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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/021 – Przygotowywanie do wykonywania zawodu nauczyciela 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Sławomir Kierat, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 98379 
z dnia 1 marca 2016 r. 

2. Artur Gackowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 98380 z dnia 1 marca 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-8) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 
Bydgoszcz1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, Rektor UKW2 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2013-20164, Uczelnia w sposób prawidłowy 
opracowała, wdrożyła i realizowała programy kształcenia, stwarzając właściwe 
warunki przygotowywania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Poddane badaniu programy kształcenia w większości spełniały wymogi dotyczące 
ich struktury5 oraz pełnego zakresu treści kształcenia, w tym wymagań 
szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu6 
oraz treści kształcenia określonych w standardach kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela7.   

Uczelnia we właściwy sposób określiła zasady organizacji praktyk pedagogicznych, 
przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, a studentom (słuchaczom) 
zapewniono warunki umożliwiające praktyczne przygotowanie się do wykonywania 
zawodu.  

Na Uczelni przestrzegane było minimum kadrowe właściwe dla badanych kierunków 
i poziomów studiów, zachowano właściwą proporcję liczby nauczycieli akademickich 
zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów.  

                                                      
1  Dalej „UKW” lub „Uczelnia”. 
2  Dalej „Rektor”. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym 
kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 

4  Do dnia zakończenia kontroli, tj. 5 maja 2016 r. 
5  Określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków 

prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 poz. 131), dalej „rozporządzenie  
w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r.”. Rozporządzenie to obowiązywało w okresie, w którym realizowano 
objęte badaniem programy kształcenia. 

6  Ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 ze zm.), dalej 
„rozporządzenie w sprawie podstawy programowej”. 

7  Określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 poz. 131), dalej „rozporządzenie  
w sprawie standardów kształcenia”. 
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W ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Uczelnia 
dokonywała m.in. okresowych analiz i ocen programów kształcenia, prowadziła 
badania ankietowe wśród studentów, współpracowała z interesariuszami 
zewnętrznymi, realizując tym samym rekomendacje Uczelnianego Zespołu ds. 
Jakości Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. 
Uczelnia prowadziła również w 2015 r., pomimo braku obowiązku wynikającego 
z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym8, badania dotyczące 
monitorowania karier absolwentów. 

W jednym spośród dziewięciu badanych programów kształcenia stwierdzono 
niezgodność jego struktury z wymogami § 5 ust. 1 pkt. 10 rozporządzenia w sprawie 
warunków prowadzenia studiów z 2011 r. Program nie określał minimalnej liczby 
punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego. 
W konsekwencji zajęcia te nie zostały przeprowadzone. Nieprawidłowość ta nie 
miała jednak istotnego wpływu na przebieg przygotowywania studentów do 
wykonywania zawodu nauczyciela. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opracowanie oraz realizacja programu kształcenia dla 
kierunku studiów właściwego dla przedmiotu 

UKW kształcił m.in. na kierunkach ze specjalnościami nauczycielskimi, jako uczelnia 
powstała na bazie trzech kolejnych bydgoskich szkół wyższych: Wyższej Szkoły 
Nauczycielskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Bydgoskiej.  
W latach akademickich 2005/2006 – 2015/2016 liczba studentów ogółem spadła 
z poziomu 15 748 do 8 739 (55,5% stanu z 2005 r.), a na kierunkach 
nauczycielskich zmalała w 2015 r. (w porównaniu do 2005 r.) z 4 663 do 1 089 
(23,3% stanu z 2005 r.). 

W latach akademickich 2005/2006 – 2015/2016 spadła także liczba kierunków 
i specjalności nauczycielskich. W roku akademickim 2005/2006 Uczelnia prowadziła 
dziewięć kierunków kształcących przyszłych nauczycieli na 17 specjalnościach, 
podczas gdy w roku akademickim 2015/2016 uczelnia rozpoczęła nauczanie na 
trzech kierunkach ze specjalnościami nauczycielskimi. 

Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia wskazał, że przyczyną rezygnacji 
z prowadzenia specjalności nauczycielskiej na wielu kierunkach studiów była 
zmiana przepisów polegająca na wprowadzeniu od roku 2012/2013 programów 
kształcenia opartych na efektach kształcenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 1655, 1656) 

1.1. Struktura programu kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla 
przedmiotu 

Wymogi formalne obowiązujące w kontrolowanym okresie w zakresie programów 
kształcenia zostały określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków 
prowadzenia studiów z 2011 r. 

Badaniem pod kątem spełnienia wymogów formalnych, jak i w zakresie 
merytorycznym objęto łącznie dziewięć programów9, w tym pięć dla studiów 

                                                      
8  Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm. 
9  Studia I stopnia: 1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – stacjonarne, 2. Pedagogika wczesnoszkolna – 

stacjonarne, 3. Pedagogika wczesnoszkolna – niestacjonarne, 4. Wychowanie Fizyczne – stacjonarne, 5. Wychowanie 
Fizyczne – niestacjonarne; Studia II stopnia: 6. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – stacjonarne,  
7. Wychowanie Fizyczne – stacjonarne, 8. Wychowanie Fizyczne – niestacjonarne; Studia Podyplomowe: Studia 
Podyplomowe Matematyki (3-sem., od 1 października 2014 r.  
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pierwszego stopnia, trzy dla studiów drugiego stopnia oraz jeden program studiów 
podyplomowych matematyki.  

Analizowane programy (oprócz programu dla Edukacji artystycznej w zakresie sztuki 
muzycznej – studia stacjonarne II stopnia) zawierały w swej strukturze wszystkie 
wymagane przepisami elementy; ujęto w nich m.in. dane dotyczące modułów 
kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia, sposobu ich weryfikacji, plany 
studiów oraz wymiar, zasady i formę odbywania praktyk (w przypadku, gdy program 
kształcenia przewidywał praktyki). Zawierały także m.in. liczbę punktów ECTS10 
zgodną z określoną w art. 164a ust. 2 ustawy PoSzW, tj. liczbę punktów11, którą 
student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych oraz 
minimalną liczbę punktów, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia 
oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów. 

(dowód: akta kontroli str. 829-830)  

Kontrolą objęto także program kształcenia studiów podyplomowych odnoszący się 
do przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu – matematyki. Studia 
prowadzono w zakresie Modułu 4 (określonego w rozporządzeniu w sprawie 
standardów kształcenia), trwały trzy semestry i umożliwiały uzyskanie co najmniej 
90 punktów ECTS12. Program określał efekty kształcenia oraz sposób ich 
weryfikowania i dokumentowania, co spełniało wymogi art. 8a ustawy PoSzW. 

(dowód: akta kontroli str. 75-89, 96-108) 

1.2. Ujęcie w programach kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla 
przedmiotu pełnego zakresu treści kształcenia 

Uczelnia, realizując zapis art. 11 ust. 1 ustawy PoSzW i kierując się 
rozporządzeniami: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. 
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego13 oraz Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych 
efektów kształcenia14, określiła efekty kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu 
kształcenia, w tym dla kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela. 
Uchwałami Senatu UKW z 2012 r. ustalono efekty dla kierunku Pedagogika 
wczesnoszkolna15 (na Wydziale Pedagogiki i Psychologii), Wychowanie fizyczne – 
studia II stopnia (na Wydziale Nauk Przyrodniczych) i Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej – studia I i II stopnia16 (na Wydziale Pedagogiki 
i Psychologii) oraz dla kierunku Wychowanie fizyczne – studia I stopnia17 (na 
Wydziale Nauk Przyrodniczych).  

We wrześniu 2013 r. efekty kształcenia dla wszystkich badanych kierunków 
prowadzonych przez Uczelnię zostały określone w jednej uchwale Senatu UKW18. 
Odnosiły się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Analiza wykazała, 
że programy kształcenia odnosiły się do efektów kształcenia określonych w ww. 
uchwałach Senatu UKW. 

  (dowód: akta kontroli str. 75-89, 110-218, 767-828, 862-912)  

                                                      
10  Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt. 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: „ustawa 

PoSzW”) punkty ECTS to punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako 
miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. 

11 Tj. co najmniej 180 punktów ECTS w celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej  
90 punktów,  w celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia. 

12  Przy wymaganej minimalnej licznie 30 punktów, art. 8a ustawy PoSzW. 
13  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).  
14  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów 

kształcenia (Dz. U. z 2013, poz. 1273). 
15  Uchwała Senatu UKW nr 55/2011/2012 z 30 marca 2012 r. 
16  Uchwała Senatu UKW nr 62/2011/2012 z 26 kwietnia 2012 r. 
17 Uchwała Senatu UKW nr 81/2011/2012 z 29 maja 2012 r. 
18 Uchwała Senatu UKW nr 156/2012/2013 z 25 września 2013 r. 
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Programy kształcenia dla badanych kierunków (z wyjątkiem programu Edukacji 
wczesnoszkolnej) zawierały wszystkie wymagane treści, tj. treści nauczania - 
wymagania szczegółowe określone w rozporządzeniu w sprawie podstawy 
programowej oraz treści kształcenia, w podziale dla 2, 3 i 4 Modułu kształcenia, 
określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia. 

Zgodnie z punktem II ppkt 3 załącznika do rozporządzenia w sprawie standardów 
kształcenia, w ramach poszczególnych modułów kształcenia właściwym 
komponentom przypisano konkretną, minimalną liczbę godzin zajęć 
zorganizowanych i praktyk. 

 (dowód: akta kontroli str. 219-228, 563-645, 665-762) 

1.3. Realizacja programu kształcenia 

Do badania wytypowano próbę 21 losowo wybranych przedmiotów na kierunkach 
Wychowanie fizyczne19 (zajęcia na I i II stopniu) i Edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej20 (zajęcia na I i II stopniu). Zajęcia określone w planach studiów 
zrealizowano we właściwej liczbie godzin i semestrach roku akademickiego. 

Rozliczenie wykładowców z prowadzonych zajęć było realizowane poprzez tzw. 
kartę obciążeń, w której przypisano danemu wykładowcy liczbę godzin zgodną 
z liczbą godzin określoną w sylabusach21. Analiza wykazała, że wykładowcy 
zrealizowali przypisane im godziny we właściwych semestrach. 

(dowód: akta kontroli str. 96-98, 1476-1515, 1519-1534, 1539, 1543-1549) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że w programie kształcenia dla 
Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej22 - studia stacjonarne II stopnia - 
nie zawarto minimalnej liczby punktów ECTS, którą student musi uzyskać na 
zajęciach z wychowania fizycznego (wymóg określony w § 5 ust. 1 pkt. 10 
rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r.). W przypadku 
wyżej wskazanego kierunku nie zrealizowano zajęć z wychowania fizycznego.  

Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej wyjaśnił, że uczelnie wyższe miały 
trudności interpretacyjne związane z jednoznacznym określeniem wymogów ujętych 
w § 5 ust. 1 pkt. 10 ww. rozporządzenia. Podał również, że plan studiów 
przewidziany do realizacji od roku akademickiego 2012/2013 został pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uczelnianą Komisję 
ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz Senacką Komisję ds. Dydaktyki i Jakości 
Kształcenia. 

Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej wskazał, że obecnie wszyscy studenci 
kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, niezależnie od 
stopnia, specjalności i modułów do wyboru realizują – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 10 
ww. rozporządzenia – moduł Wychowania Fizycznego prowadzony w Uniwersytecie 
Kazimierza Wielkiego przez Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu. 

(dowód: akta kontroli str. 9-74, 110-218, 829-830, 913-914)  

NIK zwraca uwagę, że w programie kształcenia – planie studiów dla kierunku 
Edukacja wczesnoszkolna nie ujęto i nie zrealizowano treści nauczania w zakresie 

                                                      
19  Zabawy i gry ruchowe, Anatomia funkcjonalna i rtg, Dydaktyka ćwiczeń kształtujących, Pedagogika kultury fizycznej, 

Dydaktyka WF, Teoria treningu, Teoria i metodyka lekkoatletyki, Dydaktyka gimnastyki korekcyjnej, Taniec i Metodyka WF. 
20  Historia muzyki, II instrument, Elementy techniki wokalnej, Pedagogika, Zasady muzyki z instrumentoznawstwem, Fortepian, 

Propedeutyka dyrygowania, Komputerowe studio muzyczne i media w edukacji, Dyrygowanie (II stopnia), Specjalistyczna 
literatura muzyczna i pedagogika muzyki w edukacji. 

21 Informator zawierający program nauki danego przedmiotu, wymagania i kryteria egzaminacyjne oraz przykładowe zadania. 
22 W roku akademickim 2012/2013.   
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języka obcego nowożytnego, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie podstawy programowej. 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW podała, że 
kwalifikacje do nauczania języka obcego nowożytnego w klasach I-III posiada osoba 
mająca kwalifikacje do nauczania w klasach I-III, legitymuje się świadectwem 
znajomości języka obcego nowożytnego w stopniu co najmniej podstawowym, 
ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego 
nauczania języka obcego nowożytnego. Wskazała, że nie ma takiego wymogu, by 
wszyscy nauczyciele klas I-III posiadali dodatkowe kwalifikacje dotyczące nauczania 
języka obcego nowożytnego. Wskazała, że Rada Programowa kierunku Pedagogika 
wczesnoszkolna zamierza rekomendować Radzie Wydziału zmianę oferty studiów 
uwzględniającą wczesne nauczanie języka angielskiego. Poza tym rozważana jest 
możliwość rekonstrukcji planu studiów z wprowadzeniem przedmiotu „Język 
nowożytny we wczesnej edukacji”. 

(dowód: akta kontroli str. 566-645, 1517-1518, 1535-1538)  

W ocenie NIK, pomimo że do nauki języka obcego w przedszkolach i klasach I-III 
szkoły podstawowej wymagane są dodatkowe kwalifikacje (poza kwalifikacjami do 
nauczania w danej placówce), to jednak istotne jest, aby oferta dla studentów 
uwzględniała kompetencyjne przygotowanie do nauczania języka nowożytnego na 
etapie wczesnoszkolnym. 

Opracowane programy kształcenia w większości spełniały wymogi dotyczące 
struktury oraz zakresu treści kształcenia. Spełnione zostały wymagania 
szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu oraz 
treści kształcenia określone w standardach kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela. Niezgodność z obowiązującymi wymaganiami 
w zakresie struktury stwierdzono w jednym spośród dziewięciu badanych 
programów kształcenia w jednym roku akademickim, co nie miało jednak istotnego 
wpływu na proces przygotowywania studentów do wykonywania zawodu 
nauczyciela.  

2. Organizacja i realizacja przez Uczelnię praktyk pedagogicznych 

2.1.  Zasady organizacji przez Uczelnię praktyk pedagogicznych 

W okresie objętym kontrolą zasady organizacji praktyk pedagogicznych zostały 
określone w regulaminach praktyk wprowadzonych przez Rektora zarządzeniami: 

-  Nr 40/2007/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r., zmienionym zarządzeniem  
Nr 34/2009/2010 z dnia 5 maja 2010 r. (obowiązywało do roku 2012/2013 
włącznie), 

-  Nr 114/2012/2013 z 26 września 2013 r.23  

W Regulaminie praktyk zostały uwzględnione postanowienia wynikające  
z rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 229-234) 

Nadzór organizacyjny nad realizacją praktyk sprawowało Studium Praktyk – 
jednostka międzywydziałowa podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. 
Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. Do zadań Studium Praktyk należało mi.in: 
przygotowanie dokumentacji potrzebnej do odbycia praktyki; obsługa 

                                                      
23  Dalej: „Regulamin praktyk”.   
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administracyjna realizacji praktyk; zaliczanie praktyk w indeksie studenta, po 
rejestracji w komputerowej bazie danych oraz archiwizowanie opinii z praktyk. 

(dowód: akta kontroli str. 235-240)   

2.2. Realizacja przez Uczelnię praktyk pedagogicznych 

Badaniem w zakresie zapewnienia studentom warunków do pełnej realizacji praktyk 
pedagogicznych objęto dziewięć grup zajęciowych24 oraz dokumentację dotyczącą 
30 studentów-praktykantów25. 

(dowód: akta kontroli str. 241-242)  

Przebieg praktyk w grupach zajęciowych był dokumentowany zgodnie 
z Regulaminem Praktyk. Dla każdego rodzaju praktyk objętych badaniem 
sporządzono „Opis przedmiotu i programu nauczania” (tzw. sylabus) oraz Program 
praktyki. Zawarte w nich treści programowe były zgodne z wymaganiami 
rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia. Dodatkowo dla studentów 
kierunku Pedagogika wczesnoszkolna (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) 
opracowano „Szczegółowy opis przebiegu praktyki uprawniającej do wykonywania 
zawodu nauczyciela”. 

(dowód: akta kontroli str. 243-374) 

Dokumentacja praktyk przechowywana była przez jeden rok przez kierunkowego 
opiekuna praktyk. W skład dokumentacji praktyk wchodziły wszystkie wymagane 
dokumenty, w tym m.in.: sylabusy i programy praktyk, listy słuchaczy objętych 
praktyką oraz listy słuchaczy objętych hospitacją, opinie ogólnouczelniane nt. 
odbytych przez studentów praktyk, opinie opiekunów praktyk potwierdzające 
realizację efektów przedmiotowych, sprawozdania kierunkowego opiekuna praktyki 
z realizacji zadań związanych z kierowaniem i sprawowaniem opieki nad praktykami 
pedagogicznymi, oraz wykazy kontrolowanych studentów i potwierdzenia hospitacji. 

(dowód: akta kontroli str. 375-419)   

W Studium Praktyk dla poszczególnych przedmiotów studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych, poszczególnych stopni, cykli dydaktycznych i semestrów (lat 
studiów) gromadzono dokumentację o odbytych praktykach potwierdzoną opiniami 
opiekunów praktyk, dyrektorów placówek oraz koordynatorów praktyk ze strony 
Uczelni. 

(dowód: akta kontroli str. 395-413)   

Odnośnie przygotowania studentów do odbycia praktyk Prodziekan Wydziału 
Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki oraz Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej 
podali, że opiekunowie praktyk przekazywali studentom skierowania do placówek 
i szczegółowo omawiali przebieg praktyk. Studenci otrzymywali w formie 
elektronicznej programy, wzory dokumentów (konspektów, hospitacji, sprawozdań), 
wytyczne do badań, dzienniki praktyk oraz wytyczne dotyczące przygotowania 
dziennika praktyk do rozliczenia. W zależności od potrzeb (np. na wniosek 
studentów, opiekunów, dyrektorów placówek) organizowane były dodatkowe zajęcia 
i konsultacje. Studenci byli przygotowywani do odbycia praktyk na zajęciach 
(modułach), w zakresie których przewidziana była realizacja praktyk. 

(dowód: akta kontroli str. 414-423)   

                                                      
24  Na kierunkach: 1/ edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne I i II stopnia), 2/ pedagogika 

wczesnoszkolna (studia niestacjonarne I stopnia), 3/ wychowanie fizyczne (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia),  
4/ filozofia i etyka (studia podyplomowe oraz 5/ matematyka (studia podyplomowe). 

25  Na kierunkach: 1/ edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (pięciu studentów studiów stacjonarnych II stopnia),  
2/ wychowanie fizyczne (20 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia) oraz 3/ filozofia i etyka (pięciu 
studentów studiów podyplomowych). 
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Praktyki realizowane na badanych pięciu kierunkach odbywały się zgodnie  
z rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia w szkołach lub placówkach 
realizujących kształcenie na danym etapie edukacyjnym w zakresie treści 
kształcenia praktyk i wymiaru godzin26, co stwierdzono na podstawie analizy 
badanych dokumentacji grup zajęciowych oraz dokumentacji praktykantów27. 

 (dowód: akta kontroli str. 395-457, 518-543)  

Sposób dokumentowania przebiegu praktyki został określony każdorazowo  
w programach praktyk. Na podstawie badanej próby stwierdzono, że w czasie 
praktyki student dokumentował jej przebieg w postaci dziennika praktyk. Zawartość 
dokumentacji była zróżnicowana w zależności od kierunku studiów i rodzaju 
praktyki.  

(dowód: akta kontroli str. 395-413, 458-463)  

Studentom zapewniono możliwość omówienia praktyk w trakcie zajęć na uczelni. 
Praktyki, według wyjaśnień Prodziekana Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia 
i Turystyki, Prodziekana Wydziału Edukacji Muzycznej oraz kierownika Studiów 
Podyplomowych Filozofii i Etyki, stanowią część kształcenia i odbywają się 
równolegle z przedmiotem, w związku z czym studenci mają bezpośredni dostęp do 
opiekuna. Prowadzący dydaktykę przedmiotową jest zarazem opiekunem praktyk. 

(dowód: akta kontroli str. 414-423, 431) 

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii – jak wyjaśnił Dyrektor Instytutu Pedagogiki – 
przed rozpoczęciem praktyki ciągłej organizowane są zebrania ze studentami, 
podczas których otrzymują oni dokumentację, omawiane są programy praktyki 
i wyjaśniane wątpliwości, a także warunki odbywania praktyki i zaliczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 424-430)   

Instytut Pedagogiki – wg wyjaśnień Dyrektor Instytutu – w celu zapewnienia 
właściwego przygotowania studentów do zawodu nauczycielskiego współpracował 
z przedszkolami i szkołami podstawowymi zlokalizowanymi na terenie miasta 
Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Raz lub dwa razy w roku 
akademickim organizowane były spotkania przedstawicieli Instytutu Pedagogiki  
z dyrektorami i nauczycielami przedszkoli i szkół podstawowych, na których 
omawiano problemy związane z dostosowaniem kształcenia studentów do potrzeb 
rynku pracy. Interesariusze przedstawiali swoje opinie i uwagi związane 
z organizacją i przebiegiem praktyk pedagogicznych. Zakład Pedagogiki 
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej organizował ponadto seminaria naukowo-
metodyczne, w których brali udział studenci, nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli 
i szkół podstawowych.  

(dowód: akta kontroli str. 395-431, 544-545) 

Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktyką sprawował kierunkowy opiekun 
praktyk. Ze szkołami/placówkami zawierane były „Porozumienia o przeprowadzeniu 

                                                      
26  Dla Modułu 2 Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym – 30 godzin; dla Modułu 3 Przygotowanie 

w zakresie dydaktycznym – 120 godzin; dla Modułu 4 Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia 
zajęć – 60 godzin. 

27  Na kierunku Podyplomowe studium filozofii i etyki praktyka pedagogiczna (III i IV etap edukacyjny) – wg Programu praktyki - 
realizowana była w wymiarze 60 godzin. Słuchacze odbywali praktykę w wybranych szkołach właściwych dla etapów 
edukacji oraz w ramach zajęć z dydaktyki i etyki prowadzonych na Uczelni pod kierunkiem nauczyciela-instruktora. Na 
podstawie badanej próby stwierdzono, że słuchacze otrzymywali od Kierownika Studiów Podyplomowych zgodę o zaliczenie 
części praktyki (30 godzin) bez obowiązku jej odbycia ze względu na to, że byli długoletnimi, praktykującymi nauczycielami 
i w swojej pracy zawodowej na co dzień realizowali aktywności, z których dokumentowania zostali zwolnieni. Dotyczyło to 
pozostałych czynności ujętych w szczegółowym programie (np. rada pedagogiczna, zebranie z rodzicami, zapoznanie się 
z pracą dyrektora, pedagoga, biblioteki, świetlicy, koła zainteresowań, konkursy itd.) i było to zgodne z Regulaminem 
praktyk. 
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praktyk studenckich” określające zobowiązania stron. Szkoły/placówki 
zobowiązywały się m.in. do: wyznaczenia opiekuna praktyk, zapewnienia 
odpowiednich miejsc pracy zgodnie z założeniami programów praktyk, dopilnowania 
właściwego wykonywania przez studentów zadań określonych w programie praktyk, 
umożliwienia kierunkowym opiekunom praktyk z ramienia Uczelni sprawowania 
nadzoru i kontroli nad praktykami studenckimi. Uczelnia zobowiązywała się do 
opracowania szczegółowych programów praktyk i zapoznania z nimi studentów oraz 
do nadzoru dydaktycznego i organizacyjnego nad przebiegiem praktyk. Kontrola nie 
wykazała odstępstw od zawartych w nich zobowiązań.  

Kierunkowi opiekunowie praktyk na badanych kierunkach kontrolowali przebieg 
praktyk, w tym przeprowadzali hospitacje praktykantów (obserwacje zajęć), co było 
dokumentowane w ich sprawozdaniach i potwierdzane przez placówki na drukach 
tzw. delegacji. 

Hospitacji praktykantów nie przeprowadzano na kierunku Filozofia i etyka (studia 
podyplomowe), gdyż – jak podał Kierownik Studiów Podyplomowych – wszyscy 
słuchacze byli długoletnimi, praktykującymi nauczycielami, opinie o słuchaczach 
świadczyły o dobrym przebiegu praktyki w szkole, a słuchacze nie zgłaszali żadnych 
wątpliwości co do przebiegu praktyk.  

(dowód: akta kontroli str. 395-431, 544-545) 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia28 obowiązujący w Uczelni 
przewidywał elementy ewaluacyjne, dające możliwości oceniania przez studentów 
poszczególnych modułów zajęć, w tym modułów dedykowanych różnym rodzajom 
praktyk, wprowadzanych przez jednostki do systemu USOS29. Studenci w ramach 
Systemu Jakości Kształcenia oceniali wartość praktyk (w skali 1-5) poprzez 
wypełnianie anonimowej ankiety ewaluacyjnej. Nie opracowano jednak końcowego 
dokumentu z wyników tych badań. 

Na temat wartości praktyki uprawniającej do wykonywania zawodu nauczyciela 
wypowiadali się studenci kierunku Pedagogika wczesnoszkolna, wypełniając 
anonimową ankietę opracowaną przez pracowników Zakładu Pedagogiki 
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Pytania dotyczyły m.in. przebiegu praktyki 
pedagogicznej, efektów (nauczania, weryfikacji wiedzy teoretycznej), oceny roli 
opiekuna praktyk z ramienia placówki, a także oczekiwań studenta wobec praktyki.  

(dowód: akta kontroli str. 389-391, 999-1008, 1642-1643) 

Po zakończeniu praktyki studenci dwóch badanych kierunków (Wychowanie 
fizyczne i Studiów Podyplomowych Filozofii i Etyki) sporządzali i załączali do 
dokumentacji sprawozdania z przebiegu praktyki. Wszyscy studenci badanej próby 
pozytywnie ocenili warunki odbywania praktyki, współpracę z opiekunem z ramienia 
placówki oraz uznali, że z praktyki wynieśli nowe doświadczenia i umiejętności. 

(dowód: akta kontroli str. 546-562)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Uczelnia określiła w sposób czytelny zasady organizacji praktyk pedagogicznych, 
uwzględniając postanowienia określone w standardach kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Uczelnia udokumentowała 
swoje działania zgodnie z obowiązującym Regulaminem praktyk.  

                                                      
28 Dalej: „System Jakości Kształcenia” lub „WSZJK”. 
29 Uniwersytecki System Obsługi Studiów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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3. Zachowanie przez Uczelnię minimum kadrowego właściwego dla 
poziomu oraz kierunku studiów 

Minima kadrowe dla studiów I i II stopnia zostały określone odpowiednio w §§ 14 
i 15 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r. Dla 
studiów I stopnia minimum kadrowe stanowiło co najmniej trzech samodzielnych 
nauczycieli akademickich30 oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich 
posiadających stopień naukowy doktora, a dla studiów II stopnia – sześciu 
samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli 
akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

Dla kierunków objętych badaniem w tym zakresie31 Uczelnia zapewniła ww. minima. 
Dla „Wychowania Fizycznego”, zarówno na studiach I jak i II stopnia ujęto łącznie 13 
wykładowców, w tym jeden z tytułem profesora, pięciu doktorów habilitowanych oraz 
siedmiu ze stopniem naukowym doktora. Dla kierunku „Edukacja artystyczna  
w zakresie sztuki muzycznej”, zarówno na studiach I jak i II stopnia jako minimum 
kadrowe wyznaczono 20 wykładowców, w tym ośmiu profesorów, trzech doktorów 
habilitowanych oraz ośmiu ze stopniem naukowym doktora. Łącznie 12 
pracowników naukowych zostało przypisanych do minimum kadrowego na kierunku 
„Edukacja wczesnoszkolna”: pięciu doktorów habilitowanych oraz siedmiu ze 
stopniem naukowym doktora. Na kierunku Matematyka pracowników stanowiących 
minimum wyznaczono łącznie 19, w tym czterech z tytułem profesora, trzech 
doktorów habilitowanych oraz 12 ze stopniem naukowym doktora. 

(dowód: akta kontroli str. 109, 831-833)  

Spełnione zostały kryteria warunkujące zaliczenie nauczycieli akademickich do 
minimum kadrowego, określne w § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie warunków 
prowadzenia studiów z 2011 r. Wszyscy wykładowcy zaliczeni do minimum 
kadrowego byli zatrudnieni w uczelni na podstawie mianowania albo umowy 
o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru 
studiów. Spełniali również wymóg co do ilości prowadzonych zajęć dydaktycznych. 
Zachowano właściwe proporcje liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do 
minimum kadrowego do liczby studentów na kierunku studiów, określonych w § 17 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r. oraz § 17 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 
2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 
i poziomie kształcenia32.  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Uczelnia przestrzegała minimum kadrowego właściwego dla badanych kierunków  
i poziomów studiów uwzględniając kryteria warunkujące zaliczenie nauczycieli 
akademickich do minimum kadrowego, a także zachowała proporcję liczby 
nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów 
na kierunku studiów. 

                                                      
30  Samodzielny nauczyciel akademicki – nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego - zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r. 
31  Trzy kierunki na I stopniu studiów (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Pedagogika wczesnoszkolna, 

Wychowanie Fizyczne), dwa kierunki na II stopniu studiów (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Wychowanie 
Fizyczne) oraz studia podyplomowe Matematyki. 

32  Dz. U. z 2014 r. poz. 1370, dalej; „rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2014 r.”. 

Opis stanu 
faktycznego  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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4. Działania służące doskonaleniu programu kształcenia dla 
kierunku studiów właściwego dla przedmiotu 

4.1. Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe 

W latach akademickich od 2012/2013 do 2014/2015 na trzech kierunkach studiów 
ze specjalnościami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela 
podstawę przyjęcia na studia stanowiły wyniki egzaminu maturalnego33. Wynik od 
30 do 49 % punktów uzyskało: 

- trzech z 12 studentów przyjętych w roku akademickim 2012/2013 na studia 
stacjonarne na kierunek filologia polska - z przedmiotu kierunkowego język polski; 
jeden z 12 studentów - z przedmiotu kierunkowego historia; 

- jeden z 13 studentów przyjętych w roku akademickim 2012/2013 na studia 
stacjonarne na kierunek historia - z przedmiotu kierunkowego historia; 

- sześciu z 54 studentów przyjętych w roku akademickim: 2012/2013 na studia 
stacjonarne na kierunek matematyka, oraz dwóch z siedmiu studentów przyjętych 
na studnia niestacjonarne na ten kierunek; w roku akademickim 2013/2014 było to 
odpowiednio: trzech na 26 i dwóch na siedmiu studentów, a w roku 2014/2015 - 
dwóch na ośmiu – na studiach niestacjonarnych34. 

 (dowód: akta kontroli str. 95) 

W ofercie UKW nie było studiów II stopnia przygotowujących do nauczania 
kolejnego przedmiotu. Możliwości takie były oferowane na studiach podyplomowych 
matematyki, filozofii i etyki oraz wczesnej edukacji. 

Studia podyplomowe matematyki były przeznaczone dla czynnych nauczycieli  
i absolwentów studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela 
(posiadających już prawo do nauczania jednego przedmiotu), którzy zamierzali 
uzyskać przygotowanie do nauczania innego przedmiotu. Kandydat ubiegający się  
o przyjęcie na studia podyplomowe składał: podanie, kwestionariusz osobowy, odpis 
dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich oraz zaświadczenie  
o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym (prawie do nauczania pierwszego 
przedmiotu). O przyjęciu na studia decydowała kolejność zgłoszeń. 

Studia podyplomowe z filozofii przygotowywały słuchaczy do nauczania filozofii  
i etyki w zreformowanym programie edukacji ponadpodstawowej (w gimnazjach oraz 
szkołach ponadgimnazjalnych). Warunkiem ubiegania się na ten rodzaj studiów było 
posiadanie dyplomu studiów magisterskich lub licencjackich. 

Studia podyplomowe wczesnej edukacji (I etap kształcenia) były przeznaczone dla 
czynnych nauczycieli klas I-III i nauczycieli przedszkolnych, absolwentów studiów  
I i II stopnia po kierunkach pedagogicznych w zakresie innych specjalności niż 
pedagogika wczesnoszkolna lub pedagogika przedszkolna, chcących zdobyć 
kwalifikacje pedagogiczne. Uzyskane kwalifikacje umożliwiały słuchaczom nabycie 
uprawnień do nauczania w klasach I-III i w przedszkolu. Kandydat ubiegający się 
o przyjęcie na studia podyplomowe składał podanie, kwestionariusz osobowy, odpis 
dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

(dowód: akta kontroli str. 999-1017)  

                                                      
33  Zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy PoSzW. 
34  Na kierunkach wybranych do badania: Edukacja artystyczna w zakresie szkoły muzycznej oraz Wychowanie fizyczne – 

obowiązywały egzaminy praktyczne, a na kierunkach Pedagogika wczesnoszkolna oraz Edukacja artystyczna w zakresie 
szkoły muzycznej – nie było wskazanego przedmiotu kierunkowego. 
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4.2.  Efekty wdrożenia Systemu Jakości Kształcenia 

System Jakości Kształcenia powstał na mocy Uchwały Senatu UKW z dnia 
30 marca 2010 r. WSZJK obejmował: organizację kształcenia, programy 
kształcenia, nauczanie, ocenianie oraz środowisko kształcenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 915-998)   

System Jakości Kształcenia, odnoszący się do procesu kształcenia na badanych 
kierunkach studiów, uwzględniał35 sposób weryfikowania efektów kształcenia oraz 
ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia.  

Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni sporządzały i przedkładały 
Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia sprawozdania z działań na 
rzecz zapewnienia jakości kształcenia za dany rok akademicki, zawierające m.in. 
wnioski z okresowej samooceny oraz raporty z procesu ankietyzacji. Na ich 
podstawie Biuro ds. Jakości Kształcenia sporządzało i przedkładało Prorektorowi 
wnioski dotyczące działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia sformułowane 
przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia.  

(dowód: akta kontroli str. 1018-1153)  

Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia sporządzał ocenę 
funkcjonowania Systemu, po jej  zaopiniowaniu przez Senat Uczelni. Ocena 
zawierała m.in. rekomendacje Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 
i Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia. W 2014 r. jednostkom 
organizacyjnym prowadzącym kierunki studiów rekomendowano m.in.: 
[1] udoskonalenie w strukturze WSZJK funkcjonowania Rad Interesariuszy 
(wewnętrznych i zewnętrznych), określając ich składy, zakresy kompetencji 
i realnych działań; [2] zadbanie o prawidłowe opisy kierunków kształcenia przy 
opracowywaniu przedmiotowych sylabusów, które w odniesieniu do pojedynczego 
modułu (przedmiotu) nie mogą być kopią kierunkowego efektu kształcenia. 
W 2015 r. rekomendowano m.in.: [1] przeprowadzenie analizy ofert rekrutacyjnych 
w poszczególnych jednostkach, w tym analizy programów kształcenia, w związku 
z zadaniami opisywanymi w Strategii Rozwoju UKW na lata 2016-2020; [2] działania 
na rzecz przeprofilowania programów studiów w przypadku tych jednostek 
i kierunków, które nie spełniają wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 
[3] przeanalizowanie możliwych wariantów organizacji praktyk zawodowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1154-1238)    

System Jakości Kształcenia uwzględniał sposób wykorzystania wniosków z ocen 
nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów. Proces ewaluacji 
wprowadzono na UKW w 2007 r.36 W badanym okresie sporządzono dwa rodzaje 
raportów z badań ankietowych. W roku akademickim 2012/2013 ocenie (w skali od 1 
– najniższa, do 5 – najwyższa) podlegały: liczebność grup konwersatoryjnych 
(średnia ocena: 4,3), obsługa studentów przez dziekanat (3,9), tygodniowy plan 
zajęć (3,5), warunki odbywania zajęć (4,1), wyposażenie sal w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne (3,5) oraz dostępność zbiorów bibliotecznych (3,6). 

(dowód: akta kontroli str. 1271-1276) 

Przedmiotem badania przeprowadzonego w roku akademickim 2013/2014 była 
ocena jakości kształcenia w aspekcie oceny pracy dydaktycznej nauczycieli 

                                                      
35  § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r. i rozporządzenia w sprawie warunków 

prowadzenia studiów z 2014 r. 
36  Zarządzenie Nr 55 Rektora UKW z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie opracowania i wykorzystania ankiet ewaluacyjnych na 

poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w UKW oraz zarządzenie 
Nr 90/2012/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji jakości kształcenia. 
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akademickich prowadzących moduły kształcenia. Kwestionariusz zawierał 10 
stwierdzeń, z których każde stanowiło osobne kryterium oceny zajęć (w skali od 1 – 
najniższa, do 5 - najwyższa). Zebrane dane pokazały, że w stosunku do 
poprzednich edycji badania (począwszy od roku 2008/2009) ogólna ocena 
kształcenia na UKW nie uległa istotnej zmianie i w każdym roku studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych, na każdym wydziale i kierunku studiów wynosiła 
średnio powyżej 4 (od 4,19 do 4,80 na studiach stacjonarnych i od 4,02 do 4,97 na 
niestacjonarnych). Uznano, że poziom prowadzenia poszczególnych modułów 
kształcenia był zadowalający. 

(dowód: akta kontroli str. 1277-1293) 

System Jakości Kształcenia uwzględniał również wnioski z analizy wyników 
monitoringu karier zawodowych absolwentów. Działania związane 
z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów podjęto w 2011 r. 
(przygotowano kwestionariusz ankiety). Zgodnie z zarządzeniem Nr 57/2012/2013 
Rektora z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty 
obiegowej studenta/doktoranta, w którym zawarto procedurę monitorowania karier 
zawodowych absolwentów UKW, w roku akademickim 2012/2013 uzyskano zgody 
1635 absolwentów (51,1% kończących studia w 2013 r.) na monitorowanie karier 
zawodowych, w roku akademickim 2013/2014 – 1554 absolwentów (54,6%), 
a w roku akademickim 2014/2015 – 1374 absolwentów (49,3%). 

(dowód: akta kontroli str. 1154-1205)  

W 2014 (pilotażowo) i 2015 r. (I badanie właściwe) zostały przeprowadzone badania 
karier zawodowych absolwentów, którzy ukończyli studia w 2013 i 2014 r. W grudniu 
2015 r. raporty dla studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich zostały 
przekazane Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 999-1017)  

4.3.  Ocena sprawności kształcenia 

Sprawność kształcenia na kierunkach studiów, na których prowadzono specjalności 
nauczycielskie, przedstawiała się następująco: 

a/ mierzona wskaźnikiem liczby osób skreślonych z listy studentów w stosunku do 
liczby osób rozpoczynających studia w cyklu kształcenia kończącym się w niżej 
wymienionych latach akademickich (stan na 30 listopada): 

-  2012/2013 – studia stacjonarne: 26,66%, w tym I stopnia 24,86%, II stopnia 
32,69%; studia niestacjonarne: 43,96%, w tym I stopnia 49,60%, II stopnia 
16,00%; 

-  2013/2014 – studia stacjonarne: 34,40%, w tym I stopnia 34,19%, II stopnia 
35,42%; studia niestacjonarne: 36,84%, w tym I stopnia 45,70%, II stopnia 2,56%; 

-  2014/2015 – studia stacjonarne: 31,37%, w tym I stopnia 40,77%, II stopnia 
14,86%; studia niestacjonarne: 57,41%, w tym I stopnia 71,64%, II stopnia 
34,15%; 

(dowód: akta kontroli str. 1294) 

b/ mierzona wskaźnikiem obrony prac dyplomowych i magisterskich w terminie do 
30 listopada roku, w którym kończą się studia (odsetek osób, które obroniły prace  
w cyklu kształcenia kończącym się w niżej wymienionych latach akademickich  
w stosunku do liczby osób na III roku I stopnia lub II roku II stopnia): 

-  2012/2013 – studia stacjonarne: 86,31%, w tym I stopnia 90,97%, II stopnia 
72,41%; studia niestacjonarne: 64,48%, w tym I stopnia 63,78%, II stopnia 
66,67%; 
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-  2013/2014 – studia stacjonarne: 84,28%, w tym I stopnia 84,15%, II stopnia 
84,93%; studia niestacjonarne: 63,16%, w tym I stopnia 56,94%, II stopnia 
82,61%; 

-  2014/2015 – studia stacjonarne: 80,92%, w tym I stopnia 78,57%, II stopnia 
84,00%; studia niestacjonarne: 45,54%, w tym I stopnia 33,93%, II stopnia 
60,00%. 

(dowód: akta kontroli str. 1295) 

Kwestie selekcji studentów oraz zdawalności prac dyplomowych/magisterskich nie 
były przedmiotem analiz w ramach WSZJK, prezentowanych w sprawozdaniach 
podstawowych jednostek organizacyjnych z działań na rzecz zapewnienia jakości 
kształcenia. Według wyjaśnień Prodziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
największy procent studentów, którzy nie zaliczają danego semestru lub roku, to 
osoby, które nie podejmują studiów lub rezygnują z nich w trakcie trwania roku 
akademickiego, a niewielki odsetek studiujących kierowany jest na powtarzanie 
semestru lub roku, co jest objęte ścisłą kontrolą prodziekanów ds. dydaktycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 1296)    

4.4.  Nadzór nad działalnością Uczelni 

W roku akademickim 2012/2013 Polska Komisja Akredytacyjna37 przeprowadziła  
w Uczelni dwie wizytacje programowe na kierunkach Informatyka i Biotechnologia. 
Obejmowały one również ocenę WSZJK. W obu przypadkach stopień spełnienia 
kryterium wewnętrznego systemu zapewnienia jakości został oceniony „w pełni”38. 

(dowód: akta kontroli str. 1154-1174)   

W latach 2014-2015 PKA dokonała w UKW oceny jakości kształcenia (oceny 
programowej) oraz oceny WSZJK dla sześciu kierunków studiów pierwszego  
i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, o profilu ogólnoakademickim, 
tj.: filologia polska (23-24 października 2014 r.), administracja (23-24 lutego 2015 r.), 
edukacja techniczno-informatyczna (27-28 marca 2015 r.), wychowanie fizyczne 
(12-13 czerwca 2015 r.), fizyka (9-10 listopada 2015 r.)39 i matematyka (23-24 
listopada 2015 r.). PKA w raportach z oceny jakości kształcenia w czterech 
przypadkach odniosła się do kwestii związanych z przygotowaniem do zawodu 
nauczyciela (w raporcie dotyczącym filologii polskiej, edukacji techniczno-
informatycznej, wychowania fizycznego i matematyki), wydając oceny pozytywne, 
a WSZJK został oceniony „w pełni”. 
W wyniku wizytacji dwóch kierunków objętych niniejszą kontrolą, tj. wychowanie 
fizyczne i matematyka, PKA uznała, że stosowane metody sprawdzania i oceniania 
efektów kształcenia były adekwatne do zakładanych efektów kształcenia, 
wspomagały studentów w procesie uczenia się i umożliwiały skuteczne sprawdzenie 
i ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów kształcenia. System 
sprawdzania i oceniania efektów kształcenia był przejrzysty, zapewniał rzetelność, 
wiarygodność i porównywalność wyników sprawdzania i oceniania, oraz umożliwiał 
ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 1239-1270, 1297-1461) 

W badanym okresie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach nadzoru nad 
działalnością Uczelni, występował do Rektora UKW w sprawach związanych  
z organizacją studiów. Pismem z 3 listopada 2015 r. Ministerstwo przekazało uwagi 
do obowiązującego od 1 października 2015 r. Regulaminu Studiów UKW. Uwagi 

                                                      
37 Dalej: „PKA”. 
38 Skala stopnia spełnienia kryterium obejmowała oceny: wyróżniające, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie. 
39 Do czasu zakończenia kontroli NIK, tj. do dnia 29 kwietnia 2016 r. PKA nie przedstawiła oceny. 
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dotyczyły zapisów na temat: [1] opłat za świadczone usługi edukacyjne; 
[2] ponownego podjęcia studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego; 
[3] dokumentacji dotyczącej dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1462)  

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Senat wprowadził zmiany w Regulaminie Studiów40, 
m.in. uwzględniające uwagi Ministerstwa. 

(dowód: akta kontroli str. 1644-1645) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Uczelnia podejmowała działania na rzecz doskonalenia programów kształcenia dla 
kierunku studiów właściwego dla przedmiotu w ramach wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.  

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli41 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Bydgoszczy. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, 
nie oczekuje przedstawienia informacji, o której mowa w art. 62 ustawy o NIK.  

 

Bydgoszcz, dnia  24 czerwca 2016 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Sławomir Kierat 

doradca ekonomiczny 
 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

Artur Gackowski 
główny specjalista k.p. 
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Podpis  

 

 

 

                                                      
40 Uchwała Nr 59/2015/2016. 
41 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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