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WPROWADZENIE I KRÓTKA PREZENTACJA UCZELNI

A.  WPROWADZENIE

Raport samooceny jakości kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie za rok akademicki 2012/2013 ma dać odpowiedź na podstawowe pytanie: 
w jakim stopniu Uczelnia zapewniła wysoką jakość kształcenia na wszystkich 
prowadzonych kierunkach studiów, a w szczególności jaki był wkład poszcze-
gólnych jednostek w realizację programów kształcenia, opartych na efektach 
kształcenia zdefiniowanych w Krajowych Ramach Kwalifikacyjnych. Drugim 
wiodącym problemem oceny jest odpowiedź na pytanie, czy wdrożony w oce-
nianym roku akademickim Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształ-
cenia spełnia zdefiniowane wcześniej wymagania jakościowe, czyli czy stanowi 
przejrzystą strategię zapewniającą prawidłowy nadzór nad jakością kształcenia 
w poniższych obszarach:
a) zgodności działania w obrębie struktur zdefiniowanych w Strategii Rozwoju 
 Uczelni na lata 2012-2016,
b) integracji wszystkich jednostek organizacyjnych i pracowników Uczelni, 
c) działania na rzecz zapewnienia, monitorowania i podnoszenia jakości 
 kształcenia. 
Ważna jest także odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu wdrożony system jest 
kompleksowy, efektywny i funkcjonalny w kontekście jego struktury organi-
zacyjnej, podziału odpowiedzialności decyzyjnej i wykonawczej, które umoż-
liwiają zarządzanie przez jakość. Z tego powodu struktura Raportu została 
przygotowana tak, aby oceną zostały objęte wszystkie główne elementy systemu 
zapewnienia jakości kształcenia, a w szczególności:
1.  Część Raportu dotycząca nauczycieli akademickich i studentów.
2.  Część Raportu dotycząca programów kształcenia.
3.  Część Raportu oceniająca poziom artystyczny i naukowy Uczelni.
4.  Część Raportu dotycząca zasobów materialnych Uczelni.

5.  Część Raportu dotycząca badania losów absolwentów na rynku pracy.
6.  Część Raportu oceniająca i weryfikująca działania korygujące, naprawcze 
 i doskonalące, realizowane przez Uczelnię w zakresie jakości kształcenia.

B.  KRÓTKA PREZENTACJA UCZELNI

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest publiczną akademicką szkołą wyż-
szą nawiązującą do tradycji warszawskiego szkolnictwa artystycznego sięgającej 
czasów stanisławowskich, kontynuatorką Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
założonej w 1904 r. oraz Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Jest 
nowoczesną uczelnią kształcącą przyszłe elity artystyczne kraju. Akademia pro-
wadzi działalność dydaktyczną, artystyczną, projektową, badawczą, usługowo-
-badawczą, badania nad sztuką i badania wspomagające sztukę i naukę, a także 
prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą i edukacyjną.

I.  Misja i cele strategiczne uczelni

Do podstawowych zadań Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie należy:
1.  Kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy twórczej, 
 zawodowej i naukowej.
2.  Wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo 
 polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka.
3.  Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług 
 badawczych.
4.  Kształcenie i promowanie kadr artystycznych i naukowych.
5.  Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej 
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 i techniki, w tym m. in. poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów 
 bibliotecznych, informacyjnych, archiwalnych i muzealnych.
6.  Kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy.
7.  Stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów.
8.  Działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

II.  Koncepcja kształcenia. Krótka charakterystyka wydziałów

Wydział Architektury Wnętrz
Dyscyplina: sztuki projektowe, obszar sztuki, dziedzina sztuki plastyczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia, drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy: licencjat, magister sztuki
Forma kształcenia: stacjonarne, niestacjonarne
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora i doktora 
habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk projektowych 
Wydział kształci wszechstronnych wykształconych projektantów w trybie stu-
diów stacjonarnych i niestacjonarnych, na dwóch poziomach zgodnych ze stan-
dardami europejskimi. Na poziomie 6 prowadzone są studia wyższe pierwsze-
go stopnia oraz na poziomie 7 prowadzone są studia drugiego stopnia. Mimo, 
że Wydział nie prowadzi jeszcze studiów trzeciego stopnia, to pod kierunkiem 
naszych wykładowców przeprowadzane są przewody doktorskie. Program 
wydziału skupia się głównie na przekazaniu skomplikowanej wiedzy oraz wy-
kształceniu umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu architekta 
wnętrz. Studenci zaznajamiają się z wielowątkowością i interdyscyplinarnością 
zagadnień składających się na warsztat projektanta zajmującego się wnętrzami, 
projektowaniem mebli i wystawiennictwem. Właściwe rezultaty dydaktyczne 
staramy się osiągać przez uświadamianie studentom korelacji zachodzących 

między użytymi środkami plastycznymi a uwarunkowaniami przestrzennymi, 
funkcjonalnymi oraz możliwościami technicznymi.

Wydział Grafiki
Dyscyplina: sztuki piękne, obszar sztuki, dziedzina sztuki plastyczne
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia, trzeciego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy: licencjat, magister sztuki, doktor sztuki
Forma kształcenia: stacjonarne, niestacjonarne
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora i doktora 
habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych 
Podstawą programu kształcenia na wydziale jest zachowanie wypracowa-
nej przez lata równowagi pomiędzy klasycznym kanonem sztuk plastycznych  
a innowacyjnymi technologiami obecnymi we współczesnym świecie. Dzięki 
zachowaniu tych właśnie wyważonych proporcji, przez kontakt z wykładow-
cami – wybitnymi osobistościami świata sztuki i nauki – wydział zyskał ogól-
nopolską i międzynarodową renomę. Absolwent Wydziału Grafiki swobodnie 
porusza się praktycznie w każdej dziedzinie mającej związek z projektowaniem 
graficznym, multimediami i sztukami pięknymi. Posiada też wiedzę i rzetelne 
kompetencje w zakresie kompozycji, liternictwa, typografii oraz wiedzy ogólnej 
pozwalające swobodnie funkcjonować jako grafik i artysta zdolny do dostoso-
wania się do zmiennych warunków koniunktury rynkowej. Odrębnym zagad-
nieniem są studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych, prowadzone 
według indywidualnego toku nauczania pod naukowo-artystycznym przewod-
nictwem opiekuna. Umożliwiają one uzyskanie uniwersalnej wiedzy z zakresu 
grafiki artystycznej oraz użytkowej, stwarzają możliwość doskonalenia specjali-
stycznego warsztatu – nie tylko w aspekcie technicznym – ale przede wszystkim  
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kształtują umiejętność krytycznego i syntetycznego postrzegania własnej twór-
czości. Celem tych studiów jest wyrobienie u absolwenta otwartej postawy wo-
bec spuścizny tradycji, wypracowanie umiejętności podejmowania dialogu ze 
współczesnością, a także umiejętności identyfikowania i rozwiązywania proble-
mów naukowo-artystycznych.

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Dyscyplina: konserwacja i restauracja dzieł sztuki, obszar sztuki, dziedzina 
sztuki plastyczne
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy: magister konserwacji i restauracji dzieł sztuki 
Forma kształcenia: stacjonarne
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora i doktora 
habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie konserwacji i restauracji 
dzieł sztuki 
Wydział kształci studentów na jednolitych sześcioletnich studiach magisterskich 
w ramach dyscypliny konserwacja i restauracja dzieł sztuki na kierunku kon-
serwacji i restauracji dzieł sztuki w czterech specjalnościach konserwatorskich: 
konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja  
i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej, konserwacja i restauracja rzeźby 
kamiennej i elementów architektury, konserwacja i restauracja tkanin zabytko-
wych. W trakcie nauki studenci odbywają praktyki zawodowe we wskazanych 
placówkach muzealnych i w terenie, służące zarówno pogłębieniu wiedzy, jak 
i promocji Wydziału w kraju i za granicą. Studenci Wydziału uczestniczą też  
w plenerach artystycznych. Podczas nauki studenci mają dostęp do laborato-
riów specjalistycznych, umożliwiających badania fizyczne, mikroskopowe, che-
miczne i analizy technologiczne. Poza kształceniem przyszłych konserwatorów,  

Wydział realizuje swoje zadania statutowe poprzez podejmowanie prac twór-
czych – konserwatorskich i naukowo-badawczych w ramach badań statutowych 
oraz własnych projektów badawczych pracowników. Dydaktycy zdobywają ko-
lejne stopnie naukowe, odzwierciedlające profil ich zainteresowań, kojarzony  
z praktyką konserwatorską.

Wydział Malarstwa
Dyscyplina: sztuki piękne, obszar sztuki, dziedzina sztuki plastyczne
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie, trzeciego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy: magister sztuki, doktor sztuki
Forma kształcenia: stacjonarne, niestacjonarne
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora i doktora 
habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych 
Zasadniczą ideą programową nauczania na Wydziale Malarstwa jest ukształ-
towana przez lata zasada zachowania harmonijnej równowagi pomiędzy tra-
dycją malarstwa sztalugowego a współczesnymi trendami w sztuce. Absolwent 
Wydziału Malarstwa to współczesny artysta malarz, twórca i kreator – z jednej 
strony doskonale znający tradycyjny warsztat, mający wiedzę historyczną doty-
czącą malarstwa i sztuki w ogóle, z drugiej zaś strony stojący w obliczu wyzwań 
nowoczesności i potrafiący posługiwać się współczesnymi środkami wyrazu. 
Dysponuje również wiedzą i kompetencjami z zakresu rysunku, kompozycji 
brył i płaszczyzn, wielkoformatowego malarstwa ściennego, tkaniny artystycz-
nej, rzeźby i wybranych technik grafiki tradycyjnej i cyfrowej, oraz działań 
plastycznych w przestrzeni publicznej. Szeroki wachlarz kompetencji z powyż-
szych obszarów sprawia, że absolwent Wydziału Malarstwa jest tak wyposażony  
w wiedzę i umiejętności, by mógł się odnaleźć na trudnym rynku współcze-
snych działań artystycznych.
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Wydział Rzeźby
Dyscyplina: sztuki piękne, obszar sztuki, dziedzina sztuki plastyczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia, drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy: licencjat, magister sztuki
Forma kształcenia: stacjonarne
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora sztuk plastycznych 
w zakresie sztuk pięknych 
Wydział Rzeźby może się szczycić swoją wieloletnią tradycją i doświadczenia-
mi, ma też wybitne osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne. Jego absolwentami 
jest wielu znakomitych artystów – ludzi, którzy weszli do historii naszej kultu-
ry i tworzą ją do dzisiaj. Specyfiką Wydziału Rzeźby jest kontynuacja, rozwój 
wartości artystycznych i  dydaktycznych wypracowanych od reaktywowania 
ASP po II wojnie światowej aż do czasów współczesnych. Obecni pedagodzy 
są wychowankami profesorów, którzy tworzyli strukturę wydziału i wnosili 
własne, oryginalne koncepcje dydaktyczne. Dzięki ich organizacyjnej i dydak-
tycznej działalności Wydział Rzeźby stał się jednym z najbardziej znaczących  
w skali Uczelni. Tę mistrzowską klasę i dydaktykę kontynuują obecnie profeso-
rowie zatrudnieni na wydziale.

Wydział Sztuki Nowych Mediów i Scenografii
Dyscyplina: sztuki piękne, obszar sztuki, dziedzina sztuki plastyczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy: licencjat, magister sztuki, doktor sztuki
Forma kształcenia: stacjonarne, niestacjonarne
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora i doktora 
habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych 

Wydział jest nowoczesną jednostką dydaktyczną kształcącą przyszłe elity ar-
tystyczne. Kształci i wychowuje studentów w duchu humanizmu i tolerancji, 
zgodnie z zasadami wolności sztuki i nauki. Przygotowuje młodych adeptów 
sztuki do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania  
w przemiany współczesnej kultury, skupia i doskonali kadrę pedagogów tworząc 
warunki rozwoju ich twórczych osobowości. Rozwija poszukiwania artystyczne 
przy poszanowaniu różnic światopoglądowych i wielości postaw twórczych, bę-
dąc jednocześnie otwartym na procesy przemian w sztuce i nauce. Uczestniczy 
w dziele kształtowania wartości kultury narodowej i nauki mieszczącej się w ob-
szarze tradycji europejskiej, kierując się zasadami: wolności nauczania, wolno-
ści twórczości artystycznej oraz wolności badań naukowych, poszanowania 
praw własności intelektualnej, dbania o efekty i jakość kształcenia, współpracy  
z otoczeniem przy tworzeniu dydaktyki, działalności kulturotwórczej oraz dzia-
łań w dziedzinie transferu wiedzyWydział prowadzi działalność dydaktyczną, 
artystyczną, projektową, badawczą, usługowo-badawczą, badania nad sztuką  
i badania wspomagające sztukę i naukę. Prowadzi także działalność wydawniczą, 
wystawienniczą i edukacyjną, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi insty-
tucjami artystycznymi, naukowymi, oświatowymi oraz związkami twórczymi, 
których działalność jest zbieżna z misją Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wydział Wzornictwa
Dyscyplina: sztuki projektowe, obszar sztuki, dziedzina sztuki plastyczne
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia, drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy: licencjat, magister sztuk projektowych
Forma kształcenia: stacjonarne
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: doktora sztuk plastycznych 
w zakresie sztuk projektowych 
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Wydział dąży do połączenia całego spektrum umiejętności dwu i trójwymiaro-
wego projektowania wzorniczego w jeden system nauczania designu, rozumia-
ny jako działanie twórcze, uwarunkowane czynnikami użytkowymi, technicz-
nymi, społecznymi i ekonomicznymi. Z uwagi na usytuowanie organizacyjne  
i prawne Wydziału Wzornictwa oraz doświadczenia kadry, poza obszarem za-
interesowania pozostaje architektura. Integrowane będzie natomiast projekto-
wanie produktów, maszyn i urządzeń, grafiki użytkowej, opakowań, przeka-
zów multimedialnych, reklamy oraz wyposażenia przestrzeni. Sposób realizacji 
programu opiera się na umożliwieniu studentom równoległe studiowanie  
w pracowniach nauczających różnych umiejętności związanych z dwu i trójwy-
miarowym projektowaniem wzorniczym. Utworzony w 2010 roku kurs projek-
towania mody jest traktowany specjalnie. Z uwagi na specyfikę warsztatu oraz 
odrębność tego zawodu w stosunku do innych specjalności projektowych moda, 
a więc projektowanie ubioru, jest nauczana oddzielnie od kształcenia w zakresie 
zintegrowanego designu. Posiada oddzielny sposób rekrutacji, program i kadrę 
dydaktyczną.

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy: licencjat
Forma kształcenia: stacjonarne
Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego: brak 
Na wydziale obecnie prowadzone są prace związane z uruchomieniem drugiego 
stopnia. Poza tym w skład wydziału wchodzi Studium Pedagogiczne. Wydział 
prowadzi też wykłady z estetyki, historii sztuki, filozofii, antropologii dla stu-
dentów wszystkich wydziałów (w ramach Katedry Historii Sztuki i Teorii Kul-
tury). Wydział posiada unikatową specjalizację Kultura miejsca łączącą obszary 

humanistyki, nauk społecznych i sztuki. Główny nacisk położony jest na bada-
nia polskiej sztuki najnowszej, rozbudowę teoretycznego zaplecza historii sztuki 
i praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Informacje dotyczące poziomu, profilu i formy kształcenia, tytułu zawodowego 
oraz uprawnieńdo nadawania stopni naukowych zostały zaczerpniętę ze stron 
internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów.
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C.  WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

I.  Wykaz uczelnianych aktów prawnych konstytuujących wewnętrzny  
 system zapewnienia jakości kształcenia oraz określający   
 kompetencje w tym zakresie organów uczelni

1.  Zarządzenie nr 8/2012 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
 z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego 
 Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
2.  Uchwała nr 4/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 28 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania planów 
 studiów i programów kształcenia.
3.  Uchwała nr 12/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 24 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia 
 dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań 
 Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
4.  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku. 
 Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Malarstwo, studia 
 jednolite, profil ogólnoakademicki.
5.  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
 Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Grafika, studia 
 jednolite, profil ogólnoakademicki.
6.  Załącznik nr 3 do Uchwały nr 12/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
 Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Rzeźba, studia 
 jednolite, profil ogólnoakademicki.
7.  Załącznik nr 4 do Uchwały nr 12/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
 Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Konserwacja 
 i Restauracja Dzieł Sztuki, studia jednolite, profil ogólnoakademicki.

8.  Załącznik nr 5 do Uchwały nr 12/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
 Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Wzornictwo, 
 studia jednolite, profil ogólnoakademicki.
9.  Załącznik nr 6 do Uchwały nr 12/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
 Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Architektura Wnętrz,
 studia jednolite, profil ogólnoakademicki.
10.  Załącznik nr 7 do Uchwały nr 12/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
11.  Załącznik nr 8 do Uchwały nr 12/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
12.  Załącznik nr 9 do Uchwały nr 12/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
 Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Historia Sztuki, 
 studia jednolite, profil ogólnoakademicki.
13.  Uchwała nr 18/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 29 maja 2012 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek 
 organizacyjnych dotyczących kształcenia na studiach doktoranckich.
14.  Uchwała nr 21/2012 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia 
 dla kierunków i poziomów kształcenia na studiach doktoranckich, 
 dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacyjnych 
 dla Szkolnictwa Wyższego.
15.  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku.
 Opis zakładanych efektów kształcenia na Środowiskowych 
 niestacjonarnych studiach doktoranckich Wydziału Grafiki i Rzeźby.
16.  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku.
 Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach doktoranckich 
 Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii.
17.  Zarządzenie nr 51/2012 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia 
 Jakości Kształcenia.
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18.  Uchwała nr 12/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 12 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 12/2012 z dnia 
 26 czerwca 2012 roku określającej efekty kształcenia dla kierunków: 
 Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 
 Wzornictwa, Architektury Wnętrz, Sztuki Mediów, Scenografii, 
 Historii Sztuki.
19. Uchwała zmieniająca efekty kształcenia dla jednolitych studiów 
 magisterskich na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, 
 Malarstwo oraz dla studiów I i II stopnia na kierunku Wzornictwo.
20.  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku. Opis 
 zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Konserwacja i Restauracja 
 Dzieł Sztuki, studia jednolite, profil ogólnoakademicki.
21.  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku. Opis 
 zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Wzornictwo, studia 
 pierwszego stopnia (7 semestrów) oraz studia II stopnia (3 semestry), 
 profil ogólnoakademicki.
22.  Załącznik nr 3 do Uchwały nr 12/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku. Opis 
 zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Malarstwo, studia jednolite, 
 profil ogólnoakademicki.
23. Uchwała nr 15/2013 Senatu ASP w Warszawie z dnia 12.02.2013 r. w sprawie 
 określenia efektów kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich, 
 na kierunku Malarstwo, dostosowanych do wymagań Krajowych 
 Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
24. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 15/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. 
 Opis zakładanych efektów kształcenia dla niestacjonarnych studiów 
 doktoranckich na kierunku Malarstwo.
25.  Uchwała nr 25/2013 Senatu ASP w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
 w sprawie zmiany uchwały nr 12/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku 
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 określającej efekty kształcenia dla kierunków: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, 
 Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Wzornictwa, Architektury Wnętrz, 
 Sztuki Mediów, Scenografii, Historii Sztuki. Uchwała zmieniająca efekty 
 kształcenia dla studiów I i II stopnia na kierunku Rzeźba, dla studiów 
 I stopnia na kierunku Historia Sztuki.
26. Załącznik nr 1. Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Rzeźba, 
 studia pierwszego stopnia (6 semestrów) oraz studia drugiego stopnia 
 (4 semestry), profil ogólnoakademicki
27. Załącznik nr 2. Opis zakładaanych efektów kształcenia dla kierunku 
 Historia Sztuki, studia pierwszego stopnia (6 semestrów), profil 
 ogólnoakademicki.
28.  Uchwała nr 26/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 15/2013 z dnia 12 lutego  
 2013 roku Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w sprawie 
 określenia efektów kształcenia na niestacjonarnych studiach doktoranckich,  
 na kierunku Malarstwo, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram 
 Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego.
29. Załącznik nr 1. Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku 
 Malarstwo, studia III stopnia (8 semestrów) – profil ogólnoakademicki.
30.  Uchwała nr 39/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały 12/2012 Senatu Akademii 
 Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku określającej 
 efekty kształcenia dla kierunków: Malarstwa, Grafiki, Rzeźby, Konserwacji 
 i Restauracji Dzieł sztuki, Wzornictwa, Architektury Wnętrz, Sztuki 
 Mediów, Scenografii, Historii sztuki.
31. Uchwała zmieniająca efekty kształcenia dla jednolitych studiów 
 magisterskich oraz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, 
 dla kierunków: Architektura Wnętrz, Grafika.
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32.  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych 
 w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku. Opis zakładanych efektów 
 kształcenia dla kierunku studiów Architektura Wnętrz, studia pierwszego 
 stopnia studiów stacjonarnych (6 semestrów) oraz drugiego stopnia 
 (4 semestry), profil ogólnoakademicki.
33.  Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych 
 w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku. Opis zakładanych efektów 
 kształcenia dla kierunku studiów Architektura Wnętrz, studia pierwszego 
 stopnia studiów niestacjonarnych (7 semestrów) oraz drugiego stopnia 
 (4 semestry), profil ogólnoakademicki.
34.  Załącznik nr 3 do Uchwały nr 39/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych 
 w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku. Opis zakładanych efektów 
 kształcenia dla kierunku studiów Grafika, studia jednolite, profil 
 ogólnoakademicki.
35.  Załącznik nr 4 do Uchwały nr 39/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych 
 w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku. Opis zakładanych efektów 
 kształcenia dla kierunku studiów Grafika, studia niestacjonarne pierwszego 
 stopnia (6 semestrów) oraz drugiego stopnia (4 semestry), profil 
 ogólnoakademicki.
36.  Uchwała nr 40/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały 12/2012 Senatu Akademii 
 Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 roku określającej efekty 
 kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia na studiach 
 doktoranckich, dostosowanych do wymagań Krajowych Ram 
 Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego.
37. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 40/2013 z dnia 25.06.2013 r. 
 Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów grafika, studia  
 III stopnia (8 semestrów), profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne.

38.  Uchwała nr 41/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach 
 podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram 
 Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego prowadzonych w ASP w Warszawie.
39.  Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych 
 w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku. Opis zakładanych efektów 
 kształcenia dla studiów podyplomowych „Miasto i metropolie. Jak działać 
 w przestrzeni publicznej?”, studia podyplomowe (2 semestry), profil 
 praktyczny, studia prowadzone przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej.
40.  Załącznik nr 2 do uchwały nr 41/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych 
 w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku. Opis zakładanych efektów 
 kształcenia dla studiów podyplomowych „Edukacja plastyczna”, studia 
 podyplomowe (3 semestry), profil praktyczny, studia prowadzone przez 
 Studium Pedagogiczne przy Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną.

II.  Przepisy dotyczące zasad rekrutacji

1.  Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
 „Regulamin zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk 
 Pięknych w Warszawie” uchwalony w oparciu o przepis art. 169 ustawy 
 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. Nr 164, 
 poz.1365 z późniejszymi zmianami).
2.  Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
 „Regulamin zasad i kryteriów przyjęć na studia III stopnia w Akademii 
 Sztuk Pięknych w Warszawie” uchwalony w oparciu o przepis art. 169 
 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym 
 (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami). 
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III.  Przepisy dotyczące toku studiów

1.  Statut Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r. 
 z poprawkami z dnia 27 marca 2012 r., 25 czerwca 2013 r., 3 grudnia 2013 r..
2.  Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 
 25 kwietnia 2006 r. z poprawkami z dnia: 24 kwietnia 2007 r., 22 kwietnia 
 2008 r., 21 kwietnia 2009 r., 30 marca 2010 r., 17 kwietnia 2011 r., 28 lutego 
 2012 r. oraz 25 kwietnia 2013 r.
3.  Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych 
 w Warszawie. Załącznik do Uchwały nr 18/2013 Senatu Akademii Sztuk 
 Pięknych w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku.

IV.  Przepisy dotyczące oceny nauczycieli akademickich i pracowników  
 nie będących nauczycielami akademickimi

1.  Statut Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r. 
 z poprawkami z dnia 27 marca 2012 r., 25 czerwca 2013 r., 3 grudnia 2013 r..

V.  Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

1.  Uczelniane akty prawne konstytuujące funkcjonowanie Uczelnianego 
 Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:
a) Zarządzenie nr 51/2012 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia 
 Jakości Kształcenia.
2.  Krótki opis Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:
 Celem działania Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia  
 jest doskonalenie jakości kształcenia, podnoszenie poziomu wykształcenia 

absolwentów, podnoszenie rangi pracy dydaktycznej oraz dostosowanie oferty 
dydaktycznej do potrzeb rynku edukacyjnego. W szczególności dotyczy to:
a) analizy zasad i organizacji rekrutacji na studia,
b) analizy, oceny i okresowych przeglądów programów kształcenia,
c) oceny efektów kształcenia oraz metod ich weryfikacji,
d) oceny jakości obsługi procesu dydaktycznego,
e) oceny systemu oceny i nagradzania nauczycieli akademickich,
f) przeglądu warunków prowadzenia zajęć i bazy dydaktycznej,
g) badanie karier zawodowych absolwentów.
3.  Procedury zapewnienia jakości kształcenia:
a) dobór i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, gwarantującej prowadzenie 
 zajęć dla studentów i doktorantów przez wykwalifikowanych 
 i kompetentnych pedagogów;
b) oferta programowa umożliwiająca nauczycielom akademickim 
 podnoszenie kwalifikacji;
c) istnienie kryteriów kwalifikacyjnych w zakresie doboru kandydatów 
 na studia wyższe i studia trzeciego stopnia;
d) monitorowanie i aktualizacja planów studiów i programów nauczania 
 oraz ich efektów;
e) konstruowania planu studiów i programu nauczania, z zachowaniem 
 przyjętych w uczelni postanowień i wytycznych;
f) wyceny efektów kształcenia z zachowaniem zasad określonych 
 w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS);
g) monitorowanie i okresowe przeglądy programów oraz ich efektów 
 wykorzystaniem opinii przedstawicieli rynku pracy, monitoringu postępu 
 i osiągnięć studentów;
h) oferty krajowych i zagranicznych programów mobilności studentów 
 i doktorantów;
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i) przygotowanie i wykonanie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu 
 dyplomowego;
j) oferta w językach obcych kierowana do studentów polskich 
 i cudzoziemców;
k) wsparcie dla studentów i doktorantów w obszarach: dydaktycznym, 
 administracyjnym oraz społecznym;
l) ocenianie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych 
 z zachowaniem konieczności publikowania kryteriów, przepisów i
 procedur oceny;
m) badania ankietowe i hospitacje.

VI.  Wnioski z raportów samooceny na poszczególnych wydziałach 
 za rok akademicki 2013/2014

1.  Wstęp
 W dniach 15.12.2013-30.01.2014 wszystkie wydziały Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie zostały zobowiązane do wypełnienia i złożenia w Rektoracie „Wy-
działowych sprawozdań z oceny własnej wydziałów za rok akademicki 2012/2103”. 
Samoocenie wydziałów podlegały wszystkie aspekty działalności poszczególnych 
jednostek, dotyczących jakości kształcenia, a co się z tym wiąże, także oceny osią-
gnięć artystycznych i naukowych oraz działalności dydaktycznej. Ważną częścią 
sprawozdań był aspekt dotyczący studentów, a w szczególności zagadnień związa-
nych z m.in. ze studencką ankietą ewaluacyjną, działającymi na wydziałach orga-
nizacjami studenckimi i kołami naukowymi, stypendiami, mobilnością studentów 
w ramach wymiany krajowej i międzynarodowej, praktykami studenckimi oraz 
działalnością artystyczno-naukową studentów. Analizując wyniki prac Uczelnia-
nego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia, oraz podsumowując wnioski płynące ze 
sprawozdań, należy uwzględnić fakt, że rok akademicki 2012/2013 był dla Uczelni 

okresem wdrażania, ale też i udoskonalenia struktur systemu. Pierwsze, zebrane  
w tym roku doświadczenia związane z jego działaniem, przyczynią się w przyszłości 
do lepszego zrozumienia zasad nim rządzących. Na konieczność stałej pracy nad 
jego udoskonalaniem wskazuje lektura sprawozdań wydziałowych gdzie – z jednej 
strony – widać zaangażowanie poszczególnych jednostek i organizacji studenckich 
w ich wypełnienie, z drugiej zaś prawidłowe zredagowanie niektórych punktów wy-
magało odrębnych konsultacji. Mamy nadzieję, że zgłaszane pytania i wątpliwości 
wynikają z rzeczywistej chęci doskonalenia jakości kształcenia na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Należy zwrócić też uwagę na zamieszczone poniżej tabele,  
w których opublikowana została analiza porównawcza wydziałów. Dane w ta-
belach podane są w sposób liczbowy, co nie do końca oddaje specyfikę i osią-
gnięcia poszczególnych jednostek. Przykładowo 10 studentów uczestniczących  
w wymianie studenckiej z wydziału na którym studiuje 450 studentów nie jest tym 
samym, co 5 korzystających z wymiany studentów przy wydziale 100 osobowym. 
W sprawozdaniach i raporcie dotyczących roku akademickiego 2013/2014 należy 
wziąć ten fakt pod uwagę i prawdopodobnie umieścić w tabelach dane procentowe. 
Pozwoli to na pełniejsze i bardziej zgodne z rzeczywistością podsumowanie aktyw-
ności wydziałów. Poniżej załączamy wnioski płynące ze sprawozdań wydziałów 
dotyczących oceny własnej w roku akademickim 2013/2014. Na potrzeby Raportu 
poszczególne wydziały zostały opisane poniższymi skrótami:
WAW – Wydział Architektury Wnętrz,
WGR – Wydział Grafiki,
WKiRDS – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,
WM – Wydział Malarstwa,
WRZ – Wydział Rzeźby,
WSMiS – Wydział sztuki Mediów i Scenografii,
WW – Wydział Wzornictwa,
WZKW – Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną.
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2.  Studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie 
 (stacjonarne i niestacjonarne)

 Studia stacjonarne w roku akademickim 2012/2013 prowadzone były na wy-
działach: Architektury Wnętrz, Grafiki, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 
Malarstwa, Rzeźby, Sztuki Mediów i Scenografii, Wzornictwa i Zarządzania 
Kulturą Wizualną. Studia niestacjonarne prowadziły wydziały: Architektury 
Wnętrz, Grafiki, Sztuki Mediów i Scenografii.
 Kadra dydaktyczna
 Według wydziałowych sprawozdań nauczyciele akademiccy spełniają 
wszystkie wymogi formalne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierun-
kach studiów prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych. Także poszczególne 
wydziały starają się, w miarę swoich możliwości, reagować na potrzeby własnej 
kadry dydaktycznej. Do plusów w przypadku weryfikacji kadry dydaktycznej 
Uczelni, oraz zaangażowania wydziałów w jej rozwój zaliczyć należy:
a) liczbę szkoleń podnoszących kwalifikacje dydaktyczne w których 
 brali udział pracownicy Uczelni (41),
b) liczbę konferencji, sympozjów artystycznych lub naukowych w których brali 
 udział pracownicy Uczelni (115),
c) liczbę szkoleń podnoszących kwalifikacje dydaktyczne pracowników 
 Uczelni (14),
d) liczbę przeprowadzonych przez pracowników wydziału wykładów 
 lub innych zajęć na rzecz uczelni krajowych i zagranicznych (27) 
 – Wydział Architektury Wnętrz wykazał liczbę 596,
e) liczbę programów badawczych w których brali aktywny udział młodzi 
 pracownicy naukowi Uczelni (28),
f) liczbę programów badawczych w których biorą aktywny udział uczestnicy 
 studiów doktoranckich (4),

g) liczbę przeprowadzonych przez pracowników Uczelni wykładów 
 lub zajęć na rzecz innych uczelni w kraju lub za granicą (42),
h) liczbę zewnętrznych grantów otrzymanych przez wydziały na prace lub 
 badania związane z rozwojem młodej kadry (4),
i) liczbę stypendiów artystycznych i naukowych otrzymanych przez 
 pracowników Uczelni (16).
Po stronie minusów umieścić należy:
a) brak programów badawczych w ramach działalności statutowej (WAW),
b) znikomy udział pracowników Uczelni w wymianach dydaktycznych 
 w ramach programów Erasmus, Socrates, itp.,
c) brak organizowanych przez wydziały szkoleń podnoszących kwalifikacje 
 dydaktyczne, artystyczne lub naukowe (WGR, WRZ, WZKW), 
d) znaczna część sprawozdań nie zawiera informacji dotyczących okresowej 
 oceny nauczycieli akademickich w myśl zapisu zawartego w Statucie ASP 
 w Warszawie,
e) część wydziałów w roku akademickim nie przeprowadziła hospitacji 
 zajęć dydaktycznych,
f) wypracowany przez wydziały system praktyk studenckich wydaje się 
 funkcjonować w stopniu zadowalającym, lecz np. wskazana jest pomoc 
 uczelni w organizacji praktyk czysto zawodowych (WGR),
g)  część wydziałów nie przeprowadziła analizy odsiewu studentów.
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 Sprawy studenckie
 Wnioski z podsumowania wydziałowych sprawozdań  samooceny zostały 
przekazane w formie pisemnej Przewodniczącemu Samorządu Studentów Panu 
Sławomirowi Mściwoj-Gębczyńskiemu na spotkaniu UZOJK w dniu 5 marca 
2014 r. i zawierały informacje dotyczące:
a) podsumowania studenckiej ankiety ewaluacyjnej,
b) podsumowania pracy i organizacji samorządu studentów i kół naukowych,
c) podsumowania spraw stypendialnych,
d) podsumowania wymiany studenckiej krajowej i zagranicznej,
e) podsumowania systemu oceny studentów,
f) podsumowania systemu praktyk studenckich,
g) podsumowania działalności artystycznej i naukowej studentów. 
 Samorząd Studentów za pomocą skonstruowanej przez siebie ankiety doko-
nał oceny: 
a) jakości kształcenia na poszczególnych wydziałach, 
b) warunków lokalowych, 
c) udziału studentów w procesie budowania programu studiów i określaniu 
 efektów kształcenia, 
d) działalności dydaktycznej i naukowej, 
e) studenckiej ankiety ewaluacyjnej, 
f) pracy studenckich organizacji i kół naukowych, 
g) procedur przyznawania stypendiów artystycznych, 
h) mobilności studentów w ramach wymiany krajowej i międzynarodowej, 
i) praktyk studenckich, 
j) infrastruktury skierowanej na potrzeby studentów niepełnosprawnych,
k) śledzenia ścieżki zawodowej absolwenta.

 Wynikające z ankiety wnioski zostały przedstawione przez Przewodniczą-
cego Samorządu Studenckiego Pana Sławomira Mściwoj-Gębczyńskiego na 
spotkaniu UZOJK w dniu 11 kwietnia 2014 r. Poniżej zamieszczamy ich zwięzłe 
zestawienie:
a) studencka ankieta ewaluacyjna – forma przeprowadzenia ankiety 
 powinna ulec zmianie; wskazane byłoby rozważenie wprowadzenia 
 ankiety w wersji elektronicznej,
b) śledzenie ścieżki zawodowej absolwenta – konieczność zorganizowania 
 archiwum wraz z łatwo edytowalną bazą danych w formie elektronicznej,
c) udział studentów i absolwentów w procesie budowania programu studiów 
 – konieczność zainteresowania studentów tą formą aktywności; uzyskanie 
 aprobaty ze strony rad wydziałów; zbyt duża ilość obowiązków 
 wynikających z planów zajęć nie pozwala studentom na wnikliwe zajęcie 
 się tą sprawą,
d) wydziałowe samorządy studenckie – konieczność zaktywizowania 
 wydziałowych samorządów studenckich w kwestiach bezpośrednio 
 związanych ze studentami; konieczność ściślejszej współpracy władz 
 wydziałów z samorządem studenckim, szersze zrozumienie wśród 
 studentów i kadry dydaktycznej dla zaangażowania studentów pełniących 
 społecznie funkcje w samorządzie; konieczność podjęcia dialogu 
 na każdym możliwym i wymaganym obszarze.
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 Programy kształcenia
 Programy kształcenia na poszczególnych kierunkach spełniają wszystkie 
wymogi formalne. Wykaz uczelnianych aktów prawnych dotyczących systemu 
zapewnienia jakości kształcenia został wyszczególniony w punkcie C, podpunkt 
I niniejszego Raportu. Do plusów w przypadku weryfikacji programów kształ-
cenia dla poszczególnych wydziałów należy:
a) wniosek Zespołu ds. Jakości Kształcenia inicjujący prace nad zmianami 
 w planach studiów i programach nauczania (WAW, WGR, WKiRDS, 
 WM, WRZ),
b) wniosek Zespołu ds. Jakości Kształcenia inicjujący prace nad 
 dostosowaniem punktacji ECTS do do stanu istniejącego (WSMiS),
c) ujednolicenie zakresu godzin dydaktycznych w obrębie pracowni 
 specjalistycznych (WSMiS),
d) inicjacja prac nad ujednoliceniem programów kształcenia w obrębie 
 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (WSMiS),
e) wniosek Zespołu ds. Jakości Kształcenia inicjujący prace nad zwiększeniem 
 powierzchni przeznaczonych na działalność dydaktyczno-wystawienniczą 
 oraz podniesieniem dyscypliny pracy wśród studentów (WW)
Po stronie minusów umieścić należy:
a) brak oceny efektywności kończenia studiów i skali odsiewu (WAW, WGR, 
 WKiRDS, WSMiS),
b) brak hospitacji zajęć dydaktycznych (WAW, WGR, WKiRDS, WSMiS),
c) brak oceny prawidłowości stosowania punktów ECTS w rozliczaniu 
 wymiany studenckiej w kraju i za granicą (WSMiS).

 Działalność dydaktyczna, artystyczna i naukowa wydziałów
 Jak wynika z podsumowania sprawozdań poszczególne wydziały starają się, 
w miarę swoich możliwości, zaspokajać potrzeby kadry dydaktycznej i studen-
tów w ramach wspierania działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej. 
Do plusów w tym wypadku zaliczyć należy:
a) liczbę zorganizowanych przez wydziały wystaw w których brali udział 
 pracownicy Uczelni (117), 
b) liczbę otrzymanych przez pracowników Uczelni patentów lub praw 
 autorskich (121), 
c) liczbę pracowników Uczelni biorących aktywny udział w zespołach 
 eksperckich lub konkursowych (110),
d) liczbę nagród za działalność dydaktyczną otrzymanych przez pracowników 
 Uczelni (35),
e) liczbę nagród artystycznych lub naukowych otrzymanych przez 
 pracowników Uczelni (86),
f) liczbę monografii i innych publikacji – w tym artykułów prasowych 
 – opublikowanych przez pracowników Uczelni (109),
g) liczbę otrzymanych przez pracowników Uczelni patentów lub praw 
 autorskich (165),
h) liczbę zorganizowanych przez wydziały praktyk i staży w krajowych 
 i zagranicznych ośrodkach naukowych (85).
Po stronie minusów umieścić należy:
a) brak organizacji praktyk, staży dydaktycznych, konferencji i sympozjów 
 naukowych (WAW, WM, WSMiS, WRZ, WW, WZKW), 
b) nieznaczna ilość nagród artystycznych otrzymanych przez pracowników 
 (WAW, WKiRDS),
c) brak grantów pozyskanych i przeznaczonych na działalność dydaktyczno- 
 -naukową (WGR).
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 Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia
 Sprawozdania wydziałów zawierają pełny opis sylwetki absolwenta wraz  
z suplementami dotyczącymi zakładanych dla kierunków efektów kształcenia. Po-
nadto sprawozdania zawierają opis wydziałowego systemu okresowej oceny studen-
tów, oraz opis procedur zapewniania jakości kształcenia wraz z pisemnym streszcze-
niem dokumentującym działalność Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia.
 Warunki kształcenia
 Sprawozdania jednoznacznie wskazują zależności zachodzące pomiędzy za-
pewnieniem jakości kształcenia a warunkami lokalowymi w jakich odbywają 
się zajęcia dydaktyczne. Na niektórych wydziałach w związku z prowadzonymi 
w roku akademickim 2012/2013 pracami remontowo-budowlanymi (WKiRDS, 
WRZ) nie funkcjonowało poprawnie zaplecze lokalowe. Ponadto wszystkie wy-
działy wykazały w sprawozdaniach niedostosowanie budynków i przestrzeni 
dydaktycznej na potrzeby studentów niepełnosprawnych. Zwracano też po-
wszechnie uwagę na naglące potrzeby remontowe, szczególnie w budynkach 
zlokalizowanych przy Krakowskim Przedmieściu i ul. Myśliwieckiej. Ze spra-
wozdań wynika także, że większość wydziałów posiada zbyt małą powierzchnię 
sal wykładowych w stosunku co do liczby studiujących studentów. Powszechny 
jest dostęp do internetu (dzięki sieci eduroam) oraz dobre wyposażenie wydzia-
łów w sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne pracownie i laboratoria.
 Najsłabsze i najmocniejsze strony wydziałów wykazane w sprawozdaniach
 Najsłabsze strony wydziałów.
 Wydział Architektury Wnętrz
a) brak oferty kształcenia podyplomowego,
b) brak wydziałowych zakładów projektowo-badawczych,
c) brak własnego Biura Współpracy Zewnętrznej,
d) brak możliwości – ze względu na warunki lokalowe – poszerzenia oferty  
 dydaktycznej,
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e) brak istnienia wydziału w świadomości otoczenia biznesowego.
 Wydział Grafiki
a) brak tzw. wirtualnego dziekanatu oraz brak kompleksowego planu jego 
 zorganizowania,
b) brak infrastruktury służącej do obsługi osób niepełnosprawnych,
c) słabo rozwinięty system praktyk studenckich, szczególnie w takich 
 specjalnościach jak projektowanie graficzne i multimedia,
d) brak zainteresowania pedagogów wydziału uczestnictwem w programach 
 wymiany kadry dydaktycznej.
 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
a) trudności lokalowe wynikające z remontu budynku,
b) zbyt mała ilość zajęć fakultatywnych.
 Wydział Malarstwa
a) brak przestrzeni dla Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego,
b) brak środków finansowych na promocje i dokumentowanie twórczości 
 studentów wydziału,
c) brak środków finansowych na remonty i modernizację pomieszczeń 
 dydaktycznych.
 Wydział Sztuki Mediów
a) brak środków finansowych na uaktualnianie ofert sprzętowej wydziału,
b) nieuregulowane kwestie na linii wydział i Centralna Komisja Tytułów 
 i Stopni Naukowych.
 Wydział Rzeźby
a) brak przewodowości w zakresie nadawania stopnia doktora habilitowanego,
b) problemy lokalowe związane z przeprowadzanym aktualnie remontem.
 Wydział Wzornictwa
a) niewystarczająca powierzchnia dydaktyczno-warsztatowa,
b) niewystarczająca liczba pracowników administracyjnych,
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c) brak tzw. wirtualnego dziekanatu.
 Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną
b) braki lokalowe.
 Najmocniejsze strony wydziałów.
 Wydział Architektury Wnętrz
a) doświadczona kadra dydaktyczna,
b) dobre zaplecze laboratoryjno-techniczne.
 Wydział Grafiki
a) bardzo dobra baza dydaktyczna zapewniająca edukację artystyczną 
 na najwyższym poziomie,
b) wyśmienity potencjał naukowo-dydaktyczny lokujący wydział 
 na najwyższej pozycji w skali kraju w kryterium II (potencjał naukowy) 
 w ostatniej ankiecie parametrycznej,
c) uruchomienie nowych pracowni specjalistycznych (projektowanie 
 krojów pism, projektowanie stron internetowych),
d) organizacja i uruchomienie ogólnodostępnego systemu e-lerningowego 
 (tzw. kursowniki),
e) organizacja wydziałowego Zakładu Teorii Sztuki,
f) organizacja i uruchomienie „Skryptorium” – wydawnictwa zajmującego 
 się publikacją skryptów akademickich.
 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:
a) kategoria A+ otrzymana w ostatniej ankiecie parametrycznej.
 Wydział Malarstwa.
a) uruchomienie studiów doktoranckich,
b) wznowienie działalności pracowni gościnnych.
 Wydział Sztuki Mediów i Scenografii
a) różnorodność ofert programowej,
b) wszechstronna kadra dydaktyczna.

 Wydział Rzeźby.
a) kadra dydaktyczna, 
b) historia i tradycja.
 Wydział Wzornictwa.
a) współpraca z podmiotami zewnętrznymi na zasadach konkursowych,
b) otrzymanie nagrody Red Dot Design Award.

3.  Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
 Studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2012/2013 prowadzone były 
na wydziałach: Grafiki, Malarstwa, Sztuki Mediów i Scenografii oraz Rzeźby. 
Pełnomocnikiem Rektora ds. Studiów Doktoranckich jest prof. Błażej Ostoja 
Lniski, który jest autorem tej części Raportu.
 Ogólne wnioski płynące z podsumowania wydziałowych sprawozdań z oceny  
 własnej studiów doktoranckich dotyczące zapewnienia jakości kształcenia:
a) poza jednym wyjątkiem (WGR) brak jest jasno sprecyzowanego programu 
 indywidualnej pracy naukowej prowadzonej pod kierunkiem opiekuna 
 naukowego lub promotora,
b) poza jednym wyjątkiem (WGR) nie są precyzyjnie określone i opisane 
 zasady, którymi mają rządzić się studenckie praktyki dydaktyczne – wydaje 
 się, że system praktyk dydaktycznych nie funkcjonuje w sposób należyty,
c) wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia jedynie w sposób 
 dość pobieżny zajęły się oceną jakości kształcenia na studiach 
 doktoranckich (z wyjątkiem WSMiS),
d) występuje częściowy brak hospitacji zajęć dydaktycznych (z wyjątkiem 
 WGR i WM, gdzie hospitację zajęć dydaktycznych przeprowadzali 
 Kierownicy Studiów Doktoranckich),
e) na żadnym z wydziałów nie została przeprowadzona studencka ankieta  
 ewaluacyjna,



45AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE  n  RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA n  2012/2013

WNIOSKI Z RAPORTÓW SAMOOCENY. STUDIA TRZECIEGO STOPNIA

f) jeden z wydziałów (WM) nie angażuje uczestników studiów doktoranckich 
 do pracy zespołów badawczych wynikających z działalności statutowej,
g) znikoma liczba studentów bierze udział w organizowaniu i uczestniczeniu  
 w konferencjach i sympozjach naukowych,
h) wszystkie wydziały dbają o organizację prezentacji wystaw twórczości 
 studentów (nierzadko jest to wyłącznie inicjatywa samych studentów),
i) uczestnicy studiów doktoranckich otrzymują znaczną ilość nagród 
 i wyróżnień artystycznych (nierzadko jest to wyłącznie inicjatywa i zasługa 
 samych studentów),
j) nie są sprecyzowane ogólne zasady opisujące kształcenie na studiach 
 doktoranckich w językach obcych – wydziały nie posiadają dokumentów 
 (podstawowe informacje, płatności, program studiów, itp.) informujących 
 w języku angielskim o charakterze studiów trzeciego stopnia.
 Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe dane z podsumowania wydzia-
łowych sprawozdań z oceny własnej dotyczące studiów doktoranckich w zakre-
sie: spraw studenckich, kształcenia, przewodów doktorskich, oferty kształcenia  
w językach obcych, praktyk dydaktycznych, indywidualnej pracy naukowej pro-
wadzonej pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora oraz osiągnięć 
oraz działalności artystycznej i naukowej studentów.
 Sprawy studenckie. 
 Wnioski z podsumowania wydziałowych sprawozdań  samooceny dotyczącej 
studiów trzeciego stopnia, zostały przekazane w formie pisemnej przedstawicielce 
Samorządu Studentów Studiów Doktoranckich Pani mgr Katarzynie Kwaśniew-
skiej na spotkaniu UZOJK w dniu 5 marca 2014 r. i zawierały informacje dotyczące:
a) pracy i organizacji samorządu studentów i kół naukowych,
b) spraw stypendialnych,
c) sytemu przyznawania grantów w kontekście prowadzonej przez wydziały 
 działalności statutowej,

d) oceny studenckiej ankiety ewaluacyjnej,
e) wymiany studenckiej krajowej i zagranicznej,
f) systemu oceny studentów,
g) systemu praktyk studenckich ze szczególnym zwróceniem uwagi 
 na praktyki dydaktyczne,
h) ocenę pracy naukowej studentów prowadzonej pod kierunkiem opiekuna 
 naukowego lub promotora,
i) podsumowania działalności artystycznej i naukowej studentów.
 Wynikające z wydziałowych sprawozdań wnioski zostały podsumowane i 
przedstawione przez Przedstawicielkę Studentów Studiów Doktoranckich Panią 
mgr Katarzynę Kwaśniewską na spotkaniu UZOJK w dniu 9 czerwca 2014 r. 
Poniżej widnieje ich zestawienie:
 Wnioski ogólne.
 W ostatnich latach widać wyraźny postęp w podejściu do spraw jakości 
 kształcenia, lecz nadal dostrzegalny jest dość słaby poziom realizowanych 
 doktoratów (WGR).
 Źródeł powyższego szukać należy w niewielkim stopniu zainteresowania 
 władz poszczególnych wydziałów, czego dowodem mogą być dość pobieżnie 
 wypełnione wydziałowe sprawozdania dotyczące jakości kształcenia  (WGR).
 Przenoszenie inicjatywy w kompleksowym budowaniu programu studiów 
 na ich uczestników oraz Samorząd Studencki wydaje się pomysłem 
 chybionym – konieczna jest ścisła współpraca z władzami wydziałów 
 w celu wypracowania właściwych form planowania i realizacji programu 
 studiów (WSMiS).
 Uczelnia powinna okazać szerszą pomoc w aspekcie współpracy 
 zewnętrznej, projektów artystycznych i naukowych, itp., lecz sam proces 
 indywidualnego kontaktu z opiekunem artystycznym powinien mieć 
 charakter jak najbardziej spersonalizowany (WSMiS).
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 Sprawozdania wydziałowe wskazują, że nie są klarownie sformułowane 
 cele i kierunki dydaktyczne odnośnie studiów trzeciego stopnia – ciężar 
 odpowiedzialności za tok studiów zostaje praktycznie przerzucony 
 na studentów (WSMiS).
 W sprawozdaniu brak jest określenia podmiotów odpowiedzialnych 
 za kwestie dydaktyczne, naukowe i artystyczne z którymi mógłby 
 współpracować Samorząd Studencki (WSMiS).
 Konieczne jest nawiązanie szerszej współpracy pomiędzy Samorządem, 
 Radą Wydziału i kierownictwem studiów doktoranckich.
 Studenci z Wydziału Malarstwa nie zdefiniowali swoich wniosków 
 tłumacząc to krótkim okresem trwania studiów.
 Organizacje studenckie i koła naukowe.
 Wskazane jest zaistnienie kół o charakterze ściśle naukowym zajmujących 
 się badaniami własnymi studentów oraz integrowaniem ich w obrębie 
 różnorodnych działań kulturowych i kulturotwórczych (WGR).
 Brak jest informacji o działających już kołach naukowych i możliwościach 
 włączenia się w ich pracę (WGR).
 Studenci nie widzą potrzeby mnożenia ilościowego kół naukowych a raczej 
 postulują skupienie się na ich jakości (WGR).
 Na Wydziale Malarstwa została wskazana konieczność zorganizowania koła 
 lub kół naukowych.
 Została wskazana niezgodność danych ze sprawozdania wydziałowego 
 ze stanem faktycznym dotyczącym funkcjonowania Koła Naukowego 
 spOKO (WSMiS).
 Stypendia.
 Brak informacji ze strony dziekanatu dotyczących możliwości uzyskania 
 stypendium lub innej formy dofinansowania (WGR).
 Sugerowane jest korzystanie z informacji zawartych na stronie internetowej 

 Akademii – należy zadbać o to aby tego rodzaju informacje pojawiały 
 się tam na bieżąco (WM).
 Granty dla uczestników studiów doktoranckich.
 Sugerowane jest większe zainteresowanie ze strony opiekunów lub 
 kierownika studiów doktoranckich w celu informowania studentów 
 o istniejących grantach na działalność artystyczną i naukową (WG).
 Konieczne jest mobilizacja kierowników wydziałowych programów 
 badawczych (działalność statutowa) w celu zintegrowania uczestników 
 studiów doktoranckich do prac badawczych.
 Brak uczestnictwa doktorantów w programach badawczych prowadzonych 
 przez wydział (WM).
 Istnieje konieczność przedyskutowania punktu z Regulaminu studiów 
 dotyczącego możliwości otrzymania przez studentów grantów dopiero 
 po otwarciu przewodu doktorskiego (WSMiS).
 Niezbędna jest pomoc władz Uczelni w celu pozyskiwania grantów 
 i stypendiów zewnętrznych (WSMiS).
 Studencka ankieta ewaluacyjna.
 Brak przeprowadzenia studenckiej ankiety ewaluacyjnej oraz brak 
 informacji, że taka ankieta powinna być obowiązkowo przeprowadzona 
 (WGR, WM, WSMiS).
 Zbyt krótki czas trwania studiów aby dokonać rzeczowej i zgodnej 
 ze stanem rzeczywistym oceny (WM).
 Brak wsparcia ze strony samorządu studentów wydziału w informacji 
 (zakres ankietyzacji), organizacji i przeprowadzeniu ankiety ewaluacyjnej 
 (WSMiS).
 Wymiana studencka (staże naukowe).
 Brak informacji dotyczącej możliwych form wymiany krajowej 
 i zagranicznej (WM).
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 Rozważenie i przedyskutowanie możliwości zwolnienia z opłat (czesne) 
 studentów, którzy biorą udział w wymianie zagranicznej (WSMiS).
 System oceny studentów.
 Istnieje konieczność przedyskutowania tej kwestii w ramach spotkań 
 na linii kierownicy studiów doktoranckich-samorząd studencki (WGR).
 Istniejący system jest w miarę klarowny i obiektywny wobec oceny 
 rzeczywistego wkładu pracy studenta (WM).
 Praktyki studenckie w ramach zajęć dydaktycznych.
 Konieczna jest pomoc opiekuna w budowaniu i profilowaniu indywidualnego  
 charakteru praktyk dydaktycznych studenta (WGR).
 Konieczna jest dyskusja i jasne określenie zakresu obowiązków na linii  
 student studiów doktoranckich (praktyki dydaktyczne)-asystent (WGR).
 Potrzebna jest informacja dotycząca prowadzenia wykładów 
 monograficznych na potrzeby IHS UW, które to zajęcia ujęte zostały 
 w sprawozdaniu wydziału (WGR).
 Pojawiła się sugestia dotycząca możliwości przeprowadzania wykładów 
 monograficznych na potrzeby studentów studiów stacjonarnych lub 
 niestacjonarnych przez uczestników studiów doktoranckich (WGR).
 Sprawozdanie wydziału (WM) nie pokrywa się w pełni z rodzajem praktyk 
 dydaktycznych odbywanych przez studentów – studenci wskazują 
 na przeprowadzane przez siebie wykłady, działalność kuratorską dotycząca 
 wystaw twórczości własnej oraz autorskie programy badawcze i dydaktyczne.
 Indywidualna praca naukowa prowadzona pod kierunkiem opiekuna 
 naukowego lub promotora.
 Sprawozdanie wskazuje na jasny podział zachodzący pomiędzy opiekunem 
 a promotorem pracy doktorskiej i zwrócenie uwagi na ten aspekt 
 studiowania (WGR).
 Konieczne jest zwrócenie uwagi na właściwe sformułowanie zakresu 
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 indywidualnej pracy studenta – konieczne jest przedyskutowanie tego 
 problemu z władzami wydziału i kierownikiem studiów doktoranckich 
 (WGR).
 Wykazany w sprawozdaniu nacisk na problemy związane 
 z materiałoznawstwem i technologią są problemami do przedyskutowania 
 – studenci bardziej zwracają uwagę na takie zagadnienia jak: zagadnienia 
 plastyczne, otwartość, autokrytyka (WGR).
 Brakuje wyraźnego rozróżnienia pomiędzy samodzielną pracą artystyczno-
 -badawczą studenta a pozostałymi elementami jego aktywności: 
 wystawami, publikacjami, itp. (WGR).
 Konieczne wydaje się określenie jasnych relacji i zakresu obowiązków 
 na linii profesor-doktorant-asystent-student i większe zaangażowanie 
 doktoranta we współtworzenie programu pracowni (WGR).
 Istnieje potrzeba istnienia indywidualnego programu naukowo-twórczego 
 z opiekunem jedynie w roli inicjatora i konsultanta (WM).
 Osiągnięcia oraz działalność artystyczna i naukowa studentów.
 Konieczność większego zaangażowania się władz wydziału w koordynację 
 działań związanych z działalnością artystyczno-naukową studentów 
 – wystawy, publikacje, udział w konferencjach (WGR).
 Potrzeba rozszerzenia zakresu informacji dotyczących uczestnictwa 
 w wystawach i innych imprezach artystycznych i naukowych 
 organizowanych przez wydział (WGR).
 Wskazana jest konsultacja ze studentami planowanych zmian 
 organizacyjnych (np. likwidacja pracowni fotografii) dotyczących ich toku 
 studiów (WGR).
 Konieczność podjęcia działań promocyjnych i organizacyjnych mających 
 na celu zaistnienie w szerszej świadomości istnienia Galerii Studenckiej 
 STYK (WGR).
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 Konieczność współdziałania i pomocy opiekuna w organizacji wystaw 
 studenckich (WGR).
 Rozważenie wymiennej (kadencyjnej) funkcji opiekuna-promotora, który 
 zajmowałby się i pomagał w działaniach promujących twórczość studentów 
 studiów doktoranckich (WGR).
 Akceptacja dla istnienia i funkcjonowania Galerii Studenckiej STYK 
 ze zwróceniem uwagi na jej charakter i możliwości prezentowania zarówno 
 twórczości studentów jak też i pokazów związanych z przewodami 
 doktorskimi (WM, WSMiS).
 Kształcenie.
 Sprawozdania wydziałów zawierają pełny opis sylwetki absolwenta wydziału 
wraz z suplementami w postaci zakładanych dla kierunku efektów kształcenia, oraz 
opisem procedur zapewnienia jakości kształcenia, łącznie z informacją dotyczącą 
działalności Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Do plusów w przypad-
ku weryfikacji programów kształcenia dla poszczególnych wydziałów należy:
a) przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych (WGR, WM),
b) kontrolę organizacji studiów doktoranckich przeprowadzoną przez 
 Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia – ocena prawidłowości 
 przeprowadzania obron prac doktorskich (WSMiS).
Po stronie minusów umieścić należy:
a) brak kontroli Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
 dotyczących procedur wprowadzania zmian w programach i organizacji 
 studiów (WGR, WM), 
b) brak oceny prawidłowości stosowania punktów ECTS w rozliczaniu 
 studiów doktoranckich (WGR, WM, WSMiS), 
c) brak analizy efektów kształcenia (WGR, WM), 
d) zaniechania prac nad zmianami w planie studiów lub programie nauczania 
 na podstawie analizy wykonanej w roku akademickim 2012/2013 (WGR, WM),

e) brak hospitacji zajęć (praktyk) dydaktycznych przeprowadzanych przez 
 uczestników studiów doktoranckich (WSMiS).
 Przewody doktorskie.
 Sprawozdania wydziałowe zawierają opis procedur związanych z przeprowa-
dzaniem przewodów doktorskich. Wydział Malarstwa, z powodu krótkiego czasu 
funkcjonowania studiów doktoranckich, nie przeprowadził procedur otwierają-
cych i kończących postępowanie o nadanie stopnia doktora. Sprawozdanie Wy-
działu Sztuki Mediów i Scenografii nie zawiera informacji dotyczących negatyw-
nie zakończonych przewodów doktorskich. Do plusów zaliczyć należy:
a) 3 przyznane – studentom studiów doktoranckich – stopnie naukowe 
 doktora sztuki na Wydziale Grafiki,
b) 5 otwartych – studentom studiów doktoranckich – przewodów doktorskich 
 na Wydziale Grafiki,
c) 10 otwartych – studentom studiów doktoranckich – przewody doktorskie 
 na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii, 
d) brak negatywnych zakończeń przewodów doktorskich (WGR),
e) brak odwołań od decyzji Rady Naukowej przyznającej stopień doktora 
 (WGR).
Po stronie minusów umieścić należy:
a) brak przyznanych stopni naukowych doktora sztuki uczestnikom studiów 
 doktoranckich (WSMiS).
 Oferta kształcenia w językach obcych.
 Wydział Grafiki dedykował dla studentów studiów doktoranckich pilotażo-
we konserwatoria w języku angielskim z zakresu teorii i historii sztuki współ-
czesnej, oraz przeprowadził 1 obronę pracy doktorskiej (Rafaela Drazić) w ję-
zyku angielskim. Na wydziałach Malarstwa oraz Sztuki Mediów i Scenografii, 
zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu, nie funkcjonowała jaka-
kolwiek oferta kształcenia w językach obcych.
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 Praktyki dydaktyczne.
 Sprawozdanie Wydziału Grafiki zawierało syntetyczny opis istniejących na 
wydziale praktyk dydaktycznych, oraz informacje dotyczące:
a) prowadzenia przez studentów zajęć dydaktycznych w ramach kursów 
 przygotowawczych,
b) przeprowadzenia przez studentów wykładów monograficznych w ramach 
 świadczeń wzajemnych dla IHS UW,
c) przeprowadzenia przez studentów cyklu wykładów monograficznych 
 dla studentów II roku studiów niestacjonarnych,
d) współuczestnictwa studentów w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 Na wydziałach Malarstwa oraz Sztuki Mediów i Scenografii – zgodnie z in-
formacjami zawartymi w sprawozdaniach – nie funkcjonuje system odbywania 
praktyk dydaktycznych lub też nie zostało to wykazane.
 Indywidualna praca naukowa prowadzona pod kierunkiem opiekuna 
 naukowego lub promotora.
 Sprawozdania zawierają skondensowany opis form indywidualnej pracy na-
ukowej uczestników studiów doktoranckich. W tym wypadku do plusów zali-
czyć należy:
a) wysoki stopień samodzielności studentów w realizowaniu programu 
 studiów (WGR), 
b) udział doktorantów w realizacji zadań wynikających z działalności 
 statutowej wydziału (WGR), 
c) uczestnictwo w sympozjach i konferencjach naukowych i artystycznych  (WGR).
W przypadku Wydziału Malarstwa zbyt lakoniczna forma zapisu nie pozwoliła 
na wyciągnięcia odpowiednich wniosków.
Po stronie minusów umieścić należy:
a) niedostateczną formę opisu indywidualnej pracy naukowej i artystycznej 
 studenta (WM, WSMiS).

 Osiągnięcia oraz działalność artystyczna i naukowa studentów.
 Sprawozdania zawierają zwięzły opis dokonań artystycznych i naukowych 
studentów studiów doktoranckich wydziału. Do plusów zaliczyć należy:
a) liczbę wystaw w których brali udział studenci studiów doktoranckich (18),
b) liczbę prezentacji związanych z otwarciem przewodów doktorskich (5),
c) liczbę nagród artystycznych otrzymanych przez studentów studiów 
 doktoranckich (24).
d) liczbę publikacji wydanych przez uczestników studiów doktoranckich (24),
e) liczbę wydanych katalogów wystaw studentów studiów doktoranckich (3),
f) zorganizowanie, przy współudziale doktorantów, konferencji naukowej 
 (WGR),
g) publikację cyklu filmów promocyjnych z udziałem studentów studiów 
 doktoranckich (WGR).
Po stronie minusów umieścić należy:
a) brak udziału studentów studiów doktoranckich w konferencjach 
 naukowych i festiwalach artystycznych (WM, WSMiS),
b) brak znaczących nagród za działalność artystyczną (WM).
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LICZBA NAGRÓD ARTYSTYCZNYCH OTRZYMANYCH PRZEZ STUDENTÓW
STUDIÓW DOKTORANCKICH
(wartość procentowa określona w stosunku do wszystkich 
studentów studiujących na wydziale)
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ANALIZA SWOT I PODSUMOWANIE RAPORTU

D. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threat) – (S) mocne stro-
ny, (W) słabe strony, (O) szanse, (T) zagrożenia  została opracowana na podsta-
wie sprawozdań wydziałów z uwzględnieniem poniższych elementów: 
a) prawidłowości funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
 kształcenia,
b) posiadanych zasobów: kadrowych, materialnych, finansowych,
c) oferty dydaktycznej Uczelni, także tej skierowanej dla studentów studiów 
 doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych,
d) pozycji Uczelni i jej relacji z otoczeniem.

E. PODSUMOWANIE

1.  Wnioski końcowe podsumowujące sprawozdania pod kątem ich 
 funkcjonalności.

 Biorąc pod uwagę pierwsze tego rodzaju doświadczenia związane z wdra-
żaniem Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia można wysnuć 
następujące wnioski: 
a) konieczne jest uświadamianie społeczności akademickiej znaczenia 
 realnego wdrażania systemu jakości kształcenia, 
b) należy zwrócić uwagę na zaangażowanie w pracę wszystkich jednostek 
 Uczelni – część sprawozdań cechuje się dużą starannością opracowania, 
 część z nich potraktowana jest jednak zbyt pobieżnie, 
c) ponieważ wzór raportu samooceny jest pierwszym tego rodzaju 
 dokumentem w obrębie uczelni wskazane są prace nad jego udoskonaleniem,  
d) niektóre punkty sprawozdań zawierają zbyt wiele  szczegółów, inne zaś 
 sformułowane są w sposób zbyt ogólnikowy, 

e) wydziały powinny rejestrować wszystkie nieprawidłowe zjawiska dotyczące
 jakości kształcenia i na bieżąco usprawniać działanie całego systemu.

2.  Zalecenia Uczelnianego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia.
 Po przeanalizowaniu otrzymanych sprawozdań, oraz po zasięgnięciu opi-
nii przedstawicieli Samorządu Studentów i Samorządu Studiów Doktoranckich, 
UZOJK zaleca władzom poszczególnych wydziałów:
a) podjęcie działań zmierzających do aktywizacji studentów w ocenie 
 pracowników dydaktycznych (ankieta studencka),
b) poszerzenie obszaru wzajemnych kontaktów pomiędzy władzami 
 wydziałów a samorządem studenckim, szczególnie w sprawach dotyczących 
 programów nauczania i kształcenia,
c) dokonanie okresowej oceny kadry dydaktycznej w myśl zapisu w Statucie 
 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
d) częstsze hospitacje zajęć dydaktycznych,
e) zaktywizowanie pedagogów do aktywniejszego uczestnictwa w programach 
 wymiany międzynarodowej,
f) rozważenie potrzeby uruchomienia na wydziałach studiów 
 podyplomowych lub innych form kształcenia ustawicznego,
g) zajęcie stanowiska w sprawach związanych z indywidualną pracą naukową 
 studentów studiów doktoranckich,
Ponadto UZOJK rekomenduje władzom Uczelni zajęcie stanowiska w takich 
sprawach jak:
a) organizacja wirtualnych dziekanatów,
b) przeprowadzenie analizy infrastruktury Uczelni ukierunkowanej 
 na potrzeby studentów niepełnosprawnych,
c) pomoc dla wydziałów w pozyskiwaniu grantów zewnętrznych 
 na prowadzenie działalności naukowej i artystycznej,
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d) śledzenie ścieżki kariery zawodowej absolwenta,
e) podjęcie prac zmierzających do uruchomienia anglojęzycznej ścieżki 
 studiów,
f) pomoc dla wydziałów w pozyskiwaniu nowych technologii (e-learning) 
 w celu usprawnienia procesu dydaktycznego,
g) rozważenie – w miarę możliwości – dynamiczniejszych form finansowania 
 dotyczących bazy lokalowo-sprzętowej na poszczególnych wydziałach,
h) rozważenie – w miarę możliwości – uruchomienia dodatkowych środków 
 finansowych na realizację prac dyplomowych i na promocję wydziałów.

 Warszawa, 15 czerwca 2014 r.
 

 

Wykaz załączników do Raportu:
1.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Architektury Wnętrz za rok 
 akademicki 2012/2013, zaopiniowane przez Radę Wydziału na posiedzeniu 
 w dniu 9 stycznia 2014 r.
2.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Grafiki za rok akademicki 
 2012/2013, zaopiniowane przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 
 19 lutego 2014 r.
3.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 
 Sztuki za rok akademicki 2012/2013, zaopiniowane przez Radę Wydziału 
 na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2014 r.
4.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Malarstwa za rok akademicki 
 2012/2013, zaopiniowane przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 
 23 stycznia 2014 r.
5.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Rzeźby za rok akademicki   
 2012/2013, zaopiniowane przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 
 30 stycznia 2014 r.
6.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii 
 za rok akademicki 2012/2013, zaopiniowane przez Radę Wydziału 
 na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2014 r.
7.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Wzornictwa za rok akademicki  
 2012/2013, zaopiniowane przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 
 28 stycznia 2014 r.
8.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną 
 za rok akademicki 2012/2013, zaopiniowane przez Radę Wydziału 
 na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2014 r.
9.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Grafiki za rok akademicki  
 2012/2013, dotyczące studiów doktoranckich, z dnia 19 lutego 2014 r.
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10.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Malarstwa za rok akademicki 
 2012/2013, dotyczące studiów doktoranckich, z dnia 27 lutego 2014 r.
11.  Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii 
 rok akademicki 2012/2013, dotyczące studiów doktoranckich, 
 zaopiniowane przez Radę Wydziału na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2014 r.
12.  Uzupełnienie do sprawozdania z oceny własnej Wydziału Architektury 
 Wnętrz z dnia 7 kwietnia 2014 r.
13.  Uzupełnienie do sprawozdania z oceny własnej Wydziału Grafiki z dnia 
 7 kwietnia 2014 r.
14.  Uzupełnienie do sprawozdania z oceny własnej Wydziału Konserwacji 
 i Restauracji Dzieł Sztuki z dnia 6 kwietnia 2014 r.
15.  Uzupełnienie do sprawozdania z oceny własnej Wydziału Malarstwa z dnia 
 10 kwietnia 2014 r.
16.  Uzupełnienie do sprawozdania z oceny własnej Wydziału Rzeźby z dnia 
 7 kwietnia 2014 r.
17.  Podstawowe wnioski z podsumowania wydziałowych sprawozdań z oceny 
 własnej wydziałów za rok akademicki 2012/2013 z dnia 3 marca 2014.
18.  Podstawowe wnioski z podsumowania wydziałowych sprawozdań z oceny 
 własnej wydziałów, dotyczące spraw studenckich, za rok akademicki 
 2012/2013 z dnia 3 marca 2014.
19.  Podstawowe wnioski z podsumowania wydziałowych sprawozdań z oceny 
 własnej wydziałów, dotyczące studiów doktoranckich, za rok akademicki 
 2012/2013 z dnia 2 kwietnia 2014.
20.  Podstawowe wnioski z podsumowania wydziałowych sprawozdań z oceny 
 własnej wydziałów, dotyczące spraw studenckich na studiach 
 doktoranckich, za rok akademicki 2012/2013 z dnia 2 kwietnia 2014.
21.  Wnioski dotyczące wydziałowych sprawozdań za rok akademicki 
 2012/2013 dotyczące spraw studenckich, przygotowane przez Samorząd 

 Studentów i przedstawione na posiedzeniu UZOJK w dniu 11 kwietnia 2014 r.
22.  Wnioski dotyczące wydziałowych sprawozdań za rok akademicki 
 2012/2013 dotyczące spraw studenckich studentów studiów doktoranckich, 
 przygotowane przez Samorząd Studentów i przedstawione na posiedzeniu 
 UZOJK w dniu 9 czerwca 2014 r.
23.  Protokoły z posiedzeń UZOJK, które odbyły się w dniach: 27 listopada 
 2013 r., 5 marca 2014 r., 11 kwietnia 2014 r., 9 czerwca 2014 r.
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ANALIZA SWOT DLA STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
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 MOCNE STRONY
❚	 Kadra dydaktyczna
❚	 Bogata i wszechstronna oferta programowa
❚	 Wysoka jakość dydaktyki
❚	 Tworzenie nowych kierunków studiów
❚	 Najwyższe uprawnienia akademickie na większości wydziałów
❚	 Wyróżniające i pozytywne oceny otrzymane od Polskiej Komisji  
 Akredytacyjnej
❚	 Wysoka aktywność studentów – udział w wystawach 
 i konkursach
❚	 Znaczny udział studentów w wymianie międzynarodowej
❚	 Organizacja konferencji artystycznych i naukowych
❚	 Liczba realizaowanych programów badawczych
❚	 Specjalistyczne laboratoria naukowo-badawcze
❚	 Studenckie koła naukowe
❚	 Spójny system oceny studentów
❚	 Wysoki udział w strukturze zatrudnienia osób ze stopniami 
 naukowymi
❚	 Studia doktoranckie prowadzone na trzech wydziałach

 SŁABE STRONY
❚	 Niedoskonała ankieta studencka
❚	 Brak wirtualnych dziekanatów
❚	 Brak okresowej oceny pracowników dydaktycznych w myśl 
 zapisu w Statucie ASP
❚	 Brak infrastruktury na potrzeby studentów niepełnosprawnych
❚	 Szczątkowa hospitacja zajęć dydaktycznych
❚	 Brak zainteresowania wymianą zagraniczną ze strony pedagogów
❚	 Śladowa ilość organizowanych konferencji i sympozjów 
 o charakterze dydaktycznym
❚	 Niedostatki i brak wsparcia ze strony uczelni przy organizacji 
 grantów zewnętrznych
❚	 Braki w śledzeniu ścieżki zawodowej absolwenta
❚	 Brak anglojęzycznej ścieżki studiowania
❚	 Brak pełnej przewodowości na jednym z wydziałów
❚	 Częściowe zrozumienie i akceptacja dla procesu bolońskiego
❚	 Brak oferty studiów podyplomowych i innych form kształcenia 
 ustawicznego
❚	 Brak (z małymi wyjątkami) nowych technologii edukacyjnych 
 (e-learning)
❚	 Zróżnicowany poziom kandydatów na studia trzeciego stopnia
❚	 Przestarzałe elementy infrastruktury
❚	 Brak funduszy na realizaje prac dyplomowych i promocję 
 wydziałów
❚	 Zbyt mały udział absolwentów i studentów w procesie budowania  
 programu studiów i określania efektów kształcenia
❚	 Brak wyróżnień i nagród dla dydaktyków i studentów na jednym 
 z wydziałów
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ANALIZA SWOT DLA STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 
PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
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 SZANSE
❚	 Marka i tradycja uczelni
❚	 Lokalizacja (położenie w największym ośrodku miejskim kraju)
❚	 Znaczny udział dydaktyków w pracach zewnętrznych zespołów  
 konkursowych i eksperckich
❚	 Organizacja ogólnopolskich konferencji i sympozjów 
 artystycznych i naukowych
❚	 Organizacja ogólnokrajowych i międzynarodowych wystaw 
 i pokazów twórczości pedagogów i studentów
❚	 Organizacja imprez artystycznych i naukowych 
 o międzynarodowym zasięgu
❚	 Współpraca z innymi uczelniami artystycznymi w kraju 
 i za granicą
❚	 Wyniki parametryzacji 2013 (jeden wydział z kategorią A+, 
 jeden wydział z kategorią A)
❚	 Budowa nowej siedziby

 ZAGROŻENIA
❚	 Niedofinansowanie lokalowo-sprzętowe
❚	 Niedostatki w grantach zewnętrznych – brak wsparcia dla
 wydziałów w pozyskiwaniu grantów i innych żródeł
 dofinansowania działalności artystycznej i naukowej
❚	 Brak infrastruktury na potrzeby studentów niepełnosprawnych
❚	 Słabo rozwinięta promocja uczelni
❚	 Niewystarczająca współpraca z zewnętrznymi ośrodkami 
 naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi
❚	 Organizacja i zakres niektórych praktyk studenckich opartych 
 na współpracy z zewnętrznymi partnerami
❚	 Malejąca liczba kandydatów w roku akademickim 2013/2014 
 (z wyjątkiem jednego wydziału)
❚	 Konieczność zatrudnienia się pracowników (ze względów 
 finansowych) w dodatkowych miejscach pracy
❚	 Brak ogólnego dostępu do internetu na dwóch wydziałach
❚	 Niesatysfakcjonująca ocena parametryczna (pięć wydziałów 
 otrzymało kategorię B, jeden wydział kategorię C)
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ANALIZA SWOT DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

POZ Y T Y WNE NEGAT Y WNE

C
E

C
H

Y
 W

E
W

N
Ę

T
R

Z
N

E

 MOCNE STRONY
❚	 Kadra dydaktyczna
❚	 Bogata i wszechstronna oferta programowa
❚	 Wysoka jakość propozycji dydaktycznej
❚	 Wysoka aktywność studentów – udział w wystawach 
 i konkursach
❚	 Spójny system oceny studentów

 SŁABE STRONY
❚	 Luki w sprecyzowaniu indywidualnej pracy naukowej studenta 
 na niektórych wydziałach
❚	 Niedoskonała ankieta studencka
❚	 Szczątkowa hospitacja zajęć dydaktycznych
❚	 Śladowa ilość organizowanych konferencji i sympozjów 
 o charakterze dydaktycznym
❚	 Brak anglojęzycznej ścieżki studiowania
❚	 Organizacja i zakres niektórych dydaktycznych praktyk 
 studenckich
❚	 Brak (z małymi wyjątkami) nowych technologii edukacyjnych 
 (e-learning)
❚	 Zróżnicowany poziom kandydatów na studia trzeciego stopnia
❚	 Brak funduszy na realizacje prac dyplomowych i promocję 
 wydziałów
❚	 Zbyt mały udział absolwentów i studentów w procesie 
 budowania programu studiów i określania efektów kształcenia
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ANALIZA SWOT DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

POZ Y T Y WNE NEGAT Y WNE
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 SZANSE
❚	 Marka i tradycja uczelni
❚	 Lokalizacja (położenie w największym ośrodku miejskim kraju)
❚	 Organizacja ogólnopolskich konferencji i sympozjów 
 artystycznych i naukowych
❚	 Organizacja wystaw i pokazów twórczości pedagogów 
 i studentów
❚	 Organizacja imprez artystycznych o międzynarodowym zasięgu
❚	 Uruchomienie anglojęzycznej ścieżki kształcenia

 ZAGROŻENIA
❚	 Słabo rozwinięta promocja (z wyjątkiem Wydziału Grafiki)
❚	 Niewystarczająca współpraca z zewnętrznymi ośrodkami 
 naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi
❚	 Brak unormowanych realacji pomiędzy jednym wydziałem 
 a CK ds. SiT


