
Protokół z posiedzenia  
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

z dnia 26 czerwca 2017 r. 
 

Temat posiedzenia : 
Wzór: Wzór sprawozdania z realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz wzór wyników z 

ankietyzacji. 

 
Obecność na posiedzeniu komisji wg załączonej listy. 
 

Postanowienia: 
1. Jednolite sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia dla wszystkich wydziałów 

nie będzie zatwierdzane zarządzeniem.  
2. Za wypełnienie sprawozdanie odpowiada osoba odpowiedzialna za przedmiot.  
3. Wzór sprawozdania ma zostać wprowadzony do systemu XP Uczelni, zlecenie ma 

zostać przesłane do UCI. 
4. W celu zinterpretowania danych uzyskanych od nauczycieli po wypełnieniu 

sprawozdania z systemu będzie się generowała macierz sprawdzająca: 
 

EK/EP Efekty 
przedmiotowe 

Efekty 
przedmiotowe 

Efekty 
przedmiotowe 

Efekty kierunkowe % % % 
Efekty kierunkowe % % % 
Efekty kierunkowe % % % 

 
 

5. Niezbędne jest przygotowanie instrukcji wypełniania sprawozdania dla nauczycieli 
akademickich.  

6. Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia na danym wydziale powinno zawierać 
dane zbiorcze w formie macierzy oraz zestawienie zbiorcze, wzór dokumentu 
poniżej: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia w przedmiocie 
              

Kierunek informatyka          

Specjalność systemy komputerowe i oprogramowanie      
Stopień/forma 
studiów 

studia pierwszego stopnia/studia stacjonarne  
   

Rok akademicki 2016/2017           

Semestr 5            

              

Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu 
Punkty 
ECTS 

  

Modelowanie i symulacja systemów WI/I/S1/SKO/ 3   

              

Formy zajęć wykład laboratorium       

Forma zaliczenia egzamin ocena       

Liczba godzin w semestrze 30 15       

              

Odpowiedzialny za przedmiot:  dr inż. Piotr Piela       

              

Dane liczbowe o osiągnięciu efektów w przedmiocie:       

              

Liczba studentów, którzy osiągnęli efekty kształcenia w przedmiocie na ocenę: 
Symbole efektów  

dla kierunku 
studiów 

Symbole efektów  
w przedmiocie 

3 3.5 4 4.5 5 zal 

Liczba 
studentów, 

którzy 
osiągnęli 

efekty 
kształcenia 

Ogólna 
liczba 

studentów 
w 

przedmiocie 

Liczba studentów, 
którzy nie osiągnęli 
efektów kształcenia 

I_1A_U01 I_1A_B/09_W01 

I_1A_U06 I_1A_B/09_W01 

15 23 45 21 5 0 109 155 46 29.68% 



I_1A_U16   

              

Przyczyny nie osiągnięcia efektów w przedmiocie:        

              

 zbyt mały wkład pracy własnej studenta        

 brak wstępnej wiedzy, umiejętności i kompetencji      

 słaba aktywność studentów na zajęciach brak zainteresowania przedmiotem   

 niska frekwencja na zajęciach         

 
niekorzystanie z 
konsultacji          

 
niezainteresowanie przedmiotem / kierunkiem 
studiów      

 zróżnicowany poziom wiedzy studentów, co utrudnia dobór metod pracy    

 nieprzystępowanie do zaliczeń/egzaminów w wyznaczonych terminach    

 
zróżnicowane kompetencje językowe 
studentów       

 niedobór środków dydaktycznych         

 zbyt liczne grupy w przedmiocie         

 brak wsparcia metodycznego nauczyciela ze strony Uczelni     

 
żadne z 
powyższych           

Środki zaradcze i usprawniające proces kształcenia w przedmiocie w celu zwiększenia efektywności kształcenia: 
              
              

Uwagi:              
              
              

         
Data i podpis osoby odpowiedzialnej za 

przedmiot     



7. Członkowie Komisji zaproponowali zmianę wymienionych przyczyn nie 
osiągnięcia efektów w przedmiocie: 

Przyczyny osiągnięcia/nieosiągnięcia efektów w przedmiocie:    
zbyt mały wkład pracy własnej studenta   
brak wstępnej wiedzy 
brak podstawowych umiejętności i kompetencji  
słaba aktywność studentów na zajęciach 
brak zainteresowania przedmiotem   
niska frekwencja na zajęciach   
niekorzystanie z konsultacji   
zróżnicowany poziom wiedzy studentów 
nieprzystępowanie do zaliczeń/egzaminów w wyznaczonych terminach   
zróżnicowane kompetencje językowe studentów   
niedobór środków dydaktycznych 
zbyt liczne grupy w przedmiocie 
niewystarczająca liczba godzin w przedmiocie 
brak wsparcia metodycznego nauczyciela ze strony Uczelni 
zdolna/aktywna/zaangażowana grupa studentów 
żadne z powyższych  

 
Członkowie komisji przyjęli powyższe postanowienia od 1-7 w zaproponowanej 
formie jednogłośnie. 
 
Kolejnym tematem poruszonym na spotkaniu było zatwierdzenie wzoru wyników z 
ankiety. Przewodniczący Komisji zaprezentował wzór dokumentu: 
 

Ocena nauczyciela akademickiego ZUT w Szczecinie 

          

Prowadzący Wydział Kierunek Semestr Rok akademicki 

dr inż. JAN KOWALSKI WI Informatyka Letni 2016/2017 

          

          

Wyniki z ankiety studenta/doktoranta 

          

   Liczba odpowiedzi     

ZAKRES W A/S L/P      

0 - 25% 1 0 0     

25% - 50% 0 0 0     

50% - 75% 0 0 0     

Frekwencja studentów na 
zajęciach ocenianego 

nauczycielka 

75% - 100% 0 0 0     

          

Liczba odpowiedzi Ocena 
Pytanie Odpowiedź 

W A/S L/P W A/S L/P 

Średnia ocen z pytań 



2 0 0 0 

3 0 0 0 

3.5 0 3 3 

4 2 23 2 

4.5 0 0 0 

1 

Oceń sposób 
przekazywania wiedzy 

(przygotowanie 
nauczyciela do 

prowadzenia zajęć, 
motywowanie do 

samodzielnej pracy, 
umiejętność 

przekazywania treści, 
zwracanie uwagi na 

praktyczne 
wykorzystanie 
przedmiotu) 

5 

0 0 0 

4.00 3.94 3.70 3.91 

2 0 0 0 

3 4 2 32 

3.5 32 21 11 

4 22 12 0 

4.5 11 10 34 

2 

Oceń sposób 
prowadzenia zajęć 
(organizacja pracy, 
komunikatywność, 

punktualność, kultura 
osobista nauczyciela) 

5 0 23 2 

3.79 4.23 3.77 3.92 

2 0 2 0 

3 2 34 0 

3.5 7 22 0 

4 23 11 0 

4.5 11 43 23 

3 

Oceń sposób oceniania 
przez nauczyciela 

(obiektywność, stawianie 
jasnych wymagań 

zgodnych z tematyką 
zajęć) 

5 0 2 43 

4.00 3.78 4.83 4.13 

          

   

  

Średnia 
ocen z 

poszczeg
ólnych 

form 
zajęć 

3.87 3.94 4.23  

   
  

     

Liczba odpowiedzi Ocena Średnia ocen z pytania 
Pytanie Odpowiedź 

W A/S L/P W A/S L/P  

2 0 1 0 

3 0 0 0 

3.5 0 0 0 

4 1 4 2 

4.5 0 0 0 

Ogólna ocena nauczyciela 

5 0 0 1 

4.00 3.60 4.33 3.89 

          

   
  

     

KOŃCOWA OCENA NAUCZYCIELA   4.02 

          

          

Prorektor ds. kształcenia       Dziekan  

         

Potwierdzenie zapoznania się z wynikami:         

          

Kierownik jednostki organizacyjnej 
 

Nauczyciel akademicki 
(data)  

          

          



4 Uwagi   

          

         

Prorektor ds. kształcenia       Dziekan  

         

Potwierdzenie zapoznania się z wynikami:         

          

Kierownik jednostki organizacyjnej 
 

Nauczyciel akademicki 
(data)  

          

 
Propozycją członków Komisji było zawarcie w sprawozdaniu obliczeń wg średniej 
ważonej. Wprowadzenie tego wzoru do systemu ma również zostać zlecone do UCI. 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli powyższy wzór dokumentu. 
 
Na koniec spotkania Przewodniczący zaprezentował plan działania i poziom realizacji 
prac Komisji: 

Plan działań – stan realizacji 
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
w roku akademickim 2016/2017 

 

L.p. Rodzaj działania 
Planowany 

termin 
realizacji 

Stopień 
realizacji 

1 

Wprowadzenie zmian w zarządzeniu dotyczącym Podstaw 

funkcjonowania Wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w 

obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

15.11.2016 100 % 

2 
Nowelizacja projektu zarządzenia w sprawie zmiany zasad 

prowadzenia procesu ankietyzacji w uczelni (forma elektroniczna). 
15.01.2017 100 % 

3 
Dostosowanie procedury procesu dyplomowania po wdrożeniu 

odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelnia.XP. 
31.05.2017 15 % 

4 

Dostosowanie procedur związanych z weryfikacją efektów 

kształcenia w programach studiów po wdrożeniu odpowiednich 

funkcjonalności systemu Uczelnia.XP. 

15.06.2017 85 % 

5 

Wprowadzenie wzoru sprawozdania z oceny efektów kształcenia 

na kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 

15.06.2017 100 % 



6 

Wprowadzenie wzoru rocznego sprawozdania z funkcjonowania 

Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w 

Szczecinie. 

15.06.2017 20 % 

7 
Opracowanie metody przeprowadzenia badania zawartość treści 

egzaminacyjnych z rozkładem wyników z tych egzaminów. 
30.10.2017 5 % 

 
 
Reasumując Plan komisji został wypełniony w 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała :     Przewodniczący UKds.JK ZUT w Szczecinie 
 
 
 
 

  mgr inż. Justyna Żuk-Błaszyk                  dr inż. Piotr Piela 
 


