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Warszawa …. 



Skład zespołu przygotowującego sprawozdanie: 

1. . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . (przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów) 

 

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

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

 

Informacje dotyczące analizy: 

a) Kadry dydaktycznej 

b) Studentów 

c) Jakości kształcenia 

zawiera Sprawozdanie kierownika jednostki z oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia za rok 

akademicki 20../20... 

Informacje dotyczące analizy realizowanych zadań badawczych zawiera Sprawozdanie z 

realizacji zadań badawczych w ramach działalności statutowej wydziału za rok akademicki 20../20… 

Obydwa dokumenty są integralną częścią niniejszego Sprawozdania. 

 

A. CHARAKTERYSTYKA WYDZIAŁU 

 

1. Liczba studentów studiów stacjonarnych: 0 

2. Liczba studentów studiów niestacjonarnych (jeśli funkcjonują na wydziale): 0 

3. Liczba studentów studiów doktoranckich (jeśli funkcjonują na wydziale): 0 

4. Liczba samodzielnych pracowników naukowych: 0 

5. Data ostatniej wizyty Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 00.00.0000 

6. Ocena jakości kształcenia otrzymana przez wydział od Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

podczas ostatniej wizytacji: ___ 

7. Okres akredytacji przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną: ___ 

8. Kategoria uzyskana przez wydział w podsumowaniu ankiety parametryzacyjnej 

jednostek naukowych w roku 2013: ___ 

9. Krótka charakterystyka wydziału: 

Proszę uzupełnić 

 



10. Krótka charakterystyka absolwenta wydziału (sylwetka absolwenta: 

Proszę uzupełnić 

 

 

B. ORGANIZACJA STUDIÓW 

 

1. Czy na wydziale istnieje system okresowej oceny studentów (np. komisyjne zaliczenie I 

roku, przegląd przed obroną dyplomu, itp.): TAK/NIE 

2. Krótki opis wydziałowego systemu oceny studentów (jeśli istnieje):  

Proszę uzupełnić 

 

3. Czy wydział posiada ogólnodostępny internet: TAK/NIE 

4. Czy wydział posiada własną bibliotekę: TAK/NIE 

5. Czy wydział posiada własne, specjalistyczne laboratoria, warsztaty lub pracownie: 

TAK/NIE 

6. Czy na wydziale istnieje elektroniczny system obsługi studentów (tzw. wirtualny 

dziekanat): TAK/NIE 

7. Czy wydział finansował z własnych środków inwestycje remontowo-budowlane lub 

zakup aparatury naukowo-badawczej: TAK/NIE 

8. Krótki opis inwestycji remontowo-budowlanych lub dotyczących specjalistycznej 

aparatury badawczej finansowanych ze środków własnych wydziału:  

Proszę uzupełnić 

 

C. ANALIZA NAJSŁABSZYCH I NAJMOCNIEJSZYCH STRON WYDZIAŁU 

 

1. Najsłabsze strony wydziału. 

Analiza najsłabszych stron wydziału: 

Proszę uzupełnić 

 

2. Najmocniejsze strony wydziału. 

Analiza najmocniejszych stron wydziału: 

Proszę uzupełnić 

 



3. Planowane zmiany niepożądanych zjawisk (jeśli istnieją). 

Krótki opis planowanych na wydziale zmian które, według zespołu przygotowującego 

raport, mogą polepszyć funkcjonowanie wydziału: 

Proszę uzupełnić 

 

 

D. ANALIZA SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threat) – (S) mocne strony, 

(W) słabe strony, (O) Szanse, (T) Zagrożenia 

 

Analiza SWOT dotycząca najsłabszych i najmocniejszych stron wydziału: 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

Cechy 

wewnętrzne 

Mocne strony wydziału: 

Proszę uzupełnić 

Słabe strony wydziału: 

Proszę uzupełnić 

Cechy 

zewnętrzne 

Szanse: 

Proszę uzupełnić 

Zagrożenia: 

Proszę uzupełnić 

 

E. POZOSTAŁE UWAGI DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

 

Krótki opis ewentualnych, nie wymienionych w sprawozdaniu zagadnień, dotyczących 

zapewnienia jakości kształcenia na wydziale, które według zespołu przygotowującego 

powinny się w nim znaleźć. 

Proszę uzupełnić 

 

 

F.  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BADAWCZYCH 

W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYDZIAŁUZA ROK 

AKADEMICKI 20../20.. 

 

 

 



 

 

ZADANIE BADAWCZE NR 1 

 

1.Tytuł i numer zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

2.Kierownik zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

3.Zespół biorący udział w zadaniach: 

Proszę uzupełnić 

 

4.Zatrudniona kadra z poza jednostki: 

Proszę uzupełnić 

 

5.Cel badania: 

Proszę uzupełnić 

 

6.Opis najważniejszych osiągnięć: 

Proszę uzupełnić 

 

 

ZADANIE BADAWCZE NR 2 

 

1. Tytuł i numer zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

2. Kierownik zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

3. Zespół biorący udział w zadaniach: 



Proszę uzupełnić 

 

4. Zatrudniona kadra z poza jednostki: 

Proszę uzupełnić 

 

5. Cel badania: 

Proszę uzupełnić 

 

6. Opis najważniejszych osiągnięć: 

Proszę uzupełnić 

 

 

ZADANIE BADAWCZE NR 3 

 

1.Tytuł i numer zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

2.Kierownik zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

3.Zespół biorący udział w zadaniach: 

Proszę uzupełnić 

 

4.Zatrudniona kadra z poza jednostki: 

Proszę uzupełnić 

 

5.Cel badania: 

Proszę uzupełnić 

 

6.Opis najważniejszych osiągnięć: 

Proszę uzupełnić 



 

 

ZADANIE BADAWCZE NR 4 

 

1. Tytuł i numer zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

2. Kierownik zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

3. Zespół biorący udział w zadaniach: 

Proszę uzupełnić 

 

4. Zatrudniona kadra z poza jednostki: 

Proszę uzupełnić 

 

5. Cel badania: 

Proszę uzupełnić 

 

6. Opis najważniejszych osiągnięć: 

Proszę uzupełnić 

 

 

ZADANIE BADAWCZE NR 5 

 

1.Tytuł i numer zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

2.Kierownik zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

3.Zespół biorący udział w zadaniach: 



Proszę uzupełnić 

 

4.Zatrudniona kadra z poza jednostki: 

Proszę uzupełnić 

 

5.Cel badania: 

Proszę uzupełnić 

 

6.Opis najważniejszych osiągnięć: 

Proszę uzupełnić 

 

 

ZADANIE BADAWCZE NR 6 

 

1.Tytuł i numer zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

2.Kierownik zadania badawczego: 

Proszę uzupełnić 

 

3.Zespół biorący udział w zadaniach: 

Proszę uzupełnić 

 

4.Zatrudniona kadra z poza jednostki: 

Proszę uzupełnić 

 

5.Cel badania: 

Proszę uzupełnić 

 

6.Opis najważniejszych osiągnięć: 

Proszę uzupełnić 



 


