
 1

 

 

 

 

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 

w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 



 2

Spis treści 

I. Misja Uczelni .......................................................................................................................... 4 
II. Cele i założenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia ........................ 6 
III. Organy Uczelni odpowiedzialne za prawidłową realizację procesu zapewniania jakości 

kształcenia ........................................................................................................................... 8 
IV. Inne podmioty, jednostki organizacyjne i instytucje odpowiedzialne za prawidłową 

realizację procesu zapewniania jakości kształcenia .......................................................... 13 
4.1. Jednostki wykonawcze .................................................................................................. 13 
4.2. Jednostki organizacyjne realizujące zadania z obszaru polityki jakości kształcenia .... 17 

4.2.1. Komisja Jakości Kształcenia .......................................................................................... 17 
4.2.2. Wydziałowe Komisje Jakości Kształcenia ................................................................... 19 
4.2.3. Komisja Jakości Kształcenia Podyplomowego ........................................................... 20 

4.3. Działy administracyjne .................................................................................................. 21 
4.3.1. Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia .......................................................... 21 
4.3.2. Dział Jakości Kształcenia Zdalnego i Dział Przygotowania Materiałów 
Dydaktycznych ............................................................................................................................ 22 

4.4. Jednostki i podmioty wspierające studentów ................................................................ 23 
V. Opis wskazanych działań podejmowanych przez organy odpowiedzialne za 

funkcjonowanie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia ..................... 27 
5.1. Badania realizowane przez Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia ............... 27 
5.2. Formy oceny pracy nauczyciela akademickiego ........................................................... 31 
5.3. Stosowane metody oceny pracy Uczelni ....................................................................... 32 
5.4. Monitorowanie potrzeb i problemów studenckich ........................................................ 33 
5.5. Działania podejmowane przez Rady Programowe ........................................................ 35 
5.6. System Plagiat.pl ........................................................................................................... 35 

VI. System weryfikacji efektów kształcenia ............................................................................ 38 
VII. Rozwiązania projakościowe w zakresie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość .......................................................................... 55 
7.1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych ................................................................... 55 
7.2. Przygotowanie metodyczne e-nauczycieli .................................................................... 57 
7.3. Prowadzenie zajęć na platformie zdalnego nauczania .................................................. 58 
7.4. Ocena e-nauczyciela ...................................................................................................... 60 

VIII. Monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia ......................................................... 62 
IX. Doskonalenie systemu jakości kształcenia ........................................................................ 65 
X. System publikowania informacji o jakości kształcenia ....................................................... 66 
XI. Akty regulujące funkcjonowanie Uczelni w obszarze jakości kształcenia ........................ 67 



 3

Wstęp 
 

Jakość w uczelniach wyższych odnosi się zarówno do programu kształcenia, jak 

i podejmowanych działań o charakterze badawczym. Obejmuje również politykę kierowania 

i zarządzania, rozwoju, w tym rozwoju bazy lokalowo-sprzętowej, pozyskiwania środków 

zewnętrznych oraz kreowania wizerunku. 

Jakość kształcenia może być rozumiana jako stopień spełniania wymagań stawianych 

uczelniom w zakresie realizacji programu kształcenia i jego efektów. 

Zapewnianie jakości kształcenia wiąże się z planowaniem i podejmowaniem 

odpowiednich działań. System szkolnictwa wyższego potwierdza konieczność podejmowania 

aktywności, której celem jest ustawiczne podnoszenie jakości kształcenia w uczelniach. 

Proces ten ma charakter ciągły i wieloaspektowy. Jego realizatorzy powinni mieć świadomość 

istoty oceny własnych działań, podejmowanych dyskusji, współpracy i upowszechniania 

najlepszych rozwiązań. Nie bez znaczenia pozostaje również opinia odbiorców oferowanych 

usług oraz podmiotów współpracujących z uczelniami. 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia odwołuje się do Misji i Strategii 

Uczelni. Zakłada poszanowanie autonomii i specyfiki jednostek wchodzących w jej skład. 

Władze Akademii mają pełną świadomość istoty działań z zakresu zarządzania, organizacji  

i obsługi administracyjnej kadry naukowo-dydaktycznej i studentów dla jakości kształcenia. 

Przyjęte rozwiązania obejmują szerokie spektrum działań. Zakładają aktywny udział 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizowanej polityki 

projakościowej. Przedstawiciele Akademii pragną, aby realizowane przez Uczelnię działania 

stanowiły odpowiedź na potrzeby studentów, nauczycieli akademickich, jak i pracowników 

administracyjnych, którzy wspólnie tworzą kulturę jakości placówki. Nie bez znaczenia jest 

również współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności przedstawicielami 

podmiotów gospodarczych i innych instytucji działających w regionie. 

Władze AHE w Łodzi mają nadzieję, że Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 

Kształcenia przyczyni się do osobistego zaangażowania całego środowiska akademickiego, 

zarówno wykładowców, studentów, jak i przedstawicieli administracji Uczelni, we wspólnej 

pracy nad podnoszeniem jakości kształcenia i rozwojem kultury jakości w Uczelni. Liczymy, 

iż przyjęte rozwiązania pozwolą na efektywne realizowanie założeń polityki projakościowej 

wynikającej z przyjętej w Uczelni Misji i Strategii Rozwoju AHE w Łodzi. 
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I. Misja Uczelni 
 

Misją Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest przede wszystkim 

kształcenie dla przyszłości, które rozumiane jest, jako: 

— dbałość o wysoką jakość kształcenia w oparciu o europejskie standardy edukacyjne 

(wdrażanie nowoczesnych i efektywnych form kształcenia, wdrażanie i efektywne 

wykorzystywanie nowoczesnych technologii, kształtowanie umiejętności samodzielnej 

pracy, połączenie wiedzy teoretycznej z doskonaleniem umiejętności praktycznych), 

— prowadzenie badań naukowych odpowiadających współczesnym standardom oraz 

podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej, 

— rozwój oferty kształcenia, tak aby jak najlepiej dopasować ją do potrzeb rynku pracy, 

— aktywne reagowanie na potrzeby i propozycje studentów oraz kadry naukowo- 

-dydaktycznej, 

— przygotowanie absolwenta i kadry naukowo-dydaktycznej do zmieniających się 

warunków społeczno-ekonomicznych w kraju i na świecie, 

— wyposażenie studentów w dobrą znajomość języków obcych i kultur narodów, 

— aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym regionów, Polski 

oraz Europy i świata.  

Nieodłączny element kształcenia dla przyszłości stanowi kształcenie postaw 

i osobowości, które oznacza:  

— poszanowanie godności i podmiotowości innych ludzi, 

— uwrażliwienie na problemy społeczne, 

— rozszerzanie zainteresowań, 

— stawianie czoła wyzwaniom, 

— świadome i aktywne członkostwo w społeczeństwie obywatelskim oraz informacyjnym. 

Swoją misję Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi realizuje zgodnie 

z wytycznymi prawa krajowego i europejskiego. Uczelnia prowadzi kształcenie według 

nowego paradygmatu: student, rozwiązując problemy i realizując projekty, rozwija 

osobowość i uzyskuje nowe kompetencje. O ile w tradycyjnym modelu student zdobywał 

głównie wiedzę, o tyle w nowym paradygmacie trenuje samodzielne myślenie i działanie, 

planuje rozwój, ponadto w trakcie pracy nad problemami weryfikuje przyjęte rozwiązania. 

Uczelnia oferuje studentom i pracownikom nowoczesne narzędzia kształcenia, w tym 

platformę e-learningową. Ponadto Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi stara się 
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zidentyfikować i zapełnić nisze w ofertach rynkowych — tworzy m.in. kursy i studia 

podyplomowe, które stają się pierwszym tego typu produktem na runku edukacyjnym. 

AHE w Łodzi ma europejski charakter uczelni otwartej i tolerancyjnej, chroni dorobek 

pokoleń, nawiązuje do wielokulturowej tradycji naszego miasta i jednocześnie wnosi własny 

wkład w rozwój Łodzi i regionu. 

Uczelnia pragnie spełniać swoją misję w szczególności poprzez przestrzeganie zasad 

wolności i etyki w badaniach naukowych oraz kształceniu, a także poprzez dążenie do 

uczynienia z placówki miejsca wymiany poglądów naukowych rozwijających życie 

intelektualne miasta, regionu i kraju. Bardzo istotne jest również kształcenie na najwyższym 

poziomie, formujące twórcze postawy i wzorce postępowania. AHE w Łodzi dokłada starań, 

aby dostosowywać zarówno badania naukowe, jak i dydaktykę do otoczenia społeczno- 

-gospodarczego, wprowadzając innowacyjne metody kształcenia. Uczelnia w sposób ciągły 

dostosowuje programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. Stawia na rozwój osobowości 

i kompetencji podmiotowych studentów. 
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II. Cele i założenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia  

 

Celem funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest doskonalenie programu kształcenia 

studentów w taki sposób, aby było ono prowadzone na jak najwyższym poziomie, zgodnie  

z założonymi efektami kształcenia. Proces skutkuje nabywaniem i podwyższaniem 

kompetencji osób uczących się, co umożliwia im dostosowanie się do zmieniających się 

funkcji i ról w otoczeniu gospodarczym oraz społecznym. 

Cele szczegółowe Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia to: 

— monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia, 

obejmujących studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, studia podyplomowe, a także 

powiązanie obszarów kształcenia z potrzebami społecznymi i gospodarczymi kraju oraz 

regionu, jak również z Misją i Strategią Uczelni, 

— prowadzenie działań zapewniających wysoką jakość w zakresie programów kształcenia, 

— zapewnianie właściwych warunków realizacji programu kształcenia wraz z ciągłym jego 

doskonaleniem, 

— zapewnianie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju kadry dydaktycznej, 

— zapewnianie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych 

w kształceniu, 

— podtrzymywanie i rozszerzanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi w celu aktualizacji programów kształcenia zgodnie z wymaganiami 

rynku pracy, 

— upowszechnianie informacji o procesie dydaktycznym i jakości kształcenia oraz poziomie 

wykształcenia absolwentów Uczelni. 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje wszystkie etapy i formy 

kształcenia oferowane przez Uczelnię. W szczególności odnosi się do określania, 

weryfikowania i doskonalenia zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych. Zakłada przy tym udział interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych w procesie przygotowania i udoskonalania programów 
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kształcenia. Struktura systemu pozwala na wykrywanie i eliminację pojawiających się 

problemów i trudności w procesie kształcenia. 

 

Realizacja celów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje: 

— monitorowanie uzyskiwania zakładanych efektów kształcenia przez studentów 

i słuchaczy, 

— badanie zgodności zakładanych efektów kształcenia z oczekiwaniami interesariuszy 

zewnętrznych i potrzebami rynku pracy, 

— ocenę i doskonalenie programu kształcenia, w szczególności w zakresie weryfikowania 

efektów kształcenia osiąganych przez studenta w obszarze wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych, 

— ocenę jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, 

— ocenę metod kształcenia i dążenie do ich rozwoju, 

— ocenę jakości i warunków prowadzenia programu kształcenia, 

— ocenę dokonywaną przez studentów i absolwentów, 

— ocenę dostępności informacji na temat realizowanego programu kształcenia, 

— monitorowanie potrzeb i problemów studenckich. 

Elementami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są także 

wypracowywanie, dobór, aktualizacja i doskonalenie instrumentów służących realizacji 

przyjętych celów i zadań.  
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III. Organy Uczelni odpowiedzialne za prawidłową realizację 
procesu zapewniania jakości kształcenia 

 
Nadrzędnymi podmiotami i jednostkami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację 

procesu zapewniania jakości kształcenia w Uczelni są Władze Uczelni, w szczególności Senat 

AHE w Łodzi, Rektor, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Prorektor ds. Kształcenia, Rady 

poszczególnych wydziałów oraz ich Dziekani. Działania wskazanych organów są wspierane 

przez podmioty i jednostki, których kompetencje omówiono w rozdziale V. 

Zakres kompetencji dotyczących polityki zapewniania jakości kształcenia wskazanych 

organów przedstawiono poniżej. 

 

Senat  

Kadencja Senatu trwa trzy lata, rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy 

31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.  

Do zadań Senatu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi należy m.in.: 

— ustalanie głównych kierunków działalności uczelni, 

— uchwalanie Strategii Rozwoju Uczelni, 

— uchwalanie wytycznych planów studiów i programów kształcenia, w tym studiów 

podyplomowych, 

— uchwalanie regulaminu studiów i studiów podyplomowych, 

— określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów 

zadań dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć 

dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin 

dydaktycznych, 

— uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych 

i prac rozwojowych, 

— powoływanie członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 

akademickich, 

— ustalanie warunków i trybu rekrutacji, 

— zatwierdzanie wzoru dyplomu, 

— opiniowanie decyzji o uruchomieniu kierunków studiów bądź zniesieniu prowadzonych 

kierunków studiów, 
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— opiniowanie planów utworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych 

uczelni, opiniowanie decyzji o utworzeniu Wydziału Zamiejscowego, 

— określanie efektów kształcenia, do których dostosowany jest program studiów, 

odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia.  

— opiniowanie planów działalności badawczej. 

 

Rektor 

Kadencja Rektora trwa rok, z możliwością ponownego powołania. Kadencja rozpoczyna 

się 1 września, a kończy 31 sierpnia. 

Do zadań Rektora należy m.in.: 

— kierowanie działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni, 

— sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, 

— sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu 

zapewniania jakości, 

— opracowywanie projektu regulaminu studiów i regulaminu studiów podyplomowych.  

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Rektora określa Statut Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Rektor działa przy pomocy Prorektorów oraz 

Pełnomocników Rektora.  

 

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju 

Do zadań Prorektora ds. Nauki i Rozwoju należy m.in.: 

— sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową i badawczą Uczelni, 

— inspirowanie i wspomaganie rozwoju naukowego pracowników naukowo- 

-dydaktycznych, wspieranie aktywności konferencyjnej i badawczej Uczelni 

i pracowników, 

— sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu 

zapewniania jakości, w szczególności nad systemem badań, 

— sprawowanie nadzoru nad Działem Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia, 

monitorowanie prowadzonych prac i wyznaczanie zadań do realizacji, 

— nadzór nad pracami związanymi z przygotowywaniem wniosków o uzyskanie uprawnień 

do kształcenia na nowych kierunkach i w nowych Wydziałach Zamiejscowych, 

— współpraca z działami zajmującymi się przygotowywaniem i realizacją projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 

— animowanie i nadzór nad realizacją projektów naukowych i badawczych, 
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— wzmocnienie współpracy pomiędzy Działem Funduszy Strukturalnych i Działem 

Projektów Międzynarodowych a kadrą naukowo-dydaktyczną Uczelni, 

— sprawowanie nadzoru nad Akademickim Biurem Pomocy Studentom, w tym Biurem 

Karier, Biurem Osób Niepełnosprawnych i Akademią Kariery, monitorowanie 

prowadzonych prac i wyznaczanie zadań do realizacji, 

— rozwijanie współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego i zapewnienie 

udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie określania, oceniania i weryfikowania 

programu kształcenia, 

— przewodniczenie pracom Rady Programowej Akademii, 

— wspieranie Prodziekanów kierunków w pracach związanych z pozyskiwaniem partnerów 

z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu tworzenia kierunkowych zespołów 

doradczych (Rad Ekspertów), 

— reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w ramach wskazanego obszaru zadań 

i odpowiedzialności. 

 

Prorektor ds. Kształcenia 

Do zadań Prorektora ds. Kształcenia należy: 

— nadzór nad pracą Dziekanów i Prodziekanów, 

— kształtowanie polityki personalnej w obszarze dydaktyki, 

— dbanie o rozwój naukowy kadry dydaktycznej i odpowiedzialność za prowadzenie oceny 

pracowników dydaktycznych, 

— wnioskowanie o powoływanie i odwoływanie Dziekanów i Prodziekanów, 

— rozpatrywanie odwołań pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów od 

decyzji podejmowanych przez Dziekanów i Prodziekanów, 

— odpowiedzialność za właściwe opracowanie i realizowanie zakładanych efektów 

kształcenia, planów i programów studiów na poszczególnych kierunkach studiów, 

— wspieranie działań związanych z monitorowaniem i podnoszeniem jakości kształcenia, 

— odpowiedzialność za pracę i rozwój podległych działów związanych z organizacją 

i przebiegiem kształcenia (Dział Organizacji Studiów, Dziekanat i Archiwum), 

— nadzór i koordynacja promocji kierunków, 

— reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w ramach wskazanego obszaru zadań 

i odpowiedzialności. 
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Rada Wydziału 

Kadencja Rady Wydziału trwa trzy lata. Rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, 

a kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. W przypadku, kiedy liczba 

nauczycieli akademickich wydziału jest mniejsza lub równa liczbie nauczycieli wchodzących 

w skład rady tego wydziału, zgodnie z paragrafem 18 ust. 7 Statutu Uczelni – wyborów nie 

przeprowadza się, a w skład Rady Wydziału wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy 

wydziału z danej grupy nauczycieli akademickich.  

Do zadań Rady Wydziału należy m.in.: 

— ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału, 

— przyjmowanie Misji i Strategii Wydziału opracowanej przez Dziekana Wydziału, 

— uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, na 

podstawie wytycznych ustalonych przez Senat, programów studiów, a także tworzenie 

specjalizacji i specjalności w ramach tworzonych i prowadzonych kierunków studiów, 

— uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, programów studiów 

podyplomowych oraz kursów doszkalających, 

— określanie zasad studiowania według indywidualnego programu nauczania, zgodnie 

z regulaminem studiów, 

— czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, w tym nadzór nad 

rozwojem naukowym kadry naukowej i naukowo–dydaktycznej Wydziału, 

— przeprowadzanie przewodu doktorskiego oraz nadawanie stopnia doktora w Wydziałach 

posiadających takie uprawnienia,  

— zatwierdzanie raportu z realizacji oceny efektów kształcenia na poszczególnych 

kierunkach przedstawionych przez Dziekana Wydziału.  

Inne szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania Rady Wydziału określa Statut 

Uczelni.  

 

Dziekan Wydziału 

Dziekan Wydziału powoływany jest na czas nieokreślony. Dziekan jest kierownikiem 

podstawowej jednostki administracyjnej. 

Do zadań Dziekana Wydziału należy m.in.: 

— kierowanie pracami Wydziału, 

— monitorowanie działań związanych z realizacją programu kształcenia na poszczególnych 

kierunkach, 

— opracowanie strategii rozwoju Wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uczelni, 
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— sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału, 

— reprezentowanie Wydziału w Senacie oraz przed innymi organami Uczelni, 

— określenie zakresu obowiązków i kompetencji Prodziekanów w przypadku powołania w 

Wydziałach osób sprawujących taką funkcję,  

— odpowiedzialność za rozwój naukowy pracowników Wydziału, 

— przygotowanie wraz z właściwym Prodziekanem kierunku i/lub Radą Programową 

kierunku Raportu Doskonalenia kierunku (po konsultacji z pracownikami 

dydaktycznymi, w szczególności pracownikami minimum kadrowego danego kierunku) i 

przedstawienie go Radzie Wydziału, 

— podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich (dotyczy Wydziałów 

Zamiejscowych). 
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IV. Inne podmioty, jednostki organizacyjne i instytucje 
odpowiedzialne za prawidłową realizację procesu zapewniania 

jakości kształcenia 
 

W rozdziale wskazano zadania pozostałych podmiotów, jednostek organizacyjnych 

i instytucji Uczelni, które wspierają Władze AHE w Łodzi w realizacji polityki zapewniania 

jakości kształcenia. 

4.1. Jednostki wykonawcze 
 
Prodziekan kierunku/ Dziekan Wydziału1 

Prodziekan kierunku powoływany jest przez Założyciela Uczelni. 

Do zadań Prodziekana kierunku należy m.in.: 

— opracowanie (wraz z Radą Programową) programu kształcenia, tj. efektów kształcenia 

oraz programu studiów, w tym planu studiów, 

— monitorowanie sytuacji na regionalnym rynku pracy w celu aktualizacji programu 

kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców, w tym przygotowanie koncepcji 

i programu nowych specjalności (przy współudziale Rady Programowej kierunku i Rady 

Ekspertów kierunku), 

— wsparcie Dziekana Wydziału w przygotowaniu raportu oceny osiągania efektów 

kształcenia (po konsultacji z pracownikami dydaktycznymi, w szczególności 

pracownikami minimum kadrowego kierunku) i przedstawienie go Radzie Wydziału, 

— opracowanie raportów doskonalenia jakości kształcenia wraz z Radą Programową 

kierunku, 

— zapewnienie udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie określania, oceniania 

i weryfikowania programu kształcenia, 

— dbałość o prawidłową obsadę zajęć dydaktycznych w oparciu o kadrę kierunku i innych 

nauczycieli akademickich, 

— cykliczna ocena nauczycieli akademickich w oparciu o hospitacje zajęć, ewaluację zajęć 

przez studentów oraz informacje o dorobku naukowym dydaktyków, 

— podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich. 

Wskazane wyżej zadania Prodziekanów w Wydziałach Zamiejscowych, w których 

Prodziekani nie zostali powołani, realizują Dziekani Wydziałów. 

                                                 
1 Dotyczy Wydziałów, w których nie zostali powołani Prodziekani kierunków. 
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Rada Programowa kierunku 

Rada jest powoływana przez Prodziekana kierunku spośród pracowników etatowych 

kierunku. W przypadku Wydziałów, w których nie powołano Prodziekanów kierunku, skład 

Rady określa Dziekan Wydziału.  

Do zadań Rady należy m.in.: 

— wspólne z Dziekanem Wydziału/Prodziekanem kierunku przygotowywanie programów 

kształcenia oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Wydziału, 

— czuwanie nad zapewnianiem wysokiej jakości kształcenia (jako organ opiniodawczy), 

— opiniowanie tematów prac dyplomowych, 

— przygotowanie zagadnień na egzamin dyplomowy, 

— wsparcie Dziekana Wydziału/Prodziekana kierunku w monitorowaniu sytuacji na 

regionalnym rynku pracy w celu aktualizacji programu kształcenia zgodnie z 

zapotrzebowaniem pracodawców, w tym wsparcie w przygotowaniu koncepcji i 

programu nowych specjalności, 

— przygotowanie raportów doskonalenia jakości kształcenia wspólnie z Dziekanem 

Wydziału/Prodziekanem kierunku (opartych m.in. na wynikach badań wewnętrznych, 

opiniach interesariuszy zewnętrznych, analizie prac zaliczeniowych, projektowych, 

dyplomowych i innych). 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia należy m.in.: 

— współpraca z Działem Prawnym w zakresie przygotowania wewnętrznych aktów 

prawnych zgodnych z obowiązującymi wymogami prawa, w szczególności z ustawą 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 

— współpraca z ekspertami w zakresie przygotowania programu kształcenia do wniosków 

o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na nowych kierunkach studiów 

i w Wydziałach Zamiejscowych, 

— monitorowanie zmian prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w obszarze nauki 

i kształcenia,  

— stałe wsparcie merytoryczne i pomoc we wdrażaniu Polskiej Ramy Kwalifikacji na 

Uczelni,  

— udział w pracach Komisji Jakości Kształcenia, 
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— współpraca z władzami Uczelni przy przygotowywaniu metod i procedur działania 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zgodnego z Polską Ramą 

Kwalifikacji,  

— nadzór nad przygotowywaniem programów kształcenia i ich dokumentacji, 

w szczególności planów studiów, matryc, sylabusów, 

— współpraca z organami Uczelni i interesariuszami zewnętrznymi na rzecz podnoszenia 

jakości kształcenia. 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Podyplomowych należy m.in.: 

— nadzór, z ramienia Rektora, nad jakością kształcenia na studiach podyplomowych, 

— inicjowanie współpracy ze środowiskiem naukowym Uczelni w celu rozwoju 

i doskonalenia oferty kursów i studiów podyplomowych, 

— inicjowanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w celu rozwoju i doskonalenia 

oferty kursów i studiów podyplomowych, 

— monitorowanie zapotrzebowania pracodawców pod kątem poszukiwanych umiejętności 

i kompetencji pracowników, w celu rozwoju i doskonalenia oferty kursów i studiów 

podyplomowych, 

— inicjowanie i nadzór nad przygotowaniem nowej oferty programowej studiów i kursów, 

adekwatnej do potrzeb rynku pracy, 

— nadzór nad poprawnością merytoryczną i formalnoprawną oferty studiów i szkoleń, 

— współpraca z Dziekanami, Prodziekanami i pracownikami naukowo-dydaktycznymi 

w celu rozwoju i doskonalenia oferty kursów i studiów podyplomowych, 

— nadzór nad pracą koordynatorów merytorycznych poszczególnych kierunków studiów 

podyplomowych. 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Zdalnych 

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Zdalnych należy m.in.: 

 nadzór nad jakością i rozwojem kształcenia zdalnego na Uczelni, organizacją studiów  

I i II stopnia oraz studiów podyplomowych prowadzonych w ramach Polskiego 

Uniwersytetu Wirtualnego, 

 dbałość o rozwój kształcenia zdalnego w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Łodzi oraz promocję e-learningu, 
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 współpraca z innymi działami i podmiotami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Łodzi na rzecz rozwijania kształcenia zdalnego, 

 nawiązywanie współpracy z nauczycielami akademickimi w zakresie przygotowywania 

materiałów dydaktycznych i realizacji procesu dydaktycznego, 

 współpraca z uczelniami i innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi realizującymi 

kształcenie zdalne, 

 koordynacja pracy podległych działów, m.in. Działu Jakości Kształcenia Zdalnego oraz 

Działu Przygotowania Materiałów Dydaktycznych, 

 współpraca przy projektowaniu i tworzeniu kursów zdalnych, 

 testowanie nowego oprogramowania edukacyjnego, 

 dbanie o rozwój pracowników w zakresie teorii i metodyki nauczania przez Internet, 

zarządzania wiedzą i zastosowania e-learningu na uczelniach i w korporacjach. 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich 

Do zadań Pełnomocnika ds. Studenckich należy m.in.: 

 rozstrzyganie spraw studenckich wynikających z Regulaminu studiów i podejmowanie 

w imieniu Rektora decyzji w tych sprawach, 

 zbieranie informacji o potrzebach studentów, w tym studentów niepełnosprawnych, 

 nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji kierowanych do studentów przez różne 

jednostki Uczelni, 

 nadzór nad prawidłowym obiegiem podań składanych do różnych jednostek Uczelni 

przez studentów, 

 współpraca z Rzecznikiem Praw Studenta, 

 współpraca z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych, 

 współpraca z Samorządem Studenckim AHE w Łodzi. 

 

Rada Programowa Akademii 

Rada Programowa Akademii jest organem doradczym i opiniotwórczym, niezależnym od 

władz Uczelni. Może w sposób nieskrępowany formułować opinie dotyczące programu 

kształcenia. Członkami Rady Programowej są przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz 

innych firm i organizacji, których opinie są istotne z punktu widzenia opracowywania oferty 

kształcenia Uczelni.  
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Do zadań Rady Programowej Akademii należy m.in.: 

 wspieranie władz Uczelni w zakresie kreowania polityki kształcenia odpowiadającej 

aktualnym potrzebom rynku pracy (dopasowywanie kierunków, specjalności 

i programów kształcenia do wymagań stawianych absolwentom przez pracodawców), 

 wskazywanie kierunków działań w zakresie współpracy Uczelni z otoczeniem. 

 

Rady Ekspertów 

Do zadań Rad Ekspertów należy opiniowanie programów kształcenia na poszczególnych 

kierunkach studiów, w szczególności w odniesieniu do efektów kształcenia, planów studiów, 

metod, form i treści kształcenia, sylwetki absolwenta, dopasowania programów kształcenia do 

potrzeb rynku pracy. Członkami Rady Ekspertów kierunku są przedstawiciele firm i instytucji 

związanych z ofertą kształcenia tego kierunku. 

 

4.2. Jednostki organizacyjne realizujące zadania z obszaru polityki jakości kształcenia 

4.2.1. Komisja Jakości Kształcenia 

Komisja Jakości Kształcenia jest ciałem kolegialnym mającym prawo do 

nieskrępowanego formułowania opinii na temat procesu dydaktycznego. Jej doradczy 

charakter umożliwia sprawne działanie, a opracowania i materiały dostarczane Władzom 

Uczelni powinny wpływać na udoskonalanie programów i kształcenia.  

W skład Komisji wchodzą nauczyciele akademiccy i przedstawiciele działów 

administracyjnych. Komisja ściśle współpracuje z pionem rektorskim oraz Działem Nauki  

i Zapewniania Jakości Kształcenia. Do najistotniejszych zadań Komisji należy 

identyfikowanie problemów mających wpływ na jakość kształcenia i proponowanie 

rozwiązań, stymulowanie nowych działań podnoszących jakość kształcenia oraz 

prowadzących do zmiany stylu kształcenia na nauczanie problemowe, a także udział 

w doskonaleniu systemu weryfikacji osiągania założonych efektów kształcenia. 

Działalność Komisji skupia się przede wszystkim na podnoszeniu i monitorowaniu 

jakości kształcenia. Komisja jest otwarta na poznawanie i wdrażanie nowych koncepcji 

edukacyjnych, sposobów monitorowania procesu edukacji, czerpanie wzorców i dobrych 

praktyk z najlepszych uczelni europejskich i polskich. 

Do zadań Komisji należy podejmowanie działań prowadzących do zapewniania jakości 

kształcenia zgodnego z przepisami prawa oraz stałe stymulowanie działań zapewniających 

jakość kształcenia. Komisja analizuje i ocenia bieżącą sytuację, proponuje zmiany 



 18

i opracowuje rozwiązania wpływające na doskonalenie jakości kształcenia. Dzięki dyskusji 

kadry naukowo-dydaktycznej Komisja wysuwa postulaty zmian, które kieruje do Władz 

Uczelni. Wspiera także rozwój pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez wskazywanie 

obszarów wymagających doskonalenia zawodowego. Wskazuje możliwości podejmowania 

działań naukowych. Komisja, dzięki monitorowaniu funkcjonowania systemu jakości 

kształcenia, dokonuje przeglądu narzędzi badawczych, działań, procesów i procedur 

związanych z oceną, zapewnieniem i doskonaleniem jakości kształcenia.  

Do zadań Komisji Jakości Kształcenia należy również wspieranie działań mających na 

celu stałe doskonalenie i aktualizację programów kształcenia oraz poprawę warunków jego 

realizacji. Komisja monitoruje i doskonali Wewnętrzny System Zapewniania Jakości 

Kształcenia. Działania te może realizować m.in. poprzez: 

— inicjowanie w wewnętrznych aktach prawnych zmian niezbędnych do zapewniania 

jakości kształcenia, 

— opracowanie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia na Uczelni, 

— opiniowanie zgodności prowadzonych i projektowanych programów kształcenia, 

w szczególności efektów kształcenia, z obowiązującym prawem, Misją i Strategią 

Uczelni oraz oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych, 

— ustalanie zasad podejmowanych działań oraz sposobu wykorzystania tych działań do 

poprawy jakości kształcenia, 

— współpracę z jednostkami zajmującymi się monitorowaniem jakości kształcenia 

w Wydziałach Zamiejscowych Uczelni,  

— przedkładanie Rektorowi opinii i wniosków w zakresie oceny jakości kształcenia, 

— realizację zadań dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

zleconych przez Rektora lub właściwych Prorektorów, współpracę z Dziekanami 

wydziałów, kierownikami jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz 

jednostkami monitorującymi jakość kształcenia w Wydziałach Zamiejscowych. 

 

Członkowie Komisji Jakości Kształcenia 

Członkami Komisji Jakości Kształcenia są przede wszystkim profesorowie i doktorzy 

z wieloletnim stażem dydaktycznym. Członkami są również delegaci wszystkich kierunków 

studiów, przedstawiciele Wydziałów Zamiejscowych uczelni, przedstawiciele działów 

administracyjnych z obszaru kształcenia lub jakości kształcenia oraz inne osoby zajmujące się 

jakością kształcenia, a także przedstawiciel Samorządu Studenckiego. 
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Członkowie Komisji Jakości Kształcenia koncentrują się na wielostronnym poznawaniu 

i badaniu procesu kształcenia, wskazują na nieustanny rozwój nauki, czerpią z własnych 

doświadczeń dydaktycznych oraz śledzą przemiany w edukacji w Polsce i Europie.  

 

Prace Komisji Jakości Kształcenia 

Posiedzenia Komisji są jawne, mają charakter dyskusji i wniosków. Protokoły z obrad 

Komisji są dostępne dla nauczycieli akademickich w Rektoracie Uczelni. Komisja w swoich 

pracach uwzględnia wnioski i opinie dydaktyków, poddając je pod dyskusję.  

Komisja pracuje na posiedzeniach odbywających się w ustalonym terminie, nie rzadziej 

niż raz w semestrze. Na spotkania mogą być zapraszani przedstawiciele władz Uczelni, 

Senatu, studentów, Działu Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia, Wydziałów 

Zamiejscowych uczelni, a także eksperci zewnętrzni. 

Spotkania Komisji mogą być poświęcone poszczególnym grupom zagadnień związanych 

z dydaktyką i jakością kształcenia, np. problematyce programów kształcenia, ankietom 

studenckim, hospitacjom zajęć, praktykom studenckim, monitorowaniu losów studentów. 

W celu efektywnego rozwiązywania problemów możliwe jest powoływanie podkomisji 

lub grup roboczych zajmujących się szczegółowymi zagadnieniami poza obradami Komisji. 

Komisja może powoływać pełnomocnika do wykonania poszczególnych zadań. 

4.2.2. Wydziałowe Komisje Jakości Kształcenia2 

Wydziałowa Komisja Jakości Kształcenia jest jednostką niezależną, mającą prawo do 

nieskrępowanego formułowania opinii na temat procesu kształcenia. Komisja pełni rolę 

kontrolna i doradczą. Komisja współpracuje z ogólnouczelnianą Komisją Jakości Kształcenia 

oraz Władzami uczelni i Wydziału, a także Radą Programową kierunku i Radą ekspertów. Do 

głównych zadań Wydziałowe Komisji należy m.in.: 

— opracowanie i doskonalenie procedur zapewniania jakości kształcenia na Wydziale, 

— monitorowanie jakości kształcenia na Wydziale, 

— opiniowanie zgodności prowadzonych i projektowanych programów kształcenia, w 

szczególności efektów kształcenia z obowiązującym prawem, misją i strategią uczelni i 

Wydziału oraz oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych,  

— stymulowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia, w tym jakości 

prac etapowych i dyplomowych studentów, 

                                                 
2 Dotyczy Wydziałów Zamiejscowych Uczelni. 
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— opiniowanie zaleceń intersariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w tym zaleceń 

wynikających z Raportów doskonalenia kierunków prowadzonych na Wydziale.  

 

4.2.3. Komisja Jakości Kształcenia Podyplomowego 

Komisja Jakości Kształcenia Podyplomowego (KJKP) jest jednostką niezależną, mającą 

prawo do nieskrępowanego formułowania opinii na temat procesu kształcenia 

podyplomowego. Jej samodzielność oraz doradczy charakter wspierają sprawne 

funkcjonowanie studiów podyplomowych, a wypracowane opinie są przekazywane Władzom 

Uczelni i wpływają na ulepszenie zarządzania procesem dydaktycznym na studiach 

podyplomowych. 

 

Członkowie Komisji Jakości Kształcenia Podyplomowego 

Pracami KJKP kieruje jej Przewodniczący. Członkami są koordynatorzy merytoryczni 

prowadzonych kierunków studiów podyplomowych, Prodziekani kierunków, przedstawiciele 

działów administracyjnych związanych z obszarem kształcenia podyplomowego lub jakości 

kształcenia, przedstawiciel Działu Prawnego. W obradach KJKP mogą uczestniczyć 

przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, w tym przedstawiciele 

słuchaczy studiów podyplomowych oraz Władz Uczelni.  

 

Zadania Komisji Jakości Kształcenia Podyplomowego 

Do zadań KJKP należy: 

— opracowanie planu działań projakościowych na studiach podyplomowych, 

— podejmowanie inicjatyw i zgłaszanie propozycji dotyczących działań podnoszących 

jakość kształcenia w Uczelni,  

— opiniowanie projektowanych programów kształcenia kierowanych do Komisji przez 

ekspertów oraz przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych, 

— opiniowanie zmian w realizowanych programach studiów, 

— rekomendowanie nowych kierunków studiów podyplomowych i opiniowanie oferty 

kształcenia na dany rok akademicki (wykaz kierunków studiów), 

— monitorowanie i analiza wyników ewaluacji jakości kształcenia (w zakresie osiąganych 

efektów) oraz przebiegu i jakości zajęć dydaktycznych, wypracowywanie adekwatnych 

zaleceń, 
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— opracowanie i stałe doskonalenie metod wewnętrznej oceny jakości kształcenia na 

studiach podyplomowych, ocena poziomu osiągnięcia efektów kształcenia oraz badanie 

przebiegu jakości zajęć dydaktycznych, 

— identyfikowanie problemów mających wpływ na jakość kształcenia i ich rozwiązywanie, 

— analiza wyników badań jakości kształcenia oraz formułowanie wniosków i zaleceń 

służących doskonaleniu programów kształcenia, 

— analiza potrzeb rynku.  

 

4.3. Działy administracyjne 

4.3.1. Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia 

Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia jest organem administracyjnym 

pomagającym w sprawnym funkcjonowaniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia. Prowadzi zlecone przez pion rektorski i inne uprawnione organy Uczelni 

działania projakościowe i wspólnie z Władzami Uczelni opracowuje politykę jakości 

kształcenia. Jego działania stanowią wsparcie dla Rektora, Prorektorów, Dziekanów, 

Prodziekanów oraz innych podmiotów Uczelni we wskazanym zakresie. 

Zadania realizowane przez Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia mają 

charakter sekwencyjny. Pierwszym etapem działań jest analiza i ocena stanu rzeczywistego. 

W kolejnych etapach ma miejsce planowanie i przeprowadzanie badań weryfikujących. 

Następnie poddaje się analizie ich wyniki. Końcowa faza to wdrażanie nowych rozwiązań, 

które mają na celu ulepszenie funkcjonującego na Uczelni systemu zarządzania jakością oraz 

doskonalenie programu kształcenia. 

Do zadań Działu Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia należy m.in.: 

 opracowywanie polityki jakości kształcenia we współpracy z władzami Uczelni, 

 prowadzenie badań projakościowych w zakresie kształcenia prowadzonego na Uczelni, 

 udział w pracach i spotkaniach Komisji Jakości Kształcenia, 

 współpraca z Dziekanami i Prodziekanami w zakresie przygotowania programów 

kształcenia, 

 monitorowanie rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych, 

 wsparcie w pozyskiwaniu finansowania wewnętrznego i zewnętrznego na realizację 

projektów badawczych,  

 współpraca z Wydawnictwem AHE w Łodzi w zakresie realizacji polityki wydawniczej 

i rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych, 
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 wsparcie przy realizacji analiz dotyczących sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy, 

w szczególności w kontekście zapotrzebowania na nowe kierunki studiów, 

 wsparcie pracowników w ich rozwoju dydaktycznym poprzez planowanie i organizację 

szkoleń z zakresu metodyki kształcenia, 

 organizacja cyklicznych konkursów na najlepszy projekt studencki w kategoriach: 

najlepszy projekt w zakresie przedsiębiorczości, projekt prospołeczny, projekt 

nastawiony na rozwój osobisty oraz artystyczny. 

 

Podejmowane działania odnoszą się do: 

— programów kształcenia, w szczególności w zakresie weryfikowania efektów kształcenia 

osiąganych przez studenta w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

— nauczycieli akademickich,  

— metod kształcenia, 

— oceny dokonywanej przez studentów, m.in. w zakresie ewaluacji zajęć i kadry 

dydaktycznej, efektów kształcenia i nakładów pracy oraz ogólnej oceny Uczelni, 

— monitorowania karier zawodowych absolwentów AHE w Łodzi, 

— oceny bazy dydaktyczno-lokalowej,  

— oceny obsługi administracyjnej, 

— doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

4.3.2. Dział Jakości Kształcenia Zdalnego i Dział Przygotowania Materiałów 
Dydaktycznych 

Dział Jakości Kształcenia Zdalnego to organ administracyjny odpowiedzialny za 

zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na studiach prowadzonych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Jego działania stanowią wsparcie dla Rektora, 

Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów oraz innych podmiotów Uczelni odpowiedzialnych 

za realizowanie polityki projakościowej. 

Do zadań Działu Jakości Kształcenia Zdalnego należy m.in.: 

 szkolenie kadry dydaktycznej z zasad obsługi platformy zdalnego nauczania (szkolenia 

przygotowujące do pracy zdalnej dla nowych dydaktyków oraz z zakresu 

wykorzystywania zaawansowanych narzędzi e-learningowych), 

 organizacja pracy dydaktyków na platformie, 

 bieżący monitoring aktywności dydaktyków prowadzących zajęcia zdalne, 
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 cykliczne podsumowywanie pracy dydaktyków prowadzących zajęcia zdalne 

i sporządzanie raportów wynikowych przekazywanych Władzom Uczelni, 

 nadzór nad organizacją procesu weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów przez 

dydaktyków prowadzących zajęcia, 

 realizacja szkoleń dla studentów z obsługi platformy zdalnego nauczania. 

Do zadań Działu Przygotowania Materiałów Dydaktycznych należy m.in.: 

 współpraca przy projektowaniu i tworzeniu materiałów dydaktycznych 

wykorzystywanych w kształceniu na odległość, w oparciu o materiały przygotowywane 

przez dydaktyków, 

 współpraca z autorami kursów zdalnych w zakresie projektowania zasobów pod kątem 

metodycznym, graficznym, redakcyjnym, 

 redakcja materiałów dydaktycznych i innych treści zamieszczanych na platformie 

zdalnego nauczania, 

 przygotowanie kolejnych edycji studiów e-learningowych (przygotowanie obszarów 

zajęciowych, publikacja materiałów elektronicznych i obsługa platformy), 

 projektowanie wizualnej i interaktywnej strony kursów zdalnych, 

 dostosowywanie zasobów edukacyjnych do funkcjonalności platformy zdalnego 

nauczania. 

 

4.4. Jednostki i podmioty wspierające studentów 

Biuro Karier 

Biuro Karier wspiera studentów i absolwentów AHE w Łodzi w wyborze właściwej drogi 

edukacyjno-zawodowej, pomaga w kształtowaniu ścieżek kariery i nawiązywaniu kontaktów 

z pracodawcami.  

Do zadań Biura Karier należy m.in.: 

 pośrednictwo pracy, ułatwianie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, 

 udzielanie wsparcia dla studentów i absolwentów w zakresie poruszania się po rynku 

pracy, 

 wsparcie pracodawców w zakresie pozyskiwania odpowiednich pracowników, 

 prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy (baza CV), 

 doradztwo indywidualne, którego celem jest określenie predyspozycji zawodowych 

studentów i absolwentów, w tym doradztwo indywidualne on-line, 
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 doradztwo grupowe w formie warsztatów, szkoleń i wykładów, udzielane studentom 

i absolwentom, 

 zawieranie porozumień z pracodawcami dotyczących możliwości odbycia praktyk i staży 

zawodowych przez studentów i absolwentów, 

 upowszechnianie ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców wśród studentów 

i absolwentów poprzez stronę internetową Biura Karier oraz uczelniane tablice ogłoszeń, 

 uczestnictwo w targach pracy, 

 prowadzenie działań informacyjnych, dystrybucja bezpłatnych poradników 

i informatorów związanych z rynkiem pracy.  

 

Akademia Kariery 

Akademia Kariery stanowi centrum rozwoju osobistego, umożliwia nabycie kompetencji 

w wybranym zakresie tematycznym oraz zrzesza podmioty związane z rynkiem pracy. 

Do zadań Akademii Kariery należy m.in.: 

 wspieranie i poszerzanie działalności Biura Karier, 

 prowadzenie, wspólnie ze specjalistami zrzeszonymi w Narodowym Forum Doradztwa 

Kariery, konsultacji dla studentów, dotyczących m.in. planowania kariery zawodowej, 

 prowadzenie szkoleń dla studentów, dotyczących praktycznego przygotowania studentów 

do wejścia na rynek pracy, 

 doskonalenie doradców zawodowych i personalnych poprzez organizację kursów 

i szkoleń prowadzonych przez kadrę Uczelni oraz specjalistów zrzeszonych 

w Narodowym Forum Doradztwa Kariery, 

 inicjowanie, współorganizowanie seminariów i konferencji dotyczących kształcenia 

i problematyki rynku pracy, 

 aktywna współpraca z urzędami pracy, OHP, pracodawcami oraz innymi instytucjami 

rynku pracy. 

 

Rzecznik Praw Studenta 

Do zadań Rzecznika Praw Studenta należy m.in.: 

 występowanie w charakterze obrońcy interesów studentów, 

 wsparcie studentów w zakresie spraw, które nie zostały rozwiązane przez odpowiednie 

jednostki Uczelni, w celu ich ostatecznego rozstrzygnięcia, 
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 wsparcie informacyjne studentów w zakresie właściwej ścieżki rozwiązywania 

zgłaszanych problemów, 

 sygnalizowanie Władzom Uczelni problemów związanych ze środowiskiem studenckim 

i sugerowanie sposobów ich rozwiązania. 

 

Biuro Osób Niepełnosprawnych 

Biuro zostało powołane w celu znoszenia barier i przełamywania ograniczeń 

w kształceniu osób z niepełnosprawnością, jak również w celu usamodzielniania i poprawy 

jakości życia osób niepełnosprawnych. 

Do zadań Biura Osób Niepełnosprawnych należy m.in.: 

 wspieranie studentów niepełnosprawnych w realizacji procesu kształcenia, 

 pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 użyczanie studentom niepełnosprawnym niezbędnego sprzętu wspomagającego proces 

dydaktyczny, 

 wsparcie w zakresie indywidualnej organizacji toku studiów i praktyk zawodowych, 

 zapewnianie tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących oraz przewodnika dla 

osób niewidomych, 

 pomoc przy wypełnianiu wniosków do PFRON i MOPS, 

 prowadzenie działań integracyjnych w środowisku studenckim w celu znoszenia barier 

i przełamywania ograniczeń w kształceniu osób z niepełnosprawnością, 

 prowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zawieranie 

porozumień z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

 

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych jest instancją odwoławczą i doradczą, pełni nadzór 

merytoryczny nad pracą Biura Osób Niepełnosprawnych. 

Do zadań Rzecznika Osób Niepełnosprawnych należy m.in.: 

 współpraca merytoryczna z Biurem Osób Niepełnosprawnych, 

 wsparcie studentów niepełnosprawnych w relacjach z wykładowcami i Władzami 

Uczelni, 
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 rozpatrywanie indywidualnych spraw osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie 

konsultacji w sprawach związanych z organizacją procesu kształcenia, w tym udzielanie 

wsparcia w kwestii ubiegania się o indywidualną organizację studiów, 

 indywidualne wsparcie niepełnosprawnych studentów i ich rodzin oraz opiekunów  

w zakresie rozwiązywania ich problemów osobistych, społecznych i edukacyjnych, 

 wsparcie studentów niepełnosprawnych w zakresie realizacji praktyk, 

 przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji procesu kształcenia dla osób 

niepełnosprawnych oraz infrastruktury i wyposażenia Uczelni, 

 wsparcie Biura Osób Niepełnosprawnych w nawiązywaniu współpracy z instytucjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych; współorganizowanie spotkań 

i warsztatów, 

 promocja Akademii jako Uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym. 
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V. Opis wskazanych działań podejmowanych przez organy 
odpowiedzialne za funkcjonowanie Wewnętrznego Sytemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia 
 

 Wśród podejmowanych działań należy wymienić m.in. badania realizowane przez 

Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia, ocenę pracy nauczycieli akademickich 

i funkcjonowania Uczelni oraz monitorowanie potrzeb studentów. 

5.1. Badania realizowane przez Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia 

 

Badanie rekrutacyjne 

Charakterystyka badania: 

— badanie realizowane corocznie, obejmuje kandydatów na studia, dotyczy: stopnia 

ważności poszczególnych aspektów istotnych przy wyborze AHE w Łodzi, przyczyn 

wyboru kierunku studiów, oczekiwań dotyczących nabycia wiedzy oraz konkretnych 

kompetencji i umiejętności w toku studiów, źródeł informacji o Uczelni. 

Cele i rezultaty badania: 

— określenie czynników wpływających na wybór uczelni i kierunku studiów, poznanie 

oczekiwań kandydatów dotyczących procesu dydaktycznego, zdobywanej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji, organizacji procesu kształcenia i dodatkowej aktywności  

w ramach Uczelni, określenie efektywności działań promocyjnych AHE w Łodzi. Wyniki 

badania wykorzystywane są do: udoskonalania oferty kształcenia — uwzględniającej 

oczekiwania studentów, pracodawców, rynku pracy, ze względu na zdobywaną wiedzę, 

umiejętności i kompetencje, dostosowania form, metod i narzędzi edukacyjnych do 

potrzeb studentów, oceny mocnych i słabych stron oferty edukacyjnej Uczelni, 

przygotowania dodatkowej oferty edukacyjnej — projektowania uzupełniających form 

aktywności studenta, np. rozwoju organizacji studenckich, kół naukowych, wyboru 

najlepszych form promocji i kanałów informacyjnych i zaprojektowania skutecznej 

kampanii promocyjno-informacyjnej Uczelni. 

 

Ewaluacja zajęć 

Charakterystyka badania: 

— badanie stanowi stały element Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, 

przeprowadzane jest na koniec każdego semestru. Studenci studiów stacjonarnych 
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i niestacjonarnych dobrowolnie i anonimowo wypowiadają się na temat nauczycieli 

akademickich, z którymi mieli zajęcia. Ocenie podlegają m.in.: przygotowanie 

prowadzącego do zajęć, obiektywność oceniania, punktualność, dostępność 

prowadzącego poza zajęciami, umiejętność przekazywania wiedzy. 

Cele i rezultaty badania: 

— ocena efektywności działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich, uzyskanie 

informacji zwrotnej pomagającej nauczycielom w doskonaleniu form i metod 

prowadzenia zajęć, uzyskanie informacji zwrotnej służącej samodoskonaleniu oraz 

pozbywaniu się przyzwyczajeń i schematycznych działań towarzyszących procesowi 

kształcenia, uzyskanie informacji o pracy nauczycieli akademickich przez władze 

Uczelni. Wyniki badań wykorzystywane są do: rozwoju kierunków, doskonalenia 

efektywności programów kształcenia, kreowania polityki kadrowej kierunków  

— budowania wysoko wyspecjalizowanej kadry naukowo-dydaktycznej. 

 

Badanie oceny efektów kształcenia 

Charakterystyka badania: 

— badanie realizowane jest wśród studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 

opiekunów praktyk studenckich po stronie pracodawców. Badanie wśród studentów 

i pracowników naukowo-dydaktycznych realizowane jest po zakończeniu zajęć z danego 

przedmiotu, dwa razy w ciągu roku; przypisane jest do wskazanego przedmiotu. Badanie 

wśród opiekunów praktyk realizowane jest po zakończeniu praktyk przez studenta (do 

dziennika praktyk załączana jest ankieta oceny efektów kształcenia przewidzianych dla 

praktyk zawodowych); z uwagi na charakter badania udział w nim nie może być 

obligatoryjny dla opiekuna praktyk. 

Cele i rezultaty badania: 

— włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w działania związane 

z określaniem i modyfikowaniem programów kształcenia, weryfikacja zakładanych 

efektów kształcenia: ocena poziomu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia wśród 

studentów, ocena istotności przyjętych efektów z punktu widzenia kształcenia na danym 

kierunku. Wyniki badań wykorzystywane są do: modyfikacji przyjętych efektów 

kształcenia, modyfikacji przyjętych treści kształcenia, korekty metod kształcenia 

przewidzianych dla danego przedmiotu, korekty liczby i/lub rodzaju zadań zlecanych 

studentowi w ramach samokształcenia w obrębie danego przedmiotu. 
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Badanie nakładu pracy studenta 

Charakterystyka badania: 

— badanie realizowane jest wśród studentów po zakończeniu zajęć z danego przedmiotu, 

dwa razy w ciągu roku, jest przypisane do wskazanego przedmiotu. 

Cele i rezultaty badania: 

— monitorowanie relacji między punktami ECTS przypisanymi modułom a faktycznym 

nakładem pracy studenta włożonym w przygotowanie się do zajęć, włączenie studentów 

w proces określania i modyfikowania programów kształcenia. Wyniki badań 

wykorzystywane są do: korekty liczby godzin samokształcenia przypisanej do danego 

przedmiotu — korekty liczby punktów ECTS przypisanej do modułu, korekty metod 

kształcenia przewidzianych dla danego przedmiotu, korekty liczby i/lub rodzaju zadań 

zlecanych studentowi w ramach samokształcenia w obrębie danego przedmiotu. 

 

Ocena Uczelni 

Charakterystyka badania: 

— w badaniu ocenie podlega m.in.: ogólna opinia studentów dotycząca Uczelni, organizacja 

studiów, poziom obsługi administracyjnej. 

Cele i rezultaty badania: 

— uzyskanie ogólnych informacji na temat oceny organizacji pracy Uczelni, uzyskanie 

ogólnych informacji na temat oceny organizacji procesu kształcenia, podniesienie jakości 

kształcenia, rozszerzenie oferty kształcenia Uczelni, dostosowanie programu kształcenia 

do oczekiwań studentów, rozwój systemu komunikacji władz Uczelni ze studentami, 

podniesienie jakości obsługi administracyjnej studenta. 

 

Badanie karier zawodowych absolwentów 

Charakterystyka badania: 

— począwszy od roku akademickiego 2014/2015, badanie realizowane jest corocznie 

(wcześniej w cyklach dwuletnich), obejmuje absolwentów Uczelni, którzy ukończyli 

kształcenie co najmniej rok przed rozpoczęciem badania. Ocenie podlegają zagadnienia 

dotyczące: przebiegu studiów, stopnia przygotowania do pracy zawodowej, wiedzy, 

umiejętności i kompetencji opanowanych i rozwiniętych w toku kształcenia, poziomu 

satysfakcji absolwenta, m.in. z zakresu obsługi administracyjnej, bazy lokalowo- 

-sprzętowej, możliwości własnego rozwoju, ogólnej oceny Uczelni. 
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Cele i rezultaty badania: 

— ocena efektywności programów kształcenia w kontekście prowadzonej przez 

absolwentów aktywności zawodowej, weryfikacja założonych celów kształcenia, 

zdobywanej wiedzy, umiejętności i kształtowanych postaw, monitoring przebiegu kariery 

zawodowej absolwentów, poznanie obecnego statusu zawodowego absolwentów i ich 

planów zawodowych, poznanie dalszych planów związanych z kształceniem. Wyniki 

badań wykorzystywane są do: kreowania planu rozwoju kierunków — projektowania 

nowych specjalności odpowiadających potrzebom pracodawców i rynku pracy oraz 

wprowadzania zmian do programów kształcenia, doskonalenia efektywności programów 

kształcenia pod kątem zdobywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji 

wykorzystywanych w pracy zawodowej, doskonalenia metod i narzędzi kształcenia, 

ulepszenia zaplecza infrastrukturalnego do celów dydaktyczno-naukowych, rozwoju 

oferty kształcenia, np. studiów podyplomowych, kursów doskonalących. 

 

Badanie maturzystów 

Charakterystyka badania: 

— badanie obejmuje uczniów klas maturalnych szkół średnich. Ocenie podlegają 

zagadnienia dotyczące: planów dalszego kształcenia, planów zawodowych, planowanej 

ścieżki zawodowej, kierunków studiów umożliwiających realizację planów zawodowych, 

stopnia ważności poszczególnych elementów decydujących o wyborze szkoły wyższej. 

Cele i rezultaty badania: 

— określenie oczekiwań maturzystów dotyczących kariery zawodowej, określenie ich 

zainteresowań i potrzeb edukacyjnych, zdefiniowanie czynników wyboru szkoły wyższej. 

Wyniki badań wykorzystywane są do: aktywnego reagowania Uczelni na potrzeby  

i oczekiwania maturzystów, dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb i oczekiwań 

maturzystów (tworzenia nowych kierunków studiów i nowych specjalności w ramach 

istniejących kierunków, rozszerzenia oferty kursów i szkoleń oraz innych form 

doskonalenia zawodowego), zaprojektowania kierunków rozwoju Uczelni. 

 

W zależności od charakteru realizowanych badań ich wyniki mogą być wykorzystywane 

przez: 

— Rektora, Kanclerza, właściwych Prorektorów, 

— Dziekanów i Rady Wydziałów, 

— Prodziekanów i Rady Programowe poszczególnych kierunków oraz Rady Ekspertów, 
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— pracowników naukowo-dydaktycznych, 

— Dział Marketingu oraz jednostki prowadzące kampanię informacyjno-promocyjną, 

— Biuro Karier, 

— kierowników działów prowadzących obsługę studenta, 

— Samorząd Studencki i inne organizacje studenckie. 

Obowiązujące wzory ankiet są zatwierdzane przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju. Ich 

treść może być weryfikowana i zmieniana zgodnie z sugestiami władz Uczelni oraz organów 

odpowiedzialnych za kształtowanie polityki jakości (np. Komisji Jakości Kształcenia).  

5.2. Formy oceny pracy nauczyciela akademickiego 
 
Okresowa ocena nauczycieli akademickich 

Istotnym elementem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia są 

systematyczne okresowe oceny pracowników naukowo-dydaktycznych. Odbywają się one co 

w każdym roku. 

Ocenie podlegają osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktyka, zaangażowanie 

w prace organizacyjne na Uczelni oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Przyjęte rozwiązania pozwalają na zapewnienie wysoko wyspecjalizowanej kadry 

naukowo-dydaktycznej, zorientowanej na rozwój naukowy, stosującej najnowocześniejsze 

metody i narzędzia edukacyjne oraz dokładającej szczególnej staranności w zakresie stałego 

podnoszenia efektywności prowadzonego kształcenia. 

 

System hospitacji zajęć 

Na Uczelni funkcjonuje system hospitacji zajęć dydaktycznych. Za prawidłowe 

funkcjonowanie systemu odpowiada właściwy Dziekan Wydziału Zamiejscowego lub 

Prodziekan kierunku, który przygotowuje semestralne plany hospitacji zajęć. Na semestralny 

plan hospitacji zajęć składają się: 

— harmonogram hospitacji zajęć w semestrze, 

— lista nauczycieli akademickich hospitujących zajęcia, 

— lista nauczycieli akademickich, których zajęcia będą podlegać hospitacji. 

W każdym semestrze hospitacji podlegają nauczyciele akademiccy wskazani przez 

Prodziekana kierunku lub Dziekana Wydziału Zamiejscowego. Hospitacji podlegają co 

najmniej jedne zajęcia prowadzone przez wskazanego nauczyciela akademickiego. Raport  

z hospitacji sporządzony zostaje na formularzu hospitacyjnym, najpóźniej w terminie 7 dni od 

przeprowadzonej hospitacji. Raport z hospitacji jest podpisywany przez nauczyciela 
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akademickiego hospitującego zajęcia oraz nauczyciela akademickiego, którego zajęcia zostały 

poddane hospitacji. Raporty gromadzone są przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego lub 

właściwego Prodziekana kierunku i stanowią element oceny nauczyciela akademickiego. 

5.3. Stosowane metody oceny pracy Uczelni 
 

Ocena pracy Uczelni jest dokonywana przez instytucje zewnętrzne, m.in. Polską Komisję 

Akredytacyjną, Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego, Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego.  

Na Uczelni funkcjonują również wewnętrzne rozwiązania służące ocenie pracy placówki: 

— kolegia rektorsko-dziekańskie — celem spotkań jest bieżąca ocena funkcjonowania 

Uczelni i poszczególnych kierunków; omawiane są na nich problemy i trudności 

zgłaszane przez poszczególnych Prodziekanów i przedstawicieli innych komórek 

organizacyjnych Uczelni; spotkania służą także określaniu kierunków rozwoju Uczelni 

i planowanych zmian w zakresie jakości i organizacji programu kształcenia oraz 

funkcjonowania Uczelni, 

— kolegia dziekańskie — spotkania mają charakter roboczy i służą wprowadzaniu 

konkretnych rozwiązań organizacyjnych i projakościowych na poszczególnych 

kierunkach, 

— zebrania kierowników jednostek administracyjnych Uczelni związanych z procesem 

kształcenia — spotkania służą zgłaszaniu propozycji rozwiązań zwiększających 

efektywność pracy; w konsekwencji do władz Uczelni przekazywane są informacje na 

temat podejmowanych decyzji i działań w zakresie organizacji pracy Uczelni. 

Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi może powołać Komisję 

ds. Audytu, której celem będzie weryfikacja i wdrożenie rozwiązań oraz monitorowanie 

bieżącej sytuacji i rozwiązywanie aktualnych problemów pojawiających się na Uczelni. 

W ramach dokonywania oceny jakości pracy Władze Uczelni mogą zlecać dodatkowe 

działania w tym zakresie. Ich przykłady przedstawiono poniżej. 

 

Badanie jakości obsługi administracyjnej 

Charakterystyka badania: 

— badanie realizowane jest ad hoc, w zależności od potrzeb, obejmuje wybrane działy 

administracyjne Uczelni prowadzące obsługę studenta, badaniu podlega ocena jakości 

obsługi studenta, badanie może mieć formę Mystery Shopper (przeprowadzane jest przez 

audytorów wcielających się w potencjalnych interesantów). 
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Cele i rezultaty badania: 

— monitorowanie jakości obsługi studenta, wychwycenie nieprawidłowości występujących 

w stosowanych działaniach, udoskonalenie jakości obsługi administracyjnej studenta, 

udoskonalenie działań związanych z obsługą studenta, zdefiniowanie potrzeb 

szkoleniowych pracowników prowadzących obsługę studenta, np. szkolenia z zakresu 

pracy z trudnym klientem. 

 

Badanie organizacji zaplecza dydaktycznego 

Charakterystyka badania: 

— badanie realizowane jest na zlecenie władz Uczelni, obejmuje studentów wybranych 

kierunków i trybów kształcenia; badaniu podlega ocena infrastrukturalnego zaplecza 

dydaktycznego i warunków kształcenia, każdy badany aspekt oceniany jest w dwóch 

niezależnych skalach: ważności i zadowolenia. 

Cele i rezultaty badania: 

— określenie oczekiwań studentów dotyczących infrastruktury edukacyjnej: bazy lokalowej, 

urządzeń audiowizualnych i innych narzędzi, określenie zadowolenia z istniejącej 

infrastruktury, dostarczanie informacji o potrzebach studentów, rozwój i dostosowanie 

zaplecza dydaktycznego do potrzeb edukacyjnych, zaprojektowanie kompleksowego 

rozwoju infrastruktury Uczelni. 

Wyniki badań jakości obsługi administracyjnej oraz badań organizacji zaplecza 

dydaktycznego wykorzystują w szczególności: Rektor, Kanclerz, właściwi Prorektorzy, 

Dziekani Wydziałów Zamiejscowych, Prodziekani kierunków oraz kierownicy działów 

prowadzących obsługę studenta. 

 

5.4. Monitorowanie potrzeb i problemów studenckich 
 

Na Uczelni realizowane są formy monitorowania potrzeb i problemów studenckich, które 

umożliwiają podejmowanie działań podnoszących jakość prowadzonego kształcenia. 

Informacje dotyczące wszelkich kwestii związanych ze studiami przekazywane są studentom 

w dziekanatach kierunkowych oraz za pośrednictwem Wirtualnego Pokoju Studenta. 

Jeżeli zgłaszane przez studentów sprawy wykraczają poza kompetencje pracowników 

wskazanych jednostek, studentów kieruje się do odpowiednich działów Uczelni. Studenci 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi mogą interweniować i uzyskiwać pomoc 

władz i jednostek organizacyjnych Uczelni: 
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— Rektora — zgłaszając odwołania od decyzji, 

— Dziekana Wydziału/ Dziekana Wydziału Zamiejscowego/Prodziekana kierunku — 

zgłaszając zastrzeżenia do pracy nauczycieli akademickich, przekazując podania 

o zaliczenie warunkowe, przedłużenie terminu rozliczenia semestru, reaktywację na dany 

semestr, 

— Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich — podejmuje interwencje w indywidualnych 

sprawach studentów oraz udziela porad dotyczących spraw dydaktycznych 

i organizacyjnych; ponadto wspiera działalność Samorządu Studentów, 

— Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Zdalnych — zajmuje się bieżącymi sprawami 

dotyczącymi kształcenia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość; 

w kwestiach związanych z obsługą studentów współpracuje z Pełnomocnikiem Rektora 

ds. Studenckich, 

— Rzecznika Praw Studenta — występuje w charakterze obrońcy interesów studentów; 

zajmuje się skargami i wnioskami studentów dotyczącymi spraw, które ich zdaniem nie 

zostały właściwie rozwiązane przez odpowiednich pracowników i/lub jednostki; 

odpowiada za wsparcie studentów w kwestiach związanych z procesem kształcenia, 

— Rzecznika Osób Niepełnosprawnych — występuje w charakterze osoby wspierającej 

studentów niepełnosprawnych; pełni również funkcję doradczą w zakresie ich praw, 

— Działu Organizacji Studiów — dział przekazuje do Dziekanatu i Wirtualnego Pokoju 

Studenta informacje związane z organizacją zajęć (harmonogramami zajęć, terminami 

egzaminów i zaliczeń), 

— Działu Obsługi Finansowej Studenta — dział zajmuje się sprawami finansowymi 

(rozliczanie czesnego, stypendiów, zapomóg), 

— Kwestora — zgłaszając odwołania od decyzji finansowych, 

— Biura Karier — wspiera studentów i absolwentów w wyborze drogi edukacyjno- 

-zawodowej, w kształtowaniu ścieżek kariery i nawiązywaniu kontaktów  

z pracodawcami; 

— Samorządu Studentów/ Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego — jest 

miejscem integracji studentów oraz umożliwia im zdobywanie pierwszych doświadczeń 

organizacyjnych. 
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5.5. Działania podejmowane przez Rady Programowe 
 

Na każdym prowadzonym w Uczelni kierunku zostały powołane Rady Programowe.  

W ich skład wchodzą pracownicy naukowi kierunków, kierownicy katedr i opiekunowie 

specjalności. Ich zadaniem jest wspieranie Dziekana Wydziału Zamiejscowego lub 

Prodziekana kierunku w zapewnianiu wysokiej jakości kształcenia. Rady Programowe 

przygotowują, wspólnie z odpowiednimi Dziekanami Wydziałów 

Zamiejscowych/Prodziekanami kierunków, Raporty doskonalenia jakości kształcenia. Biorą 

także udział w pracach związanych z rozwojem koncepcji kierunków,  

tj. specjalności, efektów kształcenia, programów studiów, sylwetki absolwenta (wspólnie  

z odpowiednimi Dziekanami Wydziałów Zamiejscowych/Prodziekanami kierunków). Rady 

Programowe wspierają w ich działaniach statutowych Rady Ekspertów, składające się z 

przedstawicieli instytucji otoczenia społeczno--gospodarczego (zgodnie z profilem kierunku). 

Rady Programowe na poszczególnych kierunkach biorą także aktywny udział w 

opiniowaniu tematów prac dyplomowych i przygotowywaniu zagadnień na egzaminy 

dyplomowe. 

Po zgłoszeniu przez promotorów tematów prac są one konsultowane z członkami Rady 

Programowej, a następnie zatwierdzane przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego lub 

Prodziekana kierunku. W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń do przedstawianych tematów 

promotorzy mają obowiązek zmiany tematów, zgodnie z zaleceniami Rady Programowej. 

Ostateczny temat pracy dyplomowej jest zatwierdzany przez Dziekana Wydziału 

Zamiejscowego lub Prodziekana kierunku. Ponadto członkowie Rad Programowych 

przygotowują zagadnienia na egzamin dyplomowy. 

Rady Programowe biorą również udział, we współpracy z właściwymi Dziekanami 

Wydziałów Zamiejscowych/Prodziekanami kierunków, w ocenie merytorycznej materiałów 

e-learningowych wykorzystywanych na danym kierunku studiów. 

 

5.6. System Plagiat.pl 
 

Od 2010 roku w Uczelni funkcjonuje elektroniczny system weryfikacji prac 

dyplomowych Plagiat.pl, wdrożony w celu przeciwdziałania naruszaniu praw autorskich 

i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej oraz zagwarantowania 

samodzielności prac dyplomowych. W ten sposób Uczelnia od kilku lat spełnia wymóg 

określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 
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System antyplagiatowy został wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 17 grudnia 

2009 r. Zarządzenie z dnia 06 września 2016 roku wprowadza nowy Regulamin określający 

zasady funkcjonowania elektronicznego systemu Plagiat.pl w Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi. Regulamin stosowany jest wobec wszystkich prac dyplomowych 

(licencjackich, inżynierskich i magisterskich) składanych przez studentów AHE w Łodzi.  

W przypadku weryfikowania pracy dyplomowej przez elektroniczny system Plagiat.pl 

warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy na 

podstawie analizy raportu podobieństwa. W celu zapewnienia możliwości sprawdzenia pracy 

dyplomowej student zobowiązany jest do złożenia pracy w wersji papierowej (w postaci 

wydruku komputerowego) oraz dodatkowo pliku elektronicznego w formacie DOC lub RTF 

i PDF, dostarczonego na nośniku CD bądź DVD co najmniej trzy tygodnie przed 

planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Następnie wybrane prace są weryfikowane 

pod względem występowania nieuprawnionych zapożyczeń. Podstawą dalszego 

procedowania jest raport podobieństwa generowany przez system Plagiat.pl. Praca poddana 

takiej weryfikacji wymaga dodatkowej oceny pod względem występowania nieuprawnionych 

zapożyczeń, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 

— współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50%, 

— współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 15%, 

— praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów) zidentyfikowane przez 

system jako „podobne”, 

— występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła, 

— zachodzi zgodność tematyki badanej pracy z potencjalnym źródłem zapożyczeń. 

Osobą, która dokonuje oceny raportu podobieństwa pod względem występowania 

nieuprawnionych zapożyczeń, jest promotor pracy dyplomowej. Jeżeli w wyniku oceny 

raportu podobieństwa praca zostanie uznana za niebudzącą wątpliwości co do autorstwa, tzn. 

nie występują w niej nieuprawnione zapożyczenia, promotor opatruje ją parafowanym, 

skróconym raportem podobieństwa, a student zostaje dopuszczony do egzaminu 

dyplomowego. 

Jeżeli w wyniku analizy raportu podobieństwa praca zostanie uznana za budzącą 

wątpliwości co do autorstwa, raport podobieństwa zostaje przekazany przedstawicielom 

Kierunkowej Komisji Antyplagiatowej, która wspólnie z promotorem dokonuje oceny. 

W takim wypadku termin egzaminu dyplomowego zostaje wstrzymany do czasu ostatecznej 

oceny. Kierunkowa Komisja Antyplagiatowa wraz z promotorem pracy w ciągu dwóch 

tygodni od daty uzyskania raportu podobieństwa dokonuje oceny pracy pod kątem 
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występowania nieuprawnionych zapożyczeń. Podstawą oceny jest rozszerzony raport 

podobieństwa wygenerowany przez system Plagiat.pl. Nadzór nad pracami komisji sprawuje 

Prodziekan kierunku. 

Jeżeli wyżej wymieniona komisja oceni, że praca nie zawiera niedopuszczalnych 

zapożyczeń i nie budzi wątpliwości co do autorstwa, Prodziekan kierunku opatruje ją 

rozszerzonym raportem podobieństwa, parafowanym przez siebie, promotora pracy oraz 

przedstawicieli Kierunkowej Komisji Antyplagiatowej weryfikujących tę pracę. Do raportu 

podobieństwa dołącza się także protokół oceny. Następnie student zostaje dopuszczony do 

egzaminu dyplomowego. 

W przypadku gdy komisja uzna, iż praca zawiera niedopuszczalne zapożyczenia lub 

budzi wątpliwości co do autorstwa, Prodziekan kierunku również opatruje ją rozszerzonym 

raportem podobieństwa, parafowanym przez siebie, promotora pracy oraz przedstawicieli 

Kierunkowej Komisji Antyplagiatowej weryfikujących tę pracę. Do raportu podobieństwa 

dołącza się protokół oceny. W takim wypadku student nie zostaje dopuszczony do egzaminu 

dyplomowego, a protokół oraz inne ustalenia Kierunkowej Komisji Antyplagiatowej są 

przekazywane Rektorowi w celu wydania polecenia niezwłocznego przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego. 

Obowiązujący regulamin określający zasady funkcjonowania elektronicznego systemu 

Plagiat.pl w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest dostępny dla każdego 

studenta na stronie Wirtualnego Pokoju Studenta (WPS). 

Założenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pozwalają na dobór 

stosowanych rozwiązań i narzędzi zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wskazane wyżej 

rozwiązania i narzędzia, o ile rozporządzenia nadrzędne nie wskazują na konieczność ich 

stosowania, mają charakter nieobligatoryjny. 
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VI. System weryfikacji efektów kształcenia 
 

W zakres systemu weryfikacji efektów kształcenia wchodzą:  

1. Ogólne zasady dotyczące zaliczania zajęć oraz rejestracji na kolejny semestr studiów 

zawarte w Regulaminie Studiów.  

2. Szczegółowe zasady weryfikacji efektów kształcenia znajdujące się w sylabusach do 

przedmiotów. Sylabusy te stanowią element programu kształcenia zatwierdzanego przed 

rozpoczęciem kształcenia dla danego kierunku, poziomu, profilu i cyklu kształcenia przez 

Rady Wydziału.  

3. Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia przez studentów 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

 
Cel działań 

1. Celem procedury weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia jest 

uporządkowanie wykonywanych działań w zakresie weryfikacji zakładanych efektów 

kształcenia i nadanie jej przejrzystego charakteru.  

 

Przedmiot procedury  

1. Przedmiotem procedury jest system umożliwiający indywidualną weryfikację osiągnięć 

studenta na każdym etapie kształcenia. Osiągnięcia te rozumiane są jako zakładane efekty 

kształcenia, określone w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 

Kierunkowe efekty kształcenia stanowią podstawę przygotowania procesu kształcenia, 

w szczególności przedmiotowych efektów kształcenia, celów i treści kształcenia. 

2. Procedura weryfikacji efektów kształcenia oparta jest na kryteriach jakościowych 

i ilościowych oceny osiągniętych efektów kształcenia. 

 

Zakres procedury 

1. Niniejszy dokument określa sposób działania w zakresie weryfikacji osiągnięcia 

zakładanych efektów kształcenia dla studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Łodzi. Zakładane efekty kształcenia weryfikowane są na każdym etapie kształcenia. 

2. Procedura dotyczy: 

  wszystkich osób prowadzących zajęcia dydaktyczne dla studentów, bez względu na 

czas i formę zatrudnienia oraz formę prowadzonych zajęć, 
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  studentów AHE w Łodzi, bez względu na formę studiów, 

  pracowników obsługi administracyjnej studentów (dziekanatu). 

 

Odpowiedzialność 

I. Odpowiedzialność w zakresie przygotowania kształcenia 

1. Senat Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odpowiada za: 

 określenie kierunkowych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów, 

z uwzględnieniem jego poziomu i profilu. 

2. Rada Programowa kierunku jest odpowiedzialna za: 

 opracowanie programu kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia.  

3. Rada Wydziału jest odpowiedzialna za: 

 zatwierdzanie programów kształcenia dla poszczególnych kierunków 

z uwzględnieniem ich poziomu i profilu, w oparciu o kierunkowe efekty 

kształcenia i wytyczne Senatu i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz 

opiniami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 

II. Odpowiedzialność w zakresie realizacji programu kształcenia 

1. Prorektorzy Akademii są odpowiedzialni za: 

 nadzór nad opracowaniem i czuwanie nad realizacją zakładanych efektów 

kształcenia. 

2. Dziekan Wydziału Zamiejscowego/Prodziekan kierunku jest odpowiedzialny za: 

 monitorowanie procesu kształcenia służącego do osiągnięcia kierunkowych 

efektów kształcenia. 

3. Prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zobowiązany do: 

 określenia efektów przedmiotowych dla prowadzonych przez siebie przedmiotów, 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w matrycy efektów kształcenia opracowanej 

przez Radę Programową kierunku wraz z Dziekanem Wydziału 

Zamiejscowego/Prodziekanem kierunku, 

 opracowania sylabusów przedmiotów, w szczególności dopasowania celów 

i treści programowych do zdefiniowanych efektów kształcenia, przypisania metod 

weryfikacji do efektów kształcenia, opracowania kryteriów jakościowych 

i ilościowych umożliwiających ocenę stopnia osiągnięcia efektów kształcenia 

przez osobę uczącą się, 
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 informowania studentów o zakładanych efektach kształcenia, treściach 

kształcenia, zasadach i kryteriach zaliczenia przedmiotu, 

 dokonania oceny stopnia osiągnięcia efektów kształcenia przez studenta w ramach 

prowadzonych przez siebie przedmiotów, zgodnie z opracowanymi uprzednio 

zasadami ich zaliczania, 

 przekazania protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych do dziekanatu, 

 przekazania dokumentacji świadczącej o przeprowadzonej weryfikacji efektów 

kształcenia (prac zaliczeniowych, pytań egzaminacyjnych, projektów itp.) do 

Dziekanatu jednostki w celu archiwizacji dokumentacji przez okres jednego roku 

akademickiego. 

4. Student jest zobowiązany do: 

 zapoznania się z efektami kształcenia przewidzianymi dla swojego kierunku 

studiów, 

 osiągania efektów kształcenia określonych w programie kształcenia. 

5. Pracownik administracyjny dziekanatu jest odpowiedzialny za: 

 prowadzenie dokumentacji osiągnięć studenta. 

III. Odpowiedzialność w zakresie monitorowania i doskonalenia procesu weryfikowania 

osiągnięć studentów 

1. Dziekan Wydziału Zamiejscowego/Prodziekan kierunku jest odpowiedzialny za:  

 monitorowanie procesu kształcenia służącego do osiągnięcia kierunkowych 

efektów kształcenia, 

 przedstawienie Radzie Wydziału oceny efektów kształcenia po zakończeniu roku 

akademickiego, 

 opracowanie wraz z Radą Programową raportu doskonalenia jakości kształcenia. 

2. Nauczyciele akademiccy, w szczególności pracownicy minimum kadrowego danego 

kierunku studiów, są odpowiedzialni za: 

 konsultowanie z Dziekanem Wydziału i właściwym Prodziekanem kierunku 

oceny realizacji efektów kształcenia po zakończeniu roku akademickiego. 

3. Rada Programowa kierunku jest odpowiedzialna za: 

 przygotowanie wraz z Dziekanem Wydziału Zamiejscowego/Prodziekanem 

kierunku Raportu doskonalenia kierunku 

4. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia jest odpowiedzialny za: 
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 przygotowanie, monitorowanie i doskonalenie działań, procesów i procedur 

związanych z weryfikacją efektów kształcenia. 

5. Komisja Jakości Kształcenia/ Wydziałowe Komisje Jakości Kształcenia są 

odpowiedzialne za: 

 zapewnianie i doskonalenie działań procesów i procedur związanych z realizacją 

procesu kształcenia. 

6. Rady Ekspertów przy kierunkach studiów są odpowiedzialne za: 

 opiniowanie programu kształcenia i zgłaszanie propozycji zmian. 

7. Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia jest odpowiedzialny za: 

 przeprowadzenie badań efektów kształcenia i opracowanie ich wyników.  

8. Dział Jakości Kształcenia Zdalnego jest odpowiedzialny za: 

 semestralne podsumowanie pracy dydaktyków prowadzących zajęcia zdalne. 

9. Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Zdalnych jest odpowiedzialny za: 

 monitorowanie weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia 

prowadzonego na platformie zdalnego nauczania.  

 

Opis procesu postępowania w ramach procedury 

I. Przygotowanie programu kształcenia 

1. Kierunkowe efekty kształcenia dla danego kierunku studiów z uwzględnieniem 

poziomu i profilu zatwierdzane są przez Senat Uczelni.  

2. Dziekani Wydziałów Zamiejscowych i Prodziekani kierunków wraz z Radami 

Programowymi kierunków opracowują program kształcenia i jego dokumentację, na 

którą składają się:  

 informacje podstawowe o kierunku studiów (nazwa kierunku studiów, poziom 

i profil kształcenia, forma studiów i tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta, obszar kształcenia, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa, do których 

przyporządkowane zostały efekty kształcenia), 

 opis związku kierunku studiów z misją Uczelni oraz ze strategią rozwoju Uczelni 

i Wydziału, 

 zasady rekrutacji, 

 ogólny opis kierunku, cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji 

kształcenia, 
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 kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych kierunków 

kształcenia oraz wskazaniem wzorców międzynarodowych, 

 opis programu studiów: lista modułów i przedmiotów, 

 wskaźniki ilościowe zgodne z obowiązującymi przepisami,  

 opis proponowanych specjalności, 

 wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych,  

 plan studiów stacjonarnych i/lub niestacjonarnych, 

 sylabusy modułowe oraz przedmiotowe, 

 macierz efektów kształcenia, 

 sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi, 

 opis Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia bądź wskazanie 

aktualnego zarządzenia Rektora w tej sprawie.  

3. Rada Wydziału zatwierdza program kształcenia na danym kierunku studiów.  

II. Realizacja programu kształcenia 

Nauczyciel akademicki na pierwszych zajęciach dydaktycznych przekazuje informacje 

dotyczące: efektów kształcenia realizowanych w ramach prowadzonego przez niego 

przedmiotu, treści kształcenia, zagadnień egzaminacyjnych i metod weryfikacji efektów.  

W trakcie zajęć nauczyciel realizuje treści kształcenia niezbędne do uzyskiwania przez 

studentów efektów kształcenia oraz zleca studentom pracę własną. Po zakończeniu cyklu 

zajęć z danego przedmiotu nauczyciel akademicki dokonuje weryfikacji osiągniętych przez 

studenta efektów kształcenia, zgodnie z opisanymi w sylabusie metodami i kryteriami oceny, 

a następnie przekazuje protokoły zaliczeniowe oraz egzaminacyjne do Dziekanatu w terminie 

wskazanym w protokole. 

Nauczyciel realizujący dane zajęcia przechowuje materiały potwierdzające osiągniecie 

przez studenta efektów kształcenia (projekty studentów, karty egzaminów, prace pisemne itp.) 

przez okres jednego roku akademickiego. 

III. Monitorowanie i doskonalenie procesu weryfikowania osiągniętych efektów kształcenia 

Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia przeprowadza badania, których celem jest 

zweryfikowanie, czy założone efekty kształcenia zostały w opinii studentów osiągnięte,  

i opracowuje wyniki badań. Wyniki badań zostają przekazane odpowiednim Dziekanom 

Wydziałów Zamiejscowych/Prodziekanom kierunków oraz odpowiednim Radom 

Programowym kierunków. 
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W odniesieniu do studiów niestacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość Dział Jakości Kształcenia Zdalnego przygotowuje 

semestralne podsumowanie pracy dydaktyków na platformie zdalnego nauczania. Zostaje ono 

przekazane Pełnomocnikowi Rektora ds. Studiów Zdalnych oraz Dziekanom Wydziałów 

Zamiejscowych/Prodziekanom kierunków i Radom Programowym kierunków.  

Rada Programowa kierunku wraz z Dziekanem Wydziału Zamiejscowego/Prodziekanem 

kierunku opracowuje raport doskonalenia jakości kształcenia, w którym dokonana zostaje 

analiza wyników badań jakości kształcenia oraz ocena prawidłowości weryfikacji efektów 

kształcenia w wybranych przedmiotach.  

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Zdalnych wraz ze wsparciem powołanego przez siebie 

zespołu bądź zespołów monitoruje prawidłowość weryfikacji osiągania zakładanych efektów 

kształcenia na przedmiotach prowadzonych na platformie zdalnego nauczania. W tym celu 

przygotowuje raporty zawierające ocenę wybranych zajęć. Raporty zostają przekazane 

właściwym Radom Programowym i Dziekanom Wydziałów Zamiejscowych/Prodziekanom 

kierunków.  

Z wymienionymi wyżej raportami zapoznają się Rady Ekspertów przy kierunkach oraz 

Komisja Jakości Kształcenia, a w przypadku Wydziałów Zamiejscowych, Wydziałowa 

Komisja Jakości Kształcenia. Organy te mogą zgłosić własne propozycje doskonalenia 

procesu kształcenia oraz procesu weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia. 

Przygotowane raporty stanowią podstawę wprowadzania zmian i udoskonaleń  

w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów przygotowywanych dla 

kolejnego cyklu kształcenia.  

Komisja Jakości Kształcenia we współpracy z Działem Nauki i Zapewniania Jakości 

Kształcenia dokonuje oceny sposobu funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości, w szczególności w zakresie weryfikacji efektów kształcenia oraz wyników badań  

i raportów doskonalenia, i proponuje wprowadzenie zmian. 

 

Relacja między kierunkowymi a przedmiotowymi efektami kształcenia 

1. Program kształcenia na danym kierunku studiów zawiera moduły, którym 

przyporządkowane są przedmioty o zbliżonych efektach kształcenia i treściach 

programowych. W szczególnych przypadkach moduł składa się z pojedynczego 

przedmiotu. Każdemu przedmiotowi przyporządkowane są przedmiotowe efekty 

kształcenia. Przedmiotowe efekty kształcenia są przypisane kierunkowym efektom 

kształcenia w matrycy efektów kształcenia.  
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2. Do przedmiotowych efektów kształcenia dobierane są cele przedmiotu i modułu, treści 

programowe, metody kształcenia oraz zasady i kryteria zaliczenia przedmiotu. Wszystkie 

te elementy opisane są w sylabusie modułu przedmiotu.  

 

Metody weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych przez studenta 

Metody oceny osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia: 

1. Analiza prac i innych wytworów studentów, świadczących o osiągnięciu zamierzonych 

efektów kształcenia. Analizy tej dokonują nauczyciele akademiccy podczas trwania i po 

zakończeniu zajęć z prowadzonego przez siebie przedmiotu.  

Metody monitorowania prawidłowości realizacji programu kształcenia służącego do 

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia: 

1. Ocena efektów kształcenia przedstawiona przez Dziekana Radzie Wydziału po 

zakończeniu roku akademickiego.  

2. Raport doskonalenia jakości kształcenia przygotowywany przez Dziekana Wydziału 

Zamiejscowego/Prodziekana kierunku we współpracy z przedstawicielami Rady 

Programowej kierunku. 

3. Analiza ankiet efektów kształcenia wypełnianych przez studentów po zakończeniu zajęć 

z danego przedmiotu.  

Metody monitorowania istotności i aktualności zakładanych efektów kształcenia: 

1. Opinia interesariuszy zewnętrznych wyrażana podczas posiedzeń Rady Programowej 

Akademii  i Rad Programowych kierunków, Rad Ekspertów i innych.  

2. Opinia opiekunów praktyk na temat efektów kształcenia realizowanych podczas praktyk 

zawodowych wyrażana w ankietach efektów kształcenia. 

 

Formy zajęć a zakres efektów kształcenia 

 
1. Zaleca się, aby efekty kształcenia z obszaru „wiedza” realizowane były głównie podczas 

podających metod kształcenia, tj. wykładu, oraz aby były zdobywane w trakcie procesu 

samokształcenia. 

2. Efekty kształcenia z obszaru „umiejętności” i „kompetencje społeczne” powinny być 

realizowane podczas ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów, warsztatów, zajęć 

prowadzonych metodą projektów itp. 

3. W przypadku zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik prowadzenia zajęć 

na odległość efekty z zakresu wiedzy i umiejętności (z wyłączeniem umiejętności 
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praktycznych) oraz kompetencji społecznych osiągane są dzięki wykorzystaniu 

rozwiązań dostępnych na platformie kształcenia zdalnego. 

 

Wymagania dotyczące zasad zaliczania przedmiotów oraz modułów 

 
1. Student uzyskuje zaliczenie z modułu, gdy uzyska zaliczenie z każdego z przedmiotów 

wchodzących w jego skład. 

2. Do uzyskania oceny pozytywnej konieczne jest osiągnięcie wszystkich efektów 

kształcenia we wszystkich kategoriach opisanych w sylabusie, przynajmniej na ocenę 

dostateczną.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

akademickich poziomu opanowania przez studenta efektów kształcenia z zakresu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych wynikających z programu kształcenia oraz 

formułowania oceny określającej te osiągnięcia. 

4. Studenci uzyskują zaliczenia i odbywają egzaminy z poszczególnych przedmiotów 

w sesji egzaminacyjnej. 

5. Terminy sesji ustala Rektor z początkiem roku akademickiego.  

6. Okres sesji egzaminacyjnej zwykłej jest wolny od zajęć dydaktycznych. 

7. Sesję egzaminacyjną dzieli się na: zwykłą i poprawkową. W zwykłej sesji 

egzaminacyjnej są organizowane i przeprowadzane egzaminy w terminie pierwszym 

(obowiązkowym) i drugim (poprawkowym) oraz ogłaszane i wpisywane ich wyniki. 

W poprawkowej sesji egzaminacyjnej są organizowane i przeprowadzane egzaminy 

w terminie trzecim i czwartym (poprawkowym) oraz ogłaszane i wpisywane ich wyniki. 

8. Egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w formie ustnej, pisemnej lub w sposób 

praktyczny. Wybór formy egzaminu znajduje się w wyłącznej gestii prowadzącego. 

Student ma prawo, w czasie między terminem zwykłym i poprawkowym, do konsultacji 

z prowadzącym, szczególnie wówczas, gdy pierwszy termin egzaminu lub zaliczenia 

zakończył się dla niego oceną inną niż zaliczająca. Zasady i terminy konsultacji ustala 

prowadzący, ze szczególnym uwzględnieniem trybu studiów. Po wyczerpaniu terminów 

poprawkowych egzaminu student może ubiegać się u Dziekana Wydziału 

Zamiejscowego/Prodziekana kierunku o organizację egzaminu komisyjnego. Dziekan 

Wydziału Zamiejscowego/Prodziekan może także z własnej inicjatywy zarządzić 

egzamin komisyjny. 



 46

9. Stosowana na Uczelni skala ocen obejmuje noty od oceny niedostatecznej (2,0) do bardzo 

dobrej (5,0). 

 

Metody jakościowe dotyczące zasad oceny osiągnięć studenta w zakresie efektów 

kształcenia 

 

1. Zalecane sposoby weryfikacji efektów kształcenia z obszaru „wiedza”: 

 egzamin pisemny: test, dłuższa wypowiedź pisemna,  

 egzamin ustny, 

 praca zaliczeniowa (kolokwium, interpretacja tekstu źródłowego, opis przypadku, 

esej, zadanie problemowe itp.). 

2. Zalecane sposoby weryfikacji efektów kształcenia z obszaru „umiejętności”: 

 ocena realizacji zadania, 

 ocena wykonania symulacji, 

 ocena realizacji i prezentacji projektu, 

 bezpośrednia obserwacja studenta podczas wykonywania zadań, 

 pokaz, 

 inne prace praktyczne.  

3. Zalecane sposoby weryfikacji efektów kształcenia z obszaru „kompetencje społeczne”: 

 prezentacja projektu, 

 bezpośrednia obserwacja studenta podczas wykonywania zadań,  

 autoprezentacja dokonywana przez studenta, 

 ocena wykonania ćwiczenia warsztatowego,  

 obserwacja przez nauczyciela akademickiego i innych studentów, 

 ocena umiejętności pracy w grupie, 

 ocena kompetencji komunikacji, 

 ocena świadomości własnego potencjału i umiejętności, 

 ocena stopnia zaangażowania w działania na rzecz środowiska zewnętrznego. 

 
 
 
 
Kryteria dotyczące oceny osiągnięć studenta w zakresie efektów kształcenia 
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1. Przy opracowywaniu przedmiotowych efektów kształcenia oraz kryteriów ich weryfikacji 

zaleca się korzystanie z: taksonomii Blooma lub poniższego przykładu: 

Efekt 
kształcenia 

Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W1 Nie potrafi zdefiniować 
pojęcia 
„społeczeństwo”  
i określić czynników je 
konstytuujących 

Przy definiowaniu 
pojęcia 
„społeczeństwo”  
i określaniu 
czynników je 
konstytuujących 
popełnia nieistotne 
błędy 

Posiada 
wystarczającą wiedzę 
dotyczącą 
społeczeństwa  
i czynników je 
konstytuujących 

W sposób 
wyczerpujący 
definiuje pojęcie 
„społeczeństwo”  
i szczegółowo 
określa czynniki je 
konstytuujące 

W2 Nie zna podstawowych 
pojęć socjologicznych 

Popełnia błędy  
w definiowaniu 
wybranych pojęć 
socjologicznych 

Poprawnie definiuje 
wybrane pojęcia 
socjologiczne 

W sposób 
wyczerpujący 
prezentuje 
terminologię 
socjologiczną 

W3 Nie posiada wiedzy  
o różnych rodzajach 
struktur społecznych  
i instytucjach życia 
społecznego 

Posiada wyrywkową 
wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 
społecznych  
i instytucjach życia 
społecznego 

Posiada niezbędną 
wiedzę o różnych 
rodzajach struktur 
społecznych  
i instytucjach życia 
społecznego 

Posiada 
wyczerpującą wiedzę 
o różnych rodzajach 
struktur społecznych  
i instytucjach życia 
społecznego 

W4 Nie potrafi zdefiniować 
i opisać mechanizmów 
kontroli społecznej 

Pobieżnie definiuje  
i opisuje mechanizmy 
kontroli społecznej 

Poprawnie definiuje  
i opisuje mechanizmy 
kontroli społecznej 

W sposób 
wyczerpujący 
definiuje i opisuje 
mechanizmy kontroli 
społecznej 

W5 Nie potrafi pokazać 
znaczenia 
poszczególnych 
podmiotów (m.in. 
rodzina, szkoła, grupa 
rówieśnicza) 
odpowiadających za 
przebieg procesu 
socjalizacji 

W sposób pobieżny 
wskazuje znaczenie 
poszczególnych 
podmiotów (m.in. 
rodzina, szkoła, grupa 
rówieśnicza) 
odpowiadających za 
przebieg procesu 
socjalizacji 

Prawidłowo opisuje 
znaczenie 
poszczególnych 
podmiotów (m.in. 
rodzina, szkoła, 
grupa rówieśnicza) 
odpowiadających za 
przebieg procesu 
socjalizacji 

Prawidłowo 
i obszernie opisuje 
znaczenie 
poszczególnych pod-
miotów (m.in. 
rodzina, szkoła, 
grupa rówieśnicza) 
odpowiadających za 
przebieg procesu 
socjalizacji 

W6 Nie posiada wiedzy 
dotyczącej kultury i jej 
znaczenia dla trwania, 
zmiany i rozwoju 
społeczeństwa 

Posiada podstawową 
wiedzę dotyczącą 
kultury i jej znaczenia 
dla trwania, zmiany  
i rozwoju 
społeczeństwa 

Posiada 
ugruntowaną, ale 
pobieżną wiedzę 
dotyczącą kultury  
i jej znaczenia dla 
trwania, zmiany  
i rozwoju 
społeczeństwa 

Posiada ugruntowaną 
i szeroką wiedzę do-
tyczącą kultury i jej 
znaczenia dla 
trwania, zmiany  
i rozwoju 
społeczeństwa 

W7 Nie ma wiedzy na temat 
znaczenia kultury 
masowej dla 
współczesnego 
społeczeństwa 

Ma podstawową 
wiedzę dotyczącą 
znaczenia kultury 
masowej dla 
współczesnego 
społeczeństwa 

Ma ugruntowaną, ale 
nierozbudowaną 
wiedzę dotyczącą 
znaczenia kultury 
masowej dla 
współczesnego 
społeczeństwa 

Posiada obszerną 
wiedzę dotyczącą 
znaczenia kultury 
masowej dla 
współczesnego 
społeczeństwa 

W8 Nie potrafi porównać 
tradycyjnego  
i współczesnego 
sposobu organizacji 
społeczeństwa i rodziny 

Popełnia błędy, 
porównując 
tradycyjny  
i współczesny sposób 
organizacji 

W sposób poprawny 
dokonuje porównania 
tradycyjnego  
i współczesnego 
sposobu organizacji 

W sposób 
prawidłowy  
i wyczerpujący 
dokonuje porównania 
tradycyjnego  
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oraz rozpoznawać 
skutków przemian 
społecznych  
w odniesieniu do nich 

społeczeństwa  
i rodziny. Popełnia 
błędy, rozpoznając 
skutki przemian 
społecznych  
w odniesieniu do nich 

społeczeństwa  
i rodziny. Poprawnie 
rozpoznaje skutki 
przemian 
społecznych  
w odniesieniu do nich 

i współczesnego 
sposobu organizacji 
społeczeństwa  
i rodziny. Poprawnie 
rozpoznaje skutki 
przemian 
społecznych  
w odniesieniu do nich 

W9 Nie potrafi wskazać  
i opisać możliwych 
perspektywy rozwoju 
współczesnych 
społeczeństw 

Potrafi wskazać 
podstawowe 
perspektywy rozwoju 
współczesnych 
społeczeństw 

Poprawnie opisuje 
perspektywy rozwoju 
współczesnych 
społeczeństw 

Wyczerpująco 
wskazuje i opisuje 
perspektywy rozwoju 
współczesnych 
społeczeństw 

U1 Nie potrafi 
przeprowadzić nawet 
prostej analizy 
procesów i zjawisk 
zachodzących we 
współczesnym świecie 

Potrafi przeprowadzić 
jedynie proste analizy 
procesów i zjawisk 
zachodzących we 
współczesnym 
świecie 

Potrafi 
przeprowadzić 
poprawne, lecz 
pobieżne analizy 
procesów i zjawisk 
zachodzących we 
współczesnym 
świecie 

Potrafi 
przeprowadzić 
rozbudowane analizy 
procesów i zjawisk 
zachodzących we 
współczesnym 
świecie 

U2 Nie potrafi analizować  
i interpretować zmian 
zachodzących  
w obszarze 
społeczeństwa (np. 
przemiany w sferze 
rodziny) i kultury (np. 
przemiany w obszarze 
tradycji, wartości, norm 
i obyczajów) 

Potrafi przeprowadzić 
jedynie proste analizy 
zmian zachodzących 
w obszarze 
społeczeństwa (np. 
przemiany w sferze 
rodziny) i kultury 
(np. przemiany  
w obszarze tradycji, 
wartości, norm  
i obyczajów) 

Poprawnie, lecz 
pobieżnie analizuje  
i interpretuje zmiany 
zachodzące  
w obszarze 
społeczeństwa (np. 
przemiany w sferze 
rodziny) i kultury 
(np. przemiany  
w obszarze tradycji, 
wartości, norm  
i obyczajów) 

W sposób 
wyczerpujący 
analizuje  
i interpretuje zmiany 
zachodzące  
w obszarze 
społeczeństwa (np. 
przemiany w sferze 
rodziny) i kultury 
(np. przemiany  
w obszarze tradycji, 
wartości, norm  
i obyczajów) 

U3 Nie potrafi zdefiniować 
i scharakteryzować 
postaw 
konformistycznych  
i nonkonformistycznych 

Potrafi jedynie 
zdefiniować postawy 
konformistyczne  
i nonkonformistyczne 
oraz dokonać 
podstawowych 
interpretacji  

Dostrzega i w sposób 
poprawny 
interpretuje postawy 
konformistyczne  
i nonkonformistyczne 
w społeczeństwie 

Dostrzega i w sposób 
prawidłowy  
i wyczerpujący 
interpretuje postawy 
konformistyczne  
i nonkonformistyczne 
w społeczeństwie 

U4 Nie potrafi wymienić 
pełnionych przez siebie 
ról społecznych 

Wymienia i analizuje 
swoje podstawowe 
role społeczne  
i sposoby ich 
wypełniania 

Poprawnie, lecz 
pobieżnie analizuje 
pełnione przez siebie 
role społeczne  
i sposoby ich 
wypełniania 

W sposób pełny 
potrafi wskazać  
i przeprowadzić 
pogłębioną analizę 
pełnionych przez 
siebie ról 
społecznych  
i sposobów ich 
wypełniania 

K1 Unika własnych opinii 
na temat organizacji 
społeczeństwa 

Podejmuje próby 
oceny różnych 
sposobów organizacji 
społeczeństwa, 
dostrzega problemy  
i dylematy 
występujące we 
współczesnym 
społeczeństwie 

Śmiało dokonuje 
ocen różnych 
sposobów organizacji 
społeczeństwa, 
dostrzega problemy  
i dylematy 
występujące we 
współczesnym 
społeczeństwie 

Śmiało dokonuje 
ocen różnych 
sposobów organizacji 
społeczeństwa, 
dostrzega problemy  
i dylematy 
występujące we 
współczesnym 
społeczeństwie, 
dokonując przy tym 
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krytycznej refleksji 
tych problemów 

K2 Nie przejawia 
potencjału i chęci do 
angażowania się  
w rozwiązywanie 
problemów własnych 
zbiorowości 

Przejawia potencjał 
do podejmowania 
niezdecydowanych 
prób rozwiązywania 
prostych problemów 
związanych  
z funkcjonowaniem 
własnych 
zbiorowości 

Przejawia potencjał 
do zdecydowanego 
włączania się  
w działania służące 
rozwiązywaniu 
problemów 
związanych  
z funkcjonowaniem 
własnych 
zbiorowości 

Przejawia potencjał 
do inicjowania 
działań służących 
rozwiązywaniu 
problemów 
związanych  
z funkcjonowaniem 
własnych 
zbiorowości 

K3 Nie uświadamia sobie 
własnych hierarchii 
wartości 

Podejmuje próby 
ustalenia hierarchii 
własnych wartości 

Potrafi zbudować 
własną hierarchię 
wartości 

Przejawia wysoką 
samoświadomość  
w zakresie własnych 
potrzeb i wartości 

 

 

Sugerowana standaryzacja testów 

Najniższy Najwyższy Nazwa stopnia 
95,00% 100,00% bardzo dobry 
89,00% 94,99% dobry plus 
80,00% 88,99% Dobry 
75,00% 79,99% dostateczny plus 
60,00% 74,99% Dostateczny 
0,00% 59,99% Niedostateczny 

 

Zasady i procedury weryfikacji efektów kształcenia w procesie nauczania 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zapewnia bieżącą kontrolę postępów 

w nauce studentów, weryfikację wiedzy i umiejętności zgodnie z § 2 pkt 5 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. 

(Dz.U. nr 246, poz. 1470 z późn. zm.) w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, 

aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość. 

2. Praca na Platformie Zdalnego Nauczania skonstruowana jest wokół aktywności, w które 

musi zaangażować się student, by uzyskać zaliczenie zajęć zdalnych (dopuszczające do 

egzaminu lub zaliczenia odbywającego się w czasie sesji w siedzibie Uczelni). 

Aktywności te są różne dla danych przedmiotów i zależą od postawionych celów 

dydaktycznych (umieszczonych na platformie) i oczekiwanych efektów kształcenia. Są 

to: zadania indywidualne, projekty grupowe, aktywność na forach dyskusyjnych, eseje 

i inne. Zależnie od specyfiki konkretnego przedmiotu autor materiałów dydaktycznych 

pod okiem metodyka zdalnego nauczania przygotowuje odpowiednie typy zadań. 

Studenci muszą np. wykonać zadanie otwarte, napisać esej, rozwiązać problem na bazie 



 50

case study, przygotować etap projektu, rozwiązać test. Dydaktyk ma również możliwość 

skonstruowania własnych zadań bądź wyznaczenia zadań dodatkowych. Wykonane przez 

studentów zadania przesyłane są do dydaktyka, który dokonuje ich oceny i opatruje 

komentarzem zwrotnym (uzasadnieniem oceny). Studenci podczas wykonywania zadań 

na platformie internetowej otrzymują wsparcie dydaktyka — konsultują się, stawiają 

pytania, szukają pomocy w rozwiązaniu problemów. Praca studentów oceniana jest 

również na podstawie ich udziału w dyskusjach (lub innych formach komunikacji) na 

forach dyskusyjnych. Dyskusje te pełnią różne funkcje — począwszy od weryfikacji 

zdobywanej wiedzy, przez jej uzupełnianie, aż do twórczego poszukiwania dróg jej 

wykorzystania. Dyskusja może przybierać różne formy, a prowadzący ma do dyspozycji 

wiele technik jej moderowania. Podstawowe kryteria brane pod uwagę przy ocenie 

aktywności studentów to frekwencja, jakości wypowiedzi, umiejętność zbudowania 

nowych wątków dyskusyjnych, oryginalnego rozwiązania postawionego problemu, 

zadawania wartościowych (kształcących także innych uczestników) pytań, 

aktywizowania grupy, wciągnięcia do debaty pozostałych uczestników sytuacji 

dydaktycznej itd.  

3. Weryfikacją zdobytej przez studenta wiedzy, kompetencji i umiejętności są zaliczenia 

i egzaminy kończące zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu, które odbywają się 

w siedzibie Uczelni.  

4. Bieżąca kontrola pracy studentów na platformie zdalnego nauczania pozostaje 

w kompetencjach dydaktyka. Dydaktyk samodzielnie dokonuje wyboru sposobu 

weryfikacji postępów studentów w nauce. Biorąc pod uwagę elementy składające się na 

ogólną ocenę postępów studentów w nauce i analizując poszczególne składowe, może on 

stwierdzić, czy w trakcie procesu kształcenia nastąpił postęp, i na tej podstawie ocenić 

studenta. Kryteria oceny studentów uczących się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość są więc tożsame z systemem oceny pracy studentów  

w kształceniu tradycyjnym. 

5. Po zakończeniu semestru Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Zdalnych w porozumieniu  

z Pro-dziekanem kierunku lub Dziekanem (w przypadku Wydziałów Zamiejscowych) 

powołuje komisję złożoną przynajmniej z jednego pracownika naukowo-dydaktycznego 

oraz pracownika Działu Jakości Kształcenia Zdalnego, która w ciągu 90 dni od 

zakończenia semestru dokonuje oceny kilku wybranych obszarów zajęć prowadzonych 

na platformie zdalnego nauczania. Efekt analizy stanowi raport przekazywany Rektorowi, 
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Prorektorowi ds. Kształcenia, odpowiednio Prodziekanowi bądź Dziekanowi oraz 

kierunkowej Radzie Programowej.  

6. W raporcie dokonana zostaje analiza wybranych prac odpowiadająca na pytania: 

 Czy metody weryfikacji efektów kształcenia są odpowiednie do zakresu tych 

efektów? 

 Czy wszystkie efekty kształcenia uwzględnione w sylabusie przedmiotu zostały 

poddane weryfikacji?  

 Czy efekty kształcenia uwzględnione w sylabusie są zasadne na tym etapie 

kształcenia?  

 Czy treści programowe realizowane w ramach danego przedmiotu pozwalają na 

osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia? 

 Czy istnieje prawidłowa relacja między liczbą godzin pracy studenta wyrażoną 

w punktach ECTS a rodzajem i liczbą efektów kształcenia?  

Wnioski z weryfikacji programu kształcenia wykorzystywane są w procesie 

przygotowywania programu kształcenia dla kolejnych cykli kształcenia. 

 

Zasady i procedury weryfikacji efektów kształcenia osiąganych podczas praktyk 

studenckich 

1. Przyjmujący na praktyki zobowiązany jest zweryfikować, czy w czasie praktyk student 

osiągnął efekty kształcenia dla danego kierunku, określone w sylabusie: Praktyki 

zawodowe.  

2. Powyższa weryfikacja odbywa się w trakcie i po zakończeniu praktyk.  

3. Po ukończeniu praktyk opiekun ma obowiązek sprawdzić stopień osiągnięcia 

zamierzonych efektów kształcenia w sposób wyznaczony przez rodzaj tych efektów: 

efekty z obszaru „wiedza” powinny zostać sprawdzone podczas rozmowy ze studentem,  

a efekty z obszaru „umiejętności” i „kompetencje społeczne” podczas wykonania 

zleconego przez opiekuna zadania/zadań.  

 

Zasady i procedury weryfikacji efektów osiągniętych podczas uczestnictwa 

w seminarium dyplomowym, przygotowania pracy dyplomowej oraz składania 

egzaminu dyplomowego 

1. Ogólne zasady weryfikacji efektów kształcenia zdobytych podczas procesu 

dyplomowania określa Regulamin Dyplomowania wprowadzony Zarządzeniem Rektora, 
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który stanowi opis ogólnych wewnętrznych uregulowań prawnych i procedur w tym 

zakresie, dotyczących m.in. zasad ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów  

i recenzentów, przeprowadzania egzaminów dyplomowych.  

2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 

daty zaliczenia ostatniego semestru studiów. W uzasadnionych przypadkach Dziekan 

może wyznaczyć inny termin złożenia egzaminu dyplomowego. 

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 

 uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, 

 uzyskanie pozytywnej oceny końcowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

przewidzianych planem studiów i programem kształcenia, 

 złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie pozytywnej recenzji pracy, 

 spełnienie innych wymagań programowych (zaliczenie zajęć niepunktowanych). 

4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją w składzie:  

 przewodniczący komisji, którym może być Dziekan, Prodziekan lub nauczyciel 

akademicki wskazany przez Dziekana, ze stopniem co najmniej doktora, 

 dwóch nauczycieli akademickich wyznaczonych przez Dziekana. 

5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem weryfikującym wiedzę zdobytą w czasie studiów.  

6. W przypadku studenta, który zrealizował w toku studiów więcej niż jedną specjalność, 

egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją rozszerzoną o nauczyciela 

akademickiego będącego reprezentantem dodatkowo zrealizowanej specjalności.  

7. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 

8. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący oraz 

członkowie komisji.  

9. Egzamin dyplomowy uznaje się za złożony, jeśli oceny z odpowiedzi i pracy dyplomowej 

są nie niższe niż 3,0. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny 

niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie Dziekan 

wyznacza drugi termin. Powtórny egzamin powinien odbyć się w terminie dwóch 

miesięcy. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie lub 

nieprzystąpienia do drugiego terminu egzaminu dyplomowego student zostaje skreślony 

z listy studentów. Osoba skreślona z listy studentów może zostać ponownie przyjęta na 

studia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan po rozpatrzeniu wniosku skreślonego 

studenta.  
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10. Na egzaminie dyplomowym student udziela odpowiedzi na nie mniej niż trzy pytania. 

Jedno pytanie powinno dotyczyć treści pracy dyplomowej, jedno treści podstawowych 

i kierunkowych, a jedno zakresu studiowanej specjalności/specjalizacji.  

11. Wykaz zawierający co najmniej trzydzieści zagadnień z treści podstawowych 

i kierunkowych tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni będący członkami Rady 

Programowej kierunku. Listę zagadnień specjalnościowych/specjalizacyjnych tworzy 

zespół pracowników z danej specjalności/specjalizacji. Lista ta zawierać powinna co 

najmniej dwadzieścia zagadnień. Wykazy są corocznie aktualizowane, dostosowane do 

stopnia studiów i zatwierdzane przez właściwego Dziekana. Wykazy przekazywane są do 

dziekanatów, w celu udostępnienia studentom, nie później niż do końca października 

każdego roku akademickiego.  

12. Komisja wystawia ocenę z egzaminu dyplomowego, która jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych z odpowiedzi na pytania. 

13. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co 

najmniej dostatecznym. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych.  

14. Uczelnia prowadzi zdecydowaną politykę wymierzoną przeciw łamaniu praw autorskich. 

Regulamin Studiów i Regulamin Dyplomowania kategorycznie i pod groźbą sankcji 

zabraniają plagiatowania prac, rozumianego jako nieautoryzowane wykorzystywanie 

jakichkolwiek źródeł wtórnych. Dydaktyk prowadzący zajęcia, egzaminator lub promotor 

mają prawo odrzucić w całości pracę, co do której zachodzi podejrzenie plagiatu, nie 

przyznając studentowi żadnych punktów za jej wykonanie. 

15. Wszystkie prace dyplomowe są weryfikowane przez program antyplagiatowy. 

 

System weryfikacji efektów kształcenia podczas badania losów zawodowych 

absolwentów 

1. Badanie obejmuje absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 

którzy ukończyli kształcenie co najmniej rok przed rozpoczęciem badania.  

2. Ocenie podlegają zagadnienie dotyczące przebiegu studiów, stopnia przygotowania do 

pracy zawodowej, wiedzy, umiejętności i kompetencji opanowanych i rozwiniętych 

w toku kształcenia, poziomu satysfakcji studenta (m.in. z zakresu obsługi 

administracyjnej, bazy lokalowo-sprzętowej, możliwości własnego rozwoju), ogólnej 

oceny Uczelni.  

3. Badanie pozwala m.in. ocenić efektywność programów kształcenia, poznać obecny status 

zawodowy absolwenta i jego dalsze plany wiązane z kształceniem.  
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4. Wyniki badań wykorzystywane są m.in. do kreowania planu rozwoju kierunku, 

doskonalenia programów kształcenia.  

5. Badanie przeprowadzane jest na platformie Obserwatorium Losów Zawodowych 

Absolwentów (OLZA).  

 

Archiwizacja prac studentów 

1. Nauczyciel akademicki przekazuje do dziekanatu jednostki dokumentację osiągnięcia 

przez studentów zamierzonych efektów kształcenia w celu archiwizacji przez okres 

minimum roku.  

2. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do weryfikacji, czy studenci dokonali 

archiwizacji prac projektowych w archiwum projektów przed wystawieniem ocen 

z przedmiotu prowadzonego metodą projektów.  
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VII. Rozwiązania projakościowe w zakresie kształcenia 
prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość 
 

Za efektywny przebieg procesu dydaktycznego na platformie zdalnego nauczania oraz 

zapewnienie wysokiej jakości e-kształcenia odpowiedzialny jest kilkunastoosobowy zespół 

wewnątrzuczelnianej jednostki — Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Zespół ten, w skład 

którego wchodzą specjaliści z wieloletnią praktyką, wspiera akademickich dydaktyków 

w obszarze metodyki zdalnego nauczania, opracowania materiałów edukacyjnych oraz 

technologii informatycznych związanych z funkcjonowaniem platformy zdalnego nauczania. 

Zadaniem Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, a także współpracujących z nim 

nauczycieli akademickich, jest przygotowanie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych 

oraz zastosowanie metod nauczania odpowiadających celom dydaktycznym poszczególnych 

przedmiotów, tak aby osiągnięte zostały wskazane w uczelnianych programach zajęć efekty 

kształcenia.  

7.1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych 

 
W ramach Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego funkcjonuje Dział Przygotowania 

Materiałów Dydaktycznych, którego zadaniem jest opracowywanie zasobów dydaktycznych 

(pełnych kursów e-learningowych) wykorzystywanych do prowadzenia procesu 

dydaktycznego na platformie zdalnego nauczania. Zespół ten tworzą metodycy zdalnego 

nauczania, redaktorzy, graficy, a także współpracujący z nimi informatycy — specjaliści 

zapewniający kompleksowe opracowanie i wdrożenie dowolnego pakietu zasobów uczących.  

W ten sposób Uczelnia spełnia wymóg określony w § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą 

być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Materiały dydaktyczne znajdują się w Bibliotece 

Zasobów E-learningowych, będącej integralnym komponentem platformy. Są to skrypty 

i zestawy materiałów dodatkowych dostępne dla wszystkich studentów i dydaktyków. Każdy 

materiał został opisany: zestawem słów kluczowych, spisem treści, listą najważniejszych 

zagadnień (zaliczeniowych). Dydaktyk i studenci mający dostęp do tych zasobów 

edukacyjnych korzystają z treści zawartych w ramach jednego bądź wielu kursów. Możliwość 
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korzystania z tak bogatych zasobów wiedzy pozwala na wszechstronny rozwój 

kompetencyjny studentów i dydaktyków. 

Proces przygotowania wysokowartościowych materiałów edukacyjnych jest złożony 

i przebiega w kilku etapach. Autor kursu, ekspert z danej dziedziny nauki, przygotowuje 

materiały dydaktyczne niezbędne do skonstruowania ścieżki edukacyjnej studenta. Autor 

otrzymuje szczegółowe instrukcje dotyczące możliwych form przekazu, preferowanych 

metod nauczania, sposobów prezentacji treści, planowania aktywności dla studentów oraz 

wszelkie inne informacje, które wpływają na przygotowanie zestawu materiałów 

dydaktycznych. Otrzymuje on uczelniany sylabus, co umożliwia przygotowanie kursu nie 

tylko metodycznie dostosowanego do e-nauczania, ale w warstwie merytorycznej 

spełniającego akademickie wymogi w zakresie projektowanych efektów kształcenia. Autor 

współpracuje ściśle z zespołem projektowym składającym się ze specjalistów z zakresu 

metodyki zdalnego nauczania, redakcji tekstu, grafiki i multimediów oraz informatyki. 

W czasie współpracy, komunikacji i konsultacji źródłowe materiały przybierają postać 

bogatych ilustracyjnie i multimedialnie materiałów edukacyjnych, poprawnych pod względem 

językowym i edytorskim, sprawnie funkcjonujących na platformie zdalnego nauczania. 

Autor treści merytorycznych tworzy materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów, 

którzy muszą samodzielnie przygotować się do zajęć w sieci. Zdobyta wiedza pozwala im 

aktywnie uczestniczyć w merytorycznym dyskursie prowadzonym na forum dyskusyjnym, 

umożliwia także sformułowanie problemów, zadawanie pytań, mobilizuje do aktywności 

komunikacyjnej w poszukiwaniu rozwiązań i odpowiedzi. Metodycy zdalnego nauczania, 

znający potrzeby wirtualnych studentów, czynnie uczestniczą w opracowaniu materiałów 

dydaktycznych na każdym etapie ich powstawania.  

Oprócz zasadniczej treści kursu przygotowywane są liczne materiały dodatkowe, 

zróżnicowane pod względem treści, przeznaczenia i formy. Obszary zajęciowe 

poszczególnych przedmiotów z różnych dziedzin mogą zapełniać się prezentacjami 

multimedialnymi, materiałami graficznymi, studiami przypadków, aktami prawnymi, 

mapami, wykresami, zbiorami zadań, przykładami, zestawami interaktywnych ćwiczeń. 

Uwzględnienie potrzeb studenta, który w dużej mierze samodzielnie zdobywa wiedzę, 

wymaga także odpowiedniego przygotowania obszaru zajęciowego (miejsca na platformie, 

w którym odbywają się wirtualne zajęcia). Każdy z kursów rozpoczyna się częścią 

instruktażową — studenci informowani są szczegółowo o dydaktycznych celach kursu, o jego 

strukturze, o procedurach komunikacji, sposobach radzenia sobie z problemami (kontakty do 
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pomocy technicznej i opiekuna studentów). Otrzymują także harmonogram kursu, gdzie 

określone są: czas realizacji poszczególnych zadań, kryteria i zasady oceniania. 

7.2. Przygotowanie metodyczne e-nauczycieli 

 
E-nauczyciel aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia na platformie zdalnego 

nauczania. Zajęcia na platformie są prowadzone zarówno przez pracowników etatowych, jak  

i kontraktowych. Wszyscy dydaktycy, bez wyjątku, muszą ukończyć szkolenie z metodyki 

zdalnego nauczania, zanim rozpoczną pracę ze studentem, w trybie zdalnym. Uczelnia 

podejmuje systemowy trud jak najpełniejszego przygotowania dydaktyków do wejścia  

w nową rolę, a także zapewnia im nieustanne wsparcie metodyczne, organizacyjne oraz 

informatyczne. Szkolenia prowadzone są przez metodyków wchodzących w skład Działu 

Jakości Kształcenia Zdalnego.  

Dydaktycy w czasie szkolenia mają okazję wystąpić w roli uczących się, wprowadzani są 

również w zagadnienia ogólne, osadzające zdalne nauczanie w kontekście europejskich 

i światowych trendów edukacyjnych, zjawisk kultury Web 2.0 oraz wszelkich innych 

przejawów rewolucji informacyjnej. Wśród zagadnień szczegółowych znajdują się konkretne 

metody i techniki nauczania, które mają poszerzyć repertuar środków dydaktycznych, jakimi 

dysponuje nauczyciel. Pokazywany jest wieloaspektowy potencjał elektronicznych narzędzi 

komunikacji, a także wskazywane są pułapki zdalnej komunikacji. 

Duży nacisk kładziony jest na zagadnienie praw autorskich, omawiane są techniki 

i metody wyszukiwania plagiatów, podawane rygorystyczne procedury postępowania 

w przypadku wykrycia takiego działania. Nauczyciele są również szczegółowo instruowani co 

do zasad współpracy ze studentem (aktywne uczestnictwo, wsparcie, kontrola postępów 

w nauce, pomiar dydaktyczny) i Uczelnią (np. ciągły kontakt, zgłaszanie sytuacji 

problemowych, kontakt z egzaminatorem danego przedmiotu).  

Pracę nauczycieli na bieżąco wspierają opiekunowie platformy zdalnego nauczania. 

Reagują oni na wszelkie zakłócenia i pojawiające się trudności, sugerują rozwiązania 

problemów, motywują nauczycieli do aktywnej postawy, podpowiadają sprawdzone 

rozwiązania.  

Dział Jakości Kształcenia Zdalnego prowadzi szkolenia nie tylko dla tych dydaktyków, 

którzy w toku akademickiej kariery nie zetknęli się z e-learningową formą kształcenia, ale 

w formule zaawansowanej stwarza możliwość indywidualnych szkoleń, w ciągu trwania 

semestru, dla wykładowców mających nawet znaczne doświadczenie w zakresie metodyki 
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zdalnego nauczania. System wsparcia metodycznego nakierowany jest na nieustanne 

podnoszenie kompetencji w obszarze dydaktyki zdalnej.  

Studenci przed rozpoczęciem nauki na I semestrze studiów biorą udział w szkoleniu 

przygotowującym ich do roli e-studenta. Oprócz ćwiczenia sprawności w posługiwaniu się 

narzędziami dostępnymi na platformie zdalnego nauczania, poznają zasady pracy 

obowiązujące w trakcie zajęć zdalnych. Przystępują do nauki wyposażeni w wiedzę m.in. na 

temat: asynchronicznej komunikacji, konieczności systematycznej pracy, swoich 

obowiązków, a także obowiązków nauczyciela akademickiego. 

7.3. Prowadzenie zajęć na platformie zdalnego nauczania 

 
Nauczyciel przystępuje do zajęć wyposażony w wiedzę merytoryczną oraz metodyczną. 

Zajęcia odbywają się w tzw. obszarach zajęciowych, czyli wirtualnych klasach. Dydaktyk 

koncentruje uwagę na komunikacji, współpracy i budowaniu procesu zdobywania 

kompetencji. Nie musi bowiem dystrybuować informacji, które w postaci elektronicznych 

podręczników akademickich, prezentacji, multimedialnych symulacji, ćwiczeń, odnośników 

do zewnętrznych źródeł wiedzy itd. umieszczane są w każdym obszarze przedmiotowym. 

Dydaktyk — w zależności od potrzeb konkretnej grupy studentów, a także z uwzględnieniem 

własnego stylu nauczania — może umieszczać w obszarze zajęciowym własne, dodatkowe 

materiały edukacyjne. Uczelnia zachęca dydaktyków do takiej aktywności, uwzględnia 

konieczność różnicowania przekazu w zależności od indywidualnych oczekiwań studentów. 

Uczelnia dostrzega zalety unifikacji procesu nauczania (rozumianej jako standaryzacja  

i utrzymywanie wysokiej jakości kształcenia), ale jednocześnie jest otwarta na kreatywność, 

indywidualne podejście do studenta i innowacyjne metody nauczania.  

Dydaktyk obecny jest na platformie od pierwszego dnia trwania zajęć aż po ich 

zakończenie. Rozpoczyna zajęcia powitaniem, zawiązaniem społeczności uczących się (ang. 

learners’ community), rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań studentów. Przedstawia im zasady 

pracy, organizację pracy na kursie, wskazuje cele kształcenia. Jest on wspierany w tym 

zakresie przez organizatorów kształcenia, którzy umieszczają w każdym obszarze 

zajęciowym zestaw instrukcji, wprowadzający studenta w zasady działania i metody uczenia 

się danego przedmiotu.  

Nauczyciel korzysta w swojej pracy dydaktycznej z szeregu narzędzi służących do 

komunikacji i wymiany danych. Na platformie dostępne są narzędzia komunikacji 

synchronicznej i asynchronicznej — komunikator synchroniczny (czat), fora dyskusyjne, 
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wewnętrzny system poczty elektronicznej, foldery zaawansowanego przesyłania plików, które 

umożliwiają indywidualną wymianę prac między studentem a nauczycielem.  

Dydaktyk organizuje pracę studentów zgodnie z harmonogramem kursu. Zagadnienia 

tematyczne poznawane są etapami, które ułatwiają studentom systematyczną pracę. Na 

każdym etapie zajęć studenci angażowani są w różnorodne aktywności, dzięki czemu ćwiczą 

pożądane kompetencje. W Uczelni promowane są aktywizujące metody nauczania, 

ukierunkowane na zdobywanie kluczowych umiejętności. Studenci muszą rozwiązywać 

zadania, analizować problemy, realizować projekty, współpracować z sobą, dzielić się 

doświadczeniem i wiedzą. Aktywności dostosowywane są każdorazowo do przedmiotu i jego 

specyfiki. Na zakończenie każdego etapu pracy studenci otrzymują informację o dokonanych 

postępach, uzyskanej punktacji, możliwości poprawy lub uzupełnienia braków. 

Praca na platformie zdalnego nauczania skonstruowana jest wokół aktywności, w które 

student musi zaangażować się, by uzyskać zaliczenie zajęć zdalnych (dopuszczające do 

egzaminu lub zaliczenia odbywającego się w siedzibie Uczelni). Aktywności te zależą od 

postawionych celów dydaktycznych i oczekiwanych efektów kształcenia. Mogą to być 

zadania indywidualne, projekty grupowe, aktywność na forach, eseje oraz wiele innych. 

Zależnie od specyfiki konkretnej dziedziny autor materiałów dydaktycznych pod okiem 

metodyka zdalnego nauczania przygotowuje odpowiednie typy zadań.  

Dydaktyk samodzielnie dokonuje wyboru sposobu weryfikacji postępów studentów 

w nauce. Ocena postępów w nauce opiera się na znanych w dydaktyce zasadach dotyczących 

pomiaru dydaktycznego. Kryteria oceny studentów uczących się z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość są tożsame z systemem oceny pracy studentów w nauczaniu 

tradycyjnym. 

Aktywność oceniana jest głównie na podstawie udziału studentów w dyskusjach (lub 

innych formach aktywności) na forach dyskusyjnych. Podstawowe kryteria brane pod uwagę 

przy ocenie aktywności studentów to frekwencja, jakość wypowiedzi, umiejętność budowania 

nowych wątków dyskusyjnych, oryginalnego rozwiązania postawionego problemu, zadawania 

wartościowych pytań, aktywizowania grupy, wciągnięcia do debaty pozostałych uczestników 

sytuacji lekcyjnej itd.  

Zaliczenia i egzaminy kończące zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu, 

weryfikujące wiedzę i umiejętności studentów, odbywają się w siedzibie Uczelni. 

Jednym z warunków skutecznej edukacji on-line jest kontrola aktywności prowadzących 

zajęcia w środowisku wirtualnym. Ocenie poddawane są niezależnie dwa aspekty procesu 

kształcenia: metodyczny i merytoryczny (przedmiotowy). Za bieżącą kontrolę aktywności 
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prowadzących zajęcia na platformie zdalnego nauczania odpowiadają opiekunowie 

metodyczni platformy, wchodzący w skład Działu Jakości Kształcenia Zdalnego. 

Opiekunowie są przypisani do każdego obszaru zajęciowego, a głównym ich zadaniem jest 

udzielanie bieżącego wsparcia zarówno dydaktykom, jak i studentom w trwającym procesie 

dydaktycznych. 

7.4. Ocena e-nauczyciela 

 
Opiekunowie platformy sporządzają na koniec każdego semestru ocenę pracy 

prowadzących zajęcia na platformie zdalnego nauczania — w postaci formularza. 

W formularzu znajduje się punktowa ocena pracy prowadzącego zajęcia na platformie 

zdalnego nauczania, obejmująca następujące zagadnienia: 1) prowadzący zajęcia informował 

o zasadach pracy na platformie zdalnego nauczania; 2) cele i zakres przedmiotu były 

określone precyzyjnie; 3) prowadzący jasno informował o kryteriach oceny; 4) treści 

programowe przedmiotu były przekazane jasno i zrozumiale; 5) prowadzący jasno 

informował o ważnych terminach (np. oddania prac, rozwiązania zadania); 6) prowadzący 

zachęcał studentów do dyskusji; 7) prowadzący odpowiadał na pytania studentów na forach, 

komentował ich wypowiedzi; 8) komentarze do postów studentów były merytoryczne; 

9) prowadzący zamieszczał podsumowania dyskusji, które były dla studentów dodatkową 

pomocą przy nauce przedmiotu; 10) sposób prowadzenia zajęć pobudzał do twórczego 

myślenia i aktywnego zdobywania wiedzy. 

Ponadto w formularzu znajduje się opisowa ocena pracy prowadzącego zajęcia na 

platformie zdalnego nauczania, zawierająca: 1) ocenę zawartości merytorycznej zajęć, 

2) ocenę atrakcyjności prowadzenia zajęć i umiejętności przekazywania wiedzy przez 

prowadzącego, 3) ocenę formalnych aspektów prowadzenia zajęć (jasność kryteriów 

oceniania, dostępność prowadzącego), 4) ocenę kompetencji komunikacyjnych, 

5) wykorzystanie czatu jako narzędzia synchronicznej komunikacji prowadzącego ze 

studentami. 

Końcowe wyniki oceny pracy dydaktyka wpływają na decyzję o obsadzie zajęć 

prowadzonych w trybie zdalnym (słabe oceny blokują możliwość współpracy on-line ze 

studentami). Natomiast bardzo dobre wyniki wskazują na kształtowanie się grupy liderów, 

najlepszych ekspertów w dziedzinie e-nauczania, którzy potrafią łączyć wiedzę merytoryczną, 

metodykę przedmiotową z metodami nauczania zdalnego. 
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Uczelnia udostępnia studentom i kadrze dydaktycznej platformę zdalnego nauczania 

Moodle 2.7 (system typu open source, oparty na technologii PHP), system operacyjny Debian 

Linux 6 i system bazodanowy PostgresSQL 9. Platforma funkcjonuje jako serwis internetowy 

dostępny w globalnej sieci Internet z każdego miejsca na świecie. Każdy użytkownik 

posiadający komputer, łącze internetowe i przeglądarkę internetową ma możliwość 

korzystania z narzędzi platformy. Uczelnia zapewnia odpowiednią infrastrukturę sprzętową 

(serwerową), pozwalającą na dostęp do systemu przez 24 godziny na dobę, również za 

pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów). 

Platforma edukacyjna Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zarządzana jest 

przez zespół informatyków-administratorów skupionych w Centrum Informatycznym. 

Administratorzy obsługują system informatyczny i zapewniają jego bezawaryjne działanie,  

a także służą pomocą w wypadku problemów technicznych (helpdesk, czyli pomoc techniczna 

skierowana zarówno do studentów, jak i do dydaktyków).  
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VIII. Monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia 

Monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia to proces o charakterze ciągłym,  

w którym istotne znaczenie odgrywa metoda porównawcza, formułowanie krytycznych 

wniosków, dialog oraz wdrażanie nowych rozwiązań, które zmierzać mają do sanacji procesu 

kształcenia. Proces ten przebiega w cyklu rocznym. Wyróżnia się w nim następujące etapy:  

— przeprowadzenie badań i scharakteryzowanie bieżącej sytuacji, 

— przeprowadzenie analizy badań i innych danych dotyczących procesu kształcenia oraz 

zaproponowanie działań doskonalących, 

— wdrożenie zaproponowanych zmian, które są wynikiem przeprowadzonych badań oraz 

analiz, 

— ewaluacja zmian wprowadzonych w poprzednim okresie i uruchomienie kolejnego cyklu 

doskonalenia. 

Dzięki Wewnętrznemu Systemowi Zapewnia Jakości Kształcenia proces monitorowania 

oraz doskonalenia jakości kształcenia jest procesem ciągłym, pozwala w odpowiednim 

momencie dostrzec potrzebę zmian czy uzupełnień w programach kształcenia, co nastąpić 

może z początkiem każdego kolejnego roku akademickiego lub cyklu kształcenia,  

w zależności od rodzaju zmian. 

Jednostkami, które monitorują i czynią starania w zakresie doskonalenia jakości 

kształcenia, są w szczególności: Rektor i Prorektorzy, Komisja Jakości Kształcenia, 

Wydziałowe Komisje Jakości Kształcenia w Wydziałach Zamiejscowych, Dziekani/Dziekani 

Wydziałów Zamiejscowych/Prodziekani kierunków i Rady Programowe kierunków, 

Pełnomocnicy Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz ds. Studiów Zdalnych, którzy 

współpracują z Działem Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia oraz z Działem Jakości 

Kształcenia Zdalnego. 

Podstawową rolą powołanej w Uczelni Komisji Jakości Kształcenia jest proponowanie  

i opracowywanie nowych rozwiązań w omawianym obszarze przy wykorzystaniu ww. metod. 

Z kolei zadaniem Rad Programowych kierunków jest przygotowywanie programów 

kształcenia zgodnie z wnioskami powstałymi na podstawie analizy stanu faktycznego, 

zgodnie z wytycznymi Komisji Jakości Kształcenia i/lub Wydziałowej Komisji Kształcenia. 

Nie bez znaczenia jest rola Dziekanów Wydziałów Zamiejscowych/Prodziekanów kierunku, 

którzy nadzorują etap przygotowania, realizacji i rozwoju programów kształcenia.  

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studiów 

Zdalnych to kolejni czynni akcjonariusze w procesie monitorowania i doskonalenia jakości 
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kształcenia. Działalność pierwszego z nich koncentruje się w szczególności na monitorowaniu 

(wraz z Komisją Jakości Kształcenia) działań i procesów związanych z jakością kształcenia. 

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Zdalnych sprawuje nadzór nad jakością i rozwojem 

kształcenia zdalnego w Uczelni.  

Istotną rolę odgrywa również Dział Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia. Jego 

działania koncentrują się na wsparciu podstawowych jednostek Uczelni oraz Rad 

Programowych kierunków, m.in. w uzyskiwaniu opinii interesariuszy wewnętrznych 

i zewnętrznych na temat programów kształcenia i procesu jego realizacji. Dział Jakości 

Kształcenia Zdalnego wspiera proces dydaktyczny realizowany on-line poprzez organizację 

pracy na platformie zdalnego nauczania i weryfikację jego efektywności.  

Podejmowane działania wskazanych jednostek i podmiotów polegają na koordynowaniu 

procesów związanych z: 

 przygotowaniem programów kształcenia i ich dokumentacji, 

 realizacją programów kształcenia (m.in. wsparcie w rozwoju kompetencji związanych 

z metodyką kształcenia, tj. organizowanie szkoleń z metod i technik kształcenia na 

odległość oraz szkoleń, seminariów, konkursów i konferencji związanych z metodyką 

kształcenia przez projekty), 

 doskonaleniem programów kształcenia (m.in. dostarczanie informacji o wynikach 

prowadzonych badań i analiz oraz przedstawianie rekomendacji dotyczących zmian 

w programach kształcenia, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz wynikami 

prowadzonych badań i analiz), 

 doskonaleniem systemu jakości kształcenia (modyfikacja i doprecyzowanie narzędzi 

badawczych z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych władz Uczelni i podmiotów 

odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację procesu kształcenia, weryfikacja, 

uzupełnianie i doskonalenie istniejących procedur i procesów z obszaru jakości 

kształcenia), 

 przedstawianie dobrych praktyk z zakresu jakości kształcenia, w oparciu o współpracę 

realizowaną w ramach projektów międzynarodowych z uczelniami zagranicznymi.  

Podejmowane działania z zakresu monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia 

obejmują również: 

 raporty doskonalenia jakości kształcenia — przygotowywane po zakończeniu kolejnych 

semestrów i zawierające: 1) analizę wyników prowadzonych badań oraz danych 

dotyczących opinii interesariuszy wewnętrznych na temat programu kształcenia i jego 
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realizacji oraz 2) analizę dokumentacji świadczącej o weryfikacji osiągniętych efektów 

kształcenia w ramach wybranych przedmiotów realizowanych w zakończonym 

semestrze; 

 raport Dziekana dotyczący oceny realizacji efektów kształcenia — przygotowywany po 

zakończeniu roku akademickiego we współpracy z pracownikami akademickimi, ze 

szczególnym uwzględnieniem minimum kadrowego danego kierunku, i przedstawiany 

Radzie Wydziału; wnioski w nim sformułowane pozwalają na doskonalenie 

kierunkowych efektów kształcenia zarówno w zakresie ich określania, jak i realizacji; 

 współpracę z Radą Programową Akademii oraz Radami Ekspertów na kierunkach  

— obejmującą przygotowywanie i opiniowanie programów kształcenia; 

 angażowanie studentów, pracowników dydaktycznych, administracyjnych we współpracę 

międzyuczelnianą na poziomie krajowym i międzynarodowym. 
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IX. Doskonalenie systemu jakości kształcenia 
 

Uczelnia przywiązuje dużą wagę do monitorowania sposobu funkcjonowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Podstawą takich działań są: Zarządzenie Rektora z 

dnia 1 marca 2013 roku, które obliguje prorektorów Uczelni do nadzoru nad cyklicznym 

przeglądem systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego aktualizacją i doskonaleniem; 

Zarządzenie Rektora AHE w Łodzi z dnia 21.07.2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Jakości 

AHE w Łodzi; Uchwałę Senatu z dnia 24.09.2015 i Decyzja Prorektora ds. Nauki i Rozwoju z 

dn. 26.10.2016 w sprawie powołania wewątrzuczelnianego zespołu wizytującego. 

Proces ten jest podzielony na kilka etapów:  

— etap scharakteryzowania i oceny bieżącej sytuacji, 

— etap przeprowadzenia analiz i proponowania działań doskonalących, 

— etap wdrożenia zaproponowanych zmian, 

— ewaluacja zmian wprowadzonych w poprzednim okresie i uruchomienie kolejnego cyklu 

doskonalenia. 

Zwracając uwagę na cykliczność działań doskonalących system, należy podkreślić, że 

procesowi temu służą wnioski różnych organów Uczelni, których działania związane są  

z funkcjonowaniem systemu. Funkcjonowanie WSZJK dyskutowane jest na spotkaniach 

Komisji Jakości Kształcenia, która ma szczególne uprawnienia do formułowania wytycznych 

do doskonalenia systemu. Ponadto inicjatywę w zakresie wskazania konieczności modyfikacji 

systemu jakości podjąć mogą: Rektor, Prorektorzy, Dziekani Wydziałów, Pełnomocnik 

Rektora ds. Jakości Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Zdalnych oraz 

Pełnomocnik ds. Studiów Podyplomowych. Podstawą do proponowania takich zmian są 

wyniki prowadzonych w Uczelni badań związanych z jakością kształcenia, opinie 

interesariuszy zewnętrznych oraz zalecenia wynikające z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. 

W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź niekompletności systemu, z pomocą Działu 

Prawnego oraz Działu Nauki i Jakości Kształcenia opracowywany jest projekt zmian, a 

odpowiednie władze Uczelni zmiany te przyjmują i wdrażają. 
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X. System publikowania informacji o jakości kształcenia 
 

Interesariusze wewnętrzni Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi od kilku lat 

mają możliwość korzystania ze źródeł informacji, które stanowią:  

 strona internetowa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (www.ahe.lodz.pl)  

i jej poszczególne podstrony — zawierające informacje dotyczące m.in. Misji i Strategii 

Uczelni i jej struktury organizacyjnej, oferowanych kierunków i specjalności oraz 

uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, wykorzystywanych metod kształcenia, 

sylwetek nauczycieli akademickich, działalności Biura Karier i systemów wsparcia 

studentów, 

 Wirtualny Pokój Studenta (WPS) — zawierający m.in. informacje dotyczące 

kierunkowych efektów kształcenia, regulaminu studiów, planu studiów i harmonogramu 

zajęć, zasad odbywania praktyk, godzin konsultacji, rozliczenia opłat za studia  

i stypendiów, struktury organizacyjnej Uczelni oraz osób, u których student może szukać 

wsparcia, a także dostęp do wirtualnego indeksu oraz centrum pomocy dla studentów, 

 strona internetowa Centrum Kształcenia Podyplomowego (www.ckp-lodz.pl)  

— zawierająca informacje dotyczące m.in. oferty kształcenia, przydatności zawodowej 

studiów, podstaw prawnych programów kształcenia oraz Regulamin Studiów 

Podyplomowych, 

 strona internetowa Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego (www.puw.pl) — zawierająca 

informacje dotyczące m.in. oferty kształcenia oraz metod zdalnego nauczania, 

 strona internetowa archiwum projektów (www.metodaprojektow.ahe.lodz.pl)  

— zawierająca kompendium wiedzy o stosowanej metodzie projektów oraz archiwum 

projektów studenckich, 

 platforma internetowa Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów 

(www.olza.edu.pl) — narzędzie wsparcia umożliwiające zapoznanie się z zasadami 

tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz zawierające informacje na temat rynku pracy. 
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XI. Akty regulujące funkcjonowanie Uczelni w obszarze jakości 
kształcenia 

 

Dodatkowe dokumenty zawierające uregulowania funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia to w szczególności:  

 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 

1365 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 

r. poz. 64, 1010); 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w 

sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016 r. poz. 1596); 

 Rozporządzenie ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla 

kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594);  

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w 

sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i 

artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 179, poz. 1065). 

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w 

sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach 

mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz 

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia 

dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (Dz.U. z 2011 r. Nr 246, poz. 1470).Ustawa z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2014 r., poz. 572),  

 Statut Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 

 Regulamin Studiów, 

 Regulamin Studiów Podyplomowych, 

 Regulamin Rad Wydziału Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 

 Regulamin Praktyk, 

 Regulamin Dyplomowania, 

 Zarządzenie Rektora z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych, 
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 Regulamin Komisji Jakości Kształcenia, 

 Regulamin Komisji Jakości Kształcenia Podyplomowego, 

 Regulaminy badań związanych z procesem kształcenia wykonywanych przez Dział 

Nauki i Zapewniania Jakości Kształcenia, 

 Zarządzenie Rektora z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia archiwum 

projektów realizowanych przez studentów w toku studiów, umożliwiającego archiwizację 

projektów w formie cyfrowej. 




