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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontrolerzy Sylwia Księżopolska, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 99645 z dnia 
25.03.2016 r., 

Anna Dejk-Chojnacka, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/19/2016 z dnia 29.04.2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytet Szczeciński, Al. Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, Rektor. 
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Uczelnia w sposób właściwy przygotowywała studentów do wykonywania zawodu 
nauczyciela. Poddane badaniu programy kształcenia w 5 z 10 przypadków zawierały 
wszystkie z 10 elementów określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie prowadzenia 
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia3. W pozostałych 
5 przypadkach programy nie spełniały wymogu w zakresie określenia w nich 
minimalnej liczby punktów ECTS, którą student musiał uzyskać na zajęciach 
z wychowania fizycznego (§ 5 ust. 1 pkt 10 cyt. rozporządzenia). We wszystkich 
programach ujęto pełen zakres treści kształcenia, w tym określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu4 oraz w standardach 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, stanowiących 
załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela5. 

Uczelnia określiła zasady organizacji praktyk pedagogicznych, uwzględniając 
postanowienia określone w Standardach kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu, a studentom (słuchaczom) zapewniono warunki 
umożliwiające pełną realizację form aktywności w ramach praktyk. 

Na Uniwersytecie przestrzegane było minimum kadrowe właściwe dla badanych 
kierunków i poziomów studiów. Uwzględniało ono kryteria warunkujące zaliczenie 
nauczycieli akademickich do minimum kadrowego. Zachowano proporcję liczby 

                                                      
1 Dalej: Uniwersytet, US lub Uczelnia. 
2 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 objaśnienia. 
3 Dz. U. z 2014, poz. 131; uchylone z dniem 10 października 2014 r. przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie 
kształcenia (Dz. U. poz. 1370); dalej: rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenie studiów z 2014 r. 
4 Określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 ze zm.). 
5 Dz. U. poz. 131; dalej: Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów 
na kierunku studiów. 

w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Uczelnia 
dokonywała m.in. okresowych przeglądów planów i programów kształcenia, 
prowadziła badania ankietowe wśród studentów, współpracowała z interesariuszami 
zewnętrznymi. Uczelnia prowadziła również w 2015 r., pomimo braku obowiązku 
wynikającego z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym6, 
badania dotyczące monitorowania karier absolwentów. Z uwagi jednak na niską 
zwrotność ankiet badania te przyczyniły się do zmian w programie kształcenia na 
1 z 7 skontrolowanych kierunków (kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Na Uniwersytecie kształcenie w zakresie przygotowania do wykonywania 
zawodu nauczyciela w roku akademickim 2015/2016 odbywało się na łącznie 
12 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz 
stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (wzrost o 6 kierunków w stosunku 
do roku akademickiego 2005/2006) i 12 specjalnościach (wzrost o 5). 

(dowód: akta kontroli str. 283-285) 

W roku akademickim 2015/2016 w stosunku do roku 2005/2006 liczba studentów 
US ogółem zmniejszyła się o 19.727 osób (spadek z 34.772 do 15.045 osób). 
Łączna liczba studentów kierunków, na których funkcjonowały m.in. specjalności 
nauczycielskie, zmalała w roku akademickim 2015/2016 w porównaniu do roku 
2005/2006 o 5.914 osób (z 9.320 do 3.406 osób). Na Uczelni w latach akademickich 
2005/2006-2012/2013 nie prowadzono statystyk w zakresie liczby studentów, którzy 
wybrali specjalność nauczycielską. Jacek Styszyński, Prorektor ds. Kształcenia, 
wyjaśnił: „(…) szczegółowe dane obejmujące liczby studentów, którzy wybrali tylko 
specjalność nauczycielską w latach 2005-2012 nie były przetwarzane w Uczelni 
w ramach wymaganych sprawozdań (…). W zestawieniach wymaganych przez 
instytucje nadzorujące szkolnictwo wyższe podawane były przeważnie liczby 
studentów na całym kierunku, z wyjątkiem danych na kierunkach filologicznych (…). 
Szczegółowa dokumentacja prowadzonych studiów na poszczególnych wydziałach, 
w tym także teczki studentów za lata 2005-2012, znajduje się obecnie w Archiwum 
Uniwersytetu Szczecińskiego, a przetworzenie tych danych (…) byłoby bardzo 
pracochłonne (…) Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika, że maleje 
liczba studentów na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich. Jest to efekt 
ogólnie malejącej liczby studentów, m.in. w wyniku niżu demograficznego oraz 
malejącego zainteresowania wyborem kierunku nauczycielskiego”. 

(dowód: akta kontroli str. 286-289, 504-505) 

W roku akademickim 2015/2016 w porównaniu do roku 2013/2014 liczba studentów, 
którzy wybrali specjalność nauczycielską zmniejszyła się o 522 osoby (z 2.331 do 
1.809), z tego:  

 liczba studentów studiów stacjonarnych zmniejszyła się o 399 osób (z 1.905 do 
1.506), w tym: o 283 osoby (z 1.206 do 923) oraz 53 osoby (z 483 do 430) 
odpowiednio studiów I i II stopnia, 

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.; dalej: Psw. 
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 liczba studentów studiów niestacjonarnych zmniejszyła się o 91 osób (z 377 do 
286), w tym: o 40 osób (z 159 do 119) oraz 51 osób (z 218 do 167) odpowiednio 
studiów I i II stopnia. 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania zawodu 
nauczyciela w roku akademickim 2015/2016 w porównaniu do roku 2005/2006 
zmalała o 39 osób (z 438 do 399), przy czym jej znaczący wzrost odnotowano 
w latach akademickich 2006/2007 (830 słuchaczy), 2007/2008 (671) oraz 2011/2012 
(669).  

(dowód: akta kontroli str. 286-289) 

1.2. Badaniem w zakresie struktury programów kształcenia dla kierunku studiów 
właściwego dla przedmiotu objęto wybrane w sposób celowy 10 programów 
kształcenia w zakresie specjalności nauczycielskiej, realizowanych na Uczelni od 
roku akademickiego 2012/2013, tj. na kierunku: Pedagogika (specjalność edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna, studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia), 
Historia (specjalność historia i wiedza o społeczeństwie, studia stacjonarne 
II stopnia), Filologia polska (studia stacjonarne I i II stopnia), Filologia (specjalność 
filologia angielska, studia niestacjonarne I stopnia), Matematyka (studia stacjonarne 
I i II stopnia) oraz Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne I stopnia i niestacjonarne 
II stopnia). Stwierdzono, że struktura 5 programów7 była zgodna z wymogami 

określonymi w § 5 ust. 18 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów 

z 2011 r. W pozostałych 5 programach nie wypełniono wymogu dot. określenia 
minimalnej liczby punktów ECTS, którą student musiał uzyskać na zajęciach 
z wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 412-417, 430-449) 

Badaniem objęto ponadto zrealizowany w latach akademickich 2014/2015-
2015/2016 program kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku 
Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji, specjalność nauczycielska. 
Według programu studia trwały nie krócej niż 2 semestry (faktycznie 3 semestry) 
oraz umożliwiały uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS 
(faktycznie 62 punkty ECTS). W programie ujęto efekty kształcenia dla obszaru 
nauk humanistycznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego9. Powyższe wypełniało dyspozycję art. 8a 
ust. 1 Psw. 

 (dowód: akta kontroli str. 450-451) 

W każdym z ogółem 11 skontrolowanych programów kształcenia zawarto opisy 
zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów obszarowych (dla nauk 
humanistycznych - 7 programów, nauk ścisłych - 2 programy oraz nauk o kulturze 
fizycznej - 2 programy), określonych w rozporządzeniu w sprawie KRK. Efektom 
kształcenia przypisano przedmioty, na których dany efekt był realizowany.  

                                                      
7 Pedagogika (specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia stacjonarne I stopnia, Filologia polska (studia 
stacjonarne I stopnia, Matematyka (studia stacjonarne I stopnia, Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne I stopnia 
i niestacjonarne II stopnia). 
8 W programach określono: formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne); moduły kształcenia - zajęcia lub grupy zajęć - wraz 
z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS; sposoby weryfikacji 
zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta; plany studiów prowadzonych w formie stacjonarnej lub 
niestacjonarnej; łączną liczbę punktów ECTS, którą student musiał uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich i studentów; łączną liczbę punktów ECTS, którą student musiał uzyskać w ramach zajęć 
z zakresu nauk podstawowych, do których odnosiły się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu 
kształcenia; łączną liczbę punktów ECTS, którą student musiał uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym 
zajęć laboratoryjnych i projektowych; minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musiał uzyskać, realizując moduły 
kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów; wymiar, zasady i formę odbywania 
praktyk;  liczbę semestrów (6 dla studiów I stopnia i 4 dla studiów II stopnia) i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania 
kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów (180 dla studiów I stopnia i 120 dla studiów II stopnia). 
9 Dz. U. Nr 253, poz. 1520; dalej: rozporządzenie w sprawie KRK. 
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W 10 programach10 ujęto przygotowanie w zakresie merytorycznym do nauczania 
pierwszego przedmiotu (moduł 1), w tym przygotowanie w zakresie niezbędnym do 
realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego (studia na 
kierunku Pedagogika) lub przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu 
nauczyciela na kolejnych etapach edukacyjnych w zakresie przedmiotu (rodzaju 
zajęć), zgodnie z opisem efektów kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla 
przedmiotu. W 2 programach ujęto przygotowanie w zakresie merytorycznym do 
nauczania kolejnego przedmiotu (moduł 4 realizowany na kierunku Historia i na 
studiach podyplomowych). Powyższe było zgodne z opisami modułów 1 i 4 ujętymi 
w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Przygotowanie to w zależności od kierunku zakładało przeprowadzenie zajęć: 
w ramach modułu 1 w wymiarze od 480 (Pedagogika) do 1.479 godzin (Filologia 
polska)11 na studiach I stopnia oraz od 450 (Historia) do 810 (Matematyka)12 na 
studiach II stopnia, a w ramach modułu 4 w wymiarze od 285 (Historia) do 
385 godzin na studiach podyplomowych (Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej 
edukacji). Łączna liczba godzin zajęć13 na badanych kierunkach studiów wynosiła: 
Pedagogika – 1.235 godzin na I stopniu studiów niestacjonarnych, 1960 godzin na 
II  stopniu studiów stacjonarnych); Filologia polska (1.959 godzin na I stopniu 
studiów stacjonarnych, 1.054 godziny na II stopniu studiów stacjonarnych); Filologia, 
specjalność Filologia angielska (1.229 na I stopniu studiów niestacjonarnych); 
900 godzin na II stopniu studiów stacjonarnych); Matematyka (2.220 na I stopniu 
studiów stacjonarnych, 1140 godzin na II stopniu studiów stacjonarnych); 
Wychowanie fizyczne (2.162 godziny na I stopniu studiów stacjonarnych, 
783 godziny na II stopniu studiów niestacjonarnych). 

 (dowód: akta kontroli str. 412-417, 430-451, 532-539) 

Wszystkie zbadane programy kształcenia obejmowały przygotowanie w zakresie 
psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2) oraz dydaktycznym (moduł 3) w wymiarze 
godzin zgodnym z wymogami określonymi w Standardach kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (odpowiednio 180 godzin 
oraz 240 godzin).  

(dowód: akta kontroli str. 412-417, 430-449, 450-451) 

1.3. Na wszystkich kierunkach studiów objętych kontrolą zrealizowano w pełni 
programy kształcenia w odniesieniu do treści kształcenia i liczby godzin zajęć. 
Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2) oraz 
w zakresie dydaktycznym (moduł 3) zostało przeprowadzone w trakcie łącznie nie 
mniej niż 3 semestrów, a realizacja modułu 3 następowała po module 2, co było 
zgodne ze Standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu 
nauczyciela.  

(dowód: akta kontroli str. 555-681) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W 5 z 10 programów kształcenia studiów I i II stopnia, tj. na kierunku: Pedagogika, 
(specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, I stopień studiów 
niestacjonarnych), Historia (specjalność Historia i wiedza o społeczeństwie, 
II stopień studiów stacjonarnych), Filologia polska (II stopień studiów stacjonarnych), 
Filologia (specjalność Filologia angielska, I stopień studiów niestacjonarnych), 
Matematyka (II stopień studiów stacjonarnych) nie określono minimalnej liczby 

                                                      
10 Na studiach podyplomowych realizowany jest jedynie moduł 4. 
11 555 godzin – Filologia, specjalność filologia angielska, 1.320 godzin - Matematyka, 1.442 godziny – Wychowanie fizyczne.  
12 457 godzin - Wychowanie fizyczne, 724 godziny - Filologia polska. 
13 W tym treści ogólnouczelniana, lektorat języka obcego, zajęcia z emisji głosu. 
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punktów ECTS, którą student musiał uzyskać na zajęciach z wychowania 
fizycznego, co było niezgodne z § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie 
warunków prowadzenia studiów z 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 415-417, 430-432, 434-438, 442-444, 555-562, 564-567, 
582-601, 569-580, 635-640) 

Dziekani, odpowiednio Wydziału Humanistycznego, Filologicznego oraz 
Matematyczno – Fizycznego, jako przyczynę ww. niezgodności wskazali obowiązek 
przestrzegania § 16 ust. 1 uchwały nr 25/2012 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 
z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek 
organizacyjnych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów 
wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów 
dokształcających, wg którego zajęcia z wychowania fizycznego miały być 
realizowane wyłącznie na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiach 
magisterskich. 

(dowód: akta kontroli str. 478-486) 

Prorektor ds. Kształcenia wyjaśnił: „Przed (…) nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym (…) w 2011 r. (…) obowiązywało rozporządzenie MNiSW z dn. 12.07.2007 r. 
w sprawie standardów kształcenia (…). Według obowiązujących wówczas 
standardów, zajęcia z wychowania fizycznego były obligatoryjne jedynie na studiach 
I stopnia i jednolitych studiach magisterskich, a na studiach niestacjonarnych 
nieobowiązkowe na wszystkich poziomach (§ 14). Nowe rozporządzenie (…) nie 
wprowadzało wprost obowiązku umieszczania zajęć z wychowania fizycznego 
w programach studiów lecz mówiło o minimalnej liczbie punktów ECTS za te 
zajęcia. Ta niejednoznaczność została pogłębiona przez kolejne rozporządzenie, 
które wprowadziło zamiast standardów efekty kształcenia dla poszczególnych 
obszarów (rozporządzenie w sprawie KRK). W efektach tych (…) nie znalazła się 
ani jedna możliwość przypisania zajęć z wychowania fizycznego do któregokolwiek 
z efektów obszarowych, choć dla lektoratów i zajęć z ochrony własności 
intelektualnej taka możliwość została stworzona. (…) zapis w nowym 
rozporządzeniu z 5.10.2011 r. (…) był interpretowany tak przez naszą uczelnię, jak 
i przez zdecydowaną większość innych uczelni w duchu obowiązujących wcześniej 
standardów oraz zdefiniowanych efektów obszarowych. O tym, że nie byliśmy 
wyjątkiem świadczy fakt, że 27.08.2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wydał komunikat w sprawie obowiązku realizacji przez uczelnię zajęć z wychowania 
fizycznego. Wobec jednoznacznego stanowiska ministerstwa zdecydowaliśmy się 
na konieczne zmiany. Jeszcze przed uchwaleniem nowej uchwały nr 24/2016 
Senatu US prorektor ds. kształcenia zwrócił się do wszystkich dziekanów pismem 
z dn. 20.10.2015 r. informując o konieczności skorygowania programów studiów (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 473-477) 

Stosowne uregulowania w zakresie zajęć z wychowania fizycznego na studiach 
II stopnia i niestacjonarnych I stopnia uwzględniono w uchwale nr 24/2016 Senatu 
US z dnia 25.02.2016 r. (§18). 

(dowód: akta kontroli str. 145-163) 

Uczelnia opracowała programy kształcenia dla kierunku studiów właściwego dla 

przedmiotu, które w 5 przypadkach spełniały wszystkie wymogi a w pozostałych 5 - 

9 z 10 wymogów dotyczących ich struktury. We wszystkich programach ujęto pełen 

zakres treści kształcenia, w tym wymagań szczegółowych podstawy programowej 

kształcenia ogólnego danego przedmiotu oraz treści kształcenia określonych 

w Standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Ocena cząstkowa 
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2. Organizacja i realizacja przez uczelnię praktyk 
pedagogicznych. 

2.1. Według regulaminu studiów US, stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/2012 
Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2012 r.14, zasady odbywania 
i zaliczania praktyk określała rada wydziału w formie regulaminu. Według 
zarządzenia nr 5/2013 Rektora US z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad 
organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycielskiego na studiach wyższych 
prowadzonych w Uniwersytecie15, obowiązującego od dnia 1.10.2012 r., za 
organizację zajęć w ramach:  

 modułu 2, obejmującego przygotowanie w zakresie psychologiczno – 
pedagogicznym, odpowiadało Uniwersyteckie Centrum Edukacji16 – 
z wyłączeniem kierunków prowadzonych przez Instytut Pedagogiki na Wydziale 
Humanistycznym i Wydział Teologiczny, 

 modułu 3, obejmującego przygotowanie w zakresie dydaktycznym, odpowiadała: 
jednostka prowadząca kierunek studiów/ specjalność (komponent 1 i 2) oraz 
UCE (komponent 3 – organizacja praktyk). 

Opiekunów praktyk z ramienia Uczelni zapewniały jednostki prowadzące kierunek 
studiów/ specjalność. Mógł nim być nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia 
z dydaktyki przedmiotu. 

(dowód: akta kontroli str. 179, 184-238, 268-282, 430-451) 

2.2. Na 5 skontrolowanych17 kierunkach studiów I i II stopnia (Filologii - specjalności 
filologia angielska, Filologii polskiej, Historii, Matematyce, Wychowaniu fizycznym) 
obowiązywały wydziałowe regulaminy praktyk pedagogicznych, w których określono 
zasady odbywania praktyk, tj. wskazano:  

 ich wymiar godzinowy – planowany wymiar praktyki psychologiczno-
pedagogicznej (moduł 2) oraz dydaktycznej (moduł 3) był zgodny z minimalną 
liczbą godzin określonych dla tego komponentu w Standardach kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (odpowiednio 30 i 120 
godzin); 

 rodzaj szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej odpowiedni do etapu 
edukacyjnego, którego dotyczyło kształcenie na danym poziomie studiów; 

 zadania do wykonania na danym etapie edukacyjnym obejmujące wszystkie 
formy aktywności określone w Standardach kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela dla modułu 2 (praktyka psychologiczno-
pedagogiczna) oraz modułu 3 (praktyka dydaktyczna); 

 sposób dokumentowania przebiegu praktyki – celem zaliczenia praktyki 
psychologiczno-pedagogicznej student był zobowiązany przedstawić: plan 
praktyki, scenariusze lekcji wychowawczej, opis przypadku indywidualnego 
(uczeń z problemami wychowawczymi, uczeń zdolny), dziennik praktyki, opinię 
wystawioną przez szkołę (nauczyciela będącego opiekunem praktyki oraz 
dyrektora szkoły); zaliczenie praktyki dydaktycznej miało następować po 
przedstawieniu: planu praktyki, scenariuszy zajęć, arkuszy pohospitacyjnych, 
dziennika praktyk, opinii wystawionej przez szkołę (nauczyciela będącego 
opiekunem praktyki oraz dyrektora szkoły); opinii z rozmowy ze studentem 
prowadzonej przez opiekuna praktyk dydaktycznych ze strony uczelni. 

                                                      
14 Regulamin obowiązywał do końca roku akademickiego 2014/2015. Od następnego roku obowiązywał regulamin 
wprowadzony uchwałą nr 19/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 marca 2015 r. 
15 Zm. zarządzenie nr 71/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., zarządzenie nr 23/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. 
16 Dalej: UCE. 
17 Kierunek Pedagogika był wyłączony z badania w zakresie realizacji praktyk studenckich. 
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Przygotowanie studentów/ słuchaczy do odbycia praktyk było realizowane w ramach 
modułu 2 na przedmiotach z ogólnego przygotowania psychologiczno-pedagogicznego 
(Psychologia i Pedagogika realizowane na studiach I stopnia) oraz przygotowania 
psychologiczno-pedagogicznego do nauczania na danym etapie edukacyjnym 
(Psychologia i Pedagogika ze wskazaniem etapu edukacji), natomiast w ramach 
modułu 3 na zajęciach z Podstaw dydaktyki (realizowanych na I stopniu studiów) 
oraz z dydaktyki przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub 
etapach edukacyjnych. Podczas zajęć z ww. przedmiotów studenci byli 
zapoznawani z regulaminami praktyk. 

(dowód: akta kontroli str. 890-897, 908-943) 
Na wybranych do badania studiach podyplomowych realizowanych na kierunku 
Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji, obowiązywał program praktyk, 
w którym określono m.in. ich wymiar godzinowy, termin realizacji (II i III semestr), 
treści programowe, w tym formy aktywności określone w Standardach kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz warunki zaliczenia 
praktyki, w tym w zakresie ich niezbędnego udokumentowania.  

(dowód: akta kontroli str. 898-907) 

2.3. Analiza dokumentacji praktyk 9 grup zajęciowych18 na ww. kierunkach studiów 
(tj. 8 zrealizowanych na studiach I/II stopnia19, których cykl kształcenia rozpoczął się 
w roku akademickim 2012/2013 oraz 1 grupie ze studiów podyplomowych, której 
cykl kształcenia zakończył się w roku akademickim 2015/2016) wykazała, że 
praktyki: 
1) zorganizowane były jako indywidualne zajęcia dla każdego studenta, 
2) odbyły się w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczyło kształcenie 

w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym, 
tj. szkołach podstawowych na studiach I stopnia, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych na studiach II stopnia oraz przedszkolach i szkołach 
podstawowych (klasy I-III) na studiach podyplomowych, 

3) praktyki zostały udokumentowane w sposób określony w regulaminach, 
4) praktyki odbywały się w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć na 

Uczelni, tj. na kierunku: 

 Historia studia II stopnia - praktyka psychologiczno-pedagogiczna 15 godzin 
(100%20), praktyka dydaktyczna (moduł 3) w wymiarze 60 godzin (100%); 
praktykę w szkole gimnazjalnej (III etap edukacji) studentom zaliczono ze 
studiów I stopnia21; praktyka dydaktyczna (moduł 4) w wymiarze 60 godzin 
(100%), 

 Matematyka studia I stopnia – praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 godzin 
(98,2%), praktyka dydaktyczna 120 godzin (100%), studia II stopnia – praktyka 
psychologiczno-pedagogiczna 15 godzin (100%), praktyka dydaktyczna 60 
godzin (95%), praktykę w szkole gimnazjalnej (III etap edukacji) studentom 
zaliczono ze studiów I stopnia, 

 Filologia polska studia I stopnia – praktyka psychologiczno-pedagogiczna 30 
godzin (100%), praktyka dydaktyczna – 120 godzin (98,2%); studia II stopnia - 

                                                      
18 Badaniem objęto niemniej niż 20% studentów w grupie zajęciowej, jednak nie mniej niż sześcioro. W przypadku, gdy 
liczebność grupy była mniejsza niż 6, badaniem objęto cała grupę. 
19 Na Kierunku: Filologia polska (6 studentów I stopnia studiów stacjonarnych, 6 studentów II stopnia studiów stacjonarnych); 
Filologia, specjalność Filologia angielska (7 studentów I stopnia studiów niestacjonarnych); Historia (7 studentów II stopnia 
studiów stacjonarnych); Matematyka (9 studentów – cała grupa - I stopnia studiów stacjonarnych oraz 6 studentów – cała 
grupa - II stopnia studiów stacjonarnych); Wychowanie fizyczne (7 studentów I stopnia studiów stacjonarnych oraz 
10 studentów II stopnia studiów niestacjonarnych). 
20 W nawiasach podano procentowy udział godzin praktyk zrealizowanych równolegle z realizacją zajęć na Uczelni w ogólnej 
liczbie godzin praktyk w ramach modułu.  
21 Zaliczenia dokonywano każdorazowo po uprzedniej weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez studentów na studiach 
I stopnia oraz po zasięgnięciu opinii Działu Kształcenia US, Działu Organizacyjno – Prawnego US, Prorektora ds. Kształcenia. 
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praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godzin (100%), praktyka 
dydaktyczna – 120 godzin (100%), 

 Filologia, specjalność filologia angielska - praktyka psychologiczno-
pedagogiczna – 30 godzin (100%22), praktyka dydaktyczna – 120 godzin (100%), 

 Wychowanie fizyczne studia I stopnia - praktyka psychologiczno-pedagogiczna 
30 godzin (100%), praktyka dydaktyczna – 120 godzin (100%); studia II stopnia - 
praktyka psychologiczno-pedagogiczna 15 godzin (100%), praktyka dydaktyczna 
60 godzin (95%), praktykę w szkole gimnazjalnej (III etap edukacji) studentom 
zaliczono ze studiów I stopnia, 

 Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji – praktyka dydaktyczna (moduł 
4) w wymiarze 60 godzin (83,3%), 

5) formy aktywności określone w regulaminach praktyk (wizyty w szkołach, 
obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, 
samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych 
przez siebie i innych nauczycieli, studentów/ słuchaczy) udokumentowano 
w godzinnych planach/ harmonogramach praktyk, scenariuszach lekcji, opisach 
przypadku indywidualnego (uczeń z problemami wychowawczymi, uczeń 
zdolny), arkuszach pohospitacyjnych, dziennikach praktyki, opiniach z rozmowy 
ze studentem prowadzonej przez opiekuna praktyk ze strony uczelni; omówienie 
zajęć następowało podczas konsultacji na Uczelni (stosownie do potrzeb 
zgłaszanych przez studentów), w trakcie hospitacji zajęć praktycznych w szkole 
przez opiekuna ze strony US (każdy uczeń był wizytowany co najmniej raz) oraz 
po zakończeniu praktyk poprzez rozmowę z opiekunem ze strony Uczelni, 

6) kontakt ze szkołami był utrzymywany na bieżąco m.in. poprzez hospitacje zajęć 
praktycznych w szkołach przez opiekuna ze strony Uczelni, kontakt telefoniczny 
lub drogą elektroniczną, 

7) w ramach każdej z ww. praktyk Uczelnia zawierała umowy zlecenie 
z nauczycielami-opiekunami ze strony szkoły, w sprawie sprawowania opieki 
i dopilnowania wykonania programu praktyki przez studenta. 

8) studenci mieli zapewniony dostęp do pracowni specjalistycznych, sprzętu 
i pomocy dydaktycznych na Uczelni, 

9) na kierunkach Historia, Filologia, Filologia polska, Matematyka i studiach 
podyplomowych nie prowadzono odrębnych badań dotyczących oceny wartości 
praktyk przez studentów; na kierunku Wychowanie fizyczne studenci studiów I i II 
stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2012/2013 
uczestniczyli w badaniu ankietowym pn. „Analiza wyników oceny efektów praktyk 
w opiniach studentów”23; ocenili oni w skali 0-5 m.in.: praktyki pod kątem 
spełniania oczekiwań studentów (wyniki dla szkoły podstawowej24 4,14, 
gimnazjum25 – 3,90, szkoły ponadgimnazjalnej26 – 4,0); pod kątem zmiany 
poziomu wiedzy i umiejętności (SP – 4,0, G – 3,6, PG – 3,4); merytoryczny 
poziom zadań realizowanych w czasie praktyki (SP – 3,9, G – 3,5, PG – 3,5); 
przydatność umiejętności nabytych w czasie praktyki (SP – 4,26, G – 3,9, PG – 
4,0); możliwość wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych 
w czasie praktyki przez studenta w przyszłej pracy zawodowej (SP – 4,4, G – 
4,1, PG – 4,1); w wyniku przeprowadzonego badania sformułowano wnioski 
dotyczące: przydatności praktyk (najlepiej oceniono SP), konieczność 
zwiększenia nadzoru nad przygotowaniem studentów do przekazywania wiedzy 
w zakresie edukacji zdrowotnej i znajomości podstawowych aktów prawnych 

                                                      
22 Dwóch z 7 zbadanych studentów otrzymało zaliczenie praktyki na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy 
potwierdzającego ich wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy opiekuńczo – wychowawczej. 
23 Sprawozdanie z ankietyzacji z dnia 25.11.2014 r. 
24 Dalej: SP. 
25 Dalej: G. 
26 Dalej: PG. 
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obowiązujących w szkołach oraz pogłębienia kompetencji studentów w zakresie 
aktywizowania dzieci i młodzieży do samodzielnego podejmowania uczestnictwa 
w różnych formach ruchu. 

(dowód: akta kontroli str. 685-694, 890-943) 

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

Uczelnia określiła zasady organizacji praktyk pedagogicznych, uwzględniając 

postanowienia zgodne ze Standardami kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. Studentom i słuchaczom zapewniono warunki 

umożliwiające pełną realizację form aktywności w ramach praktyk. Uczelnia 

udokumentowała swoje działania zgodnie z obowiązującymi postanowieniami 

określonymi w regulaminach praktyk.  

3. Zachowanie przez uczelnię minimum kadrowego 
właściwego dla poziomu studiów oraz kierunku 
studiów. 

Badanie przeprowadzone w odniesieniu do 3 kierunków studiów na I i II poziomie 
studiów (tj. kierunku Pedagogika studiów I stopnia, Wychowanie fizyczne studiów 
I stopnia oraz Matematyka studiów II stopnia) rozpoczętych w roku akademickim 
2012/2013 oraz studiów podyplomowych (Dwujęzyczne nauczania dzieci wczesnej 
edukacji), rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015 wykazało, że zapewnione 
zostało minimum kadrowe, zgodnie z §§ 12-14 w sprawie warunków prowadzenia 
studiów z 2011 r., tj. wszyscy nauczyciele akademiccy: 

 posiadali dorobek w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi kształcenia, 
wskazanemu dla tego kierunku studiów lub doświadczenie zawodowe zdobyte 
poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów 
kształcenia dla tego kierunku27, 

 byli zatrudnieni w Uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę, 
w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów 
a w przypadku studiów II stopnia - Uniwersytet stanowił podstawowe miejsce 
pracy, 

 osobiście prowadzili na danym kierunku studiów zajęcia dydaktyczne 
w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku 
samodzielnych nauczycieli akademickich i co najmniej 60 godzin zajęć 
dydaktycznych, w przypadku nauczycieli akademickich posiadających stopień 
naukowy doktora. 

Na ww. kierunkach, w objętych kontrolą latach akademickich, zapewniono 
odpowiednią ilość nauczycieli akademickich, tj: na kierunku: 

 Pedagogika – łącznie 23 nauczycieli akademickich, w tym: 6 samodzielnych 
nauczycieli akademickich oraz 17 nauczycieli akademickich posiadających 
stopień naukowy doktora, 

 Wychowanie fizyczne – łącznie 15 nauczycieli akademickich, w tym: 
6 samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 9 nauczycieli akademickich 
posiadających stopień naukowy doktora, 

 Matematyka – łącznie 12 nauczycieli akademickich, w tym: 6 samodzielnych 
nauczycieli akademickich oraz 6 nauczycieli akademickich posiadających stopień 
naukowy doktora, 

                                                      
27 Na wszystkich 3 badanych kierunkach realizowano profil praktyczny. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 Dwujęzyczne nauczania dzieci wczesnej edukacji - łącznie 14 nauczycieli 
akademickich, w tym: 7 samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 
7 nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora. 

Stosunek liczby nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla 
danego kierunku studiów, do liczby studentów na tym kierunku wynosił w latach 
2012/2013–2014/2015 na kierunku Pedagogika odpowiednio 1:13, 1:15, 1:15, 
na kierunku Wychowanie fizyczne odpowiednio 1:43, 1:44 i 1:37 oraz na kierunku 
Matematyka – 1:0,5, 1:0,5 i 1:0,7. Natomiast dla kierunku Dwujęzyczne nauczanie 
dzieci wczesnej edukacji w latach 2014/2015-2015/2016 wynosił w każdym 
roku 1:1,2. 

(dowód: akta kontroli str. 383-411, 460)  

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

Uczelnia przestrzegała minimum kadrowe właściwe 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. 

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

4.1. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne 
w każdym roku akademickim określał Senat Uniwersytetu28 na podstawie art. 169 
ust. 2 ustawy Psw. Na wszystkich badanych kierunkach studiów I stopnia 
obowiązywał konkurs świadectw dojrzałości, w którym brano pod uwagę wyniki 
z egzaminu maturalnego z 3 przedmiotów (sklasyfikowanych, w zależności od 
wybranego kierunku studiów,  w grupie I, II, III).29 

(dowód: akta kontroli str. 62-144) 

Liczba studentów, którzy wybrali specjalność nauczycielską w latach akademickich 
2012/2013 – 2015/2016 i uzyskali z przedmiotu kierunkowego na egzaminie 
maturalnym wynik od 30 do 49 punktów procentowych na poziomie podstawowym 
wynosiła odpowiednio: 

 Pedagogika (przedmiot język polski) studia stacjonarne – 2 studentów z 68 
(2,9%), 22 z 117 (28,2%), 47 z 131 (31,3%), 18 z 93 (19,3%), 

 Pedagogika (przedmiot język polski) studia niestacjonarne – 16 z 54 (29,6%), 
9 z 35 (25,7%), nie przeprowadzano naboru w roku akademickim 2014/2015, 
8 z 30 (26,7%), 

 Filologia polska (przedmiot język polski) studia stacjonarne – 2 z 20 (10%), 0 z 4 
(0%), 1 z 7 (14%), nie przeprowadzano naboru w roku akademickim 2015/2016, 

                                                      
28 W roku akademickim 2012/2013 obowiązywała uchwała nr 40/2011 Senatu US z dnia 26 maja 2011 r. 
29 Na kierunku: 1 ) Pedagogika (specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, studia stacjonarne oraz niestacjonarne 
I stopnia) – język polski i język obcy nowożytny oraz do wyboru przedmiot: biologia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, 
historia, geografia; 2) Filologia polska (studia stacjonarne I stopnia) – język polski i język obcy nowożytny oraz do wyboru 
przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze; 3) Filologia (specjalność filologia angielska, studia 
niestacjonarne I stopnia) – obowiązkowo język angielski i język polski oraz do wyboru przedmiot: historia, wiedza 
o społeczeństwie, geografia matematyka; 4) Matematyka (studia stacjonarne I stopnia) – matematyka, drugi przedmiot do 
wyboru spośród przedmiotów: fizyka i astronomia, informatyka, chemia oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: 
język polski, język obcy nowożytny; 5) Wychowanie fizyczne (studia stacjonarne I stopnia) – 1 przedmiot do wyboru spośród 
przedmiotów: język polski, biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, drugi przedmiot do wyboru spośród 
przedmiotów: wiedza o społeczeństwie biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny, trzeci przedmiot do wyboru 
spośród przedmiotów: geografia, informatyka matematyka, wiedza o tańcu, historia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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 Filologia, specjalność filologia angielska (przedmiot język angielski) studia 
niestacjonarne – 1 z 17 (6%), 0 z 10 (0%), 0 z 8 (0%), nie przeprowadzano 
naboru w roku akademickim 2015/2016, 

 Matematyka (przedmiot matematyka) studia stacjonarne – 2 z 11 (18%), 2 z 11 
(18%), 0 z 11 (0%), 0 z 13 (0%),  

 Wychowanie fizyczne (przedmiot biologia) studia stacjonarne – 10 z 171 (6%), 
12 z 139 (9%), 11 z 176 (6,5%), 6 z 153 (4%), 0 z 23 (0%. 

(dowód: akta kontroli str. 290-291)  

4.2. Według uchwały nr 40/2011 Senatu US z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na pierwszy rok studiów I i II 
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w US w roku akademickim 
2012/2013, nabór na studia II stopnia wszystkich kierunków prowadzony był na 
kierunek a specjalność wybierana była przez kandydatów na etapie zapisu na studia 
lub w trakcie trwania studiów. Podstawę przyjęcia na studia II stopnia stanowił na 
wszystkich kierunkach dyplom ukończenia co najmniej studiów I stopnia. Ponadto 
na niektórych kierunkach stosowano kryteria dodatkowe dla kandydatów z innych 
kierunków, np. na kierunku Wychowanie fizyczne niezbędne było uzyskanie 
pozytywnej opinii o stanie zdrowia 30 oraz zdanie egzaminu sprawnościowego. 

Według kryteriów rekrutacji na studia podyplomowe Dwujęzyczne nauczanie dzieci 
wczesnej edukacji, określonych uchwałą nr 132/2013/2014 Rady Wydziału 
Humanistycznego z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uruchomienia 
i zatwierdzenia programu kształcenia ww. studiów podyplomowych, kandydatem na 
studia mogła być osoba, która posiadała tytuł licencjata lub magistra oraz posiadała 
przygotowanie pedagogiczne. 

 (dowód: akta kontroli str. 62-98, 453-455)  

4.3. Zarówno na etapie rekrutacji, jak i w trakcie studiów na kierunkach, na których 
występowała specjalność nauczycielska, nie sprawdzano predyspozycji studentów 
do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez przeprowadzenie testów 
predyspozycji zawodowej lub/i badań psychologicznych, co, jak wyjaśnili Dziekani 
wszystkich skontrolowanych wydziałów31 było spowodowane brakiem formalnych 
przesłanek do prowadzenia tego typu badań. Zwrócili jednak uwagę, że wśród 
studentów ww. wydziałów pojawiały się pojedyncze przypadki różnych schorzeń 
o podłożu psychicznym, stanowiących potencjalne zagrożenie dla dzieci i młodzieży, 
jednak władze Uczelni nie posiadały instrumentów prawnych umożliwiających 
podjęcie działań w takiej sytuacji. 

(dowód: akta kontroli str. 7-9, 12-14, 470-472, 487-503, 506-531) 

4.4. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Uczelni został 
przyjęty uchwałą nr 90/2011 Senatu US z dnia 24 listopada 2011 r.32 Do koordynacji 
prac na poziomie Uczelni w ramach Systemu powołany został Uczelniany Zespół ds. 
Zapewnienia Jakości Kształcenia. Osobą odpowiedzialną za prace w ramach 
Systemu był Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Na poziomie wydziałów 
i ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych byli to odpowiednio dziekani 
i kierownicy tych jednostek. Otrzymali oni prawo do powoływania wydziałowych 
zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia33. Według Systemu okresowych 
przeglądów i doskonalenia programów kształcenia dokonywały zespoły kierunków 
ds. jakości i programów kształcenia, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli 
akademickich zaliczanych do minimum kadrowego kierunku studiów.  

                                                      
30 potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. 
31 Wydział Humanistyczny, Filologiczny, Matematyczno-Fizyczny, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. 
32 Dalej: System. 
33 Zarządzenia w sprawie powołania Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wydali m.in. Dziekani 
Wydziałów: Humanistycznego, Filologicznego, Matematyczno-Fizycznego oraz Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. 
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(dowód: akta kontroli str. 164-173) 

Na badanych kierunkach studiów weryfikacja efektów kształcenia w trakcie całego 
procesu kształcenia odbywała się poprzez stosowanie przez nauczycieli 
akademickich narzędzi określonych w sylabusach każdego z przedmiotów 
(tj.: egzaminy, kolokwia, prace pisemne, prezentacje, projekty, prace dyplomowe, 
weryfikację przez obserwacje - podczas zajęć praktycznych), natomiast w zakresie 
praktyk pedagogicznych poprzez wykaz realizowanych czynności, opinie 
z przebiegu praktyk oraz weryfikację dokumentacji opracowanej przez studenta, 
szczegółowo określonej w regulaminie praktyk, o czym szerzej mowa w punkcie 
2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Ocena realizacji zakładanych efektów 
kształcenia, poza ww. narzędziami określonymi w sylabusach każdego z 
przedmiotów, dokonywana była z wykorzystaniem list kontrolnych: „Kryteria oceny 
efektów kształcenia dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim (…)” 
(analiza dokonywana po każdej zmianie programu); „Instrukcja sprawdzenia 
przedmiotu” (weryfikacja efektów kształcenia osiąganych w trakcie zajęć 
dydaktycznych dokonywana na koniec każdego semestru); „Sprawozdanie z 
realizacji efektów kształcenia” (ocena dokonywana na koniec roku akademickiego 
przez zespoły kierunków ds. jakości programów kształcenia po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, 
poziomie i profilu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli 
akademickich zaliczanych do minimum kadrowego); „Sprawozdanie z analizy 
efektów z realizacji praktyk” (na koniec roku akademickiego, po zakończeniu 
praktyk). Na podstawie wyników ww. analiz, dziekani (za wyjątkiem Dziekana 
Wydziału Humanistycznego US) dokonywali rocznej oceny realizacji zakładanych 
efektów kształcenia (w każdym zbadanym przypadku była to ocena pozytywna) i 
przedstawiali na koniec roku akademickiego radzie wydziału.  

Stosownie do dyspozycji określonej w uchwale nr 59/2013 Senatu US z dnia 
29 maja 2013 r. na skontrolowanych wydziałach studenci oceniali jakość 
prowadzonych zajęć przez nauczycieli akademickich. W przypadku średniej z ocen 
nauczyciela niższej niż 4,0 (przy zastosowaniu skali 1-5), bezpośredni przełożeni 
przeprowadzali z nim rozmowę i obligowali do skorygowania niedociągnięć 
wskazanych przez studentów, a ponadto dokonywali ponownej hospitacji zajęć 
celem sprawdzenia, czy we wskazanych punktach nastąpiła poprawa.  

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uczelni na wszystkich kierunkach 
studiów przeprowadzane było przez Akademickie Biuro Karier US34 i odbywało się 
drogą elektroniczną (ankieta). Do 23.05.2016 r. ABK przeprowadziło 2 edycje takich 
badań35 – pierwsze w okresie 5.12.2013 r. – 10.02.2014 r., drugie 9.02-15.06.2015 r. 
Oba badania przeprowadzone zostały wśród absolwentów studiów I i II stopnia 
w okresie około 6 miesięcy od zakończenia studiów. Na 6 z 7 skontrolowanych 
kierunkach wyniki ankiet nie stanowiły podstawy do zwiększenia lub zmniejszenia 
naboru na poszczególne kierunku studiów z uwagi na niską responsywność 
ankietowanych. Anna Gonerko-Frej, p.o. Kierownika Katedry Filologii Angielskiej 
wyjaśniła: „Wykorzystując wnioski z analizy karier zawodowych absolwentów, 
zawartych w raporcie ABK, przekazano większość zajęć z dydaktyki języka 
angielskiego „praktykom” – nauczycielom akademickim z jednoczesnym 
doświadczeniem w pracy w szkole, zwiększono w treści zajęć metodyczne aspekty 
praktyczne, rozszerzono ofertę dodatkowych języków obcych, zwiększono nabór na 
filologię angielską”. 

(dowód: akta kontroli str. 10-14, 487-502, 506-530, 554-681, 703-802) 

                                                      
34 Dalej: ABK. 
35 W I kwartale 2016 r. rozpoczęła się III edycja badania. 
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Stosownie do możliwości określonej w Systemie, ABK przeprowadziło ponadto 
w IV kwartale 2014 r. badanie ankietowe wśród pracodawców na temat ich opinii 
dotyczących stopnia przygotowania absolwentów US do pracy zawodowej oraz 
zmieniających się wymagań rynku pracy. Pracodawcy zwracali uwagę na niski 
poziom umiejętności negocjacyjnych absolwentów oraz ich wiedzy 
o przedsiębiorstwach, skutkujące błędnym wyobrażeniem co do przyszłego miejsca 
oraz stanowiska pracy, a także na konieczność zwiększenia liczby studentów 
zdobywających doświadczenie zawodowe już podczas studiów, w celu podniesienia 
ich konkurencyjności na runku pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 764-768) 

Na żadnym ze skontrolowanych kierunków studiów oraz na studiach 
podyplomowych nie dokonywano modyfikacji programów kształcenia w wyniku 
monitoringu prowadzonego przez Akademickie Biuro Karier oraz na podstawie 
wniosków wynikających z analizy zgodności  efektów kształcenia z potrzebami rynku 
pracy. Teresa Zwierko, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Kultury Fizycznej 
i Promocji Zdrowia US, wyjaśniła: „(…) w wyniku prac zespołu kierunku ds. jakości 
i programów kształcenia oraz interesariuszy zewnętrznych podjęto szereg inicjatyw, 
które z punktu widzenia studenta oraz pracodawcy uatrakcyjniły program kształcenia 
(…). W szczególności zmiany dotyczyły: (…) 

 umiędzynarodowienia programu kształcenia poprzez wprowadzenie na każdym 
z poziomów kształcenia modułów/ przedmiotów do wyboru prowadzonych 
w języku obcym od cyklu kształcenia 2014/2015;  

 zwiększenia kompetencji zawodowych w zakresie uzyskania uprawnień 
instruktora i trenera sportu o kwalifikacjach międzynarodowych poprzez 
dostosowanie treści programowych do wymogów określonych przez Związki 
i Federacje Sportowe. Wymiernym efektem udoskonalenia programu jest 
możliwość uzyskania uprawnień trener UEFA C w piłce nożnej oraz licencji C 
w piłce ręcznej (…) Ponadto w ramach organizacji praktyk instruktorskich 
realizowanych jest szereg umów z lokalnymi klubami sportowymi (…). Uzyskanie 
dodatkowych uprawnień zawodowych (…) stanowi wartość dodaną do dyplomu 
naszej uczelni i dodatkowy atut w procesie poszukiwania pracy. Zmiany 
w programie studiów wprowadzono od cyklu kształcenia 2014/2015 (…). 

 Wprowadzenia dodatkowych praktyk studenckich wzbogacających umiejętności 

i kompetencje studentów w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

w ramach modułów: Aktywność osób niepełnosprawnych oraz Aktywność 

fizyczna osób w starszym wieku prowadzonych na II poziomie studiów. Zmiany 

w programie studiów wprowadzono od cyklu kształcenia 2015/2016 (…) 

Obecnie komisja opracowuje koncepcję zmian w programie studiów obejmującą 

wprowadzenie specjalizacji trener personalny (I stopień) oraz instruktor rekreacji 

osób starszych oraz instruktor rekreacji osób niepełnosprawnych (II stopień).  

(dowód: akta kontroli str. 837-889)  

4.5. Sprawność kształcenia na kierunkach studiów, na których prowadzono 
specjalności nauczycielskie, przedstawiała się następująco: 
1) 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: 

– 2012-2013 – studia stacjonarne (159 osób) 16,74%, w tym I stopnia (127 osób) 
22,44%, II stopnia (32 osoby) 15,76%; studia niestacjonarne (46 osób) 25,41%, 
w tym I stopnia (17 osób) 32,08%, II stopnia (29 osób) 22,66%, 
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– 2013-2014 – studia stacjonarne (224 osoby) 27,32%, w tym I stopnia (158 osób) 
27,29%, II stopnia (66 osób) 27,39%; studia niestacjonarne (80 osób) 39,22%, 
w tym I stopnia (41 osób) 48,81%, II stopnia (39 osób) 32,5%, 

– 2014-2015 – studia stacjonarne (264 osoby) 36,07%, w tym I stopnia (214 osób) 
41,88%, II stopnia (50 osób) 22,62%; studia niestacjonarne (56 osób) 37,06%, 
w  tym I stopnia (35 osób) 49,3%, II stopnia (21 osób) 26,25%, 

2) mierzona wskaźnikiem obrony prac dyplomowych i magisterskich (odsetek osób, 
które obroniły prace w cyklu kształcenia kończącym się w niżej wymienionych 
latach akademickich w stosunku do liczby osób, które rozpoczynały studia 
według stanu na 31 października danego roku akademickiego): 

– 2012-2013 – studia stacjonarne (525 osoby) 68,27%, w tym I stopnia (367 osób) 
64,84%, II stopnia (158 osób) 77,83%; studia niestacjonarne (126 osób) 69,61%, 
w tym I stopnia (36 osób) 67,92%, II stopnia (90 osób) 70,31%, 

– 2013-2014 – studia stacjonarne (510 osób) 62,2%, w tym I stopnia (361 osób) 
62,35%, II stopnia (149 osób) 61,83%; studia niestacjonarne (93 osoby) 45,59%, 
w tym I stopnia (38 osób) 45,24%, II stopnia (55 osób) 45,83%, 

– 2014-2015 – studia stacjonarne (362 osób) 49,45%, w tym I stopnia (227 osoby) 
44,42%, II stopnia (135 osób) 61,09%; studia niestacjonarne (151 osób) 47,02%, 
w tym I stopnia (23 osoby) 32,39%, II stopnia (48 osób) 60%. 

(dowód: akta kontroli str.292-298) 

Kwestia „odsiewu” studentów oraz zdawalności prac dyplomowych/magisterskich 
nie była przedmiotem badania w ramach Systemu jakości kształcenia, w tym wśród 
studentów, którzy wybrali specjalność nauczycielską. Jolanta Ignatowicz-
Skowrońska, Dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa36 Wydziału 
Filologicznego US wskazała jednak, iż zagadnienia te były przedmiotem dyskusji na 
radach naukowych Instytutu. „Członkowie Rady Naukowej IPiK, z uwagi na 
obserwowalny wzrost odsiewu studentów i malejącą zdawalność pracy podkreślali, 
że ma to duży związek z większą niż kiedyś mobilnością studentów oraz 
koniecznością godzenia przez nich nauki i pracy. Niemniej (…) formułowali wnioski, 
żeby nauczyciele akademiccy, w tym promotorzy prac dyplomowych i magisterskich 
indywidualizowali metody pracy ze studentami w celu ograniczenia do minimum 
wskazanych zjawisk”. 

(dowód: akta kontroli str. 7-14, 498, 502, 514) 

NIK przeprowadziła badanie ankietowe wśród 254 studentów US ostatniego roku 
studiów, którzy wybrali studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Responsywność wyniosła 18,1%37. Najliczniej odpowiedzieli studenci studiów 
stacjonarnych, tj. 84,8%38 studentów, którzy wypełnili ankietę. Wyniki badania 
ankietowego wskazały, że: 
1) 63% studentów ma zamiar39 pracować w szkole lub innej placówce oświatowej, 

10,1% - odpowiedziało „nie wiem”, natomiast 26,1% - nie planuje40 pracować 
w zawodzie głównie z powodu zbyt niskich zarobków i niskiego prestiżu zawodu 
nauczyciela; 

2) zdaniem ankietowanych stworzone przez Uczelnię warunki kształcenia 
umożliwiły nabycie osiągnięć z zakresu: 

 wiedzy psychologicznej pozwalającej zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, 
wychowania i nauczania41 w stopniu dostatecznym - 45,7% ankietowanych, 

                                                      
36 Dalej: IPiK. 
37 Ankiety wypełniło 46 osób, w tym 35 kobiet i 11 mężczyzn. 
38 Łącznie 39 osób, w tym studiujących na I stopniu – 17 osób, II stopniu – 22 osoby. 
39 Odpowiedź: tak, raczej tak. 
40 Odpowiedź: nie, raczej nie. 
41 34,7% oceniło na poziomie „bardzo wysokim” i „wysokim”; 19,6% - „znikomym” i „niskim”. 
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 dydaktyki i metodyki działalności pedagogicznej popartej doświadczeniem w jej 
praktycznym wykorzystywaniu42 w stopniu wysokim i dostatecznym – po 37%, 

 umiejętności niezbędnych do realizacji dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania 
i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów43 w stopniu 
dostatecznym – 39,1%, 

 umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego 
z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod przetwarzania informacji44 
w stopniu wysokim – 28,3%, 

 umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych technik z uczniami oraz 
osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym (np. ze 
specjalistami)45 w stopniu dostatecznym – 32,6%, 

 wrażliwości etycznej, empatii, otwartości oraz postawy prospołecznej i poczucia 
odpowiedzialności46 w stopniu bardzo wysokim i wysokim – 39,1%, 

 praktycznego przygotowania do realizowania zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela47 w stopniu 
dostatecznym – 50%, 

 rozpoznawania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży szkolnej (w tym 
depresji i lęku)48 w stopniu dostatecznym – 43,5%, 

 przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym oraz pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej49 w stopniu znikomym i niskim – 
45,7%, 

3) 71,7% studentów uważa, że proces kształcenia wymaga zmian, głównie 
w obszarze praktyk/zajęć praktycznych oraz treści programowych. 

(dowód: akta kontroli str. 682-684)  

4.6. W okresie objętym kontrolą Polska Komisja Akredytacyjna50 przeprowadziła na 
Uniwersytecie 4 wizytacje na skontrolowanych kierunkach studiów, z tego: 
– dwie w 2012 r.: 1) w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku Matematyka 

prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Fizycznym na poziomie studiów I i II 
stopnia wydając ocenę pozytywną; PKA stwierdziła, że Wydział spełnił 
wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów 
kształcenia i organizacyjnych do prowadzenia na kierunku. PKA w kwestii 
związanej z przygotowaniem do zawodu nauczyciela, stwierdziła, że praktyki 
studenckie zostały dobrze zaplanowane we właściwym wymiarze godzinowym 
i praktycznym i stwarzały studentom możliwość nabycia właściwych umiejętności 
i kompetencji do przyszłego zawodu nauczyciela. PKA nie wniosła zastrzeżeń do 
prawidłowości doboru miejsc odbywania praktyk; 2) w sprawie oceny 
instytucjonalnej na Wydziale Humanistycznym, wydając opinię pozytywną; PKA 
stwierdziła, że Wydział realizował strategię rozwoju jednostki spójną ze strategią 
rozwoju Uczelni, spełniał wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym jego konstrukcji i oddziaływania 
na doskonalenie jakości kształcenia, oraz jakości kształcenia na prowadzonych 
studiach podyplomowych i doktoranckich; 

– jedną w 2013 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku Wychowanie 
Fizyczne prowadzonym na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia na 

                                                      
42 21,7% oceniło na poziomie znikomym” i „niskim”; 4,3% - „nie mam zdania”. 
43 26,1% oceniło na poziomie „wysokim”; 32,6% - „znikomym” i „niskim”; 2,2% - „nie mam zdania”. 
44 26,1% oceniło na poziomie „dostatecznym”; 23,9% - „znikomym” i „niskim”; 4,3% - „nie mam zdania”. 
45 30,4% oceniło na poziomie „wysokim”; 31,5% - „znikomym” i „niskim”; 4,3% - „nie mam zdania”. 
46 37% oceniło na poziomie „dostatecznym”; 17,3% - „znikomym” i „niskim”; 6,5% - „nie mam zdania”. 
47 30,5% oceniło na poziomie „bardzo wysokim” i „wysokim”; 15,2% - „znikomym” i „niskim”; 4,3% - „nie mam zdania”. 
48 15,2% oceniło na poziomie „bardzo wysokim” i „wysokim”; 36,9% - „znikomym” i „niskim”; 4,3% - „nie mam zdania”. 
49 10,9% oceniło na poziomie „wysokim”; 34,8% - „dostatecznym”; 8,7% - „nie mam zdania”. 
50 Dalej: „PKA” 
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poziomie studiów I i II stopnia o profilu praktycznym, wydając ocenę pozytywną, 
tym samym stwierdzając, że Wydział spełnił wymagania kadrowe, programowe, 
w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia i organizacyjnych do 
prowadzenia na kierunku. PKA w kwestii związanej z przygotowaniem do 
zawodu nauczyciela, stwierdziła, że praktyki studenckie zostały dobrze 
zaplanowane we właściwym wymiarze godzinowym i praktycznym i stwarzają 
studentom możliwość nabycia właściwych umiejętności i kompetencji do 
przyszłego zawodu nauczyciela. PKA nie wniosła zastrzeżeń do prawidłowości 
doboru miejsc odbywania praktyk, 

– jedną w 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Filologia polska 
prowadzonym na Wydziale Filologicznym na poziomie studiów I i II stopnia 
o profilu ogólnoakademickim, wydając ocenę pozytywną. Wszystkie przyjęte 
przez PKA kryteria jakościowe odnoszące się do koncepcji rozwoju kierunku, 
celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, 
zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań 
naukowych, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz 
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości uzyskały ocenę „w pełni”. PKA 
odniosła się do praktyk studenckich dla studentów, którzy wybrali specjalność 
nauczycielską, oceniając, że czas i miejsce odbywania praktyk umożliwiają 
realizację założonych celów, a kształcenie nauczycieli odbywa się zgodnie ze 
Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 304-341) 

4.7. W latach 2011-2016 (do 13.04.2016 r.) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
poza jedną kontrolą w zakresie funkcjonowania systemu pomocy materialnej dla 
studentów finansowanej z budżetu państwa w 2013 r., nie przeprowadzał badania 
warunków zgodności działań Uczelni z przepisami prawa i Statutem Uczelni. 

(dowód: akta kontroli str. 299-303) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Zespoły Kierunków funkcjonujących na Wydziale Humanistycznym (Pedagogika 
i Historia) nie składały Dziekanowi Wydziału wspólnych opinii na temat okresowych 
przeglądów Programów Kształcenia w latach akademickich 2012/2013-2014/2015, 
co było niezgodne z założeniami określonymi w Systemie (§ 1 ust. 2), skutkiem 
czego Dziekan nie przedkładała na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki 
oceny efektów kształcenia, co stanowiło naruszenie dyspozycji określonej w § 11 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r. (oraz 
odpowiednio z 2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 775-776) 

Barbara Kromolicka, Dziekan Wydziału Humanistycznego wyjaśniła: „Ze względu na 
dużą liczbę kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym oraz 
różnorodność wniosków działań Zespołów Kierunków dodatkowa wspólna opinia na 
temat okresowych przeglądów nie była sporządzana. Jednak /…/ Zespoły dołożą 
wszelkich starań, aby wypracować jednolity sposób sporządzania sprawozdań 
z prowadzonych działań. Ułatwi on przygotowanie wspólnej opinii.” 

(dowód: akta kontroli str. 777-781)  

Uczelnia podejmowała działania na rzecz doskonalenia programów kształcenia dla 

kierunku studiów właściwego dla przedmiotu w ramach wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia polegające m. in. na prowadzeniu badań 

ankietowych wśród studentów, przeprowadzaniu hospitacji zajęć dydaktycznych, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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dokonywaniu okresowych przeglądów planów i programów kształcenia, współpracy 

z interesariuszami zewnętrznymi. Uczelnia prowadziła również, pomimo braku 

obowiązku wynikającego z Psw, badania dotyczące monitorowania karier 

absolwentów. Z uwagi jednak na niską zwrotność ankiet badania te przyczyniły się 

do zmian w programie kształcenia na 1 z 7 skontrolowanych kierunków. 
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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 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli51 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 Szczecinie . 

 

Szczecin, dnia     31    maja 2016 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie  

Kontroler Dyrektor 
 Anna Dejk - Chojnacka 

Starszy inspektor kp. 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

                                                      
51 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


