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P/16/021 - Pzygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Najwy2sza lzba Kontroli

Delegatura we Wroclawiu

Pawel Potempski, specjalista kontroli patistwowej, upowa2nienie do kontroli nr 99906 z dnia
7 marca 2016 r.

(dowod: akta kontroli str. 1-2)

Uniwercytet Wroclawski, pl. Uniwersytecki '1, 50-137 Wroclaw (dalej: 
"UWr, 

lub 
"Uczelnia").

Prof. dr hab. Marek Bojarski - Rektor Uniwersytetu Wroclawskiego (dalej: 
"Rektor 

UWr,) od
dnia 1 wze6nia 2012 r.

(dow6d: akta konuoli str. 35)

ll. Ocena kontrolowanej dzialalnoScit
Uczelnia wdro2yla i zrealizowala obowiqzujqce na poszczeg6lnych kierunkach
sludi6w programy ksztalcenia (nauczania), w kt6rych uwzglqdniono standardy
ksztalcenia nauczycieli. Pzeprowadzano tak2e praktyki pedagogiczne zgodnie
z zasadami obowiqzujqcymi na Uczelni. Podjgto r6wnie2 dzialania slu2qce
doskonaleniu program6w ksztalcenia dla kierunk6w studi6w. Zachowano oonadto
minimum kadrowe wla5ciwe dla danego poziomu i kierunku studi6w,

Stwierdzone nieprawidlowoSci, dotyczEce nieeetelnego zaplanowania zajqi
z pzedmiotu ,,Metodyka nauczania natematyki w szkole podstawowej igimnazjun',
palizlwa!9go na Kwalilikacyjnych Studiach Podyplomowych Nauczania lvlatematyki
(w edycji 2014-2016), nie mialy wpb^/vu na dzialalnoSi UWr w kontrolowanvch obszarach.

lll. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Opracowanie oraz realizacja pr:ez Uczelnig programu

ksztalcenia dla kierunku studi6w wla6ciwych dla pzedmiotu
1.1. w latach akademickich 200512006-2014120'15 liczba student6w uczelni zmniejszyla sig
o 35,20k, tl. z 39 701 do 25 721 os6b, by w roku akademickim 201512016 wzrosnqc Od
26 054 osob (o 1 ,3%),

w latach akademickich 200512006-20i012011 odnotowano wzrost liczbv studentow
kierunk6w studr6w, na ktorych iunkcjonowaly specjalno6ci nauczycielskiez, bo z 2g1 do
1098 osob (o 390,7%). Natomiast w kolejnych latach akademickich ich ticzba sukcesywnie
zmniejszala sig i w roku akademickim 201512016 wyniosla 545 osob, tj. o 50,4% mniej

lNajwy2sza.lzba Kontroli stosuje 3-stopnlowE skale ocen: pozytywna, pozyrywna mtmo
stwierdzonych nie-prawidlowo$ci, negatywna. Jezeli sformulovranie 

'oceny 
og'Otnei weOtug

proponowanej skali byloby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nle dawalaby prawdziweg6
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie obietym kontrolq stosule siq oceng
opisow4 bqd2 uzupelnia oceng ogdlnqo dodatkowe objasnienie.
2 uczestniczEcych w zajgciach modulu/bloku/studium pedagogicznego prowadzonych przez centrum
Edukacji Nauczycielskiej prowadzqcych m.in. zaiecia z psyCnotogii, pedagogiki dla studentdw, za
wyiEtkiem studiow prowadzonych przez Instytut pedagogiki (np. edukicja wczesnoszkolna
i wychowanie pzedszkolne).
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w stosunku do roku akademickiego 2010/2011. W pzypadku studi6w lstopnia, liczba
student6w stacjonamych zwigkszyla sie w latach akademickrch 200512006-201212013 2236
do 889 osob (t1. o276,70k1, po czym zmniejszyla siq do 281 osob wroku akademickim
201512016 (spadek o 68,40/0). Z kolei liczba student6w niestacjonarnych wzrosla z 45 do
237 osob w latach akademickich 2005/2006-201 212013 (tj. o 426,70/o\, po czym spadla do
75 osob w roku akademickim 201512016 (o 68,40l"). W pzypadku studi6w ll stopnia, liczba
student6w kierunk6w na ktorych funkcjonowaly specjalno6ci nauczycielskie wzrosla
w latach akademickich 2006/2007-201212013 z siedmiu do 192 os6b (2.642,8ok), by

zmniejszyc siq do 115 os6b w roku akademickim 201512016 (o 40,1ok), a na studiach
niestacjonamych wzrosla w latach 201012011-201512016 z 15 do 74 os6b (o 393,3%).

Liczba wszystkich uczestnik6w studi6w podyplomowych, organizowanych pzez UWr
w latach akademickich 200512006-2014/20'15, ulegla zmniejszeniu odpowiednio z 3729 do
1131 os6b (o 69,7%), by wroku akademickim 201512016 wzrosnqd do'1222 osob, tj.
o 8,0%. W tym samym czasie liczba uczestnikow studiow podyplomowych uprawnia.l4cych

do wykonywania zawodu nauczyciela charakteryzowala siq brakiem zauwa2alnej tendencji
iznaczecymi wahaniami, wynoszqc od 34 osdb w roku akademickim 201412015, popnezS2
osoby w roku akademickim 201512016 i 141 os6b w roku akademickim 2005/2006, do 353

osob w roku akademickim 201112012. W pzypadku uczestnikdw studi6w podyplomowych

uprawniajacych do nauczania kolejnego pzedmiotu, ich liczba w latach akademickich
200512006-201512016 ulegla zmniejszeniu z 1320 os6b do 172 osOb, tj. o 87,0%.

(dow6d: akta kontroli str. 30)

Liczba kierunkow studiow, na ktorych rozpoczgto cykl ksztalcqcy w specjalno5ci

nauczycielskiej, wynosila 12 w roku akademickim 2005/2006, 23 w roku akademickim

201212013,29 w roku akademickim 201312014,31 w roku akademickim 201412015 onz
27 w roku akademickim 2015/2016.

(dowod: akta kontroli str. 36-38)

1.2. Do badania zgodno5ci struktury programow studidw z wymogami $ 53 rozpozqdzenia

Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 5 pa2dziernika 2011 r. w sprawie warunkdw

prowadzenia studi'w na okreslonym kierunku ipoziomie ksdalcenid (dall:

^rozponSzenie 
w sprawie warunkbw prowadzenia studi6vt), wytypowano w spos6b celowy

10 kierunk6w studi6w ze specjalnoSciq nauczycielsk4 realizowanych od roku

akademickiego 2012120135, tj. dla: (a) studi6w stacjonamych pierwszego stopnia: chemig

iedukacjg dla bezpieczeistwa; historie z angielskim; matematykg; edukacja

wczesnoszkolnq i wychowanie pzedszkolne; (b) studi6w niestacjonamych pieMszego

stopnia: historig nauczycielsk4 wychowanie pzedszkolne iedukacjg wczesnoszkoln4
(c) studiow stacjonarnych drugiego stopnia: matematykg; fizykq; biologiq; historie.

(dowdd: akta kontroli str. 41{3)

Dla studiow rozpoczgtych w roku akademickin 201212013, w tym o specjalnoSci

nauczycielskiej, nie wprowadzono na Uczelni programow ksztalcenia, zdefiniowanych

w art. 2 ust. 1 pkt 14 b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym6,

uwzglgdniajqcych postanowienia rozpozadzenia Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyzszego

z dnia 2 listopada 2011 r. w sprcwie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolniclwa

3 Tj. okreSlenia: formy studiow; liczby semestrow i punktow ECTS koniecznq dla uzyskania

kwalifikacji odpowiadajacych poziomowi studr6w; moduldw ksztalcenia wraz z ptzypisaniem do

ka2dego modulu zakladanych efekt6w ksztalcenia oraz liczby punktow ECTS; sposobu weMkacji
zakladanych efektow ksAalcenia osiqganych pzez studenta; planu studi6w; lEcznej liczby punktow

ECTS, kt6ra student musi uzyskae: na zajeciach wymagajqcych bezposredniego udzialu nauczycieli

akademickich i studentow; w ramach zajee z zakresu nauk podstawowych; w ramach zaiQc

o charakteee praktycznym; minimalnej liczby punktow ECTS, ktdra student musi uzyskac: realizuiAc

moduly ksztalcenia oferowane na zajeciach og6lnouczelnianych lub na innym kierunku studiow; na

zajgciach z wychowania fizycznego; wymiaru, zasad i formy odbywania praktyk.
4 Dz. U. z 2014 r., poz. 131, uchylone z dniem 1 pa2dziernika 2014 r. i zastqpione rozpoeqdzeniem

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego zdnia 3 pa2dziernika 2014r. w tq samej sprawie (Dz u.

Nr 1370).
5 ogolem prowadzono 33 kierunki o specjalnosci nauczycielskiej, w tym stacjonarne I stopnia 12'

llstopnia 18, a niestacjonarne 2 (lstopnia) i 1 (ll stopnia).
a Dz. U, z 2012 r.. ooz. 572 ze zm.
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WyzszegoT, rozporzqdzenia w sprawie warunk6w prowadzenia studi6w, oraz
rozpozEdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 17 slycznia 2012 r. w sprawie
standard1w ksztalcenia pnygotowujpego do wykonywania zawodu nauczycield (dalej:

,rozporzqdzenie w sprawie standard,w ksztalcenia nauczycielf).

Wedlug Prorektora ds. Nauczania, Uczelnia odroczyla wprowadzenie program6w

ksztalcenia, zgodnych z Kajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy2szego, z uwagi
na potrzebe bardzie.i zetelnego ich pzygotowania, Senat UWr w dniu 25 stycznia 2012 r.
podjql uchwalq nr 612012 w sprawie wwcznych dla rad podstawowych jednostek

organizacyjnych dotyczqcych tworzenia program6w ksztalcenia na studiach, studiach
podyplomowych i kursach doksztalcajqcych, w ktorej w S 2 ust. 1 wskazano, iZ uchwala ta

,ma zastosowanie do ksztalcenia w UWr opattego na ustawie Prawo o szkolnictwie
wyzszym i aktach wykonawczych wydanych po dniu 8.03.2011 r., w szczeg6lno!;ci na
kajowych Ramach Kwalifkacji', orazzgodnie z preambulqdo tego aktu stanowila w$czne
dla rad wydzialow w zakresie poektowania programow ksztalcenia.

Natomiast w $ 10 ww. uchwaly Senatu UWr nakazano by rady wydzial6w jednostek
organizacyjnych Uczelni spozqdzily I pzekazaly do zatwierdzenia Senatowi UWr, do dnia
30 kwietnia 20'12 r., opisy zakladanych efektow ksztalcenia. Senat UWr pdj{ stosownq
uchwalg w dniu 20 czerwca 2012 r.s.

(dowod: akta kontroli str. 871-878)

Prorektor ds, Nauczania Uczelni podal, i2: ,przyjQto, 2e kaZdy projekt ufiwaly zwiqzany
z dydaktykq w UWr, zanim trafi pod obrady Senatu, analizowany jest przez Senackq
Komisjg Nauczania. Na najowym posiedzeniu ( . . .) czlonkowie Senackiej Komisji Nauczania
pozwnie zaopiniowali przedloLone pnez podstawowe jednostki organizacyjne efekty
ksztalcenia, co dalo podstawq do ich skierowania na czemcowe posiedzenie Senatu UW.

(dowod: akta kontroli str. 897-987)

W dniu 21 listopada 2012 r, Senat UWr pdj{ uchwalg nr 10812012 w sprawie wytycznych
dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczEcych twozenia programow
ksztalcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach
magisterskich, studiach podyplomowych, kursach doksztalcajqcych i szkoleniach, kt6q
uchylono uchwalg nr 612012. W g 16 uchwaly ff 10812012 nakazano podstawowym
jednostkom organizacyjnym Uczelni opracowanie i ogloszenie programow studrow, opartych
o zakladane efekty ksztalcenia, zgodne z Krajowymr Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa
Wy2szego, nie p62niej ni2 do dnia 31 maja 2013 r. i rozpoczgcie ich realizacji nie p62niej ni2
w roku akademickim 201312014.

(do$/dd: akta kontroli str. 871-878)

Prorektor ds. Nauczania Uczelni podal, i2: 
"uchwala nr 108/2012 (...) w por6wnaniu do

uchylonej uchwaly nr 6nU2 (...), poszezyla znacznie zakres regutacji w zakresie

Wcznych dla podstawovrych jednutek organizacyjnyclt. W uchwale tej znalazly siQ

mkdzy innymi zalecenia dodatkowe odnoinie liczby godzin zajqc dydaktycznych na
studiach stacjonamych i dla studi6w w zakresie poszczeg6lnych obszar6w ksztatcenia,
kt6rych liczba nie powinna pzekraczad wafto!;ci wskazanych w uchwale nr 108D012.
Ponadto wprowadzono dla program6w ksztalcenia rozpoczynajqcych siq od roku
akademickiego 2013/2014 obowiqzkowy bnorat na studiach tt stopnia oraz okreStona
zostala lhzba punkt6w ECTS za osiqtr/niQcie wymaganych unbjqtnoici jQzykowych na
poszczeg6lnych poziomach studi6w. W uchwale nr 1082012 znalazly siQ Wczne
dotyczqce realizacji zajQC z wychowania fizycnego, potegajqce na Wrowadzeniu
obowiqzkowego wf r6wnie2 na studiach II stopnia i okreSlono liczbq punkt1w ECTS za te
zajQcia'.

Wedlug Prorektora ds. Nauczania, Uczelnia wypelnila postanowienia ustawy z dnia
18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wy2szym, ustawy o stopniach
naukowych itytule naukoww oraz o stopnimh itytule w zakresie sztuki oraz o zmianie

7 02. U. Nr 253, poz. 1520.
I Dz. U. z 2012 t ., poz. 131 .
s Nr 54/2012 w sprawie efekt6w kszlalcenia dla kierunk6w studi6v{ prowadzonych w UWr.

4
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niekt1rych innych uslawlo (dalej: 
'ustawa o zmianie ustawy Psv/'\ oraz rozpozqdzenia

w sprawie standard6w ksztalcenia nauczycie| Wskazal pzy tym na zapisy art. 29 ust, 1

ustaw o zmianie ustawy Psw, obowiqzujEcej od dnia 1 pazdziernika 2011 r. o tresci:

,,Studenci pzyjqci na studia pzed dniem wej$cia w Zycie niniejszej ustawy oraz w roku
akademickim 2011/2012 studiujq wedfug program'w opracowanych na podstawie

dotychczasowych pzepis,w do kohca okresu studi6w pzewidzianego w programie i planie

studow". Ponadto, posilkujqc sie Komentaeem do ustawy o szkolnictwie wy2szym i ustawy

o tytule i stopniach naukowychll, oraz opiniq prawnE Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

z dnia 16 grudnia 2011 r.12, stwierdzil, 2e odstqpiono od wprowadzenia program6w

ksztalcenia zgodnie z Kralowymi Ramami Kwalifkacji dla Szkolnictwa Wyzszego, jak tez nie

wprowadzono standardow ksztalcenia nauczycieli w roku akademickim 20'12/2013. Podniosl

takze, i2 taka interpretacja pozostaje takZe w zgodzie z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

2005 r. - Prawo o szkolniclwie wyLszym, kt6ry nakazuje ogloszenie zasad iwarunkow
rekrutacji na prowadzone w uczelni kierunki studiow do dnia 31 maja roku popzedzajqcego

rok akademicki, kt6rego rekrutac.ia ma dotyczyc. Wedlug Prorektora ds. Nauczania Uczelni

uchwalone do koica nqa 2011r. pzez senaty uniwersytetow zasady rekrutacji dotyczq
studi6w rozpoczynajEcych sig w roku akademickim 2012/201313, Zasady te ilista kierunk6w,
na ktorych miala odbywac siq rekrutacja, pzygotowane zostaly na podstawie

dotychczasowych pzepisow, ptzy jednoczesnym braku pzepis6w pzechodnich
pozwalaj4cych zmienii te reguly bez naruszenia pzepisu art. 169 ust, 2 ww. ustawy.

(dowod: akta kontroli str. 897-987)

Na badanych kierunkach studi6w, za wyjqtkiem kierunk6w matematyka I i ll stopnia,

ksztalcqcych w zakresie specjalno6ci nauczycielskiej, obowiqzywaly standardy wynikajqce

z rozpozqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wzesnia 2004 r. w sprawie

standard6w ksztdcenia nauczyciella (daleJ: rczporzqdzenie MENiS w sprawie standard1w
ksztalcenia nauczycblil oraz rozpozqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia
12 lipca 2007 r. w sprawie standardow ksztalcenia dla poszczegolnych kierunk6w oraz
poziom6w ksztalcenia, a tak2e trybu twozenia iwarunkow, jakie musi spelniai uczelnia, by
prowadzic studia miedzykierunkowe oraz makrokierunkil5. W programach nauczania

spelniono wymogi okreSlone w ww. standardach, zapewniajEce, by absolwent studi6w,

r6wnoczeSnie z wiedzE merytorycznE w zakresie okre5lonego kierunku studiow, uzyskal
pzygotowanie do nauczania pzedmiotu (prowadzenia zajei) i kwalifikacje zawodowe.

(dow6d: akta kontroli str. 897-987)

Na Uczelni prowadzono w latach 2014-2016 osiem rodzajow studiow podyplomowych

w zakresie nauczania kolejnego pzedmiotu, rozpoczynajqc i koirczqc w tym okresie cztery
spo6rod nich10. Badaniu kontrolnemu poddano Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe
Nauczania Matematyki, zrealizowane w latach 2014-2016 pzez Wydzial Matematyki
ilnformatyki UWr. Wedlug programu tych studiow podyplomowych treSci ksztalcenia

umo2liwialy uzyskanie pnez sluchacza 119 punktow ECTSl7, a efekty ksztalcenia byly

10 Dz, U.22011 r. Nr 84. Doz. 455 ze zm.
11 Autorstwa H. lzdebskiego i J. Zielinskiego, gdzie podano, Ze "intettenporalny 

przepis aft. 29

ustawy z dnia 18 narca 2011 r. pzewiduje, Ze studenciprzykci (decyduje data decyzji o przyjgciu na
studia, a nie data immatrykulacji) na studia przed dniem wej'cia w i:Wie ustawy, czyli przed

1 paZdzienika 2011 r,, oraz w roku akadenickim 20112012, czyli do 30 wrzesnia 2012 r. studiuiqdo
kohca paewidzianych studi'w w dotychczasowym programie i planie studi6w (sprzed 1 paZdzienika
201 1 r.) , wedfug program,w opracowanych na pohtawie dotychczasowych pnepisbvt .

12 
"Wskazane 

(wg komentaza) rozumienie art.29 ustawy nowelizujqcej w pelni koresponduje
z podstawowymi celami nowelizacji ustawy i pozwala wlasciwie zrealizowaa zadania, o kt6rych byla
mowa wy2ej".
13 Uchwala Senatu UWr z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie rekrutacji w roku akademickin 201212013.
14 Dz. U. Nr 207, poz. 2110.
ls Dz. U. Nr 164, poz. 1166 ze zm.
16 Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczania Matematyki, Studia Podyplomowe Informatyki dla
Nauczycieli, Studia Podyplomowe Wiedzy o Sztuce i Kulturze oraz Studia Podyplomowe

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.
17 Przy wymaganych 30 pkt ECTS (punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie

akumulacji itransferu punktow zaliczenjowych, jako miara Sredniego nakladu pracy osoby uczqcej

sig, niezbgdnego do uzyskania zakladanych efektow ksztalcenia).



wlaSciwe dla kierunku studi6w z matematyki. Ponadto zawieraly tresci okre6lone w Module
4 standardow ksztalcenia nauczycieli, pzygotowujqcym do nauczania kolejnego
pzedmiotu, a tak2e spos6b weryfikowania i dokumentowania tresci ksztalcenia.

(dowod: akta konkoli str. 38)

Efekty ksztalcenia w pzypadku specjalizacji nauczycielskiej - wypelniajEce postanowienia
rozponqdzenia w sprawie standard^w ksztalcenia nauczycieli - okre6lono w zazqdzeniu
Rektora UWr Nr'l/2013 z dnia 7 stycznia 20'13 r. w sprawie organizacji iprowadzenia
w UWr ksztalcenia pzygotowujqcego do wykonywania zawodu nauczyciela (dalej:
zazqdzenie nr 112013 w sprawie organizacji i prowadzenia ksztalcenia nauczyciela),
obowiqzujEcego od dnia 1 stycznia 2013 r. Wskazujqc pEyczyny wprowadzenia w roku
akademickim 201312014 poslanowieh w zakresie efekt6w ksztalcenia, wynikajqcych
z rozpotzqdzenia w sprawie standard6w ksztalcenia nauczycieli, Prorektor ds. Nauczania
Uczelni ponownie wskazal na pzepis art, 29 ust. 1 ustany o zmianie ustar,ey Psq jako
podstawe do wprowadzenia programow ksztalcenja od roku akademickiego 201312014.

(dowod: akta kontroli str. 110-150, 805-810)

Ksztalcenie wedlug zazqdzenia nr 1/2013 w sprawie organizacji i prowadzenia ksztalcenia
nauczyciela, odbywalo sig:
1) w zakresie edukacji pzedszkolnej i I etapu edukacyjnego (kl. l-lll szkoly podstawowej)

na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych na studiach I i ll stopnia,
2) w zakresie ll, lll, ilVetapu edukacyjnego na:

2.1) specjalizacji nauczycielskiej jednopzedmiotowej i obejmowalo obowiqzkowe
pzygotowanie w zakresie:

a) merytorycznym do nauczania pzedmiotu (prowadzenia zajgc) - modul 1

"Pzygotowanie merytoryczne", realizowany zgodnie z opisem efekt6w ksztalcenia
dla realizowanego kierunku studi6w odpowiadajqcego pzedmiotowi/rodzajowi
zaje6;

b) psychologiczno-pedagogicznym - modul 2;

c) dydaktycznym - modul 3;

2.2.)specjalizacji nauczycielskiej dwupzedmiotowej gdzie pzygotowanie do
wykonywania zawodu nauczyciela mo2e zostai poszezone o pzygotowanie:
a) do nauczania kolejnego pzedmiotu (prowadzenia zajqc) - modul4;
b) w zakresie pedagogiki specjalnej- modul5;

2.3.)w ramach ksztalcenia modulowego, realizowanego pzez student6w spoza
specjalizac.ii nauczycielskiej, kt6zy na danym kierunku uzyskujq pzygotowanie
merytoryczne do nauczania danego pzedmiotu (modul 1), oraz pzygotowanie
psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (modul2 i 3).

Skladowa ksztalcenia nauczycieli, dotyczqca modulu 218 realizowana byla w Uniwersytecie
pzez Centrum Edukacji Nauczycielskiej (dalej: CEN).

(dow6d: akta kontroli str. 1 1 0-1 50, 584-594, 881 -888)

1.3. Rozliczanie wykladowcdw z prowadzonych zajgc realizowane bylo pzy pomocy

Sprawozdania z wykonania dzialalnoSci dydaktycznej, w kt6rym prowadzqcy zajqcia
wskazywal liczbq godzin zrealizowanych wedlug Przydzialu zajgi dydaktycznych,
potwierdzonego na koniec roku akademickiego pzez kierownika danej jednostki

organizacyjnej Uczelni.

Do badania kontrolnego wytypowano losowo pzedmiot pedagogika, prowadzony na
o6miu kierunkach studi6w o specjalnoSci nauczycielskiejls pzez pracownik6w CEN (zajecia
na I i ll stopniu), oraz pzedmiot pedagogika wczesnoszkolna, realizowany na specjalno6ci
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie pzedszkolne (zajecia na lstopniu studi6w

18 Za wyjqtkiem studi6w prowadzonych pzez Instytut Pedagogiczny.
ls Na studiach: pierwszego stopnia stacjonarnych: chemia iedukacja dla bezpiecze stwa; historia
z angielskim; matematyka; pierwszego stopnia niestacjonarne: historia nauczycielska; drugiego
stopnia stacjonarne: matematyka; fizykai biologia; historia.

6fitr



Ustalone

nieprawidlowosci

Uwagi dotyczEce

badanej dzialalnoSci

stacjonamych i niestacjonamych), W pzypadku obu tych pftedmiot6w zalqcia zostaly

zrealizowane we wlaSciwej iloSci godzin i we wta6ciwych semestrach roku akademickiego2o.

(dow6d: akta kontroli str' 897-987)

Brak realizacjt lub niepelna realizacja programu ksztalcenia nie byla pzedmiotem skarg

student.w uczelni 
(dowod: akta kontrori s It. 187-242,402'409,741-754\

Analiza planu oraz wykonania zajqc na Kwalifikacyjnych- 
^studiach 

Podyplomowych

Nauczania Matematyki, realizowanyih w latach 2014-2016 wy-kazata, i2 12 z 13

wymaganych pzedmlot6w zrealizowino zgodnie z programem studi6w podyplomowych2l'

planem zaiq6 oraz rozliczeniem prowadzu"tn t''uifiuo, 
,kta kontrolistr. 2s0-258, 34s-361)

Wdzia}a|noScikontro|owanejjednostkiwpzedstawionymwyzejzakresiestwierdzono
nastgpujqce niePrawidlowosci:

Na Kwalifikacyjnych Studiach Podyplomowych Nauczania Matematyki w edycji 20'14-2016'

stwierdzono niLjaplanowanie zajgc pzedmiotu Metodyka nauczania matematyki w szklle^

i;itiiiiiti igi,;irrirm, w irddci dwoch sodzin, savz ws 
PrgsJgmu 

pzewidziano..60

;;;;i;4e. (itore roaiciono), a zaplanowino 58 godzin.zajei Kierownik ww studi6w

iola li'"J..v*i5cie w harmonogramie brakuj6 dwoch godzin zajee Jednakze

spoz4dzano go pzed zalqcnmr, a w-dniu 16 maja'2015 r' wylladowca tego pzedmiotu

riro .rizon.od w trakcie iontroli oSwiadczenia) pzeprowadzil dwugodzinne zajQcia z ww'

##ffi,';'kfi;....it* zidania i'mateiial z majqcego mieisce w tym dniu

6;i;;r;- oJnosra*ur Mecili Matematycznych.. .uk{adajqca 
zajQcia, zostala

poinformowana o tym po fakcie, nie modyfikujqc planu zajqc'

NIK wskazuje, i2 spoz4dzono niezetelny plan zajqi' Sdyi li:]'Yi-lQdniono 
w nim ilo5ci

godzin zajgi odpowiadajqcych ww programowi studi6w podyplomowycn'

(dowdd: akta kontroli s tr. 248-258, 388-344' 345-361 )

Program studiow dla kierunKu matematyka specialnoSc nauczycielsta' wprowadzony zostal

iuz w trakcie cyklu ksztalcenra t*iiq'lgo w roku akademickin 20-1212013' na podstawie

';ilJiJv ifi;iaru r',ratematvxii'riioinatvri z onra zt T'l? ?!11: 
i24 wzesnia 2013 r'

Zgodnie z art. 29 ust, t ,ttr*v i')iiriii iti't*v pt*, stu'd^enci pzyiqci na studia p7ed

dniem wei6cia w zycie te1 u,u*y'o-itt * iofu akidemickim 2011t2012 powinni studiowac

wedfug programow opr..o*.ny,h na podstawie dotychczasowych p"epi:9* 
-q9-!?'T1

of,r.oi riuoio* p".widzianego w irogramie i planie studiow Ponldto' w mysl postanowlen

g 7 ust. 5 rozpozqdzenia w spraiie'warunkbw Nowadzenia .studiow' 
zmiany programow

isztatienia tsiuOiow) nie mogEbye wprowadzane w trakcie cyklu ksztalcenra'

Dziekan Wydziafu Matematyki i Informatyki wskazal' i2: 
'program 

ksztalcenia na kierunku

matematyka na rozrvrn ,putluniiii*f,,'i ii n"pttldtnoici matematyka nauczycielska

istnial pzed rokiem akademid<im-litnOi Dta programu tego 
-zatwierdzone 

byly efekty

ksztalcenia uchwalone ucnwaq sinatu l)Wr z dnia 20 czenvca 2012 t' Now ptognn

ksztatcenia _ uchwatony * ,ii"itis- ;. ip,o*dre, * .odniesieniu 
do spec/alnosci

nauczycietskiei zmiany, malqcJ"ni-ii' piu!*tate'a k:'i** nauczycieli zgodnie

';;;;;;i;;:r;^ uii,t t s'xoriiiiii wvzszeso .z.n.a 
17 s 

,tv.::n^ia 
2012 r' ( )' zmianv

ii ,i[ iilrrW 
^nc,rrti,o*tn;i;;";;i 

iixu siudnw i na 
^zakt6catv 

procesu ksztatcenia

Wprowadzenie ,o*rgo p,g'uii' iiti'nii' w maiu 2.0.1! r 
^(obowiqzuiqcego 

takze

'ttiairiiii ioiv ,oipoi,Qi xt'tacenie w roku akademickin 2u2nug' mimo zapou

w Uchwate Senatu lJWr nr nai[ii-z inia 21 1istopada 2012 r' 
.podvktowane 

bvlo chQcn

znatezienia ial naiteprrrgo 'o'i'a'Zii 
ii J'iiiitSi tp'q'noi;ci nauczvcietskiei' abv ich

ksztdcenie zgodne byto z oooi,a;uwi standardem kiztalcenia przygotowuiqcego d0

wykonywania zawodu nauc4ciela' 
(dowod: akta kontrolistr' 207-239' 897-987)

ffin(na||i|l|rokustudi6w),nastudiachl|stopnia15godzin(na
litlHl:flitll;. do realizacji 403 sodzin z wvmasanvch 405 sodzin ws prosramu studi6w

podYPlomowych

Ll"r,



Ocena czqstkowa Uczelnia realizowala programy nauczania dla 10 zbadanych kierunk6w studiow
prowadzqcych specjalno6d nauczycielskq, w tym tre6ci ksztalcenia okreslone
w standardach ksztalcenia pzygotowuiqcego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Jednak2e wprowadzenie, na podstawie uchwal Rady Wydlialu Matematyki i Informatyki
zdnia2l naia2013 r. i 24 wze6nia2013 r., programu stuOiOw stacjonarnych na kierunku
matematyka (l i ll stopnra).w trakcie rozpoczgtego cyklu ksztalcenia w semestze zimowym
roku akademickiego 201212013, naruszalo postanowienia art.2g ust. 1 usfany o zmiinie
ystawy Psw oraz S 7 u!!. 5 rozponqdzenia w sprawie warunk6w prowadzeiia studi6w,,
Ponadto,.plan zajgd na Kwalifikacyjnych Studiach Podyplomowych Nauczania Matematyki
nie uwzglgdnial obowiqzku pzeprowadzenia dw6ch z bb goozin zajgc w ramach jednego
z pzedmiot6w realizowanych i pzewidzianych w programie studi6w fdoyptomowycn.

2. organizacla i realizacja pnezUczelnig praktyk pedagogicznych
opisstanu 2.1. Praktyki rauczycielskie (opiekuhczo-wychowawczE i dydaktycznq) organizowalofaktycznego i nadzorowilo. cEN zgodnie postanowieniami $ 1 ust. 3 zazqdzenia nr 115t2013 Rektora

UWr w sprawie organizacji praktyk pzewidziaiych w programach ksztalcenia w UWr oraz
$ 1 ust' 3 zanqdzenia nr 56/2010 Rektora Uwr i onia ig li-p.r 2010 r. w sprawie organizacjipraktyk pzewidzianych w standardach ksztalcenia dla poszczeg6lnych kierunk6w studi6w
stacjonamych i niestacjonamych w UWr.

CEN pzygotowalo na rok akademicki 201212013 opracowanie pt. ,,skladowapsychologiczno_pedagogiczna ksztalcenia nauczycieli w 
' tJW/,- ldzie"'szczegolowoom6wiono ramowe programy za1gt, 

.z zakresu psyc'hologii i pedagogiki, pzeprowadzanych
na I i ll stopniu ksztalcenia nauczycieli, realizacjg'prar<ty-r pdoago"gi.;;i.:h-. d"cowanie tobylo zgodne z postanowieniami rozponqazenii'ueui| w sprawie standardow ksztalcenianauczycieli.

(dow6d: akta kontroli str. 433-544)
Dla o6miu z 10 badanych kierunk6w studi6w o specjalnosci nauczycielskiej, w zakresiedotYczqcych,,llkt*P:drgogicznych, obowiqzywalS iarzqdzenie nr 56/2010 Rektora UWrz dnia
*on..n?iiry.#l!.j.'ffi fr li5fi -.J*'ffi h:i:illlffi ili;,:1"$.*,;;:ma;lgdzie w zalqczniku nr 8 zawarto. ,*r:w l.;;.;i';d.bw*ia praktyk pedagogicznych,bqdqce rnstrukcjq w sprawp, oiganizacji i pzebiegu praktyk pedagogicznychpnewidzianych standardem ksztalcenii ntrciytieii ii studiach wyzszych zawodowych,dwupnedmiotovtych w zakresie d!6:h tptitttiisiy iiecktizacji nauczycietskich (gt6wnejidodatkowei), iednotitych studiach irgititnkbn-' oru, studiach podyptomowych,.zarzqdzenie to bylo zgodne z postanowieniami rozporzqdzenia MENis w sprawiestand ardow ksztalcenia nauczyciefi.

spozqdzana,w hakcie trwania praktyki pedagogicznejdokumentacja obejmowal a: portfoliopraktykanta, Kompetencie nauczyciercrie p;Wi;rl; i zaxresie sprawnego prowadzenialekcii' szkolnq kartq zaliczenia oiallvti o.itm..ty .]uJent zobow iqzany byl pzedtozyc poodbvtej praktvce na zajqciach pn. ,,Konpeteriii ptitiiiiigioii-riiiriiiJ'r'i*rvrirtr,,.
(dow6d: akta konkoli sh. 162_1g3)

Na kierunku matematyka nauczycielska (l i ll poziom studidw stacjonamych) dla praktyknauczycielskich (opiekunczo-wihowawciych i i1,Jrkt1,lr11ch) obowiqzy walo zanqdzenienr 11512013 
T|19" UWr w iprawie organiz;cr ;ij[t1,r, po.*idzianych w programachksztalcenia w UWr wraz z zarzqdzeniem-nr rlzorl ilrtoo uw, w sprawie'organizacjiiprowadzenia ksztalcenia nauizyciela, ,"rglionirdy.n postanowienia wynikajqcez rozpozqdzenia w sprawie standardow rszticinia 'iZutlyc!9! 

organizacjg i pzebiegpraktyki nauczycielskiej opiekuficzo-wychowaw czej w szkote 130 gooiin zliilnponentu 3modulu 2)^oraz praktyki dydaktycznej (pzeomioiowejj witr<ore (120 godzin z komponentu3 modulu 3) uregulowano w zaliczniiu'nr 2 ao r rzqili'nin nr 1t2l13,okrestajqc w nim:a) zasady 
!s9lp odbywania irraktyki. n.u..)/.i.ri LJ 

'*. 
ywr, w tym spos6b reatizaqipraktyk, opiekun6w. praktyk z ramienia Uczeini, ooo'i,iqrri praktykanta;b) szczegolowe zasady odbywania. prar<tyN-opietunczlwvcnowawczej w uwr, w tym jejcele' rodzaje zada6 praktycznych, ouowiqzii itrJr.i. podczas praktyki, dokumentacjgspozqdzanq podczas praktyki, obowiqzki n.r.iy.i.tr - opiekuna i ramienia szkoty

t-t(



(wobec studenta iopiekuna z ramienia Uczelni), obowi4zki opiekuna praktyk z ramienia

Uczelni;

c) szczegirlowe zasady odbywania praktyki dydaktycznej (pzedmiotowej) w UWr, wtym jej

cele, rodzaje zadah praktycznych, obowiq.zki studenta podczas praktyki, dokumentacje

spotzEdzanE podczas praktyki, obowiEzki nauczyciela - opiekuna z ramienia szkoly

(wobec studenta iopiekuna z ramienia Uczelni), obowiqzki opiekuna praktyk z ramienia

Uczelni.

Wymienione w zalqczniku N 2 do zatzqdzenia nr 112013,rodzaje zadah praktycznych" dla

praktyki opiekullczo-wychowawczej oraz praktyki dydaktycznej stanowity powielenie

irozwinigcie tre6ci zalqcznika do rozponqdzenia w sprawie standardow ksztalcenia

nauczycieli, tj, zawieraly nastepujqce elementy: zapoznanie sig ze specyfikE szkoly;

poznanie prowadzonej dokumentacji; obserwowanie; wspoldzialanie z opiekunem praktyk;

pelnienie roli opiekuna-wychowawcy/nauczyciela; analizg tinterpretacje zaobserwowanych

albo do6wiadczonych sytuacji i zdazefi pedagogicznych,

W zatqczniku nt 2 do zarzqdzenia nr 112013 wskazano, i2 obowiqzkiem praktykanta byla

realizacja zadail wynikaj4cych z ustalonego z oprekunem praktyki (z ramienia szkoly)

harmonogramu prakgk psychologiczno-pedagogicznych/dydaktycznych.

W tym samym zalEczniku okreslono obowiqzek studenta do prowadzenia nastepujqcej

dokumentacji:
a\ Portfolio pra@kanta - czQSC psychologiczno-pedagogiczna/dydaktycna, do

systematycznego dokumentowania pzebieg praktyk pEez studenta;

blSprawozdanie z pnebiegu prak\ki opiekuhczo-wychowawczej/dydaktycznej
spozqdzane pzez studenta pod koniec pnktyki;

c) Arkusz oceny kompetencji opiekuftczo-vrychowawczyctt/dydaktycznych prck\kanta
wypelniane pzez opiekuna z ramienia szkoly, kt6ry ocenq mial omawiac z praktykantem

(wz6r pzedstawiono w zalqczniku);

dl Szkolna karta zaliczenia praktyki opiekuhczo-wychowawczej/dydaktycznel wypelniane

pzez opiekuna z ramienia szkoly, kt6ry ocene mial omawiac z praktykantem,

a dyrektora zobowi4zano do potwierdzenia wystawionej opinii oraz faktu odbycia
praktyki (wz6r pzedstawiono w zalEczniku).

(dowod: akta kontroli str. 423-432, 718-731, 755-800)

Natomiast spozqdzone pzez CEN opracowanie pt. ,,Skladowa psychologiczno-
pedagogiczna ksztalcenia nauczycieli w UWl (na rok akademicki 2013/2014), swq tre6ciq

obejmowalo sylabusy pzedmiot6w iszczegolowe programy zajee wg wariantu A (do

nauczania na Il oraz lll i lV etapie edukacyjnym) oraz wariantu B (do nauczania wytEcznie

na lll ilV etapie edukacyjnym), wypelniajace standardy zawafte w rozponqdzeniu

w sprawie slandard5w ksztalcenia nauczvcieli.

(dowod: akta kontroli str. 5s4-694)

2.2. Pzewidziane dla kierunku matematyka nauczycielska (l ill poziom studi6w

stacjonamych) praktyki nauczycielskie sktadaly sig z:

- praktyk opiekunczo-wychowawczych w wymiaze 30 godzin,

- praktyk dydaktycznych (pzedmiotowych) w wymiaze minimum 120 godzin

(pzygotowujqcych do nauczania pzedmiotu), realizowanych w formie praktyki

Srodrocznej i praktyki ciqglej (minimum 60 godz.).

Program praktyki opiekuhczo-wychowawczej zintegrowano z programem nauczania

pzedmiotow realizowanych w ramach ogdlnego ptzygotowania psychologiczno-

pedagogicznego oraz tegoz ptzygotowania do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub

etapach edukacyjnych. Program praktyki dydaktycznej (pzedmiotowej) zintegrowano

z programem nauczania pzedmiotow reafizowanych w ramach podstaw dydaktyki oraz

w ramach dydaktyki pzedmiotu na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

W celu realizacji praktyki pedagogicznej studenci otzymali bazy szkol twozone pzez CEN

twozonej dla studentow wroclawskich. Mieli te2 mozliwoSc odbycia praktyki w innych

miejscowo5ciach.

(dow6d: akta kontroli str. 718-731)

Praktyki pedagogiczne realizowano w szkolach na odpowiednim etapie

edukacyjnym/etapach edukacyjnych, w miejscowoSci bgdqcej siedzibq Uczelni lubWr



w miejscu zamieszkania studenta, w semestrach okre6lonych w planie studi6w. Studenta
zobowiEzywano do realizacji praktyki opiekuirczo-wychowawczej oraz praktyki dydaktycznej
(pzedmiotowej), zgodnie z wytycznymi okre6lonymi pzez UWr w dokumencie:
a) 

"Szczeg6lowe 
zasady odbryania prak$ki opiekuhczo-wychowawczej w Uniwersytecie

Wroclawskim';

b),Szczeg6lowe zasady odbywania praktyki dydaktycznej (pnedmiotowej)
w U n iwersytecie Wroclaw skim'.

Opiekunem praktyki z ramienia Uczelni byl - w pzypadku praktyki opiekuriczo
wychowawczej - wykladowca CEN, lub opiekun dydaktyczny z podstawowej jednostki

organizacyjnej studenta. W pzypadku praktyki w szkole opiekunem byl nauczyciel
posiadajEcy stopiei awansu zawodowego co najmniej nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel-opiekun ustalal ze studentem wla6ciwq realizacjq praktyki oraz planowal

harmonogram realizaqi zadah okreslonych odpowiednio dla praktyki dydaktycznej, jak

i praktyki opiekuhczo-wychowawczej, Student dostarczal harmonogramy opiekunom praktyk

z ramienia Uczelni w terminach ustalonych z nimi pzed praktykami. Materialy zwiqzane

z realizaqq zadafr ksztalcenia psychologiczno-pedagogicznego student gromadzil

w Porttolio Praktykanta. Pod koniec praktyki opiekuhczo-wychowawczej student spozqdzal
Sprawozdanb z pzebiegu praktyki opiekuhczo-wychowawczej onz omawial z opiekunem

tej praktyki w szkole wypelniony pzez niego arkusz obserwacji Kompetencji opiekuhczo-

wychowawczych praktykanta, oraz Szkolnq kaftq zaliczenia praktyki opiekuhczu
wychowawczejwraz z wystawionE mu ocen4 Odbycie praktyki potwierdzal dyrektor szkoly

w Szkolnej karcie zalinenia praktyki opiekuhczo-v{ychowawczej, oraz potwierdzat swoim
podpisem opinie wystawionq pzez opiekuna praktyki.

W pienrrszym tygodniu po zakoiczeniu praktyki student dostarczal opiekunowi praktyki

z CEN wymienionq wy2ej dokumentacjg. Opiekun dokonywal zaliczenia praktyki. Materialy

zebrane pzez studenta w Portfolio Praktykanta i kserokopiq ww. dokumentacji student
pzynosil na konwersatorium odbywajqce sie po praktyce w celu ich szczegolowego

omowienia, Podobne zasady zaliczenia obowiqzywaly w pzypadku praktyki dydaktycznej
(pzedmiotowej) w szkole.

(dow6d: akta kontroli str. '1'10-150)

W ramach ksztalcenia modulowego praktyki odbywaly sig po ukohczeniu pzez studenta
pzedmiot6w: psychologia dla nauczycieli, pedagogika dla nauczycieli, bezpieczeirstwo

w szkole, pedagogika - uczei ze specjalnymi potzebami edukacyjnymi w szkole,
pedagogiczne podstawy edukacji w gimnazjach i szkolach ponadgimnazjalnych -
co zapewnialo pzygotowanie studenta do odbywania praktyk w szkole.

(dowod: akta kontroli str. 881-888)

Dla pozostalych o6miu z 10 badanych kierunk6w studidw w speclalnoSci nauczycielskiej,
praktykanci pzedlo2yli dokumentaclq wymaganq zazqdzenrem nr 56/2010 Rektora UWr, tj.

Kompetencje nauczycielskie prawkanta w zakresie sprawnego prowadzenia lekcji
i Szkolnq kartQ zaliczenia praktyki, co skutkowato uzyskaniem zaliczenia z praktyki.

W trakcie praktyk opiekunowie sluZyli pomocq popzez kontrakt telefoniczny (w ka2dym
pzypadku) oraz wizytacje u praktykanta (np. studentow stacjonamych na ll poziomie

matematyki odbywajqcych praktyki we Wroclawiu).

Szczegolowemu badaniu poddano realizacjg praktyk pzez pigciu studentow studi6w

niestacjonamych na kierunku wychowanie pzedszkolne iedukacja wczesnoszkolna oraz
pigciu sluchaczy Kwalilikacyjnych Studiow Podyplomowych Nauczania Matematyki.

Stwierdzono, i2 praktyki zorganizowane byly jako indywidualne zajqcia dla ka2dego

studenta, odbyly sie (r6wnolegle z realizaqq zajqc na Uczelni) w szkole lub placowce

realizujqcej ksztalcenie na danym etapie edukacyjnymzz i zostaly udokumentowane

w spos6b okre6lony zaz4dzeniami Rektora UWr.

(dow6d: akta konkoli str. 162-183, 801)

22 Na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 45 godzin rv plac6wce
przedszkolnej i 45 godzin w szkole podstawowej, a na ww. studiach podyplomowych po 20 godzin

w szkole podstav'/owej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej.
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0cena czqstkowa

Ustalone

nieprawidlowo6ci

Opis stanu

faktycznego

W dzialalno6ci konkolowanej jednostki w pzedstawionym wyzej zakresie nie stwierdzono

nieprawidtowo5ci,

Uczelnia okreSlila zasady organizacji praktyk pedagogicznych, uwzglqdniajqc m.in.

postanowienia obowiqzujqcych standardow ksztalcenia pzygotowujqcego do wykonywania

zawodu nauczyciela. Studentom oraz sluchaczom studiow podyplomowych zapewniono

warunki umozliwiajqce pelnq realizacjg form aktywno5ci w ramach praktyk. Uczelnia

dokumentowala swoje dzialania zgodnie z wewnqtznymi uregulowaniami w sprawie

organizacji i prowadzenia ksztalcenia pzygotowujqcego do wykonywania zawodu

nauczyciela.

3. Minimum kadrowe wla5ciwe dla poziomu i kierunku studiow

Badaniem szczegotowym pod kqtem wypetnienia w latach akademickich 201212016

pzepisow rozporzqdzenia w sprawie warunkow prowadzenia studi6w, objgto studia

stacjonarne I stopnia (o profilu og6lnoakademickim) na kierunku: pedagogika (na Wydziale

Nauk Historycznych i Pedagogicznych\, chemia (na Wydziale Chemii), histoia (na Wydziale

Nauk Historycznych i Pedagogicznych), a takze studia stacjonarne ll stopnia na kierunku:

fizyka (na Wydziale Astronomii i Fizyki), matematyka (na Wydziale Matematyki

i lnformatyki), biologia (na Wydziale Nauk Biologicznych).

Ka2dy nauczyciel akademicki, zaliczony do minimum kadrowego okreSlonego kierunku

studiow, posiadal dorobek w obszaze wiedzy, odpowiadajqcy obszarowi ksztalcenia

wskazanemu dla kierunku studiow oraz byl ju2 zatrudniony na Uczelni, wypelniajqc tym

samym wymogiwynikajqce z $ 12 ust. 1 iS 13 usl,1 rozpozqdzeniaw sprawiewarunk1w

prowadzenia studi6w.

Dla studiow I stopnia w ka2dym pzypadku wliczono do minimum kadrowego co najmniej

tzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej szeSciu nauczycieli

akademickich posiadajqcych stopiefr naukowy doktora23, a w pzypadku studi6w ll stopnia

co najmniej szeiciu samodzielnych nauczycieli akademickich24, realizujqc tym samym

postanowienia $ 13 ust. I oraz $ 14 ust. 1 rozpozqdzenia w sprawie warunk6w

prowadzenia studi6w.

W pzypadku ka2dego z sze6ciu wskazanych wy2ej kierunkow studi6w, jeden nauczyciel

akademicki w ramach minimum kadrowego pzypadal na mniejszq liczbg student6w niz

dopuszczaly to wymogi $ 16 ust. 1 rozpozqdzenia w sprawie warunkow prowadzenia

studiow, pzewidujqce w tym zakresie dla nauk pzyrodniczych i $cislych proporcjq nie

wiqkszq ni2 1:602s; a w pzypadku nauk humanistycznych i spolecznych proporcjq co

najmniej 1:16026.

Wydzial Matematyki i Informatyki UWr, prowadzqcy Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe

Nauczania Matematyki, na I stopniu studiow do minimum kadrowego zaliczal w rofu

akademickim 201412015 i201512016 odpowiednio 12 i 16 nauczycieli akademickich2T,

wypelniajqc wymogi $ 12 ust. 1 rozporzqdzenia w sprawie warunkow prowadzenia studi6w'

(dow6d: akta kontroli str. 25'31,1 87-245' 412'442)1

zr W latach akademickich 2012t2013; 2013t2014, 201412015, 201512016 zatrudniono nauczycieli

akademickich odpowiednio w iloSci na: chemii 11 (w tym 5 samodzielnych nauczycieli akademickich

(posiadajqcy tytul profesora lub stopiei naukowy doktora habilitowanego) / 6 nauczycieli

ifaOemibiiin posiadajqcych stopieri naukowy doktora), 11 (5/6), 9 (3/6), 9 (3/6); pedagogice 9 (4/5)'

9 (4/5),9 (3/6),9 (3/6); historii 45(31t14),43(29t14),34 (25/9), 27 (141131'

zr'W'tatach akademickich 2012t2013;2013t2014, 201412015, 201512016 zatrudniono nauczycieli

akademickich odpowiednio w iloSci na: biologii 37 (w tym 18 samodzielnych nauczycieli akademickich

(posiadajqcy tytut profesora lub stopiefi naukowy doktora habilitowanego)/ 19 nauczycieli

it<aOemibiiin posiadajqcych stopieri naukowy doktora), 24 (14110),18 (1018), M Qf0; matematyce

15 (8tr), 12 (616), 12 (6/6), 12 (6/6); fizyce12(6/6), 12 (6/6), 12 (6/6), 14 (7/7).

zs bOpowieOnio'na jednego'nauczyciela akademickiego na kierunku: matematyka od 9 do 12

studentow; biologia oit Z Oo g student6w; fizyka od 2 do 3 student6w; chemia od 26 do 41 studentOw.

26 Odpowiednio na jednego nauczyciela akademickiego na kierunku: pedagogika 15 studentOw;

historia od27 do 45 student6w.
27 W tym szesciu samodzielnych nauczycieli akademickich (posiadai4cy tytul profesora lub stopiefi

naukowy doktora habilitowanego) / 6 nauczycieli akademickich posiadaj4cych stopiei naukowy

doktora i odpowiednio 9tr. 
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Ocena cznstkowa

Ustalone
nieprawidlowo$ci

Opis stanu

faktycznego

W dzialalno6ci konholowanejjednostki w pzedstawionym wyzej zakresie nie stwierdzono
nieprawidlowoSci.

Uczelnia zapewnila minimum kadrowe wla6ciwe dla badanego poziomu i kierunku studiow,
uwzglgdniajqc kfieria warunkujqce zaliczenie nauczycieli do minimum kadrowego onaz
zachowujEc wlaSciwe proporcje liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum
kadrowego w stosunku do liczby studentow na kierunku studiow.

4. Doskonalenie programu ksztalcenia w ramach uczernianego
systemu zapewnienia jako6ci ksztalcenia

odpowiedzialnymi, na poziomie ogolnouczelnianym, za sprawne funkcjonowanie
Uczelnianego Systemu Zapewnienia JakoSci Ksztalcenia (dalej: ,,USZJK")2s byl'. prorektor
ds. Nauczania, Pelnomocnik ds. Zapewnienia Jako6ci Ksztalcenia, Uczelniana Komisja ds,
Jako5ci Ksztalcenia (dalej: ,,UKJK"), w skladzie kt6re1 funkcjonowal Uczelniany Zespol ds.
Zapewnienia JakoSci Ksztalcenia oraz Uczelniany Zespol ds. Oceny Jako6ci Ksztalcenia,
wydzialowe zespoly ds. jako6ci ksztalcenia oraz wydzialowe zespoly ds. oceny jako6ci
ksztalcenia (zespoty wydzialowe), zespoly ds. jakoSci ksztalcenia dla poszczegolnych
kierunkow oraz zespoly ds. oceny jako6ci ksztalcenia dla poszczeg6lnych kielunk6w
(zespoty kierunkowe). celem dzialania uszJK bylo m.in. stymulowanie ciqglego
doskonalenia jako$ci ksztatcenia, podnoszenie poziomu wyksztalcenia absolwentow UWr,
dostosowanie oferty dydaktycznej pod kqtem zwigkszenia zatrudnialno6ci absolwent6w
UWr,

(dowdd: akta kontroli str. 890-896)

W latach 2012-2016 (do czasu zakoiczenia kontroli) komork4 odpowiedzialnq w ramach
Uczelni za realizaqg cel6w dzialania USZJK, ze szczeg6lnym uwzglgdnienlem bada6
ankietowych na kierunkach prowadzqcych specjalnosci nauczycielskie, byla UKJK, co
wynikalo z $5 wzwiqzku z g7 ust. 1 uchwaly Rady senatu UWr nr 10912011 z dnia
30 listopada 2011 r, w sprawie utwozenia USZJK.

W latach 2012-2016 UKJK opracowata trzy ankiety dotyczqce jako5ci ksztalcenia w UWr
adresowane do os6b koiczqcych studia w roku akademickim 2011t2012 (ok. 4.300
odpowiedzi), 201212013 (4.100 odpowiedzi) i 2015120162s, gdzie absolwenci m.in. oceniali
pozytywnie ofertq programowq wydziat6w Uczelni (oceny od l|o/o do g3%), a ok. 70%
ankietowanych student6w Wydziatu Fizyki i Astronomii oraz Wydzialu Matematyki
i lnformatyki, rekomendowalo studia na tych Wydzialach. W roku akademickim 2013t2d14
czlonkowie UKJK, zaangazowani w prolekt pn. ,,Nowoczesny lJniwersytet kompetencja
ijakoSi w zanqdzaniu", realizujEc zadanie ,,Zazqdzanie jakoilsiq ksztatcenia w zakreiie
okreSlenia sylwetki absolwenta" , opracowali ,,sfrafegig Zanqdzania JakoSciqKsztalcenia".

UKJK nie skladala Senatowi UWr sprawozdafr ze swojej dzialalnoSci w formie pisemnej,
niemniej prezentowala wyniki pzeprowadzonych badafr ankietowych oraz ,Strategig
Zanqdzan i a J ako Sci q Ksztalce n i a" w form ie p reze ntacj i.

(dow6d: akta kontrolish. 897-987)

w my6l postanowierl g5 ust. 1 pkt 8 wu. zazqdzenia Rektora uwr nr s12012 z dnia
23 stycznia 2012 r., wydzialowe zespoly ds, jako6ci ksztalcenia dokonywaly corocznej
oceny jako6ci ksztalcenia, formulujqc wskazowki i zalecenia do dzialafr proyaioSciowycn.
w pzypadku badanych wydzialow, prowadzqcych specjalnosc nauciycielskq 

' 
na

kierunkach: chemia, historia, matematyka, pedagogika, fizyka, biologia - stwierdzono, iz
takie oceny udokumentowane zostaly przez cztery wydzialy, tj. Nauk Biologicznych,
Astronomii i Fizyki, Chemii oraz Nauk Historycznych i pedagogicznyih.

Wydzlalowe zespoly ds. oceny jako6ci ksztalcenia, zgodnie z postanowieniami $ 5 ust. 3
pkt 10 zazqdzenia nr 512012 Rektora UWr, byly zobowiqzane do dokonywania iorocznej

28 USZJK powstalna mocy Uchwaly Senatu UWr Nr 109/2011 z dnia 30listopada 2011 r. izostal
wprowadzony zarzqdzeniem Nr 5120i2 Rektora UWr z dnia 23 stycznia 2012 r.
zg Po dw6ch pienvszych ankietach, z uwagi na zbie2ne wyniki, postanowiono przeprowadzic kolejne
badanie ankietowe po zakorlczeniu cyklu ksztalcenia opartego o programy utwozone na bazie
Krajowych Ram Kwalifikacji. Wyniki ankiety przeprowadzonej w rot<u ataOenickim 20j512016 byly
w trakcie analizy zespofu socjologdw.
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oceny efekt6w ksztatcenia i pnedstawiania jej pzed zakoriczeniem roku akademickiego

Dla badanych wydzialow Uczelni, prowadzqcych specjalno66 nauczycielskq na kierunkach

chemia, historia, matematyka, flzyka i biologia - stwierdzono, i2 takie oceny zostaly

udokumentowane pzez Wydzialy: Astronomii i Fizyki Matematyki i Informatyki, Chemii oraz

Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

(dow6d: akta kontroli str. 890-896, 897-987)

Rekrutacja na I rok studiow na UWr odbywala sig w latach 2012-2016 na podstawie uchwal

Senatu UWr w sprawie okre6lenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiow rozpoczynajEcych

sig w danym roku akademickims. Na lrok studiow drugiego stopnia pzewidziano

nastgpujqce kryteria:

- fzyka: wymagany dyplom uprawniajqcy do nauki fizyki w gimnazjum, a warunkiem

pzyjgcia bylo uzyskanie co najmniej sze6ciu punktow z rozmowy kwalifikacyjnej

(w zakresie podstawowych dzial6w fizyki, matematyki, informatyki) na 10 mo2liwych do

uzyskania;

- biologia: wymagany dyplom uprawniajqcy do nauki biologii w gimnazjum, a warunklem

pzyjgcia byta Srednia ocen wynikajqcych z suplementu do dyplomu nie mniejsza niz 3,2;

- matematyka: wymagany dyplom licencjata wraz z zaliczonymi (wg suplementu)

pzedmiotami: podstawowe wyktady z logiki i teorii mnogoSci, analizy matematycznej,

algebry tiniowej, algebry abstrakcyjnej oraz rachunku prawdopodobienstwa,

a warunkiem pzyjgcia byto zdanie na ocenq pozytywnq plsemnego egzamlnu

wstQpnego z ww. pzedmiotow, Pzewidziano zwolnienie z egzamin6w dla os6b ze

zdanym pisemnym egzaminem licencjackim na kierunku matematyka Wydzialu

Matematyki i Informatyki UWr w terminie do 18 miesiqcy od zakoficzenia rekrutacji na

studia ll stopnia;

- studia podyplomowe nauczania matematyki: wymagane ukohczenie studiow wyzszych

magisterskich lub zawodowych na kierunku zbli2onym d0 matematyki, tj. informatyka,

fizyka, chemia, nauki techniczne ipokrewne, w kt6rych programie byty co najmniej dwa

semestry zajgc z matematyki.
(dowdd: akta kontroli str' 809-870)

Na kierunkach studi6w, w nmach kt6rych wystgpowala specjalnosc nauczycielska, nie

sprawdzano predyspozycji studentow do wykonywania zawodu, np. ptzy pomocy testow

piedyspozycji za,i,oOowei, b4d2 indywidualnej rozmowy z psychologiem Podczas toku

OyOattycznelo ich wiedzq, umiejqtno6ci i kompetencje weryfikowano poprzez egzaminy

oraz praktyki nauczycielskie, ciqg{e i i;rodroczne.

Na kierunku pedagogika, specjalnose edukacja wczesnoszkolna iwychowanie pzedszkolne

(studia pienrrszeg6 jtopnia), w tot<u postepowania rekrutacyjnego pzeprowadzano od roku

ikademickiego 2006/2007 sprawdzian praktyczny z zakresu: poprawnosci wymowy

(poprawnoSd mowy pod wzglqdem artykulacji); pisania tekstu pod dyktando; predyspozycii

muzycznych; preoyipozycli- ptastycznych. Natomiast od roku akademickiego 201512016

wymigano wyqcinie 
'zaliczenia 

sprawdzianu z poprawnoSci wymowy i pisania'

eiynlOowo, w naboze na rok akademicki 2012t2013 na studia stacjoname I stopnia'

pzylqto SS osob, ponadto 30 kolejnych osob zaliczyto. sprawdzian, ale uzyskalo

niewystarczajqcq ilo56 punktow, a 39 osob nie zaliczylo sprawdzianu

(dow6d: akta kontroli str. 809-870, 897'987)

Na kierunku matematyka w ptzypadku stwierdzenia w toku prowadzonych zajec brakow

w zakresie predyspozycji zawodowych u niektorych student6w, kandydatow d0 zawodu

nauczycielai zobowiqz'ywano studentdw do pracy nad korektq wady wymowy (zakoitczone

pzipjofami podjgtdj'z sukcesem terapii logopedycznej); wprowadzano oprocz zajee

I rniisli gtosu, zalqcii z zatresu kultury jezyka i lingwistyki matematycznej (m in w celu

doskonaienia kompetencjijgzykowych i komunikacyjnych u studentow, eliminowania blqd6w

jgzykowych, poprawy etldreiji jqzyka); proponowano studentom zajecia, ewiczenia, formy

3, I tak, na rok akademicki: 20122013 uchwala fi 5412011 z dnia 25 05.2011 r' ze zn:201312014

uchwa|a nr 40t2012 z dnia23.05.20j2 |. ze .,n.,201412015 uchwala nr 83/2013 z dnia 29.05 2013 r.

ze zm.; 2015/2016 uchwala nr 59/2014 z dnia 28.05 20'14 r'
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aktnvnosci pozwalajqce na likwidowanie niedobor6w w zakresie wlasnych predyspozycji

zawodowych (np. w formie zajqc teatralnych, cwiczeh kaligraficznych).

(dowod: akta kontroli str. 412422, 7 41 -7 fA)

Pzeprowadzenre ankiet wSr6d absolwentow, pzeplyw informacji na imprezach
organizowanych pzez Wydzialy lub spotkania stowazyszeh dzialajqcych na Wydzialach3l,
w niewielkim stopniu skutkowalo zmianami w programach ksztalcenia. Podstawowym
2rodlem informacji o potzebach rynku pracy byly dzialajqce pzy Wydzialach rady
pracodawcow oraz funkcjonujqce na Uczelni Biuro Karier32. Dodatkowo kozystano
z dostgpu do og6lnopolskiego systemu https://www.oroonozowaniezatrudnienia,pl, kt6ry
umo2liwial analizowanie, monitorowanie i prognozowanie rynku pracy. Ponadto
spozqdzano raporty z badah, nieobejmujqce os6b uprawnionych do wykonywania zawodu
nauczyclela, a dotyczqce sylwetki absolwenta Wydzialu Nauk Spolecznych UWr (w roku
akademickim 201212013 i 201312014), oraz badania deflcyt6w kompetencyjnych
absolwentow Wydzialu Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (pzeprowadzone w 2013 r. na
grupie absolwentow Wydzialu z 20'l'l r.).

(dowod: akta kontroli sf, 39-109)

Analiza wynikow uzyskanych na matuze pzez osoby rekrutujqce sig w latach 201212016
na kierunki ze specjalnoiciE nauczycielskq na studiach stacjonamych wskazala na
znaczEcy, wynoszqcy ponad 30% udzial wynik6w z pzedzialu 30490/0 uzyskanych
z pzedmiot6w kierunkowych, wskazanych w warunkach rekrutacji. I tak, podczas rekrutacji
na rok akademicki:

a\ 201212013 - na kierunek edukacla wczesnoszkolna i wychowanie pzedszkolne, wynik
na matuze33 w pzedziale 30-49% uzyskalo: z wiedzy o spoleczenstwie (dalej WOS) 16 na
22 osoby (72,70/o\; z biologii siedem na 15 osob (46,70/ol; z historii pig6 na osiem os6b
(62,50/ol;

bl 201212013 - na kierunek chemia i edukacja dla bezpieczehstwa (nauczycielska), wynik
na matuzes w pzedziale 3049% uzyskalo: z biologii pigi na dziewigi os6b (55,50/d;

z fizyki jedna na dwie osoby (507d;
c) 201312014 - nakierunek edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, wynik na
matuze w pzedziale 30-490/o uzyskalo: z WOS 16 na 22 osoby (72,70ld; z biologii siedem
na 14 os6b (50,0%);

d) 201312014 - na kierunek matematyka nauczycielska3s, wynik na matuze36 w pnedziale
3049% z informatyki uzyskala.jedna osoba, tj, 1000/o os6b wykazujqcych ten pzedmiot;
e\ 201412015 - na kierunek edukacja wczesnoszkolna i wychowanie pzedszkolne, wynik
na matuze w pzedziale 30-49% uzyskalo: z WoS 12 na 18 os6b (66,7%); z biologii 10 na
18 osdb (55,6%); z historii piqc na sze66 osob (83,3%);

fl201412015 - na kierunek matematyka nauczycielska, wynik na matuze w pzedziale 30-
490k uzyskalo zfizyki pied na siedem osob (71,4%);
g) 2015/2016 - na kierunek edukacja wczesnoszkolna iwychowanie pzedszkolne, wynik
na matuze w pzedziale 3049% uzyskalo: z WOS siedem na 19 os6b (36,8%); z historii
siedem na '19 osob (36,870);

h) 2015/20'16 - na kierunek matematyka nauczycielska, wynik na matuze w pzedziale 30-
49o/o uzyskalazfzyki jedna osoba, tj. 100% os6b wykazujqcych ten pzedmiot;

D 2015/20'16 - na kierunek historia z jezykiem angielskim (nauczycielska):u, wynik na
matuzes w pzedziale 3049% uzyskaly z matematyki dwie na tzy osoby (66,7%).

31 Np. Stowazyszenie Geologdw iWychowankdw na Wydziale Nauk o Ziemi iKsztaltowania
Srodowiska.
32 MonitorujAce r6wniez losy absolwentow UWr.
33 Z pzedmiot6w kierunkowych dla tego kierunku tj.:jezyk polski, jgzyk obcy, historia, biologia, WOS.
ra Z pzedmiotdw kierunkowych dla tego kierunku, tj,: chemia, matematyka, fizyka, biologia,
informatyka, geografia, WOS, jgzyk obcy.
35 Podczas rekrutacji na ten kierunek w roku akademickim 20122013 nie wystqpil udzial osdb ponad
30% z ocenami z pzedmiotow kierunkowych z przedzialu 30-49%.
36 Z pzedmiotow kierunkowych dla tego kierunku, tj.: matematyka, fizyka, informatyka, jezyk obcy.
37 Podczas rekrutacji na ten kierunek w roku akademickim 201?2013 nie wystqpil udziai os6b ponad
30% z ocenami z przedmiotow kierunkowych z pzedzialu 30-49%.
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(dowod: akta kontroli str. 412-422)

Analiza wynik6w uzyskanych na matuze z pzedmiot6w obowi4zkowych3e pzez osoby
rekrutujqce siq w latach 201212016 na studia niestacjoname na kierunku edukacja

wczesnoszkolna i wychowanie peedszkolne, wskazala na znacz0y, wynoszqcy ponad

30%, udzial wynik6w z pzedzialu 3049%. I tak, podczas rekrutacji na rok akademicki:

a\ 201212013 wynik na matuze w pzedziale 30-49% uzyskalo z jqzyka plskiego 11

z 30 student6w (36 ,7o/o\ , a z malematyki 12 z 28 osob (42,8ok\;

b) 201312014 wynik na matuze w pzedziale 30-49% uzyskalo z matematyki dziewigc

z 22 osob (40,9%);

c) 201412015 wynik na matune w peedziale 30-49% uzyskalo z jezyka polskiego siedem

z 23 os6b (30,4%), a z matematyki siedem z 22 osob (31,8%);

d) 2015/2016 wynik na matuze w pzedziale 30-49% uzyskalo z jezyka obcego
'13 z 26 osob (50,00/d.

Natomiast dla student6w historii (specjalno6d nauczycielska), rekrutujqcych sig w roku

akademickim 201212013, wynik na matuze w pzedziale 30-49o/o z jgzyka polskiego

uzyskaly dwie z 10 os6b (20,0%), a z jqzyka obcego jedna z l0 osob (10,0%).

(dow6d: akta kontroli str. 25-31, 412422\

Dla studentow ksztalcEcych siq w specjalno6ci nauczycielskiej, sprawnosi ksztalcenia4

byla wy2sza na studiach stacjonamych, natomiast liczba skreSleh studentow (odsiew) byta

mniejsza na studiach niestacjonamych. I tak:

- spo6rod 332 studentow studiow stac.jonamych I stopnia, ktozy rozpoczgli cykl

ksztalcenia, koficzqcy sig w roku akademickim 201212013, prace dyplomowe obronilo

239 student6w (72,0%), natomiast spo6r6d 100 student6w studi6w niestacjonamych -
70 student6w (70,00/o\, pzy jednoczesnym skreSleniu podczas studi6w odpowiednio

114 (34,3%) i 23 (23,0%) os6b;

- sposrod 69 studentow studiow stacjonamych ll stopnia, kt6zy ozpoczgli cykl

ksztatcenia koriczqcy sig w roku akademickim 201212013, prace dyplomowe obronilo

46 student6w (66,7%), natomiast spo6r6d 67 student6w studi6w niestacjonamych -
41 studentow (61,20k\, przy jednoczesnym skre6leniu podczas studi6w odpowiednio

17 (24,60/0\ i26 (38,8%) osob;

- sposrod 192 studentdw studiow stacjonamych I stopnia, kt6zy rozpoczgli cykl

ksztalcenia koricz4cy siq w roku akademickim 201312014, prace dyplomowe obronilo

152 student6w (79,2%), natomiast sposrod 114 student6w studi6w niestacjonamych -
68 student6w (59,6%), pzy jednoczesnym skre6leniu podczas studi6w odpowiednio

94 (49,00/0) i29 (25,4%) os6b;

- sposr6d 55 studentow studiow stac.jonamych ll stopnia, kt6zy rozpoczqli cykl

ksztalcenia koricz4cy sig w roku akademickim 201312014, prace dyplomowe obronilo

35 studentdw (63,6%), natomiast spo6r6d 50 student6w studi6w niestacjonamych -
34 studentdw (60,0%), pzy jednoczesnym skresleniu podczas studi6w odpowiednio

24 (43,6Y0\ i 16 (32,8%) osob;

- sposrod 194 studentow studiow stacjonamych I stopnia, kt6zy rozpoczgli cykl

ksztalcenia, kofrczqcy sig w roku akademickim 201412015, prace dyplomowe obronilo

186 student6w (95,9%), natomiast sp5r6d 81 studentow studi6w niestacjonamych -
39 studentow (48,1ok), pzy jednoczesnym skreSleniu podczas studi6w odpowiednio

90 (46,40l') i37 (45,7%) osob;

- sposrod 45 studentow studi6w stacjonamych ll stopnia, kt6zy rozpoczgli cykl

ksztalcenia kor'rczqcy sig wroku akademickim 201412015, prace dyplomowe obronilo

32 studentow (7'1,1%), natomiast spo6r6d 53 student6w studi6w niestacjonamych -
42 student6w (79,2ok), przy jednoczesnym skresleniu podczas studi6w odpowiednio

16 (35,6%) i 11 (20,7%) osdb.

(do$/6d: akta kontroli str' 745)

3s z pzedmiot6w kierunkowych dla tego kierunku, tj.: igzyk laciriski i kultura antyczna, iezyk polski,

matematyka, historia, historia sztuki, geografia, WOS,lgzyk obcy.
s Tj. z iezyka polskiego, matematyki, jgzyka obcego.
10 Ti. procent osob, ktdre obronily dyplom.
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Ustalone
nieprawidlowoSci

Prawo zgloszenia
zasvzezeh

Obowiqzek
poinformowania

NIK o sposobie
wykorzystania uwag

i wykonania wniosk6w

W latach 2012-2016 (do 18 maja 2016r,) w Uniwersytecie nie pzeprowadzono badania
pzez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego w zakresie zgodnoSci dzialah Uczelni
z przepisami prawa i Statutem Uczelni.

PKA sformulowala w latach 2012-2016 cztery pozytywne oceny jakosci ksztalcenia (ocena
programowa), wtym dla Wydziafu Nauk Spolecznycflrt na kierunku Politologii wystawila
ocene wyro2niajqc4 Na kierunku studi6w prowadzqcych specjalno6ci nauczycielskie, q.

pnez Wydzial Nauk Biologicznych (na kierunku biologia) oraz Wydziaf Nauk o Ziemi
iKsztaltowania Srodowiska (na kierunku geografia) na poziomie studiow pierwszego
idrugiego stopnia o profilu ogolnoakademickrm w formie stacjonamej, PM nie wykazala
nieprawidlowo6ci i nie wystosowala wnioskow.

(dowod: akta kontroli str. 3-24)

W dziatalnoSci kontrolowanej jednostki w pzedstawionym wy2ej zakresie nie stwierdzono
nieDrawidlowosci.

Uczelnia podejmowala dzialania na zecz doskonalenia programow ksztalcenia dla kierunku
studi6w wlaSciwego dla pzedmiotu, w ramach wewnetznego systemu zapewnienia jakosci
ksztalcenia, polegajqce m.in. na prowadzeniu badair ankietowych w6rod studenl6w, czy
wspolpracy z interesanuszami zewngtznymi.

lV. Pozostale informacje i pouczenia
Wystqpienie pokontrolne zostalo spotz4dzone w dw6ch egzemplazach; .ieden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy2szej tzbie Kontrctl'2,
kierownikowi jednostki kontrolowanej pzysluguje prawo zgloszenia na pismie
umotylvowanych zaslnezeh do wystqpienia pokontfolnego, w terminie 21 dni od dnia jego
ptzekazania. ZastEe2enia zglasza siq do dyrektora Delegatury NIK we Wroclawiu.

Zgodnie z ar|. 62 ustawy o N/K proszg o poinformowanie Najwy2szej lzby Kontroli,
w terminie 30 dni od otzymania wystqpienia pokontrolnego, o sposobie wykozystania
uwag iwykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podjetych dzialaniach lub pzyczynach
niepodjgcia tych dzialair.

W pzypadku wniesienia zastze2ei d0 wystqpienia pokontrolnego, termin pzedstawienia
informacji liczy sig od dnia otzymania uchwaly o oddaleniu zaslneleh w calo6ci lub
zmienionego wystqpienia pokontrolnego.

Wroclaw, dnia]rl maja 20'16 r.

Najwyzsza lzba Kontroli
Delegatura we Wroclawiu

Kontroler:
Pawel Potempski

Specialista kontroli panstwowej

Ot Itdtl\.\'l^ .. ' ' .

t.OOpTS

iiby tGltol

al Ponadto oceniono pozytywnie jakosC ksztalcenia na kierunku filozofa.
tz Dz. U. z 2015 r., poz.1096 oraz 22016 r., p02. 677, dalej: 

"ustawa 
o NtK,.

Ocena czqstkowa


