
        

 

 

 

PROCEDURA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY 

Monitorowanie, ocena i 

planowanie działań 

naprawczych 

Nr WKPiI/P11/2016 Wydanie 1 

Z dnia: 14.06.2016 r. Ważny od: 20.06.2016 r. 

Opracowanie: Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej 

Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH  MAREK BERNACKI 

 

CEL PROCEDURY 

 

Celem procedury jest określenie sposobu monitorowania, oceny i planowania działań 

naprawczych w systemie zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

ZAKRES PROCEDURY 

 

Przedmiotem procedury jest monitorowanie, ocena i planowanie działań naprawczych 

w systemie zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Humanistyczno-Społecznym 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego, 

2. Prodziekani ds. Studenckich, 

3. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Zewnętrznej, 

4. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, 

5. Kierownicy Katedr, 

6. Rady Programowe dla Kierunków Studiów/Studiów Podyplomowych, 

7. Wydziałowa Komisja ds. Programów Kształcenia. 

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 

1. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia corocznie po zakończeniu roku 

akademickiego sporządza sprawozdanie z monitorowania, oceny i planowania działań 

naprawczych systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Humanistyczno-

Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (załącznik nr 1). 

2. Na system monitorowania, oceny i planowania działań naprawczych w systemie 

zapewniania jakości kształcenia składają się: 

a. opinie Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia, 
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b. ankiety satysfakcji absolwenta oceniające: pracę administracji, programy i proces 

kształcenia oraz sugerowanych przez absolwentów zmian, służących poprawie 

jakości kształcenia, 

c. karty oceny studenckich praktyk zawodowych wypełniane przez 

studentów/pracodawców, 

d. ankiety oceny przedmiotów. 

3. Składowymi sprawozdania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia są: 

a. zestawienie opinii Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia ze 

szczególnym uwzględnieniem uwag, jakie Komisja zgłaszała do programów 

kształcenia, 

b. raport z analizy protokołów obron prac dyplomowych/magisterskich ze 

szczególnym uwzględnieniem zgodności tematów z kierunkiem/specjalnością 

studiów oraz adekwatności pytań stawianych studentom w trakcie obrony, a także 

analiza statystyczna wyników uzyskanych z egzaminu dyplomowego i prac 

dyplomowych, 

c. raport z analizy ankiet oceniających wypełnianych przez absolwentów ze 

szczególnym uwzględnieniem ewentualnych uwag zgłaszanych przez 

absolwentów, 

d. raport z analizy kart oceny studenckich praktyk zawodowych ze szczególnym 

uwzględnieniem ewentualnych uwag zgłaszanych przez studentów/pracodawców, 

e. raport z analizy ankiet oceniających prowadzenie poszczególnych przedmiotów. 

4. Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wskazuje członków 

Komisji, którzy odpowiedzialni są za przygotowanie poszczególnych raportów - 

składowych sprawozdania. 

5. Każde kolejne sprawozdanie z monitorowania, oceny i planowania działań naprawczych 

w systemie zapewniania jakości kształcenia powinno zawierać część porównawczą z 

rokiem ubiegłym i wskazywać na tendencje w każdym z analizowanych obszarów. 

6. Wyniki badania skuteczności funkcjonowania wydziałowego systemu zapewniania 

jakości kształcenia, na podstawie zebranych danych WKds.JK stanowią podstawę 

przygotowania planu działań naprawczych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku 

akademickim. 

7. Sprawozdanie WKds.JK oraz plan działań naprawczych systemu zapewniania jakości 

kształcenia na Wydziale zostaje przedstawiony i zatwierdzony na wrześniowym 

posiedzeniu Rady Wydziału. 

8. Na podstawie przedstawionego planu działań naprawczych WKds.JK dokonuje 

modyfikacji procedur i instrukcji obowiązujących na wydziale lub opracowuje i wdraża 

nowe. 

9. W ciągu roku akademickiego wszyscy pracownicy Wydziału, studenci, słuchacze 

studiów podyplomowych oraz wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze zgłaszają 

Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia propozycje modyfikacji 

wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia (załącznik nr 2). 

10. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia ma obowiązek przedstawienia 

zgłoszonych modyfikacji Dziekanowi WHS oraz WKds.JK na ostatnim posiedzeniu 

komisji podsumowującym dany rok akademicki. 

11. Skuteczność funkcjonowania Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

podlega nadzorowi przez przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z Uczelnianym 

Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia. 
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12. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzany raz na 3 lata wg Planu audytu wewnętrznego 

(załącznik nr 3). 

13. Audyt wewnętrzny obejmuje obszary wyznaczane przez Uczelniany System Zapewniania 

Jakości Kształcenia: 

− system, proces i warunki kształcenia, w tym organizację prowadzenia zajęć 

dydaktycznych; 

− badania obsługi administracji procesu dydaktycznego (Procedura WKPiI/P13/2016); 

− zapewnianie jakości kadry dydaktycznej i kadry pomocniczej obsługującej proces 

dydaktyczny; 

− publikowanie informacji na temat kształcenia (Instrukcja WKPiI/I12/2016) oraz 

jakości kształcenia (Procedura WKPiI/P12/2016), 

− udziału studentów i doktorantów w organizowaniu procesu kształcenia; 

− programów wsparcia dla studentów; 

− badania kariery zawodowej absolwentów oraz badania opinii absolwentów o systemie 

i procesie kształcenia, efektach kształcenia i zdobytych kwalifikacjach (Procedura 

WKPiI/P8/2015, wyd. 2); 

− badania opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy 

w zawodzie (załącznik nr 5). 
 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 

 

1. Zarządzenie Rektora ATH nr 1032/2015/2016 z dn. 31 maja 2016 r. 

2. Uczelniana Księga Jakości Kształcenia, wydanie 2 

3. Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia 

4. Wydziałowa Księga Procedur i Instrukcji 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Wzór sprawozdania z monitorowania, oceny i planowania działań naprawczych w 

systemie zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Humanistyczno-Społecznym 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (załącznik nr 1). 

2. Wzór zgłaszania propozycji modyfikacji wydziałowego systemu zapewniania jakości 

kształcenia (załącznik nr 2). 
3. Wzór planu audytu wewnętrznego (załącznik nr 3) 
4. Ankieta dla pracodawców (załącznik nr 4). 
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Załącznik nr 1 

 

SPRAWOZDANIE Z MONITOROWANIA, OCENY I PLANOWANIA 

DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH 

 

I. Składowe sprawozdania: 

• Opinie i uwagi Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia; 

• Raport z analizy protokołów obron prac dyplomowych; 

• Raport z analizy ankiet oceniających wypełnianych przez absolwentów; 

• Raport z analizy kart oceny studenckich praktyk zawodowych; 

• Raport z analizy ankiet oceniających poszczególne zajęcia; 

• Protokół z audytu wewnętrznego prowadzonego przez Uczelnianą Komisję ds. 

Jakości Kształcenia. 

 

II. Najważniejsze uwagi i wnioski z raportów 

 
Lp. Raporty Uwagi, opinie, wnioski 

1. 
Wydziałowa Komisja 

ds. Programów 

Kształcenia 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

2. 
Protokoły obron prac 

dyplomowych 
• ……………………….. 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

3. 
Ankiety oceniające 

wypełniane przez 

absolwentów 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

4. 
Oceny studenckich 

praktyk zawodowych  
• ……………………….. 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

5. 
Ankiety oceniające 

poszczególne zajęcia 
• ……………………….. 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

6. 
Audyt wewnętrzny 

Uczelnianej Komisji 

ds. Jakości Kształcenia 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

 

III. Ogólne wnioski nt. raportów: 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………….. 
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IV. Plan działań naprawczych systemu zapewniania jakości kształcenia na 

Wydziale Humanistyczno-Społecznym 

 

Lp. Propozycja modyfikacji Sposób realizacji 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5   
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Załącznik nr 2 

 

PROPOZYCJA MODYFIKACJI  

WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 

 
OSOBA 

ZGŁASZAJĄCA PROPOZYCJĘ 

MODYFIKACJI 

 

DATA 

ZGŁOSZONEJ MODYFIKACJI 

 

NUMER 

PROCEDURY/INSTRUKCJI 

 

CZEGO DOTYCZY 

PROCEDURA/INSTRUKCJA 

 

PROPONOWANA ZMIANA 

 

UWAGI 

 

 

…………………………………. 
podpis osoby zgłaszającej modyfikacji 

 

Odniesienie się WKds.JK do proponowanej modyfikacji 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
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Załącznik nr 3 

 

 

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO1 

 

Termin 

realizacji 

audytu 

wewnętrznego 

Jednostka 

organizacyjna 

/Wydział/ 

Obszar  

Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia,  

w zakresie którego zostanie 

przeprowadzony audyt 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

OPRACOWAŁ                                                        ZATWIERDZIŁ 

 

 

  

                                                 
1 Zarządzenie Rektora nr 1032/2015/2016 z dn. 31 maja 2016 r., Procedura PU06 
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Załącznik nr 4 
ANKIETA DLA PRACODAWCÓW2 

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która przygotowana została przez pracowników Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Celem ankiety jest ocena przydatności 

posiadanych przez absolwentów ATH kwalifikacji i umiejętności w kontekście wykorzystania 

ich w bieżącej pracy z punktu widzenia wymagań współczesnego rynku pracy. Ankieta jest 

anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych oraz 

opublikowane na stronie Biura Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

Prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.  

 

1) Czy zatrudnia Pan/Pani absolwentów ATH? 

a) tak 

b) nie 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę przejść do pytania nr 3 . 

Jeżeli odpowiedź jest przecząca proszę przejść do pytania nr 2 . 

 

2) Dlaczego nie zatrudnia Pan/Pani absolwentów ATH?  

a) Brak możliwości tworzenia dodatkowych stanowisk  

b) Absolwenci nie posiadają odpowiednich kwalifikacji  

c) Względy finansowe  

d) Brak zainteresowania ze strony absolwentów ATH przedstawianymi ofertami pracy  

e) Inne (jakie?) ………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………...……………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3) Czym kieruje się Pan/Pani przy doborze pracowników?  

Proszę wybrać maksymalnie 3 najważniejsze czynniki. 

a) Wykształceniem 

b) Dobrą prezencją 

c) Doświadczeniem zawodowym 

d) Posiadaniem poszukiwanego na rynku zawodu 

e) Ukończeniem dodatkowych kursów 

f) Znajomościami – układami 

g) Rekomendacjami – poleceniem 

h) Inne (jakie?) …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

4) Jak Pan/Pani uważa, jakie najistotniejsze cechy powinien posiadać pracownik według 

pracodawcy? Proszę wybrać maksymalnie 3 cechy. 

a) Pracowitość 

b) Umiejętności interpersonalne 

c) Nawyk ciągłego dokształcania 

d) Odporność na stres 

e) Dyspozycyjność 

f) Przebojowość 

g) Poziom znajomości branży 

                                                 
2 Zarządzenie Rektora nr 1032/2015/2016 z dn. 31 maja 2016 r., Procedura PU11  
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h) Inne (jakie?) …………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5) Jakie - według opinii Pana/Pani - elementy wykształcenia są najbardziej przydatne w 

pracy?  

Proszę wybrać maksymalnie 2 elementy. 

a) Konkretne umiejętności związane z zawodem 

b) Ogólna wiedza jaką daje wykształcenie 

c) Znajomość języków obcych 

d) „Sam papier” – potwierdzenie ukończenia szkoły, zdobycia określonego zawodu 

e) Znajomości z ludźmi nawiązane w szkole/ na uczelni 

f) Inne (jakie?) …………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6) Jakie - według Pana/Pani - są najczęściej dostrzegane braki u absolwentów?  

Proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi. 

a) Kultura osobista 

b) Doświadczenie zawodowe 

c) Odporność na stres 

d) Samodzielność i niezależność 

e) Kreatywność 

f) Umiejętność pracy w zespole 

g) Umiejętność nawiązywania kontaktów 

h) Inne (jakie?) …………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………… 

7) Czy zatrudnieni absolwenci pracują zgodnie z wyuczonym zawodem? 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę przejść do pytania nr 9. 

Jeżeli odpowiedź jest przecząca proszę przejść do pytania nr 8. 

a) Tak 

b) Nie 

8) Jakie według Pana/Pani są najistotniejsze powody, dla których absolwenci nie 

pracują Pan/Pani zgodnie z wyuczonym zawodem? 

Proszę wybrać maksymalnie 3 powody. 

a) W wykonywanym zawodzie wykształcenie nie ma znaczenia 

b) Wynagrodzenie za pracę na tym stanowisku jest zbyt niskie 

c) Uczelnia niczego konkretnego nie nauczyła 

d) Brak ofert pracy w wyuczonym zawodzie 

e) Brak zainteresowania pracą w wyuczonym zawodzie 

f) Powody rodzinne 

g) Inne (jakie?) ………………………………………….………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………… 

9) Jeżeli absolwent miałby zmienić pracę, to jakie Pani/Pana zdaniem byłyby motywy 

przewodnie takiej decyzji?  
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Proszę wybrać 5 motywów i uszeregować od najważniejszych, w skali od 1 do 5. Gdzie 1 

to ocena najwyższa, a 5 najniższa. 

a) Wyższe wynagrodzenie 

b) Ciekawsza praca 

c) Większe możliwości rozwoju zawodowego 

d) Bliżej miejsca zamieszkania 

e) Większa gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia 

f) Bardziej prestiżowe stanowisko 

g) Elastyczne (nienormowane) godziny pracy 

h) Inne (jakie?) …………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………… 

10) Jakie Pani/Pana zdaniem kwalifikacje i kompetencje są niezbędne absolwentom do 

wykonywania pracy w ich zawodach?(proszę wskazać maksymalnie 5 

najważniejszych)   

..………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………..…………………… 

..………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………..…………………… 

METRYCZKA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Płeć: 

Kobieta 

Mężczyzna 

 

2. Wiek: 

a) poniżej 20 lat 

b) 20 – 30 

c) 31 – 40 

d) 41 – 50 

e) 51 – 60 

f) powyżej 60 lat 

 

3. Wykształcenie: 

a) Podstawowe 

b) Zawodowe 

c) Średnie 

d) Wyższe 

 

4. Miejsce zamieszkania: 

Wieś 

Miasto 

5) Ilość osób zatrudnionych w Pana/Pani 

firmie (oddziale): 

a) 1 – 10 osób 

b) 11 – 50 osób 

c) 51 – 100 osób 

d) powyżej 100 osób 

 

6) Łączny staż pracy: 

a) do 1 roku 

b) 1 – 5 lat 

c) 6 – 10 lat 

d) powyżej 10 lat 

 

7) Branża/rodzaj działalności 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
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