
 

  
Uchwała Nr 196/2020 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  
z dnia 7 maja 2020 r. 

 
 

 

  

 
w sprawie oceny programowej na kierunku praca socjalna prowadzonym na Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim  

 

§ 1 
Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) Prezydium 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią I zespołu nauk społecznych, 
prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji 
społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, 
pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, 
raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, w sprawie oceny programowej, na 
kierunku praca socjalna prowadzonym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaje ocenę: 

pozytywną 

§ 2 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany 
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy umożliwia studentom kierunku praca 
socjalna osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim. 
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), 
uszczegółowione w załączniku nr 2 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r., 
zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej. 

§ 3 
Następna ocena programowa na kierunku praca socjalna w uczelni wymienionej 
w § 1 powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026. 

§ 4 
1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 
3. Na składającym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 245 ust. 4 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ciąży obowiązek zawiadomienia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o jego złożeniu. 

§ 5 
Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
2. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
podpisano podpisem kwalifikowanym w dniu 11.05.2020 

Krzysztof Diks
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Załącznik 
do Uchwały Nr 196/2020  

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
z dnia 7 maja 2020 r. 

 

 

  

Opinia I zespołu nauk 
społecznych,  
prowadzącego działalność w zakresie 
dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie, 
nauki o komunikacji społecznej 
i mediach, nauki o polityce 
i administracji, nauki prawne, nauki 
socjologiczne, pedagogika, prawo 
kanoniczne, psychologia 
 

w sprawie oceny programowej 
 

 

Nazwa kierunku studiów: praca socjalna 

Poziomy studiów: studia pierwszego stopnia  

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Formy studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej kierunek: Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Data przeprowadzenia wizytacji: 16-17 maja 2019 r. 
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Opinia została sporządzona na podstawie raportu zespołu oceniającego PKA w składzie: 

 
Przewodniczący: dr Adriana Bartnik, członek PKA  
 
członkowie: 

1.dr hab. Andrzej Niesporek, ekspert PKA 

2.dr Anna Maria Kola, członek PKA 

4.Marta Prusińska, ekspert ds. pracodawców 

5.Jakub Bator, ekspert ds. studenckich 

6. mgr inż. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak, sekretarz zespołu oceniającego 

 

oraz stanowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedstawionego 

w piśmie BR-079/586/2020 z dnia 3 marca 2020 r. 
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1. Ocena stopnia spełnienia szczegółowych kryteriów oceny programowej  

Szczegółowe kryterium oceny programowej 

Propozycja oceny 
stopnia spełnienia 

kryterium określona 
przez zespół 

oceniający PKA w 
raporcie z wizytacji1 
kryterium spełnione/ 
kryterium spełnione 

częściowo/ kryterium 
niespełnione 

Ocena stopnia 
spełnienia kryterium 
ustalona przez zespół 
działający w ramach 
dziedziny lub zespół 
do spraw kształcenia 

nauczycieli2 
kryterium spełnione/ 
kryterium spełnione 

częściowo/ kryterium 
niespełnione 

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

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

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 

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja 
osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz 
dyplomowanie 

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

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

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

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

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

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

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

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

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, 
rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój 
i doskonalenie form wsparcia 

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji 
o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, 
zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 

Kryterium spełnione Kryterium spełnione 

                                                      
1 W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów studiów różnią się, należy wpisać ocenę dla 
każdego poziomu odrębnie. 
2 W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów studiów różnią się, należy wpisać ocenę dla 
każdego poziomu odrębnie. 
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2. Uzasadnienie oceny stopnia spełnienia każdego z szczegółowych kryteriów oceny 

programowej (w porządku według poszczególnych kryteriów)  

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia 
się 
Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni, mieszczą się w dyscyplinach 
pedagogika (wiodąca), psychologia, nauki socjologiczne, nauki prawne, ekonomia 
i finanse, do których kierunek jest przyporządkowany, są powiązane z działalnością 
naukową prowadzoną w uczelni w tych dyscyplinach oraz zorientowane na potrzeby 
otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy. 
Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscyplinami pedagogika 
(wiodąca), psychologia, nauki socjologiczne, nauki prawne, ekonomia 
i finanse, 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 ogólnoakademickiemu. 
 
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 
Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają w szczególności 
aktualny stan wiedzy i metodyki badań w dyscyplinach pedagogika (wiodąca), psychologia, 
nauki socjologiczne, nauki prawne, ekonomia i finanse, do których jest przyporządkowany 
kierunek, jak również wyniki działalności naukowej uczelni w tych dyscyplinach. 
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. 
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 prowadzenia 
działalności naukowej lub udział w tej działalności. 
Program, organizacja i nadzór nad realizacją praktyk zawodowych, 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 nabywaniem 
kompetencji badawczych. 
Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego 
na nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia się. 
 
Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 
uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 
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 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. 
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 
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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 
przygotowania do prowadzenia działalności naukowej lub udział w tej działalności. 
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 
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. 
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 
Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie 
techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, 
edukacyjne oraz aparatura badawcza, 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 przygotowanie do prowadzenia działalności 
naukowej lub udział w tej działalności, jak również są dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełny udział w kształceniu 
i prowadzeniu działalności naukowej. 
Infrastruktura dydaktyczna, naukowa, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie 
techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, 
edukacyjne oraz aparatura badawcza 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 
Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym 
z pracodawcami, w konstruowaniu programu studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu. 
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 
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. 
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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 
Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, 
adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja 
rozwojowi naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie 
dostępności nauczycieli akademickich, pomoc w procesie uczenia się 
i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowaniu do prowadzenia działalności 
naukowej lub udziału w tej działalności, motywuje studentów do osiągania bardzo dobrych 
wyników uczenia się, jak również zapewnia kompetentną pomoc pracowników 
administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich. 
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 
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. 
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 
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. 
Jakość kształcenia na kierunku podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości 
kształcenia, których wyniki są publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu 
jakości. 

3. Opinia dotycząca dostosowania się uczelni do zaleceń o charakterze naprawczym 
sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej 
na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę (w porządku według 
poszczególnych zaleceń) 

Podczas ostatniej oceny jednostki (ocena instytucjonalna) zespół oceniający sformułował  
5 zaleceń dla Władz Wydziału: 
1. intensyfikację prac nad wdrożeniem KRK; 
2. zwiększenie zainteresowania studentów udziałem w procesie ankietyzacji; 
3. podjęcie działań mających na celu pełne dostosowanie aktów prawa wewnętrznego 

dotyczących pomocy materialnej do przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym; 
4. doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (kompetencje 

organów uczelnianych, jednolita dokumentacja, procedury); 
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5. zwiększenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w realizacji praktyk 
studenckich.  

Działania podjęte przez Władze Wydziału w dużej mierze zostały 
w dość dobry sposób spełnione.   
Zwiększenie zainteresowania studentów udziałem w procesie ankietyzacji opisano 
w kryterium 10. W wizytowanym Instytucie stworzono warunki dla udziału studentów 
w doskonaleniu programów kształcenia na kierunku. Odbywa się to poprzez udział 
studentów w wypełnianiu ankiet oceniających realizację modułów kształcenia 
z uwzględnieniem następujących kryteriów: zapoznanie studentów z programem 
nauczania, dostępność wykładowcy na dyżurach, punktualność odbywania zajęć, 
przygotowanie wykładowcy do zajęć, sposób przekazywania treści, życzliwość wobec 
studentów, inspirowanie do samodzielnego myślenia i zdobywanie nowej wiedzy 
i umiejętności. Ankiety są wypełniane w systemie USOSweb. Studenci mogą bezpośrednio 
sugerować zmiany w programie w przypadku nieefektywnych lub źle prowadzonych zajęć. 
Ankietyzacją studentów zajmuje się Dział Jakości Kształcenia UKW, a raporty są na bieżąco 
przekazywane do Wydziałowej Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia. Studenci mają 
udział w procesie ankietyzacji, są bezpośrednio zaangażowani w proces tworzenia i 
omawiania ankiet. Ponadto przedstawiciel Samorządu Studentów bierze udział w pracach 
Wydziałowej Komisji do spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, gdzie przedstawiane są 
wyniki ankiet oraz sugerowane zmiany, a także proponowane są sposoby ulepszenia 
ankiet. Widoczna aktywność samorządu w tej sferze również pozytywnie wpływa na 
zaangażowanie studentów w wypełnianie ankiet.  

 
Podjęcie działań mające na celu pełne dostosowanie aktów prawa wewnętrznego 
dotyczących pomocy materialnej do przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym. Informacje 
dotyczące stypendiów są klarowne i łatwo dostępne. Pracownicy wspierający proces 
uczenia się służą swoją pomocą przy uzupełnianiu wniosków. Na Uczelni dostępne jest 
również stypendium socjalne. Studenci mają wiedzę o możliwości składania wniosków w 
celu otrzymania takiego stypendium. Znane są również kryteria i mechanizm 
postępowania w przypadku chęci ubiegania się. Kwestie natury formalno-prawnej zostały 
ujęte w Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wprowadzonego w życie 
zarządzeniem Nr 71/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 
września 2015 r.  
W Uczelni obowiązują procedury dotyczące projektowania, zatwierdzania, monitorowania 
i systematycznego doskonalenia programu studiów. Wyznaczony został zespół osób 
sprawujących nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad kierunkiem 
studiów. W sposób przejrzysty określone zostały także kompetencje i zakres 
odpowiedzialności poszczególnych osób w zespole zespołu. Na kierunku praca socjalna 
działa Rada Programowa. Rada spotyka się co najmniej dwa razy w ciągu roku 
akademickiego. Zatwierdzanie, zmiany programu studiów dokonywane jest w sposób 
formalny, w oparciu o oficjalnie przyjęte procedury. Zgodnie z praktyką w Uczelni 
w październiku każdego roku Rady Programowa składa sprawozdanie z rocznej 
działalności, której głównym przedmiotem uwagi jest jakość kształcenia i potwierdzanie 
realizacji efektów przedmiotowych i kierunkowych. 
Uczelnia dokonała przeglądu programów i sylabusów, określiła efekty uczenia się, które 
umożliwiają porównanie efektów oraz ma i stosuje zasady weryfikacji i oceniania 
osiągnięcia przez studentów zamierzonych efektów uczenia się oraz postępów w procesie 
uczenia się, które odnoszą się do każdego z etapów kształcenia. Podstawowymi 
dokumentami wewnętrznymi regulującymi zasady systemu weryfikacji 
i oceny osiągania efektów uczenia jest Zarządzenie Rektora Nr 60/2017/2018 z dn. 
3.07.2018 r. ws. funkcjonowania w Uczelni Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
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Kształcenia. (WSZJK), Regulamin Studiów UKW oraz obowiązująca na Wydziale procedura 
weryfikacji efektów kształcenia. 

4. Wniosek końcowy i propozycja oceny programowej 

I zespół nauk społecznych, prowadzący działalność w zakresie dyscyplin: nauki 
o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce 
i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, 
psychologia stwierdza, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy umożliwia studentom kierunku praca socjalna społeczna 
osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim. 
Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1787), uszczegółowione w załączniku nr 2 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 
13 grudnia 2018 r., zostały spełnione, co uzasadnia wydanie oceny pozytywnej. 
Propozycja oceny programowej: ocena pozytywna. 

5. Rekomendacja przyznania uczelni Certyfikatu Doskonałości Kształcenia wraz 

z określeniem kategorii i uzasadnieniem (jeśli dotyczy) 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół rozbieżności /CHECK-LIST/ 
dot. formalnej weryfikacji projektu uchwały w sprawie oceny programowej 

Część formalna 

Sekretarz zespołu Koordynator ds. 

ocen 
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Zastosowanie poprawnego nagłówka 

uchwał: 

- numer/rok uchwały 

- oznaczenie organu, który wydał 

uchwałę 

- data podjęcia uchwały  

- określenie przedmiotu uchwały 

+ + 

Powołanie poprawnej podstawy 

prawnej uchwały 

+ + 

Poprawny zapis uzasadnienia uchwały: 

- spójność stopnia spełnienia kryteriów 

oceny programowej między 

uzasadnieniem uchwały i danymi z 

raportu  

- zgodność wydawanej oceny z 

warunkami przyznawania ocen 

+ + 

Ponadto w przypadku uchwały 

negatywnej/warunkowej: 

- wskazanie faktów/dowodów 

uzasadniających obniżenie oceny 

kryteriów,  

- powołanie poprawnej podstawy 

prawnej argumentów uzasadniających 

obniżenie oceny kryteriów, 

- odesłanie do załączników (jeśli 

uchwała je zawiera) 

-  

Stosowanie poprawnej terminologii 

ustawowej w zakresie cytowanych 

przepisów 

+ + 

Zaznaczenie w dokumentacji sprawy 

(raport z wizytacji, odpowiedź uczelni) 

informacji/dowodów przywołanych w 

uzasadnieniu uchwały 

Argument 1. str.  

Argument 2 str.  

Argument 3 str.  

…   

Poprawny zapis terminu kolejnej oceny 

programowej (kierunek, data) 

+ + 

Poprawne pouczenie o możliwości 

złożenia odwołania 

+ + 

Poprawne oznaczenie stron uchwały: 

wskazanie właściwych ministrów 

nadzorujących uczelnię) 

 uczelnia 

+ + 

Poprawne określenie daty wejścia w 

życie uchwały 

  

Część edytorska 
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Poprawny język wypowiedzi (m.in. 

wyeliminowanie oczywistych błędów 

gramatycznych, ortograficznych, 

powtórzeń) 

+ + 

Poprawna numeracja argumentów 

paragrafy/ustępy/punkty 

kolejność numeracji 

+ + 

Wyeliminowanie błędów edycyjnych 

m.in. podwójnych spacji. Sugerowane 

jest użycie twardych spacji oraz 

usunięcie wdów i sierot na końcach 

wierszy. 

+ + 

Dobór jednolitego kroju czcionki 

(sugerowana czcionka Times New 

Roman) 

+ + 

Dobór jednakowej wielkości czcionki 

(sugerowany rozmiar czcionki 12) 

+ + 

Numeracja stron (sugerowana na 

środku, na dole strony) 

+ + 

Interlinia (sugerowana pojedyncza) + + 

 

Inne uwagi -  

 

Data wypełnienia/sprawdzenia 24.04.2020 30.04.2020 

 

 

Podpis Sekretarza Zespołu   

mgr Artur Gawryszewski 

Podpis Koordynatora ds. ocen M.Piechowicz 

 

 

 

Uwagi Radcy Prawnego  

 

 

 

Weryfikacja  przez Przewodniczącego 

zespołu treści projektu uchwały, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

merytorycznych  aspektów uzasadnienia 

 

Dr hab. Andrzej Urban 

 


