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Racibórz, dnia 1 grudnia 2022 r.

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU 

Przegląd dokonany przez Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok 
akademicki 2021/2022 w dniu 1 grudnia 2022 r. 

1. Uczestnicy przeglądu:
 przewodniczący  i członkowie Zespołu.

2. Dokumenty związane z przeglądem:
 dokumentacja Systemu (Księga Jakości Kształcenia, procedury, instrukcje,

formularze),
 stała i aktywna polityka jakości kształcenia,
 wyniki w zakresie celów jakości kształcenia,
 informacje o niezgodnościach, działaniach korygujących, zapobiegawczych,
 wnioski kadry,
 wyniki hospitacji,
 wyniki ankiet wśród studentów,
 zbiorcze wyniki analizy procesów/hospitacji.

3. Zakres przeglądu:
 wyniki w zakresie osiągniętych celów jakości procesów,
 wyniki hospitacji,
 wyniki ankietyzacji studentów,
 zidentyfikowanie niezgodności,
 podejmowane działania zapobiegawcze i korygujące,
 realizacja zadań wynikających z poprzednich przeglądów,
 zmiany mogące wpływać na funkcjonowanie Systemu,
 wnioski kadry w zakresie doskonalenia,
 ocena zasobów pod kątem zadań ustalonych w zakresie Systemu.

4. Działania doskonalące/korygujące/zapobiegawcze:

Działania doskonalące/korygujące/zapobiegawcze 

L.p. Działanie Termin realizacji Odpowiedzialny 

1 Analiza raportu zespołu oceniającego z 
wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na 
kierunku Filologia. Na podstawie uwag 
zawartych w raporcie wydano rekomendacje 
dla wszystkich instytutów. 

7 kwietnia 2022 r.  UZZJK 

2 Analiza losów zawodowych absolwentów na 
podstawie danych elektronicznego systemu 
monitorowania Ekonomicznych Losów 
Absolwentów  

7 kwietnia 2022 r. UZZJK 

3 Przeprowadzenie oceny wewnętrznej w 27-28 kwietnia Uczelniany 
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instytutach  w zakresie: 
1. weryfikacji dokumentacji pracowników

dydaktycznych zatrudnionych na
podstawie umowy zlecenie w roku
akademickim 2021/2022,

2. weryfikacji dokumentacji z
przeprowadzonej oceny okresowej
pracowników dydaktycznych w roku
akademickim 2021/2022

2022 r. Zespół 
Oceniający 

4 W wyniku przeprowadzonej oceny 
wewnętrznej, na podstawie protokołu Zespołu 
Oceniającego oraz na wniosek 
Przewodniczącego UZZJK, wprowadzono 
wytyczne obowiązujące w przypadku 
wnioskowania o zatrudnienie nauczycieli 
akademickich na podstawie umowy zlecenia  
obowiązujące od roku akademickiego 
2022/2023. 

19 maja 2022 r. Przewodniczący 
UZZJK  

5 Doposażono bazę dydaktyczną. cały rok Prorektor ds. 
organizacji, 
dyrektorzy 
instytutów 

6 Wprowadzono nową organizację zajęć z 
lektoratów. 

od 1 października 
2022 r.  

Kierownik SJO 

7 Ujednolicono kierunkowe efekty uczenia się z 
przedmiotów ogólnouczelnianych. 

 od 2022 r. Dyrektorzy 
instytutów 

5. Wnioski:
 należy podjąć działania zmierzające do zmobilizowania studentów do udziału w

procesie ankietowania - oceny wykładowców,
 w związku z bardzo dużą liczbą hospitacji zajęć dydaktycznych w instytutach

zatrudniających najwięcej pracowników dydaktycznych, należy rozważyć
wprowadzenie zmian w Procedurze P-7.2-2 Hospitacje zajęć w zakresie dot.
zmniejszenia częstotliwości przeprowadzania hospitacji,

 od roku akademickiego 2023/2024 należy przeprowadzić reorganizację zajęć
fakultatywnych z wychowania fizycznego,

 instytutowe strony internetowe wymagają bieżącej aktualizacji,
 dokument Zasady Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w ANS

w Raciborzu wymaga aktualizacji.
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