
do 3,40 3,0 (dostateczny) 
od 3,41 do 3,80 3,5 (dość dobry) 
od 3,81 do 4,20 4,0 (dobry) 
od 4,21 do 4,60 4,5 (ponad dobry) 
powyżej 4,60 5,0 (bardzo dobry) 

 
 

 

Na Wydziale cześć zajęć (wskazana w planach studiów) odbywa się bez 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. W tym rodzaju zajęć mogą 
być wykorzystywane m. in. następujące metody (formy) oceniania i weryfikowania efektów 

uczenia się: projekt, badania literaturowe, pakiety edukacyjne (w tym samokształcenie 
kierowane, przygotowanie do gier dydaktycznych (decyzyjnych), wolontariat, a także 
kształcenie zdalne (e-learning).  

Weryfikację potwierdzania efektów uczenia się dotyczących zajęć bez bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich i studentów przeprowadza prowadzący przedmiot według 
zasad określonych w sylabusie.  

W przypadku zajęć realizowanych na platformie e-learningowej podstawę dokumentacji 
efektów uczenia się stanowią zadania studentów wykonane i umieszczone na platformie e-

learningowej Moodle lub też opracowania pisemne, projekty wykonane na podstawie i z 
pomocą materiałów zamieszczonych na platformie. 

Oceny uzyskane w wyniku przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów zostają wpisane 
przez nauczyciela do protokołu końcowego zaliczenia przedmiotu/systemu APR. 

 

Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen: 

LICZBA 
20/20 

 

LITERA PROCENT CYFRA SŁOWNIE SKRÓT OPIS 

18 - 20 A 91-100% 5,0 
Bardzo dobry 

Excellent 
bdb 

Doskonała znajomość tematu. Wyniki znacznie 
powyżej średniego standardu z niewielkimi błędami. 
Wyjątkowe zaangażowanie naukowe.  
Excellent knowledge of the subject. Results above 

average standard with some minor errors. Exceptional 

academic commitment. 

16 - 17 B 
 

81-90% 
4,5 

Ponad dobry  

Very good 
pdb 

Doskonała znajomość tematu. Średnie zaangażowanie 
naukowe.  

Excellent knowledge of the subject. Average academic 

commitment. 

14 - 15 C 
 

71-80% 
4,0 

Dobry 

Good 
db 

Dobra znajomość tematu. Praca generalnie solidna, 

z kilkoma znaczącymi błędami.  
Good knowledge of the subject. Sufficient academic 

work with a number of significant errors. 

12 - 13 D 
 

61-70% 
3,5 

Dość dobry 

Satisfactory 
ddb 

Zadowalająca znajomość tematu. Praca do przyjęcia, 

lecz ze znacznymi błędami i brakami.. 
Satisfactory knowledge of the subject. Acceptable 

academic work with a number of significant errors. 
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10 - 11 E 50-60% 3,0 
Dostateczny 

Pass 
dst 

Wystarczająca znajomość tematu. Praca i wyniki 
spełniają minimalne kryteria.  

Pass able knowledge of the subject. Academic work 

and results sustaining minimal criteria.. 

9 F 49- -% 2,0 
Niedostateczny 

Fail 
ndst 

Brak wiedzy w danym zakresie. Konieczność 
uzupełnienia wiedzy. Punkty będzie można przyznać 
po uzupełnieniu braków. 
The lack of knowledge in a given field. Points will be 

granted after completing deficiencies. 

 

 

 

Szczegółowe zasady zaliczania przedmiotów i roku studiów określa Regulamin 
studiów.  

Osobami odpowiedzialnymi za właściwy przebieg procedury dotyczącej weryfikacji 

osiąganych przez studentów efektów uczenia się są: właściwy prorektor w odniesieniu do 
nadzoru nad jej realizacją oraz prodziekan ds. dydaktyki, pracownicy administracyjni i 

nauczyciele Wydziału. 
Każdy nauczyciel jest oceniany pod względem efektywności kształcenia na podstawie 

sprawozdania dotyczącego ocen wystawianych studentom z poszczególnych przedmiotów w 
terminach zasadniczych oraz poprawkowych sesji egzaminacyjnych. Jest ono przedmiotem 

analizy dziekana Wydziału, który po zakończonym semestrze przeprowadza rozmowy z 

nauczycielami osiągającymi zbyt niską efektywność kształcenia w celu wskazania im 
istniejących problemów i rozwiązań w tym zakresie. 

Osiągnięcie wysokiej efektywności kształcenia przez danego nauczyciela jest jednym z 
czynników branych pod uwagę podczas wskazywania nauczycieli do wyróżnień za 
działalność dydaktyczną. 

Na zakończenie każdego roku akademickiego założone do osiągnięcia efekty uczenia 
się są przedmiotem analizy na Radzie Wydziału z udziałem nauczycieli akademickich. 
Wówczas ocenia się stopień ich realizacji i podejmuje decyzje o ewentualnym podjęciu 
działań doskonalących. 

Ocena przydatności efektów uczenia się na rynku pracy dokonywana jest m. in. poprzez 

analizy monitoringu losów absolwentów. Zgodnie z procedurą realizowania monitoringu 

karier, określoną zarządzeniem rektora, raport z badania, przygotowywany do dnia 15 
listopada każdego roku, jest przekazywany do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 
Kształcenia. Do zadań WZJK należy sporządzanie i przedstawianie rektorowi do dnia 15 

lutego każdego roku protokołu zawierającego rekomendacje do monitoringu, pod kątem 
doskonalenia procesu kształcenia w Uczelni i dostosowywania go do aktualnych potrzeb 
rynku pracy. 

Poniższy opis informacji z wykorzystania wyników monitoringu losów zawodowych 

absolwentów dotyczy rekomendacji do wyników monitoringu karier wniosków wysuniętych z 
badania losów zawodowych absolwentów kierunku administracja oraz propozycji działań 
doskonalących wprowadzonych w Akademii Polonijnej za rok akademicki 2018/2019. 

Przykładowe rekomendacje z monitoringu losów zawodowych absolwentów 
przedstawiają się następująco: 



107 

 rozwijanie umiejętności dotyczących szukania pracy, tworzenia profesjonalnych 
dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej oraz 

wzbogacanie wiedzy dotyczącej trendów na rynku pracy i oczekiwań pracodawców; 
 rozwijanie umiejętności społecznych studentów, w oparciu o warsztaty rozwojowe 

oraz realizowane przedmioty kształcenia; 
 budowanie oferty szkoleń i kursów specjalistycznych, spójnych z kierunkami studiów, 

umożliwiających zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, cenionych na rynku pracy; 
 utrzymywanie aktywnej działalności Akademickiego Biura Karier w kwestii 

zamieszczania i udostępniania ofert pracy, staży czy praktyk (adekwatnych do 
kierunków studiów prowadzonych w Uczelni) na stronie internetowej Uczelni. 

W odpowiedzi na zaproponowane rekomendacje w Uczelni realizowane są działania 
doskonalące, szczegółowo opisane poniżej, a których część także obejmuje studentów 
kierunku administracja. 

Przykłady działań dotyczących rozwijania umiejętności w zakresie szukania pracy, 
tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy 

kwalifikacyjnej oraz wzbogacania wiedzy dotyczącej trendów na rynku pracy oraz oczekiwań 
pracodawców to np. konsultacje z doradztwa zawodowego. Akademickie Biuro Karier oferuje 

studentom i absolwentom kierunku administracja bezpłatne indywidualne konsultacje 

zawodowe. Konsultacje prowadzone są przez psychologa – doradcę zawodowego. Obejmują 
wsparcie m. in. w zakresie: 

 szukania pracy, praktyk i staży; 
 zmiany pracy; 

 przygotowania i korekty profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych; 

 przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej; 

 planowania kariery zawodowej; 

 coachingu kariery; 

 badania predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego; 
 wyboru kursów, warsztatów i szkoleń; 
 wyboru dalszej ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego; 
 wyboru szkoły wyższej; 
 efektywnego uczenia się. 

W aspekcie doradztwa zawodowego Akademia intensywnie współpracuje z 
interesariuszami zewnętrznymi. Oni regularnie odwiedzają Uczelnię, prowadząc dla 
studentów warsztaty albo indywidualne konsultacje. Studenci regularnie uczestniczą też w 
targach pracy organizowanych na terenie województwa śląskiego.  

 

10.5 Zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i 
interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów. 

 
Uczelnia przyjęła procedury projektowania efektów uczenia się i ich zmian, które 

jednocześnie określają zakres i formy udziału interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów 
oraz interesariuszy zewnętrznych w tym procesie. Ich zakres określają kompetencje 
poszczególnych organów dla zapewnienia jakości kształcenia. Zgodnie z przyjętymi 
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procedurami w prace nad koncepcją i programami kształcenia na poszczególnych kierunkach 

zaangażowane są zespoły reprezentowane m. in. przez: Radę Partnerów Społeczno-

Gospodarczych, opiekunów kierunków, specjalistów z danej dziedziny, nauczycieli 

akademickich, studentów i absolwentów. Siatkę programową oraz efekty uczenia się 
opracowują zespoły dydaktyczne pod kierownictwem Przewodniczącego Uczelnianego 
Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz właściwego prorektora. System tworzenia, 
zatwierdzania, monitorowania oraz okresowe zmiany programów studiów pozwala na 

udoskonalanie efektów uczenia się poprzez włączanie interesariuszy zewnętrznych, w 
szczególności pracodawców, w proces opiniowania i propozycji zmian programów.  

Przed ostatecznym uchwaleniem, programy studiów zawsze są opiniowane przez 
interesariuszy zewnętrznych i studentów. Dziekan i prodziekan ds. dydaktyki dbają o 
zapewnienie praktycznego modelu prowadzonych studiów oraz odpowiadają za kadrę 
praktyków przyporządkowanych do określonych zajęć dydaktycznych przygotowujących 
studentów do wykonywania przyszłej pracy.  

W Radzie Wydziału oraz Wydziałowym Zespole ds. Jakości Kształcenia są 
przedstawiciele Rady Partnerów Społeczno-Gospodarczych. Jedną z najważniejszych form 
udziału interesariuszy zewnętrznych w tworzeniu programów studiów jest ich uczestniczenie 
w kształceniu, m. in. poprzez przyjmowanie studentów na praktyki.  

Monitorowanie praktyk pozwala na pozyskanie istotnych informacji od pracodawców, 

w szczególności o efektach uczenia się nabytych w Uczelni, a sprawdzonych u pracodawcy, 
co przekłada się na zapotrzebowanie na nowe efekty uczenia się.  

Poszczególne zespoły analizują pozyskane dane i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, 
wdrażana jest procedura naprawcza. Jako istotny element zmian w programach studiów 
przyjmuje się uwagi przedstawicieli samorządu studenckiego, którzy są członkami Rady 
Wydziału. Studenci kierunku administracja wraz z interesariuszami zewnętrznymi 
wnioskowali o pozyskanie środków unijnych na nowoczesne narzędzia informatyzacji 

procesu kształcenia Akademii Polonijnej. Takie działanie podjęto, składając projekt nr 
POWR.03.05.00-00-ZR62/18 pt. „Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w 

Częstochowie”. Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia wyższego oraz 
efektywność zarządzania uczelnią i zarządzania informacją w Akademii Polonijnej w 

Częstochowie oraz zwiększenie szans studentów uczelni na rynku pracy.  
Dla doskonalenia programów kształcenia powołano Radę Partnerów Społeczno-

Gospodarczych, która bierze również udział w systemie zapewnienia jakości kształcenia, w 
której skład wchodzą przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych. Rada opiera się na 
działaniach poszczególnych jej przedstawicieli, których zadaniem jest m. in.: opiniowanie 
programów studiów oraz proponowanie w nich zmian, proponowanie praktycznych form 

kształcenia, dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy, proponowanie 

nowych specjalności. Spotkania Rady Partnerów Społeczno-Gospodarczych odbywają się 
minimum raz w roku i są protokołowane. Protokoły stanowią podstawę do wprowadzania 
zmian i na poziomie Uczelni analizowane są przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, 
który zbierając wszystkie propozycje zgłaszane przez różne grupy interesariuszy, przekazuje 
je do właściwego prorektora.  
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10.6 Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i 
sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym 
kierunku. 

 
Kierunek administracja podlegał ocenie przeprowadzanej przez Polską Komisję 

Akredytacyjną w 2014 r. Uczelnia, każdorazowo wprowadzała zmiany w procesie kształcenia 

na kierunku studiów administracja, jak i na innych kierunkach w wyniku nie tylko zmian 

prawnych, ale też akredytacji przeprowadzanych przez Zespoły Oceniające Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej czy też opinii dotyczących wniosków o nadanie uprawnień Akademii 
Polonijnej w Częstochowie w zakresie kształcenia na nowych kierunkach w Uczelni. 
 

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 
szczegółowych kryteriów oceny programowej 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

nn
ik

i w
ew

nę
trz

ne
 

Mocne strony 
należy wskazać nie więcej niż pięć 

najważniejszych atutów kształcenia na 
ocenianym kierunku studiów 

 

1) unikatowe specjalności; tworzenie 
aktualnych względem zapotrzebowania 
specjalności, z uwagi na stale 

rozwijający się rynek pracy; 
2) doświadczona kadra dydaktyczna z 

zakresu administracji, a wśród niej 
duża część praktyków, realizujących 
nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także 
różnorodne i interesujące pod 
względem tematyki szkolenia dla 
studentów; 

3) ukierunkowanie praktyczne kierunku 

poparte między innymi dużą liczbą 
zajęć praktycznych czy też, w ramach 
podpisywanych porozumień o praktyki, 
zwiększaniem z roku na rok liczby 
miejsc praktyk studenckich; 

4) elastyczność Uczelni związana z 
możliwością dostosowania się do 
potrzeb studentów (np. możliwość 
realizacji dwóch specjalności 

Słabe strony 
należy wskazać nie więcej niż 

pięćnajpoważniejszychograniczeń 
utrudniających realizację procesu 

kształcenia i osiąganie przez studentów 
zakładanych efektów uczenia się 

 

1) nie wystarczająco wysoki stopień 
mobilności studentów w ramach 

programu Erasmus+ pomimo 

stwarzania takiej możliwości przez 
Uczelnię; 

2) niewystarczająco wysoki stopień 
informatyzacji procesu zarządzania 
uczelnią 
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jednocześnie itp.), a w tym także 
indywidualne podejście do studenta (w 
przypadku zaistnienia problemów 

związanych ze studiowaniem oraz 
prywatnych); 

5) włączanie się w działalność 
popularyzatorską nauki 

C
zy

nn
ik

i z
ew

nę
trz

ne
 

Szanse 
należy wskazać nie więcej niż pięć 

najważniejszych zjawisk i tendencji 
występującychw otoczeniu uczelni, które 

mogąstanowić impuls do rozwoju kierunku 

studiów 

1) kierunek przyszłościowy, stwarzający 
duże szanse na znalezienie pracy w 
zawodzie; 

2) społeczna tendencja do zainteresowania 
tematyką administracji; 

3) utrzymujący się trend społeczny do 
ciągłego zdobywania wiedzy i 
umiejętności – np. chęć zdobycia 
wykształcenia wyższego; 

4) usytuowanie w dużym mieście 

Zagrożenia 
należy wskazać nie więcej niż pięć 

czynników zewnętrznych, które utrudniają 
rozwójkierunku studiów i osiąganie przez 

studentów zakładanych efektów uczenia się 

 

1) niż demograficzny, 
2) ograniczone wsparcie w finansowaniu 

kształcenia przez Państwo, 

3) brak ustabilizowanej sytuacji prawnej 

finansowania praktyk studenckich 

przez instytucję, w których odbywają 
praktyki; 

4) bariery natury ekonomicznej - prywatna 

Uczelnia. 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku4 
 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 
akademicki 

I stopnia 

I 0 0 10 16 

II 0 0 11 18 

III 0 0 18 8 

IV - - - - 

II stopnia 
I - - - - 

II - - - - 

jednolite studia 

magisterskie 

I - - - - 

II - - - - 

III - - - - 

IV - - - - 

V - - - - 

VI - - - - 

Razem: 0 0 39 42 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny 
 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

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  

I stopnia 

2018 0 0 8 7 

2017 0 0 15 25 

2016 0 0 9 10 

II stopnia 

... - - - - 

... - - - - 

... - - - - 

jednolite studia ... - - - - 

                                                 
4
 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów 

(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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magisterskie ... - - - - 

... - - - - 

Razem: 0 0 33 30 

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)5. 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

6 semestrów 

180 ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 

2549 (studia 

niestacjonarne) 

1853 (studia 

niestacjonarne) 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia 

149 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 
umiejętności praktyczne 

95 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

11 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 54 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  20 ECTS  

Wymiar praktyk zawodowych  520 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
60 godzin 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
stacjonarnych. Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 
niestacjonarnych. Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1. 2549/10 

 

 

2.1853/10 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie. 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne6 

 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 

zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Logika prawnicza Wykłady / ćwiczenia 
60 (ST) 

36 (NST) 
5 

Technologie 

informacyjne 
ćwiczenia 

30 (ST) 

18 (NST) 
2 

Prawo urzędnicze Wykłady / ćwiczenia 
30 (ST) 

18 (NST) 
3 

Postępowanie 
administracyjne i 

egzekucyjne w 

administracji 

Wykłady / ćwiczenia 
45 (ST) 

27 (NST) 
4 

Instytucje i źródła 
prawa Unii 

Europejskiej 

Wykłady / ćwiczenia 
60 (ST) 

36 (NST) 
4 

Prawo 

międzynarodowe 
prywatne 

Wykłady / ćwiczenia 
60 (ST) 

36 (NST) 
3 

Prawo cywilne Wykłady / ćwiczenia 
45 (ST) 

27 (NST) 
3 

Rynek pieniężny i 
kapitałowy /  

Public relations w 

administracji 

publicznej 

Wykłady / ćwiczenia 
45 (ST) 

27 (NST) 
5 

Rachunkowość 
MŚP /  

Kontrola 

administracji 

ćwiczenia 
45 (ST) 

27 (NST) 
4 

Wycena 

instrumentów 

finansowych 

Wykłady / ćwiczenia 
30 (ST) 

18 (NST) 
4 

Rachunek kosztów 

i rachunkowość 
zarządcza 

Wykłady / ćwiczenia 
45 (ST) 

27 (NST) 
4 

Formalne systemy 

rozliczeń z 
organami 

administracji 

Wykłady / ćwiczenia 
45 (ST) 

27 (NST) 
4 

Zarządzanie Wykłady / ćwiczenia 30 (ST) 4 

                                                 
6Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 
ocenie. 
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finansami 

przedsiębiorstwa  /  
Kierowanie w 

administracji 

publicznej 

18 (NST) 

Standardy 

Sprawozdawczości 
Finansowej /  

Biurotechnika 

Wykłady / ćwiczenia 
30 (ST) 

18 (NST) 
4 

Ubezpieczenia 

społeczne 
Wykłady / ćwiczenia 

30 (ST) 

18 (NST) 
4 

Postępowanie 
podatkowe 

ćwiczenia 
30 (ST) 

18 (NST) 
4 

Programy i 

fundusze 

strukturalne Unii 

Europejskiej 

Wykłady / ćwiczenia 
30 (ST) 

18 (NST) 
4 

Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe 520 20 

Przygotowanie 

raportu z praktyki 

zawodowej 

Seminarium / zajęcia 
bez udziału 
nauczyciela 

250 10 

Razem: 1460 (ST) 

1184 (NST) 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela7 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

- - - - 

Razem:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra 
inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych8 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 
zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 
wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

AL-002 Constitutional 

protection of rights of 

the person and citizen 

w/ćw II NST angielski 10 

AL-105 Institutions 

and sources of EU law  
w/ćw V 

NST angielski 
7 

AL-210 Programmes 

and structural funds of 

EU  

w/ćw VI 

NST angielski 

7 

AL-112 Labour law  w VI NST angielski 7 

AL-107 International 

private law  
w/ćw IV 

NST angielski 
11 

AL-005 International 

public law  
w/ćw III 

NST angielski 
11 

AL-010 Integrated 

environmental 

protection  

w/ćw IV 

NST angielski 

11 

AL-005 International 

public law  
w/ćw III 

NST angielski 
11 

HS-103 Sociology  w I NST angielski 10 

HS-106 Logics  w I NST angielski 10 

AL-004 Statistics  w/ćw I NST angielski 10 

HS-101 Philosophy w I NST angielski 10 

HS-102 Ethics  w I NST angielski 10 

AL-005 International 

public law  
w/ćw III 

NST angielski 
11 

 
 

                                                 
8
 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką 
informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 
elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 3-4 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 

1861). 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący wsemestrze roku 

akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 
wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac dyplomowych (jeśli 
dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo także nauczycieli 
akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia odpowiednio z podstaw opieki pielęgniarskiej lub 
podstaw opieki położniczej, sporządzoną wg następującego wzoru: 

Imię i nazwisko: 
Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy (w przypadku 

tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego: 
 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 

akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 
 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz dyscypliny/dyscyplin 

naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 znaków) oraz wykaz co najwyżej 
10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 
lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw 
ochronnych, zrealizowanych projektów badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia 
naukowe/artystyczne), ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego 
kierunku i prowadzonych na nim zajęć. 
 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 

najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz z 
wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów dydaktycznych, wdrożone innowacje 

dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę 
naukową/artystyczną, opieka nad beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku 
studiów/specjalności/ zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku 
obcym, w tym w uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
 

 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów i niezgodności 
wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium 
PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, którapoprzedziła bieżącą ocenę oraz 
przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, w których 

odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku,a takżeinformacja o bibliotece 
i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 
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7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany wg lat, z podziałem na poziomy oraz formy studiów; 
wykaz można przygotować wg. przykładowego wzoru: 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (jeśli dotyczy)9 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomo

wego 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomo

wego 

Ocena na 

dyplomie 

        
        
        

Studia stacjonarne drugiego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomo

wego 

Ocena na 

dyplomie 

        
        
        

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię 
i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomo

wego 

Ocena na 

dyplomie 

        
        
        

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomo

wego 

Ocena na 

dyplomie 

        
        
        

                                                 
9
 Należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich poziomów i form studiów na ocenianym kierunku z 

ostatnich dwóch lat poprzedzających rok, w którym przeprowadzana jest ocena. W przypadku, gdy łączna liczba 
absolwentów z ostatnich dwóch lat przekracza 100 – należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich 
poziomów i form studiów na ocenianym kierunku z ostatniego roku poprzedzającego rok, w którym 

przeprowadzana jest ocena. 
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Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/stopień 
naukowy, imię 

i nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomo

wego 

Ocena na 

dyplomie 

        
        
        

Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym 
dodatkowe wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z 
raportem samooceny 

1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty zrealizowaneprzez 

studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych(z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających 
wizytację). 

2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji egzaminacyjnych 

(z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 
3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół oceniający. 

4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli praktyki zawodowe są 
uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 

5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji programu 

studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, jeśli praktyki zawodowe 
są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku (w formie elektronicznej). 

6. Wykaz osiągnięć, których autorami/twórcami/realizatorami lub współautorami/ 
współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku z ostatnich 5 lat poprzedzających rok, 
w którym prowadzona jest wizytacja (w formie elektronicznej). 

7. Informacja  o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub 
naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry 
prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom, 

8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub inne instytucje 

krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w odpowiedzi na zaleceniatych instytucji 

(w formie elektronicznej). 
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Załącznik nr A  

do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej 

Profil praktyczny 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

Standard jakości kształcenia 1.1 

Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni, mieszczą się w dyscyplinie lub dyscyplinach, do 
których kierunek jest przyporządkowany, uwzględniają postęp w obszarach działalności 
zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku, oraz są zorientowane na potrzeby otoczenia społeczno-

gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy. 

Standard jakości kształcenia 1.2 

Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną lub dyscyplinami, do których jest 
przyporządkowany kierunek, opisują, w sposób trafny, specyficzny, realistyczny i pozwalający na stworzenie 
systemu weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osiągane przez studentów, a także 
odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz profilowi praktycznemu. 

Standard jakości kształcenia 1.2a 

Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których 
mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych 
w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 1.2b 

Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera 

lub magistra inżyniera zawierają pełny zakres efektów, 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 i 2245). 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu 
nauczania i uczenia się 

Standard jakości kształcenia 2.1 

Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają aktualną wiedzę i jej zastosowania 
z zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest przyporządkowany, normy i zasady, a także 
aktualny stan praktyki w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy 
właściwych dla kierunku. 

Standard jakości kształcenia 2.1a 

Treści programowe w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których 

mowa w art. 68 ust. 1 ustawy obejmują pełny zakres treści programowych zawartych w standardach kształcenia 
określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.2 
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Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba 
godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów ECTS, umożliwiają studentom 
osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 2.2a 

Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, liczba 
godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów ECTS w przypadku kierunków studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami 
i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie 
art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.3 

Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie nauczania 

i uczenia się oraz umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się, w tym w szczególności umożliwiają 
przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku. 

Standard jakości kształcenia 2.4 

Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 
środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów zapewniają 
prawidłową realizację praktyk oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w szczególności tych, które 
są związane z przygotowaniem zawodowym. 

Standard jakości kształcenia 2.4a 

Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 
środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów, w przypadku 
kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są 
zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach 

wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.5 

Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na nauczanie i 

uczenie się oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 2.5a 

Organizacja procesu nauczania i uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 
wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy jest zgodna z regułami i wymaganiami w 
zakresie sposobu organizacji kształcenia zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach 
wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie 
poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Standard jakości kształcenia 3.1 

Stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne i przejrzyste warunki przyjęcia kandydatów na studia, 
umożliwiające właściwy dobór kandydatów, zasady progresji studentów i zaliczania poszczególnych semestrów 
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i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i okresów uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych 
w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 
systemem studiów. 

Standard jakości kształcenia 3.2 

System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz rzetelną 
i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, a stosowane metody weryfikacji 
i oceny są zorientowane na studenta, umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnej o stopniu osiągnięcia efektów 
uczenia się oraz motywują studentów do aktywnego udziału w procesie nauczania i uczenia się, jak również 
pozwalają na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów uczenia się, w tym w szczególności opanowania 

umiejętności praktycznych i przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego 
rynku pracy właściwych dla kierunku. 

Standard jakości kształcenia 3.2a 

Metody weryfikacji efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania 
zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w 
standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 3.3 

Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk, prace dyplomowe, studenckie 

osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne związane z kierunkiem studiów, jak również udokumentowana 
pozycja absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja potwierdzają osiągnięcie efektów uczenia się.  

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz 
rozwój i doskonalenie kadry 

Standard jakości kształcenia 4.1 

Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 
zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia 
się. 

Standard jakości kształcenia 4.1a 

Kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia 
ze studentami w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa 
w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych 
w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 4.2 

Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, oparty 
o transparentne zasady i umożliwiający prawidłową realizację zajęć, uwzględnia systematyczną ocenę kadry 
prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną z udziałem studentów, której wyniki są wykorzystywane 
w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do ustawicznego rozwoju. 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz 
ich doskonalenie 

Standard jakości kształcenia 5.1 
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Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce 
dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne, a także infrastruktura innych podmiotów, 
w których odbywają się zajęcia są nowoczesne, umożliwiają prawidłową realizację zajęć i osiągnięcie przez 
studentów efektów uczenia się, w tym opanowanie umiejętności praktycznych i przygotowania do prowadzenia 

działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, jak również 
są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełny udział 
w kształceniu. 

Standard jakości kształcenia 5.1a 

Infrastruktura dydaktyczna uczelni, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia 
w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 
ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia określonych 
w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 5.2 

Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce 
dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, edukacyjne podlegają systematycznym przeglądom, w których 
uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Standard jakości kształcenia 6.1 

Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, w konstruowaniu 

programu studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu. 

Standard jakości kształcenia 6.2 

Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów i wpływ tego otoczenia na 
program i jego realizację podlegają systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki tych ocen są 
wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku 

Standard jakości kształcenia 7.1 

Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie z przyjętą 
koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy są przygotowani do nauczania, a studenci do uczenia się 
w językach obcych, wspierana jest międzynarodowa mobilność studentów i nauczycieli akademickich, a także 
tworzona jest oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje systematycznym podnoszeniem stopnia 
umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry. 

Standard jakości kształcenia 7.2 

Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki tych ocen 
są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i 
wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Standard jakości kształcenia 8.1 
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Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów 
uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi społecznemu i zawodowemu 
studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc w procesie uczenia się i 
osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach 
zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych wyników 
uczenia się, jak również zapewnia kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw 
studenckich. 

Standard jakości kształcenia 8.2 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega systematycznym przeglądom, w których uczestniczą 
studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych 
rezultatach 

Standard jakości kształcenia 9.1 

Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami różnych grup 
odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na kierunku oraz 
o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na studia i możliwościach dalszego kształcenia, a także 
o zatrudnieniu absolwentów. 

Standard jakości kształcenia 9.2 

Zakres przedmiotowy i jakość informacji o studiach podlegają systematycznym ocenom, w których uczestniczą 
studenci i inni odbiorcy informacji, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie 
programu studiów 

Standard jakości kształcenia 10.1 

Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu studiów oraz 
prowadzone są systematyczne oceny programu studiów oparte o wyniki analizy wiarygodnych danych 
i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów oraz zewnętrznych, mające na celu 
doskonalenie jakości kształcenia. 

Standard jakości kształcenia 10.2  

Jakość kształcenia na kierunku podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości kształcenia, których wyniki są 
publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu jakości. 
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