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Bieżące aktualizowanie strony internetowej w zakładce Jakość Kształcenia. 

 

 

Spotkanie przewodniczącego USZJK dr. hab. Wojciecha Zubali, prof. ASP – prorektora 
ds. studenckich z Prodziekanami ASP w Warszawie w celu podsumowania sesji zimowej 
2012/13.  

Spotkanie protokołowane.  

 

 

Udział przedstawicieli wchodzących w skład USZJK w konferencji organizowanej przez 
Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, pod patronatem Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu 
w życie Krajowych Ram Kwalifikacji.”  

 

 

 

Opracowanie sprawozdania z konferencji i przesłanie go wraz z materiałami 
pokonferencyjnymi do wszystkich wydziałów ASP w Warszawie.  

 

 
 
- Spotkanie Komisji Oceniającej Uczelni w celu podsumowania oceny ewaluacyjnej 
dydaktyków za r/a 2010-11 oraz 2011-12.  
Spotkanie protokołowane.  
- Rozpoczęcie prac nad opracowaniem i wdrożeniem ankiety ewaluacyjnej dydaktyków 
ASP w Warszawie na studiach III stopnia. 
- Spotkanie JM Rektora prof. Adama Myjaka z panią dr Anną Dorotą Potocką - 
pełnomocnikiem ds. KRK oraz nowo powołanym pełnomocnikiem ds. tworzenia 
wydziału Scenografii dr. hab. Pawłem Dobrzyckim, prof. ASP, na którym omówiono 
problematykę dotyczącą wdrażania KRK na tym kierunku dla studiów I i II stopnia. 
 

 

Spotkanie dr. hab. Wojciecha Zubali, prof. ASP prorektora ds. studenckich 
z pełnomocnikami rektora:  
- panią dr Anną Dorotą Potocką - pełnomocnikiem ds. KRK,  
- prof. Stanisławem Bajem- pełnomocnikiem ds. jakości kształcenia,  
- prof. Błażejem Ostoja Lniskim- pełnomocnikiem ds. studiów doktoranckich  

Działalność Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia   

 

- 10 kwietnia 2013 

- 12 marca 2013 r. 

- 14 marca 2013 r.   

- 12 marca 2013 r. 

- 25 marca 2013  
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- oraz dr. hab. Rafałem Kochańskim i prof. Pawłem Dobrzyckim. 
Omówienie dalszych prac dotyczących jakości kształcenia. Na spotkaniu dokonano 
analizy dokumentów opracowanych przez: 
-  dr. hab. Rafała Kochańskiego, pt. „Zagadnienia regulacyjne i metodologiczne związane 
z przygotowaniem i obroną pracy doktorskiej w  ASP w Warszawie” oraz dwóch wzorów 
„Ankiety oceniającej pracowników dydaktycznych ASP w Warszawie na studiach 
doktoranckich” (wersji skróconej i rozbudowanej), 
- prof. Włodzimierza Szymańskiego „Ankiety studenckiej oceniającej pracę nauczyciela 
akademickiego”, 
- prof. Stanisława Baja wzór znormalizowanej strony tytułowej pracy teoretycznej 
licencjackiej/ magisterskiej. 
Spotkanie protokołowane. 
 
 

 

Udział przedstawicieli USZJK w seminarium bolońskim, pt. „Wdrażanie programów 
kształcenia opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji 
dla szkolnictwa wyższego.”  
Seminarium  zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w gmachu 
głównym Politechniki Warszawskiej, na którym omówiono: 
- funkcję uczelni jako instytucji kształcącej przez całe życie, 
- misję uczelni i jej roli w kontekście potrzeby różnicowania się szkół wyższych, 
- trzeciej misji uczelni i wymiaru społecznego szkolnictwa wyższego; 
 
 

 

Zatwierdzenie Uchwałą Senatu nr 25/2013 opracowanych efektów kształcenia 
dla kierunków: rzeźba, historia sztuki. 
Zatwierdzenie Uchwałą Senatu nr 26/2013 opracowanych efektów kształcenia 
na niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych na kierunku malarstwo. 
 

 

 

Pismo okólne JM Rektora, w którym zobowiązuje się kierowników jednostek 
organizacyjnych do zawierania aneksów umów cywilnoprawnych ze studentami, 
słuchaczami oraz doktorantami, wynikających ze zmian jakie zostały wprowadzone 
do efektów kształcenia w roku akademickim 2012/13 i zostały zatwierdzone 
stosownymi Uchwałami Senatu.  

 

 

Spotkanie dr. hab. Wojciecha Zubali, prof. ASP - prorektora ds. studenckich z panią 
dr Anną Dorotą Potocką – pełnomocnik rektora ds. KRK w sprawie harmonogramu prac 
i dalszej działalności USZJK. 

 

 

 

-  13 maja 2013 

- 20 maja 2013    

- 25 kwietnia 2013 

- 22 kwietnia 2013  
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Udział przedstawicieli USZJK w konferencji organizowanej przez Fundację Rozwoju 
Edukacji, pod patronatem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
pt. „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów – metody, narzędzia, 
rezultaty.” 

 

 

Spotkanie prorektora dr. hab. Wojciecha Zubali z prodziekanami ds. studenckich 
w sprawie omówienia siatki godzin przedmiotów teoretycznych. 

 

 

Udział pani dr Anny Doroty Potockiej – pełnomocnika ds. KRK w konferencji, 
pt. „Weryfikacja efektów kształcenia w obszarze artystycznym i humanistycznym,” 
zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Promotorów 
Bolońskich, omawiającej problematykę wdrażania KRK w szkolnictwie wyższym 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w programie Kapitał Ludzki. 

 

 

Udział pełnomocnika ds. studiów doktoranckich prof. Błażeja Ostoja Lniskiego 
w spotkaniu organizowanym przez Konferencję Rektorów Uczelni Warszawskich 
w Helenowie, na którym omawiano kwestie dotyczące funkcjonowania studiów 
doktoranckich w uczelniach artystycznych. 

 

 

Obrady Senatu, na których podjęto uchwały: 
nr 39/2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków: grafika, 
architektura wnętrz, 
nr 40/2013 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla niestacjonarnych studiów 
doktoranckich prowadzonych na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. 
nr 41/2013 określającą efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: MIASTA 
I METROPOLIE. Jak działać w przestrzeni publicznej, prowadzonych przez Instytut 
Badań Przestrzeni Publicznej  
oraz Studiów Podyplomowych Edukacja Plastyczna prowadzonych przez Studium 
Pedagogiczne przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną. 
nr  42/2013 zatwierdzającej wzór ankiety ewaluacyjnej dydaktyków na studiach 
doktoranckich. 
 
 
 
 

Spotkanie dr. hab. Wojciecha Zubali, prof. ASP – prorektora ds. studenckich z osobami 
odpowiedzialnymi za przygotowanie wskaźników kosztochłonności kierunków studiów 
w Uczelni. Omówienie stanu prac.  

-21 maja 2013  

- 22 maja 2013  

- 14 czerwca 2013   

- 25 czerwca 2013    

- 04 czerwca 2013  

- 23 maja 2013  
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Spotkanie dr. hab. Wojciecha Zubali – prorektora ds. studenckich z pełnomocnikami 
rektora w celu podsumowania pracy w roku akademickim 2012/13.   

 

 

Spotkanie władz Uczelni: JM Rektora i Prorektorów z panem prof. Januszem Foglerem – 
dziekanem Wydziału Sztuki Mediów oraz pracownikami administracji: kierownikiem 
działu nauczania i mecenas w sprawie omówienia: 
- kwestii związanych z przeniesieniem doktorantów WSM na Wydział Grafiki,   
- warunków kształcenia na niestacjonarnych studiach prowadzonych na Wydziale Sztuki 
Mediów.  
Spotkanie protokołowane. 
 

 

 

Spotkanie trójstronne z udziałem: 
- władz Uczelni: JM Rektora ASP prof. Adama Myjaka, Prorektora prof. Pawła Nowaka, 
- władz wydziału Sztuki Mediów: prof. Janusza Foglera - dziekana, prof. Włodzimierza 
Szymańskiego- kierownika studiów doktoranckich 
- pracowników Uczelni: kierownika działu nauczania oraz mecenas 
- a także przedstawicielami z samorządu doktorantów  
w sprawie likwidacji Studiów Doktoranckich na Wydziale Sztuki Mediów. 
Spotkanie protokołowane. 
 

 

Złożenie sprawozdania z działalności przez pana prof. Stanisława Baja – pełnomocnika 
rektora ds. jakości kształcenia. 

 

 

Zmiana w strukturze Rady Jakości Kształcenia.  
Rezygnacja z funkcji pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia pana prof. Stanisława 
Baja, powołanie w Jego miejsce pana dr. hab.  Jacka Staszewskiego, prof. ASP. 
 
 

 
- Przygotowanie i złożenie sprawozdania z pracy w zakresie wdrażania Krajowych Ram 
Kwalifikacji na ASP  za okres luty 2013 – październik 2013 przez panią dr Annę Dorotę 
Potocką – pełnomocnika rektora ds. KRK. 
- Złożenie opisu działalności za okres od 01.01. 2013 do 30.09.2013 r. przez pana 
prof. Błażeja Ostoja Lniskiego – pełnomocnika rektora ds. studiów doktoranckich. 
 

 

 

- 23 lipca 2013 

- 15  października 2013    

II 

- 05 sierpnia 2013    

- 16  października 2013    

- 10  października 2013    

- 30 lipca 2013 
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Spotkanie dr. hab. Wojciecha Zubali- prorektora ds. studenckich z przedstawicielami 
wydziałowych samorządów studenckich. Omówienie podstawowych kwestii 
dotyczących działalności organizacji studenckich w ASP.  

Spotkanie protokołowane. 

 

 

Udział pełnomocnika rektora prof. Błażeja Ostoja Lniskiego w konferencji 
organizowanej przez  Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, na której omówiono 
kwestie związane z funkcjonowaniem studiów doktoranckich w Uczelniach 
artystycznych. 

 

 

Udział przedstawicieli USZJK w seminarium bolońskim, pt „Studia podyplomowe, 
a uczenie się przez całe życie.” 

 

 

Spotkanie dr. hab. Wojciecha Zubali, prof. ASP - prorektora ds. studenckich 
z prodziekanami. Omówiono zagadnienia punktacji ECTS-u z przedmiotów 
teoretycznych oraz zreferowano dalsze plany pracy zespołów w USZJK.  
Pan dr hab. Jacek Staszewski - pełnomocnik ds. jakości kształcenia przedstawił 
zebranym wzór „Sprawozdania z oceny własnej wydziału.”  
Pani dr Anna Dorota Potocka – pełnomocnik rektora ds. KRK przedstawiła 
harmonogram prac związanych z wypełnianiem macierzy.  
Spotkanie protokołowane. 
 

 

Przesłanie szablonu macierzy do kierowników jednostek organizacyjnych 
w ASP z wyznaczonym terminem  wypełnienia do 30 stycznia 2014 r.  

 

 

Przesłanie szablonu sprawozdania z oceny własnej jednostki organizacyjnej, z terminem 
wypełnienia do 30 stycznia 2014 r. 

 

 

Spotkanie prorektora dr. hab. Wojciecha Zubali z pełnomocnikami rektora w sprawie 
omówienia kwestii związanych ze studiami doktoranckimi na ASP w Warszawie.  

 

 

 

- 23 października 2013   

- 18 listopada 2013   

- 20 listopada 2013  

- 27 listopada 2013 

- 05 grudnia 2013   

- 13 grudnia 2013 

- 15 stycznia 2014    
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Wydziałowe Zespoły Oceny Jakości Kształcenia przekazują RJK sprawozdania za rok 
akademicki 2012-2013 oraz opracowane macierze, porządkujące prawidłowe 
przypisanie efektów kształcenia do wykładanych przedmiotów.  

 

 

Spotkanie pełnomocników rektora pani dr Anny Doroty Potockiej oraz dr. hab. Jacka 
Staszewskiego, prof. ASP  z  przedstawicielami wydziału Sztuki Mediów. Omówienie 
problemów związanych z efektami kształcenia.  

Spotkanie protokołowane. 

 

 

Spotkanie członków Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia – analiza 
wydziałowych dokumentów sprawozdawczych oraz rozdysponowanie zadań dla 
członków w/w zespołu. Spotkanie protokołowane. 

 

 

Spotkanie członków Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia – praca nad 
podsumowaniem wydziałowych sprawozdań. Skorelowanie podsumowań 
przygotowanych przez pełnomocników z opiniami studentów i doktorantów. Spotkanie 
protokołowane. 

 

 

Spotkanie członków Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia – analiza  
sprawozdania, pt. „Raport samooceny jakości kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w roku akademickim 2012/13.” Prace nad przygotowaniem ostatecznej 
wersji dokumentu. Spotkanie protokołowane. 

 

 

Pozytywne zaopiniowanie przez członków UZOJK „Raportu samooceny jakości 
kształcenia w Akademii sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2012/13.” 

 

 

Przekazanie „Raportu…..” do zatwierdzenia JM Rektorowi prof. Adamowi Myjakowi. 

 

 

- Podjęcie Uchwały Senatu nr 16/2014 r.  zatwierdzającej efekty kształcenia dla 
kierunku historia sztuki na studiach stacjonarnych II stopnia o profilu 
ogólnoakademickim. 

- Prezentacja „Raportu…”na obradach Senatu ASP w Warszawie.  

- 31 stycznia 2014    

- 04 lutego 2014    

- 05 marca 2014    

- 14 kwietnia 2014    

- 09 czerwca 2014    

-17 czerwca 2014    

- 23 czerwca 2014    

- 24 czerwca 2014    
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Sprawozdanie z prac w zakresie wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji na ASP 
w Warszawie 

za okres luty 2013- październik 2013 

W wyniku powołania mnie na pełnomocnika JM Rektora ASP do spraw wdrożenia 
Krajowych Ram Kwalifikacji na naszej Uczelni we wrześniu 2012 roku, wraz z końcem 
roku akademickiego 2012/13, minął kolejny okres mojej działalności dotyczący 
koordynacji prac w tym zakresie. W ostatnim roku (od lutego 2013 do października 
2013 roku) uczestniczyłam w wielu pracach na rzecz środowiska akademickiego 
na forum plenum i Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespołu 
Promotorów Bolońskich, Zespołu Ekspertów ds. KRK oraz KRUA. Prowadziłam 
konsultacje i uzgodnienia dotyczące wdrożenia KRK z Rektorem i Prorektorami ASP 
w Warszawie, Przewodniczącym RGSW, Przewodniczącym KRUA, Przewodniczącym 
i członkami Komitetu Sterującego ds. KRK, Przewodniczącym ds. KRK w obszarze sztuka, 
pracownikami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkami Prezydium 
Rady Głównej. 

 

Główne obszary mojej działalności obejmowały: 

- w zakresie korespondencji: 

- 31 listów elektronicznych (zawierających wytyczne, materiały pomocne 
podczas opracowywania KRK), 

- sprawozdanie dla JM Rektora z 25.02.2013 r. 

- sprawozdanie dla JM Rektora z posiedzenia Pełnomocników z 01.03.2013 r. 

- uwagi do projektów i obowiązujących aktów prawnych zgłoszone w biurze RGNiSW 
(luty-październik 2013) 

- w zakresie koordynacji prac nad KRK: 

- rekomendacje dotyczące efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych 
na ASP w Warszawie- złożonych na posiedzenie Senatu 18 kwietnia 2013 i 24 czerwca 
2013 roku. 

- uwagi szczegółowe do opracowania RK dla kierunku Architektura Wnętrz, studia 
I i II stopnia - z 3 kwietnia 2013 oraz 9 maja, 7 czerwca, 18 czerwca 2013. 

- uwagi szczegółowe do opracowania RK dla kierunku Grafika, I i II stopnia 
oraz studiów jednolitych niestacjonarnych i stacjonarnych - z 16 marca 2013, 29 maja 
oraz 12 i 16 czerwca 2013 

- uwagi szczegółowe do opracowania RK dla kierunku Rzeźba, I i II stopnia – 
z 19 marca 2013 

- uwagi szczegółowe do opracowania RK dla kierunku Zarządzanie Kulturą 
Wizualną, I stopnia - z 9 kwietnia 2013 

II 

Działalność pełnomocnika ds. KRK – dr Anny Doroty Potockiej 
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- uwagi szczegółowe do opracowania RK dla kierunku Malarstwo, III stopnia - z 12 
kwietnia 2013 

- uwagi szczegółowe do opracowania RK dla kierunku Grafika, III stopnia - z 12 
kwietnia 2013, 24 maja oraz 18 czerwca 2013 

- uwagi szczegółowe do opracowania RK dla studiów podyplomowych Instytutu 
Badań Przestrzeni Publicznej oraz Studium Pedagogicznego przy Wydziale 
Zarządzania Kulturą Wizualną - z 18 czerwca 2013 

- szczegółowe opracowania RK (tabele efektów kształcenia) dla kierunku 
Architektura Wnętrz, Grafika, Malarstwo, Rzeźba, Zarządzanie Kulturą Wizualną 
oraz studiów podyplomowych - luty-czerwiec 2013. 

- w zakresie konsultacji: 

- 7 spotkań roboczych: z dziekanami ASP (2) i przedstawicielami organów 
zewnętrznych - MIK, KRUA, CK, RGNiSW (5) dotyczących aktualnej problematyki 
związanej z prowadzeniem studiów jednolitych, doktoranckich i podyplomowych na 
naszej uczelni 

- 10 spotkań roboczych z JM Rektorem i Prorektorami ASP dotyczących aktualnej 
problematyki dydaktycznej oraz stanu prac nad wdrażaniem KRK w naszej uczelni, 

- w zakresie inicjatyw i współpracy: 

- przeprowadzenie 2 seminariów dotyczących KRK na Wydziale Rzeźby ASP  

w Warszawie, 

-przygotowanie wytycznych dotyczących utworzenia studiów podyplomowych 
na naszej uczelni, 

- w zakresie eksperckim: 

- ekspertyzy wykonywane na zlecenie Komisji Edukacji Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

Zestawienie szczegółowe: 

21 lutego uczestniczyłam w spotkaniu roboczym z JM Prorektorem ASP 
prof. Wojciechem Zubalą dotyczącym prac nad wdrażaniem KRK i WSJK. 

22-24 lutego uczestniczyłam w wyjazdowym posiedzeniu Międzyuczelnianego 
Instytutu Konserwacji w Pałacu w Nieborowie, podczas którego omówiłam aktualną 
problematykę dotyczącą nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
w kontekście uczelni artystycznych. Na spotkaniu obecni byli Rektorzy ASP w Krakowie 
oraz ASP Warszawie. 

26 lutego uczestniczyłam w spotkaniu roboczym z JM Rektorem prof. Adamem 
Myjakiem dotyczącym problematyki studiów doktoranckich. 

27 lutego uczestniczyłam w kolegium rektorskim z Prorektorem ASP prof. Wojciechem 
Zubalą dotyczącym problematyki studiów doktoranckich oraz prac nad wdrażaniem 
systemu zarządzania jakością kształcenia, podczas którego złożyłam sprawozdanie 
z dotychczas przeprowadzonych działań w naszej uczelni. 

13 i 14 marca uczestniczyłam w obradach RGNiSW w Ministerstwie Nauki oraz w Auli 
Politechniki Warszawskiej. 

18 marca uczestniczyłam w konferencji pt. „Weryfikacja efektów kształcenia 
w szkolnictwie wyższym” zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych 
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w Warszawie, omawiającej założenia merytoryczne i instytucjonalne wdrażania KRK 
oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w programie Kapitał Ludzki. 

21 marca uczestniczyłam w spotkaniu roboczym z dziekanem Wydziału Rzeźby prof. 
Hanną Jelonek, podczas którego omawiano problematykę dotyczącą wdrażania KRK na 
tym kierunku dla studiów I i II stopnia. 

25 marca uczestniczyłam w spotkaniu roboczym z pełnomocnikiem Rektora ds. 
powołania wydziału Scenografii dr hab. Pawłem Dobrzyckim, podczas którego 
omawiano problematykę dotyczącą wdrażania KRK na tym kierunku dla studiów I i II 
stopnia. 

8 kwietnia uczestniczyłam w spotkaniu roboczym z dziekanem Wydziału Rzeźby prof. 
Hanną Jelonek, podczas którego omawiano problematykę dotyczącą wdrażania KRK 
na tym kierunku dla studiów I i II stopnia 

10 kwietnia uczestniczyłam w spotkaniu roboczym z JM Prorektorem ASP 
prof. Wojciechem Zubalą dotyczącym prac nad wdrażaniem KRK i WSJK. 

1 0 i l l  kwietnia uczestniczyłam w obradach RGNiSW w Ministerstwie Nauki. 

22 kwietnia uczestniczyłam w kolegium rektorskim z udziałem JM Rektora 
i Prorektorów dotyczącym problematyki studiów doktoranckich, prac Komisji 
Senackich oraz reorganizacji wydziału Mediów. 

25 kwietnia uczestniczyłam w obradach Senatu ASP w Warszawie, podczas którego 
przedłożyłam pozytywne rekomendacje dla efektów kształcenia przygotowanych przez 
Wydział Malarstwa dla studiów doktoranckich oraz Wydział Rzeźby dla studiów I i II 
stopnia a także Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną dla studiów I stopnia. 

15 i 16 maja uczestniczyłam w obradach RGNiSW w Ministerstwie Nauki. 

20 maja uczestniczyłam w spotkaniu roboczym z JM Prorektorem ASP prof. 
Wojciechem Zubalą dotyczącym prac nad wdrażaniem KRK i WSJK. 

23 maja uczestniczyłam w konferencji pt. „Weryfikacja efektów kształcenia w obszarze 
artystycznym i humanistycznym” zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych 
w Warszawie oraz Promotorów Bolońskich, omawiające problematykę wdrażania KRK 
w szkolnictwie wyższym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w programie 
Kapitał Ludzki. 

11 czerwca uczestniczyłam w spotkaniu roboczym z JM Rektorem prof. Adamem 
Myjakiem dotyczącym problematyki studiów doktoranckich . 

12 i 13 czerwca uczestniczyłam w obradach RGNiSW w Ministerstwie Nauki oraz 
obradach połączonych Prezydiów Centralnej Komisji i Rady Głównej dotyczącej 
aktualnej problematyki szkolnictwa wyższego. 

17 czerwca uczestniczyłam w kolegium rektorskim z udziałem JM Rektora 
i Prorektorów dotyczącym problematyki studiów podyplomowych i doktoranckich. 

25 czerwca uczestniczyłam w obradach Senatu ASP w Warszawie, podczas którego 
przedłożyłam pozytywne rekomendacje dla efektów kształcenia przygotowanych przez 
Wydział Grafiki dla studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich 
i doktoranckich oraz Wydział Architektury Wnętrz dla studiów I i II stopnia. 
Rekomendację warunkową przedłożyłam dla efektów kształcenia przygotowanych 
przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej oraz Studium Pedagogiczne przy Wydziale 
Zarządzania Kulturą Wizualną. 
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10 lipca uczestniczyłam w obradach Prezydium RGNiSW w Ministerstwie Nauki. 

23 lipca uczestniczyłam w spotkaniu roboczym z JM Prorektorem ASP 
prof. Wojciechem Zubalą dotyczącym prac nad wdrażaniem KRK i WSJK. 

5 sierpnia uczestniczyłam w spotkaniu trójstronnym z udziałem władz ASP w osobach 
JM Rektora prof. Adama Myjaka i Prorektora prof. Pawła Nowaka, władz Wydziału 
Mediów w osobach Dziekana i Kierownika Studiów Doktoranckich, pracowników 
uczelni w osobach Kierownika Działu Nauczania oraz Pani Mecenas i wreszcie 
Samorządu Doktorantów, w sprawie likwidacji Studiów Doktoranckich na Wydziale 
Sztuki Mediów. 

22 i 23 września uczestniczyłam w obradach KRUA na zaproszenie Przewodniczącego 
KRUA prof. Tomasza Miczki oraz Pani Minister Moniki Smoleń, gdzie podsumowałam 
prace dotyczące nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym prowadzone 
w RGNiSW. 

10 października uczestniczyłam w obradach RGNiSW w Ministerstwie Nauki. 

Mam nadzieję, że to kolejne, już piąte sprawozdanie, próbujące przybliżyć obraz mojego 
zaangażowania w działania na rzecz wdrożenia KRK w naszej uczelni oraz prace 
prowadzone w obszarze całego środowiska akademickiego, przyczyni się 
do pełniejszego jej obrazu. 

Kontynuacja prac nad KRK, w zakresie macierzy porządkujących prawidłowe 
przypisanie efektów kształcenia do przedmiotów wymaga zaangażowania władz 
wszystkich wydziałów. Jest to niezbędne dla prawidłowego rozwoju naszej uczelni jako 
instytucji, która będzie poddawana sukcesywnie ocenie przez PKA. Koniecznym dla 
dalszego rozwoju naszej uczelni jest przygotowanie uchwał Senatu dotyczących trybu 
i sposobu organizowania i powoływania studiów podyplomowych. 

Licząc na życzliwość i wsparcie Jego Magnificencji dla moich starań w tym obszarze. 

 

Z 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI PEŁNOMOCNIKA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH  

-  prof. Błażeja Ostoja Lniskiego  od 01.01.2013 roku do 30.09.2013 
roku. 

1. Od 2012 roku prowadzenie konsultacji i rozmów oraz pomoc w tworzeniu programu 
i efektów kształcenia dla studentów o profilu ogólnoakademickim dla Niestacjonarnych 
Studiów Doktoranckich na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Niestacjonarne 
Studia Doktoranckie na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie zostały utworzone 
Zarządzeniem nr 4/2013 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
21 stycznia 2013 roku, po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Malarstwa z dnia 
20.11.2012 roku. 

2. Inicjatywa stworzenia Galerii Doktoranckiej „STYK” w celu tworzenia wystaw dokto-
rantów realizowanych w procesie ich własnych badań naukowych, jak również miejsce 
do realizowania przewodów doktorskich zgodnie z zakładanym harmonogramem 
studiów doktorskich na wydziałach ASP w Warszawie. 

3. Koordynowanie prac związanych z poszczególnymi jednostkami w celu 
ujednolicenia kształcenia oraz opisanie efektów kształcenia wraz z punktacją ECTS 
na wszystkich kierunkach na których są prowadzone studia doktoranckie. 

Wprowadzenie poprzez Uchwałę Senatu w/w zmian w efektach kształcenia na Niesta-
cjonarnych Studiach Doktoranckich. 

4. Opracowanie wraz z kierownikami studiów doktoranckich ankiety oceniającej 
pracowników dydaktycznych na studiach doktoranckich wszystkich kierunków ASP 
w Warszawie po konsultacjach i zaopiniowaniu przez Samorząd Doktorantów. 

5. Cykl spotkań w sprawie porozumienia dotyczącego przyjęcia na studia doktoranckie 
słuchaczy z Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii. 

6.Podjęcie Uchwały przez Radę Wydziału o możliwości kontynuacji studiów na Wydziale 
Grafiki dla studentów Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii. 

7.Udział w konferencji Rektorów uczelni warszawskich dotyczącej spraw związanych 

z działalnością i prowadzeniem studiów doktoranckich na poszczególnych wyższych 
uczelniach na terenie Warszawy. 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Działalność pełnomocnika ds. studiów doktoranckich – prof. Błażeja Ostoja Lniskiego 
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