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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/111 Zapewnienie kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju 
województwa podkarpackiego. 

 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Monika Tyszka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 91515 z dnia 16 września 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów (w dalszej treści 
Uniwersytet, lub URz). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Rektor Uniwersytetu Profesor dr hab. Aleksander Bobko (w dalszej treści Rektor). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w okresie objętym kontrolą2 Uniwersytet  

podjął działania w zakresie rozpoznania potrzeb rynku pracy oraz zapewnienia kadr 

z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju województwa podkarpackiego. 

Działania te wychodziły naprzeciw założeniom określonym w Strategii Rozwoju 

Województwa Podkarpackiego3. 

Uniwersytet współpracował z interesariuszami zewnętrznymi, zarówno w zakresie 

opiniowania programów kształcenia, jak też ich bieżącej współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi Uniwersytetu. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową 
2 Lata akademickie 2012/2013 oraz 2013/2014 a w zakresie planów i założeń także rok 2014/2015, z uwzględnieniem działań 
i zdarzeń wcześniejszych i późniejszych, o ile miały wpływ na realizację zadań w objętych kontrolą latach lub wówczas 
wystąpiły ich skutki.  
3 Obowiązująca wg stanu na 1.01.2012 r. Strategia Województwa na lata 2007-2020, (przyjęta przez Sejmik Województwa 
uchwałą nr L/932/10 z dnia 23.08.2010 r.), oraz Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 stanowiąca Załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26.08.2013 r. 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia fakt, że Uniwersytet prowadził 

kształcenie zgodnie z założeniami swoich dokumentów programowych, które 

wpisywały się w ramy obydwu obowiązujących w okresie kontroli wersji strategii 

Województwa Podkarpackiego. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli szczególnego 

podkreślenia wymaga fakt uzyskania przez Uniwersytet zgody na utworzenie  

w ramach Wydziału Medycznego kierunku lekarskiego. Stanowiło to bezpośrednią 

realizację strategii województwa w zakresie zwiększenia dostępu do wysoko 

wykwalifikowanej kadry medycznej i naukowej. 

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega realizowanie przez Uniwersytet inwestycji 

edukacyjnych, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia, jak również fakt  

osiągnięcia założonych efektów w zrealizowanych inwestycjach dofinansowanych ze 

środków unijnych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena rozpoznawania potrzeb rynku pracy przez Uniwersytet  

w związku z założeniami rozwoju województwa. 

 

1.1. Zgodnie ze Statutem4, podstawowymi jednostkami organizacyjnymi URz są 

wydziały oraz instytuty pozawydziałowe. 

Organami kolegialnymi Uniwersytetu są Senat, rady wydziałów, i rady instytutów 

pozawydziałowych. 

Organami jednoosobowymi są Rektor, dziekani, dyrektorzy instytutów 

pozawydziałowych. 

Do kompetencji Senatu należy m.in. uchwalanie strategii rozwoju opracowanej przez 

Rektora. 

Organem opiniodawczo-wspierającym Uniwersytet jest Konwent, którego działania 

powinny być ukierunkowane na udzielanie pomocy Uniwersytetowi w pozyskiwaniu 

środków finansowych, powiększaniu bazy materialnej URz oraz jego wzmacnianiu 

kadrowym. 

W skład Konwentu kierowanego przez Rektora wchodzą zaproszeni przez Senat: 

• byli Rektorzy URz, 

                                                      
4 Załącznik do Uchwały nr 218/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 31 października 2013 r. w sprawie zmian  
w Statucie URz. 
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• przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, 

• parlamentarzyści, 

• przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, kulturalnych oraz 

twórczych, 

• przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji finansowych, 

• emerytowani profesorowie URz. 

(dowód: akta kontroli str.4-19) 

 

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Strategia Rozwoju Uniwersytetu 

Rzeszowskiego z dnia 26 lutego 2009 r.5 (w dalszej treści Strategia z 2009 r.) oraz 

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020 z dnia 23 maja 

2013 r. 6 (w dalszej treści Strategia z 2013 r.). 

 

W Strategii z 2009 r. jako jedne z głównych założeń zdefiniowano następujące cele: 

• absolwenci właściwie przygotowani do podejmowania konkurencji na rynku 

pracy, 

• wysoka mobilność kadry naukowej i studentów, aktywnie wchodzących  

w europejską oraz światową przestrzeń edukacyjną i badawczą, silne 

powiązana z gospodarką; 

• uczelnia powinna stać się kuźnią kadry specjalistycznej, ośrodkiem transferu 

nowoczesnej technologii oraz współinicjatorem tworzenia ośrodków 

gospodarczych (centrów, parków i klastrów). 

W Strategii z 2009 r. jednym z celów programowych było przygotowywanie 

programów studiów i prowadzenie kształcenia uwzględniającego potrzeby 

gospodarki oraz sfery życia publicznego przy równoczesnym wspomaganiu rozwoju 

gospodarki regionalnej.  

(dowód: akta kontroli str.114-131) 

 

W Strategii z 2013 r. główne założenia i cele zostały określone podobnie jak  

w Strategii z 2009 r. Jako cele strategiczne Uniwersytet zdefiniował m.in.: 

• wysoki poziom kształcenia zgodny z ogólnoakademickim profilem, 

dostosowanym do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, 

                                                      
5 Strategia przyjęta Uchwałą nr 46/02/2009 z 26 lutego 2009 r. Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Strategii 
Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego 

6 Strategia przyjęta Uchwałą nr 123/05/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 23 maja 2013 r. w sprawie Strategii 
Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020 
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• profesjonalne i efektywne relacje z otoczeniem zewnętrznym. 

W celu realizacji celów strategicznych opracowane zostały cele operacyjne takie jak: 

• dostosowanie ofert dydaktycznej i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy 

i gospodarki opartej na wiedzy, 

• kreowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw studentów, 

• intensyfikacja współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 132-146) 

 

Według stanu na 2 października 2014 r. większość jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu posiadała strategię, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Psw)7. Przedmiotowej strategii nie 

posiadały dwa wydziały, tj. Filologiczny i Muzyki. 

(dowód: akta kontroli str.154-284) 

 

W sprawie nieuchwalenia przez niektóre jednostki organizacyjne URz swoich 

strategii Rektor wyjaśnił, że: w dniu 23 maja 2013 r. została zatwierdzona Uchwałą 

Senatu nr 123/05/2013 strategia Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 

2013-2020. Strategie poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni powinny 

być spójne ze strategią Uniwersytetu Rzeszowskiego, dlatego nie były wcześniej 

opracowane. 

(dowód: akta kontroli str.287-290) 

 

W strategii większości jednostek organizacyjnych określone zostały cele zgodne  

z celami zdefiniowanymi w Strategii URz, tj.: 

• systematyczna analiza rynku pracy na określone kwalifikacje absolwentów 

wydziału, 

• poszerzanie oferty dydaktycznej poprzez tworzenie nowych kierunków 

studiów, specjalności, studiów podyplomowych dostosowanych do potrzeb 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, 

• podnoszenie jakości kształcenia poprzez doskonalenie programów studiów  

w oparciu o opinie pozyskiwane od interesariuszy zewnętrznych  

i wewnętrznych oraz prowadzenia kształcenia zgodnie w wymogami 

Krajowych Ram Kwalifikacji (Wydział Biologiczno – Rolniczy), 

(dowód: akta kontroli str.157-159d) 

                                                      
7 Dz. U. z 2012 r. Nr. 572 ze zm. 
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• profesjonalne i efektywne relacje z otoczeniem, 

• wysoki poziom kształcenia zgodny z akademickim profilem, dostosowanym 

do potrzeb i oczekiwań rynku pracy (Wydział Sztuki), 

(dowód: akta kontroli str. 168-173) 

• kształcenie studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy i aktualnym stanem 

nauk matematycznych, fizycznych, informatycznych, technicznych oraz ich 

zastosowań, 

• systemowe i profesjonalne budowanie relacji ze społeczno- gospodarczym 

środowiskiem regionu (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), 

(dowód: akta kontroli str.174-179) 

• rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniających się potrzeb rynku 

pracy, 

• rozwinięte partnerskie relacje z otoczeniem zewnętrznym/interesariuszami 

zewnętrznymi (Wydział Ekonomii), 

(dowód: akta kontroli str.185-202) 

 

• optymalizacja ogólnoakademickiego i praktycznego profilu kształcenia 

studentów w oparciu o współczesną myśl edukacyjną i dynamicznie 

zmieniającą się rzeczywistość społeczną, 

• dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb i oczekiwań rynku pracy 

(Wydział Pedagogiczny), 

(dowód: akta kontroli str.211-219) 

 

• wysoka jakość kształcenia i absolwenci właściwie przygotowani do 

podejmowania konkurencji na rynku pracy (Wydział Prawa i Administracji), 

(dowód: akta kontroli str. 222-232) 

• wysoki poziom kształcenia zgodny z ogólnoakademickim profilem, 

dostosowanym do potrzeb i oczekiwań rynku pracy, 

• dostosowanie oferty dydaktycznej i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy 

i gospodarki opartej na wiedzy, 

• pogłębianie współpracy z otoczeniem zewnętrznym na rzecz realizacji prac 

naukowo- badawczych (Wydział Wychowania Fizycznego), 

(dowód: akta kontroli str.234-240) 
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• dokonanie modyfikacji programów (utworzenie nowych specjalności na 

kierunkach I oraz II stopnia) zgodnie z regionalnym zapotrzebowaniem rynku 

pracy na skutek prowadzenia ankietyzacji wśród pracodawców oraz 

organizowania spotkań środowiska pracodawców (Pozawydziałowy 

Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych  

w Weryni). 

(dowód: akta kontroli str.269-275) 

 

Strategia Wydziału Medycznego nie definiuje celów wydziału w sposób formalny 

odwołujący się do Strategii URz, jednak jej treść merytorycznie odpowiada celom 

zdefiniowanym w tym dokumencie. 

(dowód: akta kontroli str.203-204) 

 

W Strategii Wydziału Socjologiczno–Historycznego nie zdefiniowano celów 

formalnie i merytorycznie odpowiadających celom określonym w Strategii 

Uniwersytetu, a dotyczących dostosowania oferty dydaktycznej do zapotrzebowania 

rynku pracy czy też w zakresie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

(dowód: akta kontroli str. 160-163) 

 

W trakcie kontroli 5 wydziałów zaktualizowało bądź uchwaliło swoje strategie, tj.: 

• Wydział Socjologiczno – Historyczny strategia rozwoju na lata 2014-2016, 

• Wydział Filologiczny strategia rozwoju na lata 2014-2018, 

• Wydział Muzyki strategia rozwoju na lata 2014-2020, 

• Ekonomii strategia rozwoju na lata 2014-2020, 

• Wydział Medyczny strategia rozwoju na lata 2013-2016. 

Zaktualizowane strategie merytorycznie są zgodne z założeniami określonymi  

w strategii Uniwersytetu, pomimo iż różnią się przyjętymi okresami ich 

obowiązywania. 

(dowód: akta kontroli str. 1078-1110,129 1-1297) 

 

1.2. W okresie objętym kontrolą utworzono i uruchomiono lub zaplanowano do 

uruchomienia 14 nowych kierunków studiów to jest: 

• Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia, Architektura krajobrazu 

II stopnia (Wydział Biologiczno- Rolniczy); 

• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia (Wydział Filologiczny), 
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• Administracja II  stopnia (Wydział Prawa i Administracji); 

• Muzeologia I i II stopnia (Wydział Socjologiczno – Historyczny);  

• Nauki o rodzinie II stopnia (Wydział Pedagogiczny); 

• Lekarski – jednolite magisterskie, Zdrowie publiczne II stopnia, 

Elektroradiologia I stopnia (Wydział Medyczny), 

• Inżynieria Materiałowa II stopnia, Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia 

Mechatronika II stopnia, Informatyka i ekonometria I stopnia (Wydział 

Matematyczno – Przyrodniczy). 

(dowód: akta kontroli str. 1117-1142) 

 

Utworzenie nowych kierunków studiów przez Uniwersytet wychodziło naprzeciw 

informacjom płynącym z podkarpackiego rynku pracy i poprzedzone było zbieraniem 

informacji dotyczących potrzeb w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 719, 761-767, 779-781, 811, 881-886, 887, 941a) 

 

1.3. Według stanu na dzień 1 października 2014 r. w ramach URz utworzonych 

było 11 wydziałów, oraz Zamiejscowy Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii 

Stosowanej i Nauk Podstawowych w Weryni, na których łącznie studiowało 17 823 

studentów.  

W ramach 12 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu prowadzone było kształcenie 

na 45 kierunkach studiów o profilach: ogólnoakademickich (21 kierunków na 

poziomie studiów licencjackich, 9 kierunków na poziomie studiów inżynierskich,  

29 kierunków na poziomie studiów uzupełniających lub jednolitych magisterskich), 

praktycznym (8 kierunków na poziomie studiów licencjackich, 2 kierunki na poziomie 

studiów inżynierskich, 4 kierunki na poziomie studiów uzupełniających lub 

jednolitych magisterskich), praktyczno/ogólnoakademickim (1 kierunek na poziomie 

studiów licencjackich, 1 kierunek na poziomie studiów uzupełniających lub 

jednolitych magisterskich). 

Uniwersytet uzyskał zgodę MNiSW na prowadzenie kształcenia na 5 nowych 

kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim, oraz jednym kierunku o profilu 

praktycznym (kierunek lekarski – jednolite studia magisterskie). Kierunki te 

przewidywane są do uruchomienia od semestru letniego 2014/2015, a kierunek 

lekarski od roku akademickiego 2015/2016. 

(dowód: akta kontroli str. 1111-1116, 1151-1152) 
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Zgoda MNiSW dotyczy kierunków: 

• Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia w ramach Wydziału 

Biologiczno-Rolniczego, 

• Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia w ramach Wydziału 

Filologicznego, 

• Nauka o rodzinie II stopnia w ramach Wydziału Pedagogicznego, 

• Kierunek lekarski – jednolite magisterskie w ramach Wydziału Medycznego, 

• Mechatronika II stopnia W ramach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, 

• Informatyka i ekonometria I stopnia w ramach Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego. 

W zaktualizowanej w 2013 r. Strategii określono założenia dotyczące szkolnictwa 

wyższego oraz aktywizację regionalnego (lokalnego) rynku pracy, w tym kwestię 

dostosowania oferty edukacyjnej studiów wyższych do potrzeb regionu wskazując 

m.in. w kierunku: Wzmocnienie jakości kształcenia w ramach istniejących i nowych 

kierunków studiów – zakładano m.in. wzmocnienie przewagi konkurencyjnej regionu 

poprzez zwiększenie liczby samodzielnych pracowników naukowych, zwłaszcza 

w obszarze nauk wspierających potencjały rozwojowe regionu oraz uruchomienie 

nowych kierunków studiów (w tym studiów medycznych) wspierających specjalizację 

rozwojową regionu.  

Ścieżki kształcenia dostępne na uczelni szczególnie na Wydziale Medycznym oraz 

Matematyczno - Przyrodniczym wychodzą naprzeciw specjalizacjom województwa 

zapisanym w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, a także uwzględniają informacje 

wynikające z monitorowania losów zawodowych absolwentów. Kształcenie na 

kierunku lekarskim ma na celu pełne pokrycie zapotrzebowania na wyższy personel 

medyczny w Województwie Podkarpackim. 

(dowód: akta kontroli str. 1117, 1167) 

 

1.4. i 1.5. W Uniwersytecie funkcjonował Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości 

Kształcenia (w dalszej treści WSZJK)8, którego celem było podejmowanie wszelkich 

działań na rzecz stałego podnoszenia jakości kształcenia,  

z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jednostek organizacyjnych 

                                                      
8 Uchwała nr 212/09/2010 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia 
Wewnętrznego Systemu Jakości Kształceni oraz Uchwała nr 186/09/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 26 września 
2013 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
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Uniwersytetu oraz z poszanowaniem godności zatrudnionych pracowników  

i studentów. 

(dowód: akta kontroli str.147-153) 

 

We wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu zostały powołane 

wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia w trybie określonym w uchwale  

w sprawie funkcjonowania WSZJK. 

(dowód: akta kontroli str.301-302) 

 

W roku akademickim 2012/2013 liczba spotkań wydziałowych zespołów ds. jakości 

kształcenia mieściła się w skali od zero (Wydział Sztuki)  

do 12 (Wydział Pedagogiczny). 

W roku akademickim 2013/2014 liczba spotkań tych zespołów mieściła się w skali 

od 2 (Wydziały: Socjologiczno – Historyczny, Pedagogiczny, Wychowania 

Fizycznego i Filologiczny) do największej liczby spotkań, tj. 9 w przypadku Wydziału 

Medycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 1178) 

 

Monitoring efektów kształcenia na Uniwersytecie od roku akademickiego 2012/2013 

był realizowany m.in. poprzez opracowywanie przez poszczególne jednostki 

organizacyjne Formularza oceny własnej wydziału. 

(dowód: akta kontroli str.303-325,1001-1003) 

 

 

1.6. W okresie objętym kontrolą MNiSW nie przeprowadziło kontroli w zakresie 

zasadności kształcenia na poszczególnych kierunkach. 

(dowód: akta kontroli str. 291-300) 

 

1.7 do 1.8. W latach akademickich 2012/2013 Uniwersytet zrealizował 19 

inwestycji edukacyjnych, które procentowo dotyczyły następujących wydziałów: 

Medycznego (1), Matematyczno-Przyrodniczego (8), Biologiczno-Rolniczego (1), 

Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii (obecnie Pozawydziałowy Zamiejscowy 

Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych (1), Pedagogicznego (1), 

Socjologiczno- Historycznego (1) lub całego Uniwersytetu (6). 
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11 rozpoczętych inwestycji do dnia zakończenia kontroli było w trakcie realizacji.  

W przypadku 8 inwestycji założone cele zostały osiągnięte. 

(dowód: akta kontroli str. 1154-1177,1298) 

 

Na bazie projektów inwestycyjnych w Uniwersytecie rozpoczęto realizację 7 grantów 

badawczych, z czego 6 (85,71%) do dnia zakończenia kontroli było w trakcie 

realizacji. 

Granty te dotyczyły następujących wydziałów: Biologiczno- Rolniczego, 

Matematyczno-Przyrodniczego, Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu 

Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Socjologiczno-Historycznego. 

(dowód: akta kontroli str.1168-1174) 

 

Uniwersytet realizował 3 projekty inwestycyjne badawcze, projekty te realizowane 

były na wydziałach: Matematyczno-Przyrodniczym i Medycznym. Wszystkie projekty 

do dnia zakończenia kontroli były w realizacji. 

Realizowane przez Uniwersytet inwestycje dotyczyły podstawowych kierunków 

kształcenia prowadzonych przez uczelnię oraz wiązały się z potrzebami wskazanymi 

w strategii województwa. 

(dowód: akta kontroli str.1175-1177) 

 

1.9. Realizowane przez Uniwersytet inwestycje edukacyjne oraz badawcze 

związane są z prowadzonymi kierunkami kształcenia. 

Prorektor ds. Rozwoju wyjaśnił ponadto, że każda inwestycja edukacyjna podjęta 

przez uniwersytet została poprzedzona szczegółową analizą potrzeb rozwojowych 

Uczelni i Województwa Podkarpackiego. Analizy te zostały przeprowadzone na 

podstawie danych własnych uczelni dotyczących m.in. liczby studentów, liczby 

absolwentów, oraz zapotrzebowania na bazę dydaktyczną i badawczą. Analizy te 

uwzględniały również obecną i prognozowaną sytuację na rynku pracy popartą 

licznymi ogólnodostępnymi danymi statystycznymi dotyczącymi rozwoju 

gospodarczego, struktury wieku populacji i struktur zatrudnienia, raportami z analiz 

rynku pracy i prognozami kierunków rozwoju Województwa Podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli str.1213-1215) 
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1.10 Uniwersytet realizował 16 projektów związanych z zapewnieniem kadr  

z wyższym wykształceniem dla województwa podkarpackiego, dofinansowanych 

środkami unijnymi. Projekty te dotyczyły: 

• Zakładu Nauki o Człowieku, 

• Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Komputerowego, 

• Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska, 

• Kompleksu Naukowo – Dydaktycznego Mikroelektroniki i Nanotechnologii 

URz, 

• studentów kierunku Biotechnologia akceleratorem gospodarki opartej na 

wiedzy, 

• EDISON wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku fizyka techniczna, 

• TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie oferty 

kierunku Fizyka Techniczna, 

• Informatyka Twoją Szansą, Matematyka klucz do sukcesu, 

• NANO Nowoczesna Atrakcyjna Oferta Edukacyjna nowootwartego kierunku 

Inżynieria materiałowa na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym URz, 

• URz – nowoczesność i przyszłość regionu, 

• Budowa potencjału dydaktycznego URz na poziomie europejskim, 

• kompetencje studentów URz kluczem do sukcesu na rynku pracy, 

• Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, 

• Nauczyciel refleksyjny praktyk i profesjonalny artysta, 

• URz nowoczesna uczelnia. 

Do czasu zakończenia kontroli 7 projektów było jeszcze w trakcie realizacji. 

W przypadku projektów zakończonych cele i założenia związane z zakresem 

projektu zostały zrealizowane. 

(dowód: akta kontroli str.1193-1202) 

Przykładowy projekt URz – nowoczesność i przyszłość regionu realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (kompatybilny z projektem 

Kompleks Naukowo Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii 

Uniwersytet Rzeszowski realizowanym w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko) rozpoczął się w dniu 1 października 2010 r. i będzie 

realizowany do dnia 31 grudnia 2015 r. Wsparcie zaplanowane w ramach Projektu 

skierowane jest do studentów kierunku mechatronika, inżynieria materiałowa  

i socjologia oraz pracowników naukowo – dydaktycznych Uniwersytetu. 
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Celem projektu jest aby studenci (Beneficjenci Ostateczni) poszerzali swoja wiedzę 

teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu wybranego kierunku studiów, jak 

najlepiej dostosowując swoje wykształcenie do potrzeb rynku pracy, a kadra 

naukowa rozwijała swoje kompetencje dydaktyczne, co przyczyni się do 

podnoszenia poziomu kształcenia. 

Do dnia zakończenia kontroli z działań Projektu skorzystało 828 Beneficjentów 

Ostatecznych. 

Projekt składa się z 6 zadań: 

• Zarządzanie Projektem, 

• Organizacja i realizacja kierunku mechatronika, 

• Organizacja kierunku inżynieria materiałowa, 

• Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia 

• Szkolenie specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR, 

• Wymiana doświadczeń kadry UR. 

(dowód: akta kontroli str.1249-1290) 

 

1.11. Uniwersytet nie przeprowadzał własnych  badań podkarpackiego rynku 

pracy. Biuro Karier Uniwersytetu (w dalszej treści BK) wraz  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  (w dalszej treści WUP) organizowało 

panele eksperckie ds. regionalnego rynku pracy. Przeprowadzona Debata 

Ekspercka poświęcona był problematyce szkół zawodowych i wyższych  

w województwie podkarpackim. 

W okresie objętym kontrolą w ramach Debaty Eksperckiej dwukrotnie miało miejsce 

spotkanie członków Uczelnianego Zespołu, Przewodniczących Wydziałowych 

Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, przedstawicieli BK oraz WUP.  

Celem spotkań była dyskusja nad sposobem dostosowania oferty kształcenia 

Uniwersytetu do wymogów rynku pracy w kontekście wniosków z monitorowania  

losów zawodowych absolwentów oraz wyników badań przeprowadzonych przez 

Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy. 

(dowód: akta kontroli str.570-579) 

Jedną z tez postawioną przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy było 

stwierdzenie, że z uzyskiwanych przez WUP informacji wynika, że bardziej 

opłacalne jest dla firm pozyskiwanie specjalistów z zewnątrz, niż inwestowanie  

w rozwój własnej kadry. 

(dowód: akta kontroli str.570-573) 
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Uniwersytet przeprowadzał Badanie losów zawodowych absolwentów – pomiar 

początkowy. Przedmiotem badania był przebieg karier zawodowych absolwentów 

studiów I i II stopnia realizowanych na URz. Celem badania było uzyskanie 

informacji pozwalających dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do 

aktualnych potrzeb rynku pracy 

(dowód: akta kontroli str.332-569) 

 

Z Badań losów zawodowych absolwentów przeprowadzonych w roku 2013 odnośnie 

migracji absolwentów poza województwo  wynika, że 52,2% osób biorących udział  

w badaniu zadeklarowało poszukiwanie pracy na terenie województwa 

podkarpackiego, w roku 2014 takich osób było 49%. Największą popularnością 

wśród absolwentów cieszyły się województwa sąsiadujące z Podkarpaciem, a także 

województwo mazowieckie – ze względu na znaczenie bardziej rozwiniętą ofertę 

rynku pracy. Studenci/absolwenci dostrzegali także możliwość zatrudnienia poza 

granicami Polski – ponad 10 % planowało wyjazd za granicę w celu poszukiwania 

pracy.  

(dowód: akta kontroli str.472-473 i 542-543) 

 

Programy kształcenia poszczególnych kierunków studiów uwzględniały informacje 

wynikające z monitorowania losów zawodowych absolwentów oraz wyniki 

przeprowadzonej analizy zgodności zakładanych efektów z potrzebami rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 1298) 

 

Kierownik BK wyjaśniła, że badanie losów zawodowych absolwentów jest uważane 

za priorytet, w podwyższaniu jakości kształcenia oraz dostosowania oferty 

edukacyjnej do wymogów współczesnego pracy, dlatego też Uniwersytet pomimo 

zniesienia obowiązku będzie nadal prowadzić monitoring losów zawodowych swoich 

absolwentów. 

(dowód: akta kontroli str.1206) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Z dyspozycji art. 70 ust. 1 Psw wynika, że do kompetencji kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej uczelni należy w szczególności opracowanie strategii 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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rozwoju jednostki zgodnej ze strategią rozwoju uczelni. Dwa wydziały  

(Muzyki i Filologiczny) swoje strategie uchwaliły dopiero w toku kontroli NIK. 

 

Uniwersytet podjął działania w zakresie rozpoznania potrzeb rynku pracy  

i zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem niezbędnych dla rozwoju 

województwa podkarpackiego, które wychodziły naprzeciw  założeniom określonym 

w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego9. Ponadto, Najwyższa Izba 

Kontroli dostrzega fakt realizowania przez Uniwersytet inwestycji edukacyjnych, 

które mają na celu podniesienie jakości kształcenia, oraz osiągnięcia założonych 

efektów w zrealizowanych inwestycjach dofinansowanych ze środków unijnych.  

 

2. Ocena aktywności Uniwersytetu w zakresie współpracy  

z innymi podmiotami, w szczególności z samorządem województwa oraz 

przedsiębiorcami – pracodawcami (w tym poprzez wprowadzenie studiów 

praktycznych z udziałem podmiotów gospodarczych). 

 

2.1. do 2.4 Formy współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych  

z interesariuszami zewnętrznymi określone zostały w Formularzu oceny własnej 

wydziału., w którym jednostki zobowiązane były m.in. do odpowiedzi na temat 

opracowanych na wydziale procedur dotyczących współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi w zakresie ich udziału w procesie doskonalenia programów 

kształcenia, przedstawienia charakteru tej współpracy oraz jej wpływu na 

doskonalenie procesu kształcenia na wydziale. Dwa wydziały, tj. Sztuki i Ekonomii 

nie posiadały opracowanych procedur we wskazanym zakresie,  

w związku z tym Dział Jakości i Akredytacji sformułował zalecenia, które zostały 

przekazane dziekanom tych wydziałów po zatwierdzeniu przez Uczelniany Zespół  

w dniu 16 kwietnia 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 303-325,1001-1003) 

 

W przypadku dwóch wydziałów, tj. Wychowania Fizycznego i Filologicznego  

w Formularzu oceny własnej wydziału wskazano wprawdzie istnienie opracowanych 

procedur dotyczących współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, jednak 

                                                      
9 obowiązująca wg stanu na 1.01.2012 r. Strategia Województwa na lata 2007-2020, (przyjęta przez Sejmik Województwa 
uchwałą nr L/932/10 z dnia 23.08.2010 r.), oraz Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 stanowiąca Załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2013 r. 

 

Ocena 

cząstkowa 
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charakter tej współpracy oraz jej wpływ na doskonalenie procesu kształcenia na 

wydziale sformułowany został bardzo ogólnie:- zapoznanie się z potrzebami rynku 

pracy, dostosowanie treści kształcenia i specjalności do oczekiwań interesantów 

zewnętrznych – wydział Wychowania Fizycznego, - interesariusze zewnętrzni 

uczestniczyli w definiowaniu efektów kształcenia, a także konsultowali studia 

podyplomowe – Wydział Filologiczny. 

(dowód: akta kontroli str. 323-324,999-1000) 

 

Niektóre ze spotkań wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia poświęcone 

były spotkaniom z przedstawicielami rynku pracy lub tematyce dostosowania oferty 

dydaktycznej wydziału do potrzeb rynku pracy. W roku akademickim 2012/2013 

ilość takich spotkań wynosiła od 0 (Wydziały: Sztuki, Medyczny, Pedagogiczny, 

Wychowania Fizycznego, Filologiczny) do 9 (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). 

W roku akademickim 2013/2014 ilość spotkań wyniosła od 0 (Zamiejscowy 

Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych  

w Weryni) do 20 (Wydział Filologiczny – Instytut Filologii Polskiej). 

(dowód: akta kontroli str. 998) 

 

Uniwersytet realizował obowiązek określony w art. 4 ust. 4 Psw między innym 

poprzez tworzenie Rady Pracodawców, a także podpisywanie umów o współpracy  

z przedsiębiorcami i instytucjami funkcjonującymi na podkarpackim rynku pracy.  

W ramach tych umów przedsiębiorcy i instytucje opiniowali m.in. programy 

kształcenia.  Inicjatorem współpracy był zarówno Uniwersytet, jak i pracodawcy.   

(dowód: akta kontroli str. 583-594, 711-718, 742-755, 761-763, 767-778, 785-842, 

857- 880, 890-941, 948-951) 

 

2.5. Zgodnie z art.9a ust. 3 Psw Uniwersytet na Wydziale Pedagogicznym 

zatrudnia od dnia 1 października 2014 r. dwie osoby zaliczane do minimum 

kadrowego posiadające znaczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej 

z kierunkiem studiów.  

(dowód akta kontroli 1149-1150) 
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2. 6. do 2. 10. Sekcja Kształcenia Praktycznego Uniwersytetu (w dalszej treści SKP) 

została powołana w dniu 14 listopada 2001 r. Funkcjonuje w ramach Działu 

Kształcenia (poprzednio Dział Toku Studiów). 

(dowód: akta kontroli str.1179-1180) 

 

Do zadań SKP należy całokształt spraw związanych z praktykami programowymi 

studentów, a w szczególności: współudział w tworzeniu aktów prawnych i wzorów 

dokumentów dotyczących praktyk programowych, przygotowywanie porozumień  

o organizację praktyk programowych oraz ich negocjacje z zakładami pracy, do 

których kierowani są studenci, ubezpieczanie studentów w zakresie NW na okres 

praktyk programowych, całokształt spraw związanych z organizacją i obsługą 

administracyjno- finansową studenckich praktyk programowych na poszczególnych 

wydziałach, współpraca z wyznaczonymi przez dziekanów wydziałów kierownikami  

i opiekunami dydaktycznymi praktyk, całokształt spraw związanych  

z przygotowaniem dokumentacji dla studentów odbywających zagraniczne praktyki 

programowe. 

(dowód: akta kontroli str. 53-54) 

 

Uniwersytet na dzień zakończenia kontroli miał podpisanych 96 porozumień  

o organizację praktyk i zajęć praktycznych na czas nieokreślony. Porozumienia  

te dotyczyły jedynie praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Medycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 1184-1192) 

 

Praktyki realizowane przez studentów pozostałych wydziałów realizowane były na 

podstawie jednostkowo zawieranych umów o organizację praktyk programowych dla 

studentów UR. W umowach tych zostały uregulowane zasady odbywania praktyk 

programowych w tym obowiązki zakładu pracy, w której odbywana jest praktyka, 

polegające na: 

• wyznaczeniu opiekuna praktyk, 

• zapoznaniu studentów z regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie  

i higienie pracy, 

• nadzoru nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających  

z programu praktyk, 
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• umożliwieniu opiekunom dydaktycznym wyznaczonym przez organizatora 

praktyk sprawowania nadzoru dydaktycznego nad praktykami oraz kontroli 

tych praktyk. 

Zgodnie z umową w okresie trwania praktyki student zobowiązany jest  

w szczególności do: 

• wykonywania zadań wynikających z programu praktyki poleceń opiekuna, 

• przestrzegania w zakładzie pracy dyscypliny pracy, regulaminu pracy, 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

(dowód akta kontroli 1203-1204) 

 

Studenci i absolwenci Uniwersytetu w okresie objętym kontrolą odbywali również 

praktyki dobrowolne organizowane przez BK. 

W praktykach takich w roku 2012 uczestniczyło 166 studentów i 4 absolwentów,  

w roku 2013 224 studentów oraz 10 absolwentów, a w roku 2014 (według stanu na 

dzień 13 listopada) 77 studentów oraz 14 absolwentów. 

(dowód akta kontroli 1181-1183) 

 

W toku kontroli Uniwersytet nie przedłożył dokumentów potwierdzających istnienie 

mechanizmów wiążących studentów z potencjalnymi pracodawcami. 

 

2.11. W latach akademickich 2012/2013 i 2013/2014 Uniwersytet uczestniczył  

w 3 Targach Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier URz. Na wiosnę 2015  

zaplanowane są kolejne targi pracy. 

(dowód akta kontroli 1071-1074) 

 

W latach akademickich 2012/2013, 2013/2014 BK w ramach realizowanego przez 

siebie programu Dzień z Pracodawcą zorganizowało 28 spotkań  

z pracodawcami mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku firmy  

w środowisku akademickim. 

(dowód akta kontroli str.1076-1077) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości  

 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Uniwersytet aktywnie współpracował z otoczeniem zewnętrznym w zakresie 

związanym z przedmiotem kontroli. Istotne było określenie form współpracy  

z interesariuszami zewnętrznymi w Formularzach własnych wydziałów. Najwyższa 

Izba Kontroli zwraca jednak uwagę iż w niektórych przypadkach zapisy były 

sformułowane ogólnikowo. Ponadto, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli  

w przypadku niektórych jednostek organizacyjnych URz Zespoły ds. Jakości 

Kształcenia niewystarczająco podejmowały działania dotyczące spotkań  

z przedstawicielami rynku pracy lub tematyki dostosowania oferty dydaktycznej 

wydziału do potrzeb rynku pracy. 

 

3. Ocena działań związanych z prowadzeniem doradztwa zawodowego 

oraz wspieranie decyzji w zakresie dalszej nauki  

i kariery (akademickie biura karier, inkubatory przedsiębiorczości). 

 

3.1. BK prowadzi i organizuje poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe. 

Poradnictwo indywidualne jest formą pomocy studentowi/absolwentowi 

zgłaszającemu się ze swoim problemem i odbywa się w postaci rozmowy doradczej. 

Poradnictwo grupowe organizowane jest w formie warsztatów i porad grupowych 

związanych z efektywnym wejściem na rynek pracy absolwentów URz. Poradnictwo 

grupowe jest organizowane przez BK wraz z Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej WUP na podstawie porozumienia o współpracy  

z dnia 30 października 2013 r. zawartego pomiędzy WUP i Uniwersytetem. Celem 

porozumienia było edukowanie studentów i absolwentów w przedmiocie planowania 

kariery zawodowej oraz zdobywania i doskonalenia umiejętności w zakresie 

poszukiwania zatrudnienia i radzenia sobie na rynku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 1205-1212) 

 

3.2. Z dniem 1 października 2011 r. BK zostało przekształcone w samodzielną 

jednostkę organizacyjną, której głównej zadaniem jest aktywizacja zawodowa 

studentów i absolwentów Uniwersytetu. Nadzór nad BK sprawuje  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1004-1007) 

Do głównych zadań BK należy: 

• pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy, 
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• organizowanie spotkań z pracodawcami- umożliwienie firmom 

zaprezentowania się na otwartych spotkaniach służących kreowaniu 

pozytywnego wizerunku w środowisku akademickim, 

• tworzenie bazy ofert pracy stałej i czasowej, staży, praktyk śródrocznych  

i wakacyjnych, 

• organizowanie targów pracy. 

(dowód: akta kontroli str.20-79) 

 

BK jest wpisane jako Agencja zatrudnienia do rejestru agencji zatrudnienia pod 

numerem 2118 i za każdy rok kalendarzowy działalności składa formularz 

informacyjny, który zawiera m.in. informację o liczbie pozyskanych ofert pracy, oraz 

osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem BK. 

(dowód: akta kontroli str. 1011,1013-1018) 

 

W roku 2012 BK pozyskało 493 oferty pracy, z czego 56 (11,35% ofert) ofert zostało 

obsadzonych przez studentów lub absolwentów10. W roku 2013 BK pozyskało 390 

ofert, które zostało obsadzone przez 45 (11,53 % ofert) studentów/absolwentów. 

W roku 2014 (do dnia 8 października) BK pozyskało 377 ofert obsadzonych przez 

21 (5,57% ofert) studentów/absolwentów. 

(dowód: akta kontroli str. 1012) 

 

3.3. Uniwersytet nie utworzył inkubatora przedsiębiorczości w rozumieniu  

art.86 Psw. 

(dowód: akta kontroli str. 1143) 

 

Na podstawie uchwały z dnia 27 listopada 2008 r.11 Senat Uniwersytetu wyraził 

zgodę na utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii (w dalszej 

treści UCTT). 

(dowód: akta kontroli str. 1021) 

 

Zakres działania UCTT obejmuje w szczególności: 

• wyszukiwanie opracowań naukowych będących przedmiotem transferu  

i komercjalizacji technologii, 

                                                      
10 Biuro Karier nie dokonuje rozróżnienia objęcia oferty przez studenta/absolwenta.  
11 Uchwała Nr 28/11/2008 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego 
Centrum Transferu Technologii 



 
 

20 

 

• wdrażanie technologii innowacyjnych i patentów, 

• pozyskiwanie podmiotów gospodarczych zainteresowanych badaniami, 

szkoleniami oraz innymi formami współpracy, 

• tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, 

• aplikowanie wniosków w celu pozyskiwania środków finansowych na 

działalność innowacyjną, wdrożeniową, badawczą oraz szkoleniową, 

• szkolenia dla pracowników i studentów w sprawach związanych  

z komercjalizacją opracowań naukowych oraz ochroną własności 

intelektualnej, wszechstronne wspieranie małych przedsięwzięć mających na 

celu wdrożenie i komercjalizację wyników pracy naukowej. 

(dowód: akta kontroli str. 1023-1025) 

 

UCTT uczestniczyło w opracowaniu i wdrażaniu projektu Rozbudowa 

Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap, ponadto 

uczestniczy w projekcie realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Rzeszowie, w ramach tego projektu planowane jest m.in. 

wybudowanie i uruchomienie na Strefie S1 SSE nowoczesnego Inkubatora 

Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. 

(dowód: akta kontroli str. 1067) 

 

W Uniwersytecie funkcjonują ponadto: 

• Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii, 

• Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, 

• Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego, 

• Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, 

• Centrum Marketingu Produktów Spożywczych 

(dowód: akta kontroli str. 1019-1063) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli forma doradztwa zawodowego realizowanego 

przez Uniwersytet za pośrednictwem Biura Karier, jak również utworzenie 

Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii wychodzą naprzeciw potrzebom 
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efektywnego zapewnienia kadr z wyższym wykształceniem dla województwa 

podkarpackiego. 

 

4. Realizacja wniosków pokontrolnych z wcześniejszych kontroli NIK.  

4.1. W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatury  

w Lublinie z dnia 24 grudnia 2009 r. (LLU-410-35-01/09)12 sformułowane zostały 

wnioski pokontrolne dotyczące: 

- prowadzenia rekrutacji na studia wyższe wyłącznie w oparciu o przyjęte 

warunki i tryb przez Senat Uczelni, 

- uzyskania zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przeprowadzenie 

dodatkowego egzaminu obejmującego test sprawnościowy, 

- podjęcia działań w celu uzupełnienia przyjętych przez Senat warunków i trybu 

rekrutacji o wymogi określone w art. 169 Psw oraz terminowe podawanie ich 

do publicznej wiadomości. 

 

Z dokumentów przedłożonych w toku kontroli, wynika, że przedmiotowe wnioski 

zostały zrealizowane w całości. 

(dowód: akta kontroli str. 1167, 1223-1240) 

 

4.2. W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatury  

w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. (LRz-410-23-01/2009)13 sformułowany został 

wniosek o opracowanie, wdrożenie i stosowanie wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia. 

Przedmiotowy wniosku został zrealizowany w całości uchwałą nr 212/09/2010 

Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 30 września 2010 r. w sprawie 

wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 1241-1248) 

 

 

 

                                                      
12 Kontrola P/09/069 przeprowadzona w Uniwersytecie Rzeszowskim dotycząca prawidłowości kształcenia kandydatów na 
nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach w latach akademickich 2007/08-2008/09. 
13 Kontrola P/09/094 przeprowadzona w Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie systemu kształcenia oraz przygotowania do 
zawodu pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego w okresie 2006 – 2009. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie fakt pełnego zrealizowania przez 

Uniwersytet wniosków pokontrolnych z wcześniejszych kontroli NIK. 

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 Kontroli14 

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 Rzeszowie. 

 

Rzeszów, dnia          stycznia 2015 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 

Wiesław Motyka Monika Tyszka 

Główny specjalista k.p. 

 

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

 

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

 

                                                      
14 Dz.U. z 2012 poz. 82 ze zm. 
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