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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 Warszawie 

Kontroler 1. Robert Kaczmarczyk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr 99496 z dnia 
26 lutego 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytet Warszawski1, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Uniwersytet w sposób właściwy przygotowywał w badanym okresie3 studentów 
do wykonywania zawodu nauczyciela. Uczelnia opracowała i realizowała programy 
kształcenia przygotowujące studentów (oraz słuchaczy studiów podyplomowych) 
do wykonywania zawodu nauczyciela, które spełniały, określone w przepisach 
prawa, wymogi dotyczące ich struktury oraz zakresu treści kształcenia 
realizowanych w trakcie studiów. Zapewniono wymagane minimum kadrowe 
do prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach i poziomach kształcenia oraz 
właściwą proporcję liczby nauczycieli akademickich, zaliczanych do minimum 
kadrowego, do liczby studentów na kierunkach studiów. 
Uniwersytet prawidłowo określił zasady organizacji praktyk pedagogicznych, 
uwzględniając w tym zakresie postanowienia  rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela4. Studentom 
zapewniono odpowiednie warunki do realizacji praktyk oraz egzekwowano od nich 
po zakończeniu praktyk przedstawianie wymaganej dokumentacji z ich przebiegu. 
Uczelnia podejmowała działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia 
w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, wykorzystując 
do tego celu m.in. wyniki badań ankietowych wśród studentów oraz badań 
dotyczących monitorowania karier absolwentów Uczelni. Dokonywano okresowych 
przeglądów planów i programów kształcenia, a ich wyniki wykorzystywane były 
do wprowadzania zmian do programów kształcenia w celu poprawy jakości 
kształcenia oraz dostosowania zakresu programów do zgłaszanych potrzeb 
i zainteresowań studentów. 
                                                      
1  Dalej: „Uniwersytet”, „Uczelnia” lub „UW”. 
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 objaśnienie. 

3  Kontrolą objęto lata akademickie 2012/2013-2015/2016 (do czasu zakończenia kontroli) oraz okres wcześniejszy, w takim 
zakresie, w jakim miał on wpływ na kontrolowaną działalność. 

4 Dz. U. z 2012 r., poz. 131; dalej: „rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opracowanie oraz realizacja przez Uczelnię 
programów kształcenia na kierunkach studiów 
przygotowujących do wykonywania zawodu 
nauczyciela 

1.1. W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet kształcił studentów pod kątem 
wykonywania zawodu nauczyciela w 12 specjalnościach na siedmiu kierunkach,  
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. 
Studenci kształcący się na 21 kierunkach mieli możliwość wyboru modułu 
kształcenia pedagogicznego. Dla porównania: w roku akademickim 2005/2006 
na UW studenci mieli możliwość kształcenia się w przedmiotowym zakresie 
w 13 specjalnościach na pięciu kierunkach oraz dodatkowo na 13 kierunkach, 
na których była możliwość wyboru modułu kształcenia pedagogicznego.  

Uniwersytet prowadził również studia podyplomowe przygotowujące do nauczania 
drugiego przedmiotu. W bieżącym roku akademickim kształcenie takie realizowane 
było na sześciu Wydziałach, w sześciu specjalnościach. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 10, 12-14) 

Liczba studentów studiujących na UW (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich), 
na kierunkach przygotowujących do zawodu nauczyciela, systematycznie się 
zmniejszała w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Podczas gdy w roku akademickim 
2005/2006 liczba studentów wynosiła 4 526 (wg stanu na dzień 30 listopada 
2005 r.), to w bieżącym roku akademickim, było ich tylko 2070 (stan na dzień 
30 listopada 2015 r.), co oznacza spadek o 2456 osób (tj. o 54,2 %). Zmniejszeniu 
uległ również udział studentów wybierających specjalność nauczycielską w ogólnej 
liczbie studentów Uczelni. Podczas gdy w roku akademickim 2005/2006 udział ten 
wynosił 8,0% (wg stanu na dzień j.w.), to w bieżącym roku akademickim - 4,6% 
(wg stanu na dzień j.w.). Zmianie ulegała także proporcja między studentami 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach kształcących nauczycieli. 
Podczas gdy w roku akademickim 2005/2006 na studiach niestacjonarnych 
(pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich) studiowało 2 114 
studentów (wg stanu j.w.), co stanowiło 46,7 % ogółu studentów, którzy wybrali 
specjalność nauczycielską, to w roku akademickim 2015/2016 na studiach 
niestacjonarnych specjalność nauczycielską wybrało 482 studentów (wg stanu j.w.), 
co stanowiło 23,3 % ogółu studentów, którzy wybrali tę specjalność. 

W poszczególnych latach z okresu 2005-2015 liczba słuchaczy studiów 
podyplomowych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela ulegała 
znacznym wahaniom. Najwięcej osób odbywało studia w tym zakresie (wg stanu 
na dzień 30 listopada) w roku akademickim 2010/2011 (900), najmniej w roku 
akademickim 2009/2010 (191). W roku akademickim 2005/2006 osób takich było 
678, zaś w bieżącym roku akademickim – 280.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 15-16) 

1.2. W wyniku badania ośmiu wybranych celowo programów kształcenia, 
realizowanych od roku akademickiego 2012/2013 na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunkach studiów umożliwiających 
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przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela5 stwierdzono m.in., 
że zawierały one wszystkie wymagane elementy wskazane w § 5 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 
2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 
i poziomie kształcenia6.  

W wyniku badania programu kształcenia opracowanego dla „Podyplomowych 
Studiów Historii z fakultatywną specjalizacją nauczycielską przygotowującą 
od nauczania historii, jako drugiego przedmiotu”7 stwierdzono, że odpowiada 
on wymaganiom określonym w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym8. Zgodnie z ww. programem kształcenia, studia te trwają 
trzy semestry oraz umożliwiają słuchaczom uzyskanie 78,5 punktów ECTS. 
W programie określono m.in. efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji oraz wymiar, 
zasady i formę odbywania praktyk. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 306-310; tom II str. 159-180) 

1.3. Wymienione w badanych programach efekty kształcenia w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych, wpisują się w opis efektów kształcenia 
zawarty w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 
2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego9.  
Efekty kształcenia określone w programie kształcenia opracowanym dla kierunku 
studiów „Pedagogika małego dziecka, specjalność Edukacja przedszkolna 
i wczesnoszkolna”10 (przewidzianym do realizacji na studiach pierwszego stopnia 
stacjonarnych i niestacjonarnych) uwzględniają także wzorcowe efekty kształcenia 
dla kierunku studiów pedagogika, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie 
wzorcowych efektów kształcenia11. 
Badane programy kształcenia uwzględniają standardy kształcenia określone 
w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia. Uwzględniają efekty 
kształcenia, tak ogólne, jak i szczegółowe określone w ww. rozporządzeniu oraz 
przewidują realizację poszczególnych modułów wskazanych w tym rozporządzeniu, 
dostosowanych do poziomu kształcenia, którego dotyczą poszczególne programy. 
W programach kształcenia zostały uwzględnione poszczególne zagadnienia 
wskazane w charakterystyce poszczególnych modułów (określonej 

                                                      
5 Do kontroli metodą doboru celowego wybrano następujące programy kształcenia: program dla kierunku „Pedagogika małego 

dziecka, specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”, opracowany przez Wydział Pedagogiczny, dotyczący 
kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia; program dla kierunku „Fizyka, specjalność 
nauczycielska” opracowany przez Wydział Fizyki, dotyczący kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia; 
program dla kierunku „Nauczanie Języków Obcych”, opracowany przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych 
i Edukacji Europejskiej, dotyczący kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia; dwa 
programy dla kierunku „Historia”, oferujące możliwość realizacji dodatkowej „specjalizacji nauczycielskiej” opracowane przez 
Wydział Historyczny, z których jeden dotyczył kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, 
a drugi  - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia; dwa programy dla kierunku „Biologia” opracowane 
przez Wydział Biologii, z których jeden dotyczył kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, a drugi – 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (Wydział opracował również dodatkowe programy kształcenia 
nauczycielskiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia, które student mógł wybrać dodatkowo do realizacji); program 
dla kierunku „Filologia Angielska” opracowany przez Instytut Anglistyki, Wydziału Neofilologii, dotyczący kształcenia 
na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (Instytut opracował również dodatkowy 
moduł do wyboru przez studentów, przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela). 

6 Dz. U z 2014 r. poz. 131, dalej: „rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów z 2011 r.” Od 10 października 
2014 r. obowiązuje w tym zakresie 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 prowadzenia studiów z 2014 r.”  

7 Zatwierdzonego w dniu 27 czerwca 2012 r. przez Radę Wydziału Historycznego, 
8 Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm., dalej „ustawa Psw”. 
9 Dz. U. Nr 253, poz. 1520. 
10 Przyjętym do realizacji przez Radę Wydziału Pedagogicznego, uchwałą Nr 48/2011/2012 z dnia 20 marca 2012 r. 
11 Dz. U. z 2013 r., poz. 1273. 
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w rozporządzeniu) wraz z wymaganym wymiarem godzinowym zajęć oraz liczbą 
punktów ECTS.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 17-305; tom II str. 1-306; tom III str. 1-273) 

1.4. Głównymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych 
programów kształcenia na UW są protokoły zaliczeń przedmiotów oraz suplementy 
do dyplomów. Z informacji zamieszczonych w 39 wybranych do kontroli 
suplementach dyplomów, wydanych na pięciu kierunkach studiów (specjalnościach) 
objętych kontrolą12 wynika, że w trakcie studiów zrealizowano wszystkie zajęcia 
przewidziane do realizacji w planie studiów, wchodzących w skład programu 
kształcenia opracowanego dla danego kierunku studiów. 

(dowód: akta kontroli tom IV str. 7-53, 58-194, 207-236, 241-269, 289-320) 

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni, realizujących objęte 
kontrolą programy kształcenia, nie wprowadzono uregulowań nakładających 
na osoby prowadzące zajęcia (tj. wykłady i ćwiczenia) obowiązek dokumentowania 
ich faktycznej realizacji.  
Według wyjaśnień otrzymanych z ww. jednostek, do weryfikowania realizacji 
zaplanowanych zajęć dydaktycznych (w zakresie liczby godzin oraz treści 
kształcenia przekazywanych studentom) jednostki te stosowały w szczególności 
następujące instrumenty (narzędzia): listy obecności studentów na zajęciach 
obowiązkowych (w szczególności na ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych), 
stanowiące zarazem potwierdzenie przeprowadzenia tych zajęć; sprawozdania 
pracowników dydaktycznych z wykonania pensum; hospitacje lub wizytacje 
prowadzonych zajęć oraz wyniki ewaluacji przeprowadzanej przy wykorzystaniu 
ankiety opracowanej przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu 
(tzw. Ankieta PEJK), w której studenci odpowiadają na pytania dotyczące m.in. 
liczby odwołanych zajęć, nieodpracowanych w innym terminie oraz zgodności treści 
zajęć z sylabusem.  
W Instytucie Anglistyki prowadzona była (przez Sekretariat tej jednostki) ewidencja 
odwołanych zajęć, w której ujmowane były informacje dotyczące m.in. daty 
odwołanych zajęć i powodu ich odwołania oraz sposobu odrobienia.  
 (dowód: akta kontroli tom III str. 263-273; Tom IV str. 1-4, 54-57, 195-206, 237-240, 

270-288, 321-322) 

W działalności Uniwersytetu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Uczelnia w badanym okresie opracowała i realizowała programy kształcenia 
przygotowujące studentów (oraz słuchaczy studiów podyplomowych) 
do wykonywania zawodu nauczyciela, które spełniały, określone w przepisach 
prawa wymogi dotyczące ich struktury oraz zakresu treści kształcenia realizowanych 
w trakcie studiów. 

 

                                                      
12Do analizy wytypowano losowo 39 suplementów do dyplomów wydanych przez Uczelnie w następujących kierunkach 

studiów: „Biologia” (dziewięć suplementów), „Pedagogika małego dziecka” (dwadzieścia suplementów), Fizyka, specjalność 
nauczycielska” (pięć suplementów), „Historia” (pięć suplementów), „Filologia, specjalność nauczanie języka angielskiego” 
(pięć suplementów). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Organizacja i realizacja przez uczelnię praktyk 
pedagogicznych 

2.1  Od dnia 1 października 2012 r. na Uniwersytecie obowiązują: „Ogólne zasady 
organizacji praktyk pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim”, ustalone 
w dniu 4 czerwca 2012 r. przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli. 
Wskazano w nich m.in., że:  

 praktyki psychologiczno-pedagogiczne, których celem jest gromadzenie 
doświadczeń związanych m.in. z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, 
odbywają się równolegle do realizacji komponentu 2 Modułu 2 nauczania13, 
w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym 
lub etapach edukacyjnych; 

 praktyki dydaktyczne, których celem jest gromadzenie doświadczeń 
związanych pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie 
nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) 
z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym, odbywają się 
równolegle z realizacją komponentu 2 Modułu 3, w szkole lub placówce 
realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnych lub etapach 
edukacyjnych; 

 praktyki pedagogiczne organizowane są w różnych typach szkół i placówek, 
a obowiązkowo w tych, w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje; 

 nadzór formalny nad przebiegiem i organizacją praktyk sprawuje opiekun 
praktyk wyznaczony przez odpowiednią jednostkę UW kształcącą nauczycieli; 

 praktyki pedagogiczne odbywają się na podstawie porozumienia zawartego 
pomiędzy szkołą przyjmującą studenta na praktyki a jednostką UW, 
na podstawie skierowania wystawionego studentowi przez opiekuna praktyk 
(bez wskazania, jakie zagadnienia powinny być określone w zawieranych 
w tym zakresie porozumieniach oraz jakie warunki powinna spełnić szkoła, 
z którą zawierane jest porozumienie, a jakie Uczelnia); 

 nauczycielem-opiekunem z ramienia szkoły, w której odbywają się praktyki, 
może zostać nauczyciel, który posiada studia magisterskie kierunkowe, pracuje 
na pełnym etacie i jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym; 

 minimalna liczba praktyk obejmuje 30 godzin w zakresie psychologiczno-
pedagogicznym (Moduł 2) oraz 120 godzin w zakresie dydaktycznym (Moduł 
3), a w przypadku przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (Moduł 4) 
studenta obowiązuje odbycie 60 godzin praktyk; 

 treści praktyk ustala jednostka macierzysta studenta, wprowadzając opis oraz 
kryteria doboru treści i umiejętności charakterystyczne dla danego kierunku; 

 realizacja praktyk obejmuje m.in. obserwowanie zajęć, asystowanie 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, przy 
czym zajęcia prowadzone przez studenta powinny stanowić, co najmniej 30% 
czasu przeznaczonego w programie studiów na praktyki pedagogiczne; 

 zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk na podstawie: opinii nauczyciela 
opiekuna praktyk, przedstawionej przez studenta dokumentacji rejestrującej 
scenariusz praktyk (scenariusze lekcji, dzienniczki praktyk, karty obserwacyjne) 
oraz rozmowy ze studentem, po zapoznaniu się z opinią i dokumentacją. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 88-90) 

                                                      
13 Określonego w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia. 
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Na podstawie ww. ogólnych zasad poszczególne jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu, których programy kształcenia objęto kontrolą, opracowały w 2012 r. 
szczegółowe regulacje (obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013 do czasu 
niniejszej kontroli), dotyczące zasad odbywania przez studentów praktyk 
pedagogicznych (m.in. w formie regulaminów), określając w nich m.in. cele i treści 
praktyk, efekty kształcenia oraz sposób odbywania i zaliczenia praktyk, obowiązki 
studenta odbywającego praktyki oraz zadania osób wyznaczonych na jego opiekuna 
na Uczelni oraz w szkole, w której odbywać mają się praktyki. Określone w tych 
uregulowaniach zadania pracowników jednostek organizacyjnych UW 
wyznaczonych na opiekunów praktyk, obejmować miały w szczególności: 
informowanie studentów o zasadach i terminach praktyk, organizowanie zebrań 
w sprawie praktyk, kontrolowanie dokumentacji sporządzanej przez studenta 
w trakcie praktyk, zaliczanie praktyk lub przedstawienie opinii w tej sprawie osobie 
uprawnionej do zaliczenia praktyki, na podstawie ww. dokumentacji i rozmowy 
ze studentem podsumowującej cały tok praktyki i sprawdzającej nabyte informacje 
i doświadczenie zawodowe. Regulaminy przeprowadzania praktyk opracowane 
w Instytucie Historycznym oraz Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli 
Języka Angielskiego, przewidywały ponadto przeprowadzenie, przez pracowników 
tych jednostek, hospitacji lekcji prowadzonych przez studentów.  
Poza regulaminami praktyk poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
opracowały również wzory dokumentów dotyczących przebiegu praktyk, m.in. takich 
jak: „Skierowanie na praktyki”, „Karta” lub „Dziennik praktyk”, „Arkusz obserwacji 
lekcji” lub „Ankieta hospitacyjna”, „Sprawozdanie z praktyk”, „Karta ocen 
cząstkowych ciągłej praktyki przedmiotowo-metodycznej” oraz „Karta ogólnej oceny 
praktyki przedmiotowej” (do wypełnienia przez nauczyciela – opiekuna praktyk), 
„Opinii o praktykancie” (do wypełnienia przez nauczyciela – opiekuna praktyki). 
Określone w ww. dokumentach zasady odbywania praktyk odpowiadały wymogom 
określonym w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia.  

 (dowód: akta kontroli tom V str. 4-146, 162, 231; tom VI str. 167) 

W opracowanych przez ww. jednostki organizacyjne Uczelni uregulowaniach 
dotyczących zasad odbywania praktyk, nie określono zasad przygotowania 
studentów przez Uczelnię do odbywania praktyk w szkołach. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 4-144) 

Poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, których dotyczyły badania kontrolne, 
w wyjaśnieniach dotyczących przedmiotowego zagadnienia wskazywały m.in., że: 
przygotowanie do odbycia praktyk realizowane było na zajęciach z dydaktyki, 
podczas których studenci m.in. pisali pierwsze samodzielne konspekty i scenariusze 
zajęć.  

(dowód: akta kontroli tom V str. 145-146, 162, 231; tom VI str. 168, 192) 

2.2. Analiza dokumentacji praktyk wybranych ośmiu studentów14, realizujących cykl 
kształcenia kończący się w roku akademickim 2015/2016, wykazała m.in. 
że  poszczególni studenci odbyli praktyki w odpowiednich szkołach, dostosowanych 
do etapu edukacyjnego oraz mieli przydzielonych opiekunów praktyk spośród 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
Uniwersytetu.  

                                                      
14 W tym dwóch odbywających studia na Wydziale Fizyki, trzech odbywających studia na Wydziale Biologii, dwóch 

odbywających studia na Wydziale Historycznym oraz jeden odbywający studia w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków 
Obcych i Edukacji Europejskiej.  
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Pomocy w odbyciu praktyki, udzielał im nauczyciel danej szkoły, z którym Uczelnia 
zawierała umowę zlecenia dotyczącą sprawowania opieki nad praktykantem. 
Na zakończenie praktyk nauczyciel ten wystawiał studentom – praktykantom opinię, 
w której oceniał m.in. ich zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne 
i dydaktyczne, zachowanie, umiejętność prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz 
przydatność do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Studenci prowadzili dokumentację przebiegu praktyk, wskazaną w regulaminach 
(zasadach) praktyk, opracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne 
Uniwersytetu. Z dokumentacji tej wynika m.in., że wszyscy studenci, których 
dokumentację praktyk objęto kontrolą odbyli praktyki w wymiarze przewidzianym 
w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia, a praktyki odbywały się 
po pierwszym roku studiów. W trakcie praktyk studenci prowadzili obserwację lekcji 
prowadzonych przez nauczycieli danej szkoły, zapoznawali się z organizacją 
i funkcjonowaniem danej placówki, w tym również z funkcjonowaniem biblioteki 
szkolnej, prowadzili samodzielnie lekcje, opracowywali konspekty lekcji lub/i 
scenariusze zajęć. W sporządzanej dokumentacji z przebiegu praktyk, studenci 
podawali liczbę godzin odbytej praktyki ogółem, w tym liczbę godzin lekcji 
przeprowadzonych przez nich samodzielnie, liczbę godzin lekcyjnych, przeznaczoną 
na obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 
w których odbywali praktyki. Wymiar godzinowy odbytych praktyk był zgodny 
z określonym w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia (tj. wynosił nie 
mniej niż 30 godzin lekcyjnych - w przypadku praktyk, których celem było 
przygotowanie studentów w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz nie mniej 
niż 120 godzin lekcyjnych - w przypadku praktyk, których celem było przygotowanie 
studentów w zakresie dydaktycznym). Zajęcia lekcyjne prowadzone samodzielnie 
przez studentów stanowiły nie mniej niż 30% ogólnej liczby godzin odbytych praktyk. 
Studenci, po odbyciu praktyk przekazywali opiekunom praktyk wymaganą 
dokumentację do zaliczenia praktyk, stosownie do wymogów obowiązujących w tym 
zakresie w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni15. Jak wynika 
z ww. dokumentacji w badanych sprawach, praktyki odbyły się równolegle 
z realizacją zajęć na Uczelni. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 161-318; tom VI str. 1-226) 

Kontrolerowi NIK nie przedstawiono dokumentów potwierdzających: omówienie 
odbytych przez poszczególnych studentów praktyk; pisemnych umów/porozumień 
(poza dwoma przypadkami), zawartych przez jednostki organizacyjne Uczelni 
ze szkołami w sprawie organizacji praktyk studenckich w tych jednostkach; 
dokumentacji potwierdzającej sprawdzenie przez jednostki organizacyjne UW, 
czy szkoły, do których skierowano studentów na praktyki, zapewniały odpowiednie 
do tego celu warunki (m.in. pod względem kadry i bazy) oraz dokumentacji 
dotyczącej kontaktów opiekunów praktyk ze szkołami w trakcie odbywania praktyk 
przez poszczególnych studentów.  
 

                                                      
15 Przykładowo w skład dokumentacji z odbytych praktyk przekazywanej przez studentów Wydziału Biologii wchodziły m.in.: 

sprawozdanie studenta z przebiegu praktyki; opracowane przez praktykanta w trakcie praktyk konspekty i scenariusze lekcji; 
Karty praktyki przedmiotowo-metodycznej (zawierające informacje o zadaniach realizowanych przez praktykanta 
w poszczególnych dniach praktyki, z podaniem godzin lekcyjnych, w których były one wykonywane), Arkusze obserwacji 
przez praktykanta lekcji prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna praktyki studenta (zawierające informacje o przebiegu 
obserwowanych lekcji); karta pn. „Oceny cząstkowe ciągłej praktyki przedmiotowo-metodycznej” (zawierające informacje 
o datach i tematach kolejnych lekcji przeprowadzonych przez praktykanta, oraz o ocenach nauczyciela - opiekuna 
przygotowanych przez praktykanta scenariuszy lekcji i przeprowadzonej przez niego lekcji). 
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W wyjaśnieniach w tych sprawach, jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
wskazywały m.in., że: 

 obowiązująca na Uczelni procedura odbywania praktyk przewiduje 
obligatoryjne omówienie praktyk przez studenta (potwierdzeniem realizacji 
powyższego obowiązku może być korespondencja mailowa ze studentami 
umawiającymi się na dyżur opiekuna praktyk, w celu omówienia odbytych 
praktyk nauczycielskich);  

 opiekunowie praktyk utrzymywali kontakt ze szkołami, w których studenci 
odbywali praktyki drogą telefoniczną bądź mailową; 

 nie we wszystkich przypadkach zawierane są pisemne umowy (porozumienia) 
ze szkołami w sprawie przeprowadzenia w tych jednostkach praktyk 
studenckich. 

(dowód: akta kontroli tom V str. 145-146, 162, 231-232, 236; tom VI str. 167-168, 
192) 

Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii oraz Pełnomocnik Dyrektora Instytutu 
Historycznego ds. specjalizacji nauczycielskiej wskazali w wyjaśnieniach m.in., iż nie 
są podpisywane porozumienia z placówkami (szkołami), w których od wielu lat 
przeprowadza się praktyki studenckie.  

(dowód: akta kontroli tom V str. 231-234, 236) 

W działalności Uniwersytetu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Uczelnia określiła w sposób właściwy zasady organizacji praktyk pedagogicznych, 
uwzględniając postanowienia określone w tym zakresie w rozporządzeniu w sprawie 
standardów kształcenia. Studentom zapewniono odpowiednie warunki do realizacji 
praktyk oraz egzekwowano od nich po zakończeniu praktyk przedstawianie 
wymaganej dokumentacji z ich przebiegu. 

3. Zachowanie przez uczelnię minimum kadrowego 
właściwego dla poziomu i kierunków studiów 

W wyniku badania poziomu zatrudnienia nauczycieli akademickich na trzech 
wybranych kierunkach studiów16, stwierdzono, że Uniwersytet zapewnił wymagane 
minimum kadrowe do prowadzenia studiów w badanych kierunkach, określone 
w rozporządzeniu w sprawie warunków prowadzenia studiów, z uwzględnieniem 
warunków, które musi spełnić nauczyciel akademicki, żeby mógł być zaliczony 
do ww. minimum kadrowego17.  

Zatrudnienie nauczycieli akademickich, zaliczonych do minimum kadrowego, 
na poszczególnych wybranych do kontroli kierunkach studiów kształtowało się 
w latach akademickich 2012/2013 oraz 2015/2016 następująco: 

                                                      
16 Do badania wybrano, metodą losową, cztery kierunki studiów na pierwszym poziomie kształcenia i dwa kierunki studiów 

na  drugim poziomie kształcenia, spośród ośmiu kierunków studiów, których programy kształcenia objęto badaniami 
kontrolnymi. 

17 Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia, minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na określonym kierunku studiów 
stanowi, co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, którzy (zgodnie z § 13 
ust. 1 rozporządzenia) zatrudnieni są na Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy i nie krócej niż od początku semestru 
studiów. 
Natomiast zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na określonym kierunku 
studiów stanowi, co najmniej sześciu samodzielnych akademickich i sześciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
doktora, dla których (zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia) Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy i którzy zatrudnieni 
są w tej jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy i nie krócej niż od początku semestru studiów. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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- studia pierwszego stopnia: Pedagogika małego dziecka – 13 i 11; Biologia – 98 
i 117; Fizyka – 94 i 72; Historia – 65 i 60; 

- studia drugiego stopnia: Biologia – 51 i 47; Historia – 43 i 46. 

Proporcja liczby nauczycieli, stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku 
studiów do liczby studentów na tym kierunku w roku akademickim 2012/2013 
odpowiadała wymogom określonym w § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
warunków prowadzenia studiów i kształtowała się następująco (wg stanu na dzień 
30 listopada 2012 r.):  

- studia pierwszego stopnia: Pedagogika małego dziecka – 1: 9; Biologia – 1: 
1,5; Fizyka – 1: 3; Historia – 1:4; 

- studia drugiego stopnia: Biologia – 1:2; Historia – 1:5. 
 (dowód: akta kontroli tom VI str. 227-256) 

W działalności Uniwersytetu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Uniwersytet zapewnił wymagany poziom zatrudnienia nauczycieli akademickich 
zaliczanych do minimum kadrowego dla objętych kontrolą kierunków studiów 
i poziomów kształcenia. Spełnione zostały kryteria warunkujące zaliczenie 
nauczycieli akademickich do minimum kadrowego. Zachowano wymaganą 
minimalną proporcję liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum 
kadrowego do liczby studentów na kierunku studiów.  

4. Działania uczelni służące doskonaleniu programów 
kształcenia 

4.1. W celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, zgodnie z § 1 
zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 
2012 r. w sprawie Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 
na Uniwersytecie Warszawskim, na Uczelni powołano Zespoły Zapewnienia Jakości 
Kształcenia18 działające na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych 
prowadzących studia oraz Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia19. 
Do zadań UZZJK należało, zgodnie z § 6 ww. zarządzenia Rektora, m.in. 
opracowywanie i przedstawianie Rektorowi wniosków i projektów, dotyczących: 
polityki określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 
na UW, zgodnej ze strategią Uniwersytetu, ogólnouczelnianych procedur 
zapewnienia jakości kształcenia, zasad tworzenia systemów zapewnienia jakości 
kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach organizacyjnych UW, kształcących 
studentów. Do zadań tych należało ponadto dokonywanie analizy sprawozdań 
z oceny własnej, sporządzonych przez wydziały i inne jednostki organizacyjne 
Uczelni prowadzące studia i sporządzanie na ich podstawie sprawozdania na temat 
jakości kształcenia na UW. Obsługą UZZJK zajmować się miało Biuro ds. Jakości 
Kształcenia. WZZJK działające na wydziałach lub w innych jednostkach 
organizacyjnych Uczelni prowadzących studia zobowiązane były, zgodnie z § 11 
ww. zarządzenia, do podejmowania działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia 
jakości kształcenia w tych jednostkach. 

 (dowód: akta kontroli tom VII str. 1-11) 

                                                      
18 Dalej: „WZZJK”. 
19 Dalej: „UZZJK”. 
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Zarządzeniem nr 76 Rektora z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów 
zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz innych 
jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uczelni, zobowiązano 
wszystkie jednostki organizacyjne prowadzące studia do opracowania koniecznych 
regulacji w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wskazano, 
że system jakości uwzględnia rozwiązania dotyczące zapewnienia jakości, m.in. 
w zakresie zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów 
nauczania i ich efektów. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 9-10) 

W ramach realizacji ww. zarządzenia, poszczególne wydziały, których programy 
kształcenia objęto kontrolą20 opracowały (lub wprowadziły zmiany do istniejących 
uregulowań w tym zakresie) wydziałowe strategie (systemy, zasady i procedury) 
zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, w których określono m.in. obszary 
problemowe będące przedmiotem zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, 
cele planowane do osiągnięcia oraz sposoby osiągniecia zakładanych celów. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 12-64) 

Na UW uregulowano również sposób prowadzenia badań dotyczących jakości 
kształcenia. Zagadnienia te w badanym okresie regulowała uchwała Nr 241 Senatu 
Uniwersytetu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych 
na Uniwersytecie oraz m.in. zarządzenie Rektora Nr 16 z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ogólnouniwersyteckich badań 
ankietowych oraz badań ankietowych na wydziałach i w innych jednostkach 
organizacyjnych Uniwersytetu, a następnie zarządzenie Rektora Nr 41 z dnia 
15 grudnia 2015 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia na Uczelni, 
zgodnie z którym ww. badania są prowadzone z wykorzystaniem: ankiet 
ogólnouniwersyteckich, ankiet jednostek organizacyjnych UW, metod badań 
jakościowych, analizy danych zastanych pochodzących ze źródeł administracyjnych 
UW i innych instytucji publicznych. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 65-78; tom VIII str. 172-174) 

W dniu 20 grudnia 2015 r. UZZJK opracował „Wskazówki i propozycje rozwiązań 
dotyczące systemu zapewnienia i doskonalenia jakości na wydziałach i w innych 
jednostkach kształcących studentów”. Określono w nich m.in. główne zasady 
budowania i funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewnienia i doskonalenia 
jakości kształcenia oraz kształtowania kultury jakości oraz wskazówki odnośnie 
budowania systemów zapewnienia jakości i doskonalenia jakości kształcenia 
na poszczególnych wydziałach UW i w jednostkach organizacyjnych kształcących 
studentów.   

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 371-392) 

4.2. W badanym okresie na Uczelni nie przeprowadzano odrębnych badań i analiz 
dotyczących jakości kształcenia studentów, w ramach przygotowywania ich 
do wykonywania zawodu nauczyciela.  
Przeprowadzane natomiast różnego rodzaju badania dotyczące analizy ogólnej 
jakości kształcenia na Uniwersytecie. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 79-370) 

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia opracowała w dniu 1 grudnia 2013 r. 
Raport „Studium karier absolwentów Uniwersytetu”, w którym przedstawiono wyniki 
analizy aktywności zawodowej studentów na rynku pracy, dotyczące m.in. związku 

                                                      
20 Wydziały: Pedagogiczny, Neofilologii, Historyczny, Biologii i Fizyki. 
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między aktywnością zawodową w trakcie studiów i zatrudnieniem po zakończeniu 
studiów. Wskazano, że absolwenci, którzy pracowali w trakcie studiów znacznie 
częściej niż pozostali wykonywali czynności zawodowe po zakończeniu studiów 
i że regularne wykonywanie pracy zawodowej w trakcie studiów zwiększa szanse 
na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu nauki. 

 (dowód: akta kontroli tom VII str. 79-221) 

Na podstawie powyższego Raportu UZZJK sformułował w dniu 28 kwietnia 2014 r. 
propozycje działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Wśród propozycji 
znalazła się m.in. propozycja dotycząca wprowadzenia systematycznej ewaluacji 
jakości praktyk studenckich poprzez wprowadzenie ankiety oceniającej praktyki. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 222-224) 

W Raporcie, opracowanym w dniu 1 grudnia 2015 r. przez Pracownię Ewaluacji 
Jakości Kształcenia, zawierającym omówienie wyników ogólnouniwersyteckiej 
ankiety oceniającej jakość kształcenia, jednym z zagadnień poddanych analizie była 
sytuacja studentów Uczelni na rynku pracy. Z przeprowadzonej analizy wynikało 
m.in., iż ok. 50 % studentów (którzy wzięli udział w badaniach ankietowych), 
uczestniczyło w praktykach i stażach zawodowych: 45 % studentów z obszaru nauk 
matematyczno-przyrodniczych i 40 % studentów z obszarów nauk społeczno-
ekonomicznych i humanistycznych W stażach zawodowych brało udział ok. 20 % 
studentów: 16 % z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych, 23 % z obszaru 
nauk społeczno-ekonomicznych oraz 14 % z obszaru nauk humanistycznych. Były 
to najlepiej oceniane przez studentów formy wsparcia na rynku pracy. Innym 
zagadnieniem omówionym w Raporcie były przyczyny rezygnacji studentów 
ze studiów. Jako pierwszą z przyczyn odpływu studentów ze studiów, ankietowani 
wskazywali nietrafność wyboru kierunku. Kolejnym czynnikiem był zbyt wysoki, 
w ocenie studentów, poziom studiów. Zwrócono również uwagę na zły stosunek 
wykładowców do studentów oraz brak umiejętności dydaktycznych wśród 
prowadzących zajęcia.  

 (dowód: akta kontroli tom VII str. 225-365) 

Na podstawie powyższego Raportu, UZZJK opracował „Propozycje działań na rzecz 
jakości kształcenia”, które zostały zaakceptowane przez Rektora w dniu 6 kwietnia 
2016 r. Przedstawione w tym dokumencie proponowane działania, w części 
dotyczącej zagadnienia pn. „Studenci w kontekście rynku pracy” obejmowały m.in. 
podniesienie jakości praktyk oraz zwiększenie liczby studentów biorących w nich 
udział. Realizacja ww. rekomendacji miała nastąpić m.in. poprzez wspólne działania 
Biura Karier UW z poszczególnymi jednostkami organizacyjnym Uczelni w zakresie 
przeprowadzenia analizy dotychczasowych praktyk studenckich w celu określenia 
standardów pożądanej jakości praktyk. Podstawowym narzędziem do osiągnięcia 
celu miały być przeglądy jakości praktyk studenckich prowadzone w cyklu dwuletnim 
lub co najmniej czteroletnim. Przedstawione w tym dokumencie propozycje działań, 
mających na celu zmniejszenie liczby studentów niezadowolonych ze studiów, 
przewidywały m.in. wprowadzenie obowiązkowej hospitacji zajęć prowadzonych 
przez doktorantów i nauczycieli akademickich o stażu zatrudnienia mniejszym niż 
trzy lata, weryfikację programów studiów pod względem ich spójności 
i przejrzystości, przy współudziale samorządu studenckiego i doktorantów. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 366-370) 

4.3. Poza działaniami podejmowanymi przez UZZJK, również poszczególne 
jednostki organizacyjne UW podejmowały działania na rzecz podnoszenia jakości 
kształcenia. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez wydziały i inne 
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jednostki organizacyjne UW kształcące studentów, były ankiety prowadzone wśród 
studentów. Stanowiły one bazę do analiz jakości kształcenia prowadzonych przez 
WZZJK. Ponadto poszczególne rady wydziałów podczas swoich posiedzeń 
dokonywały analizy programów studiów, a w razie konieczności ich niezbędnej 
modyfikacji. Zagadnienia związane z podnoszeniem jakości kształcenia stanowiły 
również integralną część corocznych sprawozdań z oceny własnej jednostek 
organizacyjnych UW. 
Zakres działań prowadzonych przez poszczególne wydziały i inne komórki 
organizacyjne UW, w celu poprawy jakości kształcenia, był uzależniony 
od występujących w tych jednostkach problemów. 

(dowód: akta kontroli tom VII str. 393-527; tom VIII str. 185-190, 195-348, 357-484) 

WZZJK na Wydziale Biologii, w raportach za lata akademickie 2013/2014 
i 2014/2015, zwrócił uwagę na znaczne rozproszenie studentów zapisujących się 
na zajęcia, z powodu zbyt obszernej propozycji dydaktycznej, co sprawiało, 
że pewna liczba zajęć nie była uruchamiana ze względu na małą liczbę zapisanych 
studentów. WZZJK zarekomendował, monitorowanie zainteresowania studentów 
zajęciami, a w przypadku utrzymywania się braku zainteresowania, ich usunięcie 
z oferty programowej Wydziału.  

(dowód: akta kontroli tom VII str. 393-527) 

Rada Wydziału Fizyki dokonywała co semestr oceny jakości prowadzonych zajęć 
na podstawie m.in. wyników badań ankietowych. Najlepiej ocenionym nauczycielom 
akademickim przyznawano nagrody za wyróżniające prowadzenie zajęć, natomiast 
prowadzący zajęcia, którzy otrzymywali najsłabsze oceny studentów byli 
zobowiązywaniu do składana pisemnych wyjaśnień.  

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 195-295) 

Na Wydziale Historycznym dokonywano co roku oceny efektów kształcenia oraz 
przeglądów programów kształcenia, których wyniki wykorzystywane były m.in. 
do dokonywania zmian programów kształcenia. 
Przykładowo w „Ocenie efektów kształcenia na Wydziale w roku akademickim 
2013/2014” (zatwierdzonej przez Radę Wydziału w dniu 25 lutego 2015 r.) 
wskazano m.in., że ww. roku w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia 
do programu studiów wprowadzono nowe przedmioty: „Wstęp do pisania prac 
akademickich” oraz „Podstawy metodologii” oraz że ogromne zainteresowanie 
wśród kandydatów na studia wzbudził nowo utworzony kierunek –„ Historia i Kultura 
Żydów”. Dokonano także oceny kierunków, na których były prowadzone 
specjalizacje nauczycielskie, w tym m.in. oceny: zainteresowania studentów 
specjalizacją nauczycielską (wskazując m.in., że liczba studentów rozpoczynających 
tę specjalizację i kontynuujących ją na studiach II stopnia od kilku lat nie zmienia 
się), przeprowadzanych praktyk pedagogicznych (która wypadła pozytywnie) oraz 
powodów rezygnacji studentów ze specjalizacji nauczycielskiej (wskazując, 
że główną przyczyną rezygnacji jest zmiana przez studentów decyzji o zamiarze 
wykonywania zawodu nauczyciela).  
Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 29 kwietna 2015 r. dokonano korekty 
programu specjalizacji nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia, w części 
dotyczącej modułu 3 – pn. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym. Korekta 
dotyczyła m.in.: zmniejszenia o jeden liczby przedmiotów realizowanych w tym 
module (zrezygnowano z przedmiotu „Bezpieczeństwo w pracy z młodzieżą”), 
likwidacji „Egzaminu z dydaktyki”, zmian w liczbie godzin zajęć z trzech przedmiotów 
(w jednym przypadku liczbę tę zmniejszono, a w dwóch - zwiększono) oraz zmian 
liczby punktów ECTS, przyznawanych za zaliczenie czterech przedmiotów 
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(w jednym przypadku liczbę tę zmniejszono, a w trzech - zwiększono), przy czym 
łączna liczba punktów przyznawanych za zrealizowanie przedmiotowego modułu nie 
uległa zmianie, zaś łączna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach modułu 
została zwiększona o pięć. Wprowadzenie ww. zmian uzasadniane było m.in. zbyt 
małą liczbą godzin zajęć z przedmiotu Ewaluacja efektów kształcenia na osiągnięcie 
zaplanowanych efektów kształcenia. Rezygnację z przedmiotu Bezpieczeństwo 
w pracy z młodzieżą oraz z Egzaminu z dydaktyki uzasadniano m.in. faktem, że nie 
są one wymagane przepisami prawa. Ponadto kluczowe efekty kształcenia 
przewidziane dla przedmiotu Bezpieczeństwo w pracy z młodzieżą mogą być 
osiągnięte w ramach praktyki nauczycielskiej i pedagogicznej, natomiast wiedza 
i umiejętności, które były sprawdzane w ramach ww. Egzaminu z dydaktyki, 
są kilkukrotnie sprawdzane w trakcie kształcenia w ramach specjalizacji 
nauczycielskiej. 

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 185-190, 296-337) 

Na Wydziale Pedagogicznym kwestie jakości kształcenia były omawiane 
na posiedzeniach Rady Wydziału (w dniach 15 października i 26 listopada 2013 r., 
28 stycznia i 25 marca 2014 r., 27 stycznia, 24 marca, 21 kwietnia i 23 czerwca 
2015 r.). W efekcie prowadzonych dyskusji i zgłaszanych uwag do programów 
kształcenia, Rada Wydziału Pedagogicznego wprowadzała zmiany do programów, 
w tym m.in.:  

 uchwałą z dnia 26 marca 2013 r. zatwierdziła podział Modułu dydaktycznego 
na studiach pierwszego i drugiego stopnia na dwa Moduły dydaktyczny 
i metodyczny, wskazując w uzasadnieniu, że poprzednia zawartość Modułu 
dydaktycznego nie była w pełni obowiązkowa dla wszystkich studentów, 
a osoby, które miały kwalifikacje pedagogiczne nie realizowały całego Modułu 
dydaktycznego;  

 uchwałą z dnia 25 marca 2014 r. zmieniła zapisy dotyczące liczby godzin 
kontraktowych na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 
wprowadzając do programów zapisy, w których wskazano, że na studiach 
niestacjonarnych studenta obowiązuje nie mniej, niż 51 % ogólnej liczby 
godzin kontaktowych oraz że na studiach niestacjonarnych pierwszego 
stopnia konsultacje wynoszą 30 godzin, a na studiach niestacjonarnych 
drugiego stopnia - 18 godzin; 

 kolejną uchwałą z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w programach 
wszystkich kierunków studiów magisterskich drugiego stopnia, zlikwidowała 
Moduł Studiów Nauczycielskich, zwiększając jednocześnie punktację Modułu 
Studiów Społecznych z 9 na 12 pkt. ECTS oraz Modułu Językowego 
z 10 na 14 pkt. ECTS, a także dodając do Studium uzupełniającego nową 
kategorię kursów: wykłady konwersacyjne oraz wykład z Psychologii edukacji, 
który dla studentów ze specjalności nauczcycielskich miał być obowiązkowy, 
a dla pozostałych - fakultatywny.  

W latach 2013-2015 Wydział zorganizował cykl debat pn. „Dobre praktyki 
w kształceniu uniwersyteckim”. W trakcie debat z udziałem wykładowców UW, 
studentów oraz zaproszonych gości z uczelni zagranicznych poruszano sprawy 
związane m.in. z przeprowadzaniem egzaminów oraz organizowaniem praktyk 
studenckich. W 2015 r. WZZJK dokonał kompleksowej oceny prowadzonego 
na Wydziale Pedagogiki modułowego systemu kształcenia, której wyniki 
zamieszczone zostały w Raporcie z badań fokusowych, pn. „Opinie na temat 
sytemu kształcenia modułowego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu 
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Warszawskiego”. We wnioskach z przeprowadzonych badań wskazano m.in. 
(w części dotyczącej omówienia oczekiwań respondentów odnośnie do tego 
sytemu), że dla właściwego funkcjonowania poszczególnych modułów niezbędne 
jest zapewnienie lepszej współpracy pomiędzy wykładowcami w ramach danego 
modułu.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 55-61; tom VIII str. 349-484) 

4.4 . Zasady rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia 
podyplomowe były corocznie określane w uchwałach Senatu UW, zaś szczegółowe 
warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego 
stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich były zamieszczane 
w załącznikach do uchwał. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia było posiadanie 
świadectwa dojrzałości, zaś w przypadku studiów drugiego stopnia tytułu licencjata, 
magistra, inżyniera lub równorzędnego, co jest zgodne z art. 169 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy Psw.  
Szczegółowe warunki na rok akademicki 2015/2016 określajace obowiązujące 
na Wydziale Pedagogicznym wymogi przyjęcia na studia na kierunek Pedagogika 
małego dziecka, specjalność edukacja i opieka nad małym dzieckiem; edukacja 
przedszkolna i wczesnoszkolna ustalały zasady obliczania punktacji za oceny 
uzyskane na świadectwie maturalnym. Tak w przypadku studiów stacjonarnych, jak 
i niestacjonarnych stosowano wyższy przelicznik punktacji dla przedmiotów 
zdawanych na poziomie rozszerzonym (przelicznik x 1), niż na poziomie 
podstawowym (przelicznik x 0,6) z tym, że w przypadku studiów stacjonarnych 
minimalna liczba punktów koniecznych do zakwalifikowana była określona na 30 %, 
zaś w przypadku studiów niestacjonarnych nie było takiego progu. Na kierunku 
Historia w roku akademickim 2015/2016 dla studiów pierwszego stopnia 
stacjonarnych określono minimalną liczbę punktów koniecznych dla 
zakwalifikowania się na studia na 30 %, w przypadku studiów niestacjonarnych 
(wieczorowych) obowiązywał konkurs świadectw maturalnych. W przypadku studiów 
drugiego stopnia warunkiem przyjęcia na studia, tak w przypadku studiów 
stacjonarnych, jak i niestacjonarnych było uzyskanie minimum 30 pkt. z rozmowy 
kwalifikacyjnej, z tym, że procedura rekrutacji z uwzględnieniem rozmowy 
kwalifikacyjnej na studiach niestacjonarnych była przewidziana w przypadku, gdy 
zgłosi się większa liczba kandydatów niż limit miejsc21. 

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 49-163) 

4.5 . Przeważająca część studentów, którzy w latach akademickich 2012/2013 – 
2015/2016 wybrali studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, 
uzyskała na maturze z egzaminu przeprowadzonego na poziomie podstawowym 
z głównych przedmiotów punktowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na UW 
wynik powyżej 49 % maksymalnego możliwego do uzyskania wyniku punktowego. 
W poszczególnych latach akademickich dane w tym zakresie kształtowały się 
następująco: 2012/2013 - 96 % (1284 osób, na 1337 przyjętych); 2013/2014 - 
94,3 % (1167 osób, na 1238 przyjętych); 2014/2015 – 94,3 % (1210 osób, 
na 1283 przyjętych), 2015/2016 – 94 % (1013 osób, na 1078 przyjętych)22. Najlepiej 
w tym zakresie wypadli studenci przyjęci na studia na kierunkach: Matematyka, 
specjalizacja nauczanie matematyki oraz Lingwistyka stosowana – specjalizacja 
nauczycielska i tłumaczeniowa, których 100% uzyskało w ww. latach akademickich 

                                                      
21 Do badania wybrano dwa kierunki metodą losową. 
22 Badaniami objęto 11 przedmiotów maturalnych (matematyka, fizyka, biologia, geografia, historia, język angielski, język 

niemiecki, język francuski, język rosyjski, język polski, wiedza o społeczeństwie) zdawanych na poziomie podstawowym, 
branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnych na kierunki studiów (specjalizacje) przygotowujące do zawodu 
nauczyciela. 
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na maturze wynik powyżej 49% punktów możliwych do uzyskania z egzaminów 
z przedmiotów, o których była mowa wyżej. 

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 164-167) 

4.6.  Sprawność kształcenia na kierunkach studiów, na których prowadzono 
specjalności nauczycielskie, przedstawiała się w badanym okresie następująco: 

a/ mierzona wskaźnikiem liczby osób skreślonych z listy studentów w stosunku 
do liczby osób rozpoczynających studia w cyklu kształcenia kończącym się w niżej 
wymienionych latach akademickich: 
- 2012/2013 – studia stacjonarne: I stopnia 45,39 %, II stopnia 24,84%; studia 

niestacjonarne: I stopnia 62,77%, II stopnia 27,41%; 
- 2013/2014 – studia stacjonarne: I stopnia 45,20 %, II stopnia 64,24 %; studia 

niestacjonarne: I stopnia 64,66 %, II stopnia 24,18 %; 
- 2014/2015 – studia stacjonarne: I stopnia 60,76 %, II stopnia 33,75 %; studia 

niestacjonarne: I stopnia 66,66 %, II stopnia 37, 79 %; 

b/ mierzona wskaźnikiem obrony prac dyplomowych i magisterskich w terminie 
do 31 października roku, w którym kończą się studia:  
- 2012/2013 – studia stacjonarne: I stopnia 35,56 %, II stopnia 48,40 %; studia 

niestacjonarne: I stopnia 24,44 %, II stopnia 52,15 %; 
- 2013/2014 – studia stacjonarne: I stopnia 43,12 %, II stopnia 22,90 %; studia 

niestacjonarne: I stopnia 19,33 %, II stopnia 47,05 %; 
- 2014/2015 – studia stacjonarne: I stopnia 23,54 %, II stopnia 45 %; studia 

niestacjonarne: I stopnia 23,54 %, II stopnia 29,65 %. 
(dowód: akta kontroli tom VIII str.168) 

W badanym okresie w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu, których dotyczyły 
badania kontrolne23 nie były przeprowadzane badania predyspozycji studentów 
do wykonywania zawodu nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 169-193) 

4.7. W 2013 r. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) dokonała wizytacji na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu, w ramach której analizie poddano działalność Wydziału 
pod względem spełnienia ośmiu kryteriów: strategii rozwoju; wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości; celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich 
i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji; zasobów kadrowych, materiałowych 
i finansowych, prowadzenia badań naukowych; współpracy krajowej 
i międzynarodowej; systemu wsparcia studentów i doktorantów. PKA oceniła, 
iż kryterium celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych 
zostało osiągnięte w stopniu znaczącym, natomiast pozostałe kryteria zostały 
spełnione w pełni. Uwagi PKA odnosiły się do studiów doktoranckich. 

(dowód: akta kontroli tom VIII str. 1-48) 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przeprowadzało w badanym okresie 
kontroli dotyczącej jakości kształcenia na Uniwersytecie w odniesieniu 
do wybranych do kontroli kierunków studiów przygotowujących do zawodu 
nauczyciela. 

 

 

                                                      
23 Badaniami objęto wydziały: Biologii, Fizyki, Historyczny, Pedagogiczny oraz Instytut Anglistyki 
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W działalności Uniwersytetu w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Uczelnia podejmowała działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, 
w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, przy 
wykorzystaniu do tego celu m.in. wyników badań ankietowych przeprowadzanych 
wśród studentów oraz badań dotyczących karier zawodowych absolwentów.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. 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 Kontroli24  
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 Warszawie. 

Warszawa, dnia    31  maja 2016 r. 
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24 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, ze zm. 
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