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SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI 
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Warszawa ….. 



Sprawozdanie zostało przedstawione Samorządowi Studentów Wydziału . . . . . . . . . . . w 

dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.  

 

Sprawozdanie zostało przedstawione i zatwierdzone przez Radę Wydziału . . . . . . . . . . . na 

posiedzeniu w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. 

 

A. KADRA DYDAKTYCZNA 

 

1. Analiza systemu podwyższania kwalifikacji pracowników. 

a) Liczba szkoleń (organizowanych przez inne jednostki) podnoszących kwalifikacje 

dydaktyczne w których brali udział pracownicy wydziału: 0 

b) Liczba konferencji, sympozjów artystycznych lub naukowych (organizowanych przez 

inne jednostki) w których brali udział pracownicy wydziału: 0 

c) Liczba zorganizowanych przez wydział szkoleń podnoszących kwalifikacje 

dydaktyczne, artystyczne lub naukowe pracowników wydziału: 0 

 

2. Analiza okresowej oceny pracowników akademickich. 

a) Czy w ostatnim roku miała miejsce okresowa ocena pracowników akademickich zgodnie 

z § 107-111 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: TAK/NIE 

b) Krótkie podsumowanie ostatniej, wymienionej powyżej okresowej oceny pracowników 

akademickich dokonanej przez Wydziałowy Zespół Oceniający: 

Proszę uzupełnić 

 

3. Analiza studenckiej ankiety ewaluacyjnej. 

a) Liczba studentów wydziału uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie: 0 

b) Liczba oddanych ankiet studenckich: 0 

c) Liczba pedagogów, którzy powinni zostać ocenieni w ankiecie: 0 

d) Liczba pedagogów, którzy zostali ocenieni w ankiecie: 0 

e) Średnia ocena uzyskana przez pedagogów wydziału w ankiecie: 0 

f) Krótkie podsumowanie ankiety studenckiej (ew. propozycje zmian w zakresie oceniania, 

trybu przeprowadzania ankiety, itp.): 

Proszę uzupełnić 

 

4. Analiza współpracy międzyuczelnianej kadry dydaktycznej. 



a) Liczba* dydaktyków z wydziału korzystających z wymiany w ramach programów 

Erasmus, Socrates lub innych: 0 

b) Liczba dydaktyków z uczelni zagranicznych korzystających z wymiany w ramach 

programów Erasmus, Socrates lub innych: 0 

c) Liczba przeprowadzonych przez pracowników wydziału wykładów lub zajęć na rzecz 

innych uczelni w kraju lub za granicą: 0 

d) Liczba stypendiów artystycznych lub naukowych otrzymanych przez pracowników 

wydziału 0 

e) Liczba staży artystycznych lub naukowych w których brali udział pracownicy wydziału: 0 

 

5. Analiza osiągnięć artystycznych i naukowych dydaktyków wydziału. 

a) Liczba zorganizowanych lub współorganizowanych przez wydział wystaw w których 

brali udział pracownicy wydziału: 0 

b) Liczba zorganizowanych przez wydział konferencji artystycznych lub naukowych: 0 

c) Liczba zorganizowanych przez wydział sympozjów, konkursów, festiwali artystycznych 

lub naukowych: 0 

d) Liczba monografii naukowych opublikowanych przez pracowników wydziału: 0 

e) Liczba katalogów wystaw opublikowanych przez pracowników wydziału: 0 

f) Liczba innych publikacji (w tym artykułów i tekstów do katalogów) opublikowanych 

przez pracowników wydziału: 0 

g) Liczba nagród artystycznych lub naukowych otrzymanych przez pracowników wydziału: 

0 

h) Liczba nagród organizacyjnych, koordynacyjnych oraz nagród otrzymanych przez 

pracowników wydziału za prace eksperckie: 0 

i) Liczba otrzymanych przez pracowników wydziału patentów lub praw autorskich: 0 

 

B. STUDENCI 

 

1. Analiza funkcjonowania organizacji studenckich i kół naukowych. 

a) Liczba działających na wydziale organizacji studenckich: 0 

b) Liczba działających na wydziale studenckich kół naukowych: 0 

c) Krótki opis działalności istniejących na wydziale organizacji studenckich i kół naukowych: 

Proszę uzupełnić 

 



 

 

2. Analiza systemu praktyk studenckich. 

a) Czy wydział samodzielnie organizuje praktyki studenckie: TAK/NIE 

b) Ogólna (dla wszystkich lat studiów) liczba godzin przeznaczonych na praktyki studenckie 

w ciągu roku akademickiego: 0  

c) Krótki opis charakterystycznych dla wydziału rodzajów praktyk studenckich: 

Proszę uzupełnić 

 

 

3. Analiza wydziałowego systemu stypendialnego. 

a) Liczba przyznanych na wydziale stypendiów socjalnych: 0 

b) Liczba przyznanych na wydziale stypendiów za wyniki w nauce: 0 

c) Liczba przyznanych na wydziale stypendiów za osiągnięcia artystyczne: 0 

d) Liczba przyznanych na wydziale innych stypendiów: 0 

 

4. Analiza międzyuczelnianej wymiany studentów. 

a) Liczba* studentów z wydziału korzystających z wymiany w ramach programów 

Erasmus, Socrates, MOST lub innych: 0 

b) Liczba studentów z uczelni zagranicznych korzystających z wymiany w ramach 

programów Erasmus, Socrates lub innych: 0 

c) Liczba studentów z innych polskich uczelni korzystających na wydziale z programu 

MOST: 0 

 

5. Analiza osiągnięć artystycznych i naukowych studentów wydziału. 

a) Liczba zorganizowanych lub współorganizowanych przez wydział wystaw (poza 

budynkiem wydziału) w których brali udział studenci wydziału: 0 

b) Liczba zorganizowanych przez wydział konferencji, festiwali artystycznych lub 

naukowych w których brali udział studenci wydziału: 0 

c) Liczba wydanych przez wydział katalogów wystaw studentów wydziału: 0 

d) Liczba publikacji (w tym artykułów i tekstów do katalogów) opublikowanych przez 

studentów wydziału: 0 

e) Liczba nagród artystycznych lub naukowych otrzymanych przez studentów wydziału: 0 

 



6. Analiza oferty kształcenia w językach obcych. 

a) Czy na wydziale funkcjonuje oferta kształcenia kierunkowego w językach obcych: 

TAK/NIE 

b) Krótki opis oferty wydziału w zakresie kształcenia kierunkowego w językach obcych 

(jeśli istnieje):  

Proszę uzupełnić 

 

7. Analiza oferty kształcenia dla studentów niepełnosprawnych. 

a) Czy wydział jest przygotowany na prowadzenie zajęć dydaktycznych przeznaczonych 

dla studentów niepełnosprawnych: TAK/NIE 

b) Czy infrastruktura wydziału jest dostosowana do potrzeb studentów 

niepełnosprawnych: TAK/NIE 

c) Krótki opis oferty wydziału w zakresie prowadzonych zajęć i infrastruktury (jeśli 

istnieją) dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych: 

Proszę uzupełnić 

 

8. Analiza pozostałych elementów dotyczących spraw studenckich. 

a) Średnia liczba dyplomantów znajdujących się pod opieką jednego nauczyciela 

akademickiego (promotora): 0 

b) Średnia liczba studentów przypadających na jedno stanowisko robocze w pracowni: 0 

c) Średnia liczba studentów przypadająca na grupę studencką: 0 

d) Liczba godzin zajęć obowiązkowych na kierunku (tygodniowa): 0 

e) Procentowy udział godzin przedmiotów do wyboru (fakultatywnych) w ogólnej liczbie 

godzin zajęć programowych dla kierunku: 0% 

 

C. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA 

 

1. Analiza procedur zapewnienia jakości kształcenia. 

a) Czy na wydziale została dokonana kontrola Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia 

Jakości Kształcenia dotycząca procedur wprowadzania zmian w programach i 

organizacji studiów: TAK/NIE 

b) Czy na wydziale została dokonana ocena organizacji i przebiegu sesji egzaminacyjnej: 

TAK/NIE 



c) Czy na wydziale została dokonana ocena organizacji i prawidłowości przeprowadzania 

prac dyplomowych: TAK/NIE 

d) Czy na wydziale została dokonana ocena prawidłowości stosowania punktów ECTS w 

rozliczeniu wymiany studenckiej w kraju i za granicą: TAK/NIE 

e) Czy na wydziale została dokonana ocena efektywności kończenia studiów, skali odsiewu 

i jego przyczyn: TAK/NIE 

f) Czy na wydziale dokonywane były hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez 

nauczycieli akademickich: TAK/NIE 

g) Czy na podstawie analizy realizacji efektów kształcenia w roku 2013/2014 wydział 

podjął prace nad zmianami w planie studiów lub w programie nauczania: TAK/NIE 

h) Podstawowe wnioski płynące z rocznego sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. 

Zapewnienia Jakości Kształcenia dotyczące powyższych procedur jakości kształcenia: 

Proszę uzupełnić 

 

2. Analiza osiągnięć dydaktycznych wydziału. 

a) Liczba zorganizowanych przez wydział praktyk i staży w krajowych ośrodkach 

naukowych: 0  

b) Liczba zorganizowanych przez wydział praktyk i staży w zagranicznych ośrodkach 

naukowych: 0 

c) Liczba zorganizowanych przez wydział konferencji lub sympozjów poświęconych 

nauczaniu artystycznemu lub innym formom dydaktyki: 0 

d) Liczba pozyskanych przez wydział grantów przeznaczonych na działalność 

dydaktyczno-naukową: 0 

e) Liczba pracowników wydziału biorących aktywny udział w zespołach eksperckich lub 

konkursowych: 0 

f) Liczba nagród otrzymanych przez pracowników wydziału za działalność naukową lub 

dydaktyczną: 0 

 

3. Analiza systemu grantów dla młodej kadry i uczestników studiów doktoranckich. 

a) Liczba programów badawczych w których biorą aktywny udział młodzi pracownicy 

naukowi: 0 

b) Liczba programów badawczych w których biorą aktywny udział uczestnicy studiów 

doktoranckich (jeśli funkcjonują na wydziale): 0 



c) Liczba realizowanych przez młodych pracowników naukowych i doktorantów 

programów badawczych, które finansowane są z innych źródeł niż działalność statutowa 

wydziału: 0 

d) Liczba zewnętrznych grantów, które otrzymał wydział na prace lub badania związane z 

rozwojem młodej kadry: 0 

 

 

4. Analiza wykonania pensum dydaktycznego. 

a) Liczba złożonych przez dydaktyków deklaracji informujących o wykonaniu pensum 

dydaktycznego: 0 

 

 Proszę o podanie liczby oraz wartości procentowej w stosunku do wszystkich dydaktyków 

/studentów na wydziale. 

 

 

 


