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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/028 – System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych.    

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

Kontroler 
Norbert Serafin, doradca ekonomiczny, upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli nr LZG/145/2017 z dnia 9.10.2017 r. 

[dowód: akta kontroli str. 1]   

 
Jednostka 

kontrolowana 
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze (dalej jako „Uniwersytet” lub „UZ”), ul. 
Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, nr statystyczny REGON 977924147. 

[dowód: akta kontroli str. 2] 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Od 1.09.2012 r. Rektorem Uniwersytetu jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.    
[dowód: akta kontroli str. 3-4] 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w latach akademickich 
2015/16-2016/17 nie w pełni skutecznie oddziaływał na proces kształcenia 
na Uniwersytecie.  

W UZ przeprowadzano badania jakości kształcenia, które skutkowały 
powstawaniem dokumentów zawierających ich wyniki oraz formułowaniem 
wniosków, zaleceń albo rekomendacji, które służyły doskonaleniu procesu 
kształcenia, a także wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za ich wdrożenie. 
Wyciągano wnioski z analiz wyników egzaminów maturalnych osób przyjmowanych 
na pierwszy rok studiów oraz rozkładu ocen uzyskiwanych przez studentów na 
poszczególnych kierunkach studiów. Oceny nauczycieli akademickich były 
dokonywane z uwzględnieniem elementów dydaktycznych ich pracy oraz opinii 
studentów uczestniczących w zajęciach. Studenci mieli wgląd do podstawowych 
informacji o procesie kształcenia oraz – poza pewnymi wyjątkami – dostępności 
nauczycieli akademickich w uniwersyteckim systemie obsługi studiów. Ponadto, 
pozytywnie należy ocenić prowadzenie przez nauczycieli akademickich kursów 
wyrównawczych dla studentów pierwszego roku oraz – co zasługuje na szczególne 
podkreślenie – bezpłatnych kursów dla licealistów, których celem było wspomaganie 
przygotowania do matury z matematyki, a tym samym podniesienie jakości 
kształcenia i zapewnienie dopływu studentów na kierunki ścisłe UZ.   

Jedna stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niedokonywania ocen nauczycieli 
akademickich z częstotliwością przewidzianą przepisami prawa. W przypadku 70% 
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
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zbadanych spraw oceny zostały przeprowadzone z opóźnieniem, które w niektórych 
przypadkach sięgało nawet kilku lat. Nieprawidłowością było również ustalenie dla 
jednej z kategorii stanowisk na wydziale zamiejscowym Uniwersytetu pensum 
dydaktycznego w wymiarze większym niż dopuszczają przepisy prawa (co w efekcie 
dotyczyło jednego pracownika).  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę, że zbyt często modyfikowano reguły 
ustalające warunki oraz tryb rekrutacji na studia oraz na niepublikowanie w planach 
zajęć niektórych wydziałów informacji o miejscu2 albo czasie3 pełnienia dyżuru, 
ewentualnie prowadzenia konsultacji przez nauczycieli akademickich. Zdaniem NIK 
władze Uniwersytetu oraz poszczególnych wydziałów powinny dążyć, by studenci 
mieli pełną wiedzę w powyższym zakresie, w miarę możliwości już w chwili 
rozpoczęcia roku akademickiego.  

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę – postulowanego przez Uczelnianą 
Radę ds. Jakości Kształcenia – wprowadzenia indeksu elektronicznego, co 
usprawniłoby proces kształcenia, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia 
biurokracji.  

Najwyższa Izba Kontroli z satysfakcją przyjmuje deklarację Rektora UZ 
o rozważenie uwzględnienia przy sporządzaniu okresowej oceny nauczycieli 
akademickich kryteriów zasugerowanych przez NIK, takich jak pełnienie funkcji 
promotora pracy nagrodzonej w konkursie na najlepsze prace dyplomowe na uczelni 
oraz faktu podnoszenia kompetencji dydaktycznych.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Uniwersytet został powołany ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze4 w wyniku połączenia Politechniki 
Zielonogórskiej w Zielonej Górze oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Zielonej Górze. UZ jest uczelnią publiczną.  

Prawną podstawę działalności Uniwersytetu, obok ww. ustawy, stanowią: ustawa z 
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym5 (zwana dalej „ustawą PSW”) 
oraz Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego6 (zwany dalej „statutem”).  

Stosownie do statutu, w UZ funkcjonuje uczelniany system zapewnienia jakości 
kształcenia (par. 5 ust. 2), zwany dalej „USZJK”, nad którego wdrożeniem i 
doskonaleniem nadzór sprawuje Rektor Uniwersytetu (par. 28 ust. 3 pkt 4)7.   

[dowód: akta kontroli str. 5-9, 17] 

1. Dokumentami kształtującymi politykę jakości kształcenia na Uniwersytecie są: 
uchwała Senatu UZ w sprawie przyjęcia USZJK8 oraz zarządzenie Rektora UZ 
w sprawie dokumentów i procedur USZJK9.  

Stosownie do ww. regulacji, USZJK ma obejmować zapewnienie, doskonalenie, 
promocję i kontrolę jakości kształcenia, m.in. poprzez:  

                                                      
2 Odnosi się do dwóch spośród trzech badanych wydziałów. 
3 Dotyczy jednego spośród trzech badanych wydziałów. 
4 Dz. U. Nr 74, poz. 785. 
5 Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm. 
6 Obowiązujący w toku kontroli NIK tekst jednolity statutu przyjęty został uchwałą Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 160 z dnia 28 czerwca 2017 r.  
7 Art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy PSW.  
8 Uchwała Senatu UZ nr 489 z 24 czerwca 2015 r. (pierwotny tekst uchwały – 27.02.2013 r.).    
9 Zarządzenie Rektora UZ nr 18 z 22 lutego 2016 r. (pierwotny tekst zarządzenia – 29.05.2013 r.). 

Opis stanu 

faktycznego 
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− określenie metod monitorowania procesu kształcenia (w tym organizacji i 
warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, metod i form kształcenia, 
sposobów weryfikacji osiąganych efektów kształcenia), a także metod poprawy 
jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego,  

− monitorowanie karier zawodowych absolwentów oraz ich opinii dotyczących 
przygotowania do pracy zawodowej,  

− przyjęcie procedur współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, 
− przyjęcie systemu motywowania, oceniania, nagradzania nauczycieli 

akademickich oraz doktorantów za działania na rzecz jakości kształcenia, 
− informatyzację obsługi studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów 

podyplomowych.       

Struktura organizacyjna USZJK jest następująca:  
 na poziomie ogólnouczelnianym rektor powołuje Uczelnianą Radę ds. Jakości 

Kształcenia (nadzór nad nią sprawuje Prorektor ds. Jakości Kształcenia), na 
czele której stoi Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, zaś na każdym 
wydziale funkcjonują wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia (powoływane i 
nadzorowane przez dziekanów poszczególnych wydziałów); 

 Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia (dalej jako „Uczelniana Rada”) składa 
się z Zespołu ds. Jakości Kształcenia, któremu przewodniczy Pełnomocnik 
Rektora ds. Jakości Kształcenia, oraz z Zespołu ds. Ewaluacji Jakości 
Kształcenia, którego przewodniczącym jest Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji 
Jakości Kształcenia; obsługę administracyjną Uczelnianej Rady zapewnia pion 
Prorektora ds. Jakości Kształcenia.  
 

Zadania poszczególnych składowych USZJK są następujące: 
 Uczelniana Rada – opracowywanie procedur służących zapewnieniu jakości 

kształcenia na Uniwersytecie oraz ich publikacja na stronie internetowej UZ, 
sprawowanie merytorycznej opieki nad pracami wydziałowych komisji ds. 
jakości kształcenia (dalej jako „wydziałowe komisje”), rekomendowanie Komisji 
ds. Kształcenia Senatu UZ oraz Rektorowi działań doskonalących proces 
kształcenia, przedstawianie Rektorowi rocznego sprawozdania z 
funkcjonowania USZJK;   

 Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia – m.in. opracowanie i 
proponowanie działań w zakresie zapewnienia wymaganej kadry akademickiej 
oraz systemu motywacji i oceny tej kadry; opracowanie i rekomendowanie 
dziekanom metod rozwijania mobilności studentów, opracowanie i wdrożenie na 
UZ procesu potwierdzania efektów uczenia się, opracowanie programów jakości 
kształcenia;  

 Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia – m.in. analiza wyników badań 
ankietowych, monitorowanie realizacji wytycznych Uczelnianej Rady na 
poziomie ogólnouczelnianym oraz w odniesieniu do poszczególnych wydziałów, 
przygotowanie sprawozdań dla Rektora oraz publikowanie wyników oceny 
jakości kształcenia; 

 wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia – m.in. wdrażanie procedur 
opracowanych przez Uczelnianą Radę, opracowanie i przedstawienie 
dziekanowi propozycji działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na 
wydziale, analizowanie i publikowanie rezultatów oceny jakości kształcenia na 
wydziale (ocena ta obejmuje: ocenę przedmiotu, prowadzącego zajęcia oraz 
warunków dotyczących infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia), 
analizowanie wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów wydziału; 
przedstawianie dziekanowi, radzie wydziału oraz Uczelnianej Radzie 
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sprawozdań z funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na 
wydziale.    

W związku z realizacją ww. zadań, wprowadzono m.in. następujące wzory 
dokumentów sporządzanych w ramach USZJK: ankieta oceny prowadzącego 
zajęcia, ankieta oceny infrastruktury dydaktycznej i obsługi administracyjnej (inaczej: 
ankieta zadowolenia z warunków studiowania), karta hospitacji zajęć 
dydaktycznych10, ankieta oceny praktyki, karta samooceny kierunku.  

Ponadto opracowano regulamin funkcjonowania systemu antyplagiatowego oraz 
procedury weryfikacji efektów kształcenia studentów i doktorantów.     

 [dowód: akta kontroli str. 56-64, 182-208] 

Monitorowanie losów absolwentów prowadzi Biuro Karier i przekazuje raporty z 
badań Uczelnianej Radzie oraz komisjom wydziałowym do końca września każdego 
roku.   

 [dowód: akta kontroli str. 185] 

Komisją stałą Senatu UZ, do której zadań należy m.in. opiniowanie wniosków 
związanych z organizacją i jakością kształcenia na Uniwersytecie, przegląd jakości 
kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, opracowywanie i wdrażanie polityk, 
procedur i standardów kształcenia jest Komisji ds. Kształcenia.  

 [dowód: akta kontroli str. 16, 65-67] 

W ww. dokumentach ujęto zadania podejmowane w ramach USZJK oraz 
osoby/zespoły osób odpowiedzialne za ich przeprowadzenie. Jednocześnie w 
powyższych regulacjach nie zapisano celów, jakie mają być osiągnięte w procesie 
doskonalenia jakości kształcenia.  

Rektor UZ, zapytany o przyczyny niezdefiniowania takich celów, określenia 
terminów ich realizacji oraz przypisania tym celom odpowiednich wskaźników (np. 
oczekiwany stan kadry akademickiej, uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia 
przez studentów) i wartości referencyjnych obrazujących stopień ich realizacji, 
wyjaśnił:  

„Cele strategiczne Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 
zdefiniowano w § 3 – system obejmuje zapewnianie, doskonalenie, promocję i 
kontrolę jakości kształcenia w Uczelni. Tym samym system na poziomie Uczelni jest 
zbiorem ogólnie zdefiniowanych wytycznych i narzędzi pomocnych w procesie 
monitorowania i zapewniania jakości kształcenia, stwarzającym jednocześnie 
możliwość „doprecyzowania” celów i wskaźników (zwłaszcza efektów kształcenia) 
na poszczególnych kierunkach kształcenia realizowanych w podstawowych 
jednostkach organizacyjnych/wydziałach, z uwzględnieniem ich szerokiego 
spektrum i specyfiki.  

Proces doskonalenia jakości kształcenia jest procesem permanentnym i 
rozwojowym, tym samym nie można określić terminu jego ostatecznej realizacji i 
zakończenia. Cele zmierzające do poprawy jakości kształcenia zakładają 
ustawiczną możliwość doskonalenia oferty dydaktycznej, zarówno szeroko 
rozumianej, jako oferta Uczelni (tworzenie nowych kierunków kształcenia na 
studiach I i II stopnia oraz studiów podyplomowych), jak i w węższym zakresie 
poprzez zmianę programów kształcenia na już realizowanych kierunkach w 
jednostkach organizacyjnych/wydziałach.  

                                                      
10 Hospitacje zajęć dotyczą zajęć prowadzonych przez pracowników zatrudnionych po raz pierwszy 
na UZ na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym, przede wszystkim na stanowisku 
asystenta lub adiunkta.  
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Terminy realizacji poszczególnych zadań wynikających z systemu oraz przyjętej 
polityki jakości zdefiniowano w wydawanym corocznie Kalendarzu działań 
Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia na kolejny rok akademicki oraz w 
Kalendarzu działań związanych z funkcjonowaniem Uczelnianego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia.  

W zakresie oceny stanu kadry akademickiej system obejmuje przede wszystkim 
monitorowanie spełnienia wymogów, tzw. minimum kadrowego na poszczególnych 
kierunkach studiów, zapewniając wskaźniki określone przez MNiSW, w 
wykonawczych aktach prawnych (minimum kadrowe dla danego kierunku studiów w 
roku akademickim uwzględnia liczbę studentów, którzy kształcą się na wszystkich 
latach na danym kierunku). Należy jednak podkreślić, że obsada kadrowa zajęć na 
poszczególnych kierunkach znacząco przewyższa wymagane przez MNiSW 
minimum kadrowe. Sformułowanie wspólnych wskaźników kadrowych na poziomie 
Uczelni jest niemożliwe, albowiem w 13 jednostkach/wydziałach realizowany jest 
proces kształcenia w odniesieniu do innej liczby kierunków, różnych profili 
(praktyczny, ogólnoakademicki), różnej liczby studentów na kierunku itd., część 
kierunków objętych jest standardami kształcenia – wszystkie te aspekty decydują o 
doborze osób prowadzących zajęcia.  

Ponadto na każdym etapie kształcenia definiowane są wartości referencyjne 
oceniające realizację efektów kształcenia poprzez liczbę uzyskanych punktów ECTS 
oraz wspólną, końcową ocenę dla przedmiotu, uzyskaną jako średnia wyliczona z 
ocen uzyskanych z poszczególnych form przedmiotu (wykład, ćwiczenia, 
laboratorium, projekt). Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia przyjęła zespół 
rekomendacji dla wydziałów w zakresie monitorowania jakości kształcenia – Polityka 
jakości kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego, wskazując na cele polityki 
jakości w różnych obszarach i metody ich realizacji. Narzędziem monitorującym 
zakres realizacji polityki jakości na poszczególnych kierunkach studiów jest karta 
samooceny kierunku. Narzędzie to jednak nie w pełni odpowiada stawianym przed 
nim oczekiwaniom i w bieżącym roku akademickim zostanie znacząco 
zmodyfikowane. Prace w tym zakresie są w toku i wpisują się w założenia 
permanentnego doskonalenia systemu jakości.” 

 [dowód: akta kontroli str. 497-508, 520-523] 

Podczas Konferencji Ministrów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego 
(EOSW) w Erywaniu (14-15 maja 2015 r.) przyjęto standardy dotyczące 
zapewnienia jakości w EOSW. Procedury składające się na USZJK były tworzone 
przed datą przyjęcia ww. standardów, jednak analiza porównawcza wypracowanych 
przez Uczelnianą Radę zapisów USZJK z brzmieniem standardów obowiązujących 
w EOSW wskazuje na ich zgodność.   

 [dowód: akta kontroli str. 488-494] 

2. Senat Uniwersytetu powołał11 piętnastoosobową Komisję ds. Kształcenia, której 
przewodniczącą została prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, pełniąca na UZ 
funkcję Prorektora ds. Jakości Kształcenia.   

Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. 
Ewaluacji Jakości Kształcenia, na mocy zarządzenia12 Rektora UZ, zostali 
odpowiednio: prof. dr hab. Dariusz Dolański oraz dr Paweł Szudra.     

                                                      
11 Uchwała nr 19 z dnia 26.10.2016 r. 
12 Zarządzenie nr 73 z dnia 28.09.2016 r. 
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Rektor powołał również Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia, w skład której 
wszedł Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie 21 osób oraz Zespół 
ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia w składzie 16 osób. Członkami zespołów zostali 
m.in. przedstawiciele wybranych komisji Senatu Uniwersytetu, poszczególnych 
wydziałów uczelni, Rektora, administracji uczelni (Dział Kształcenia), a także 
przedstawiciele doktorantów i studentów.      

 [dowód: akta kontroli str. 311-314, 495-496] 

Pełnomocnicy Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz ds. Ewaluacji Jakości 
Kształcenia brali udział w licznych szkoleniach i konferencjach w zakresie 
zarządzania jakością kształcenia.  

Prof. dr hab. D. Dolański od 1.01.2016 r. jest członkiem PKA (Zespół Nauk 
Humanistycznych), a od 17.01.2017 r. w ramach PKA został członkiem Zespołu ds. 
wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych 
oraz kierunkach prowadzonych ze specjalnością nauczycielską.  

Prof. dr hab. D. Dolański, w związku z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Rektora ds. 
Jakości Kształcenia, decyzją Rektora, ma obniżone pensum dydaktyczne do 60 
godzin rocznie.    

 [dowód: akta kontroli str. 485-487] 

3. Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia, stosownie do założeń USZJK 
opracowywała roczne sprawozdania z funkcjonowania USZJK. Przedmiotowe 
sprawozdania za lata akademickie 2015/2016 oraz 2016/2017 zostały przedłożone 
Rektorowi Uniwersytetu odpowiednio 31.10.2016 r. oraz 25.10.2017 r.  

Sprawozdania te zostały przygotowane na podstawie informacji dziekanów 
poszczególnych wydziałów uczelni, danych ujmowanych w kartach samooceny 
kierunków, raportów z ewaluacji procesu kształcenia na poszczególnych wydziałach, 
wyników ankietyzacji oraz raportów dotyczących losów absolwentów13.  

Sprawozdania w szczególności zawierały informacje o: 
− mobilności studentów (dane dotyczące współpracy z innymi uczelniami w 

ramach programów MOST/MOSTECH i Erasmus+), 
− funkcjonowaniu systemu antyplagiatowego (uwidoczniła się tendencja 

wzrostowa w zakresie liczby prac dyplomowych poddawanych badaniu 
programem antyplagiatowym), 

− problematyce projakościowej podejmowanej na radach poszczególnych 
wydziałów oraz pracach wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, 

− wnioskach płynących z analizy raportów satysfakcji absolwentów dla 
podnoszenia jakości kształcenia (przygotowanych przez Biuro Karier 
Uniwersytetu, przy udziale socjologów), 

− wnioskach płynących z ewaluacji procesu kształcenia na UZ (wieloaspektowa 
analiza ocen prowadzących zajęcia dokonywana przez studentów), 

− współpracy Uniwersytetu z interesariuszami zewnętrznymi, 
− wynikach hospitacji zajęć dydaktycznych, 
− wynikach analizy ankiet oceny praktyk studenckich,  
− wynikach analizy ankiet dla słuchaczy studiów podyplomowych.  

Poza ww. informacjami, elementem ww. sprawozdań była analiza słabych i mocnych 
stron Uniwersytetu (tzw. analiza SWOT), przeprowadzona w obszarach: 

                                                      
13 Badania jakości kształcenia na poszczególnych wydziałach miały wspólną metodykę, pozwalającą 
na zintegrowanie prowadzonych badań.    
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funkcjonowania USZJK, oferty dydaktycznej, relacji z otoczeniem, internacjonalizacji 
procesu kształcenia.   

 [dowód: akta kontroli str. 315-465] 

4. Częścią końcową sprawozdań, o których mowa w pkt. 3 niniejszego wystąpienia, 
były rekomendacje działań na kolejny rok akademicki, z wyróżnieniem rekomendacji 
ogólnouczelnianych oraz rekomendacji kierowanych do poszczególnych wydziałów 
Uniwersytetu. Część ta zawierała również opis podjętych działań w wyniku realizacji 
rekomendacji sformułowanych w latach poprzednich. Aktualne rekomendacje 
ogólnouczelniane, obok treści postulatów proponowanych zmian i ulepszeń, 
wskazywały adresatów działań, które powinny być podjęte.  

Analiza rekomendacji sformułowanych przez Uczelnianą Radę w latach 
akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017 wskazuje, iż w kilku obszarach, pomimo 
sformułowania konkretnych postulatów, sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie i w 
dalszym ciągu należy uznać oceniany stan za niesatysfakcjonujący, np. w zakresie: 
 organizacji procesu kształcenia – brak elektronicznego indeksu; 
 bazy dydaktycznej – odnotowuje się niedostateczną bazę dydaktyczną na 

niektórych wydziałach, w tym konieczność modernizacji laboratoriów i sal 
dydaktycznych, uzupełnienie księgozbioru; 

 USZJK – bolączką jest mała aktywność studentów w pracach komisji 
pracujących nad procesem poprawiania jakości kształcenia oraz brak systemu 
motywowania pracowników do podnoszenia jakości kształcenia; 

 ewaluacji procesu kształcenia – odnotowuje się niezadowalający odsetek 
studentów uczestniczących w ewaluacji procesu kształcenia; 

 mobilności studentów – niski wskaźnik wymiany międzynarodowej, co może się 
wiązać z koniecznością podniesienia jakości kształcenia językowego.  

Rektor Uniwersytetu, zapytany jakie działania podjął lub zamierza podjąć, które 
skutkowałyby poprawą stanu rzeczy w przywołanych wyżej obszarach, wyjaśnił:  

„Uniwersytet Zielonogórski systematycznie pozyskuje środki zewnętrzne na 
modernizacje infrastruktury UZ oraz podnoszenie jakości kształcenia. (…) W ramach 
projektu Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim, 
złożonego w ramach Programu POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy 
szkół wyższych, którego celami są: 
− stworzenie internetowej platformy obsługującej najbardziej newralgiczne, z 

punktu widzenia zarówno studentów jak i pracowników dydaktycznych, 
czynności związane z prowadzeniem i dokumentowaniem toku studiów na 
Uczelni, 

− dostosowanie używanego od ok. 17 lat systemu bibliograficznego Uczelni do 
kompletnie innej rzeczywistości, w jakiej obsługiwane są obecnie informacje o 
szeroko rozumianych publikacjach naukowych, 

− dokonanie maksymalnej możliwej integracji dwóch kluczowych, działających na 
Uczelni systemów – systemu Dziekanat oraz systemu FK MAX, 

− wdrożenie wirtualnych stacji roboczych w Uczelnianej Sieci Komputerowej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. (…)  

Aby zwiększyć zaangażowanie studentów w prace poszczególnych komisji, 
całorocznie podejmowane są działania promujące wśród studentów UZ, tj. 
informację na stronie internetowej, media społecznościowe. Studenci za swoją 
aktywność są również nagradzani. Trwają prace nad wypracowaniem wspólnego 
planu działania Władz UZ i Parlamentu Studenckiego, aby efektywniej zachęcić 
studentów do uczestniczenia w ewaluacji procesów kształcenia. W ramach działań 
wspierających mobilność studentów w celu podniesienia niskiego wskaźnika 
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wymiany międzynarodowej przeprowadzane są dodatkowe, darmowe kursy dla 
wyjeżdzających w ramach programu Erasmus. Zgodnie z regulaminem pomocy 
materialnej przy składaniu wniosków o stypendium naukowe studenci, którzy odbyli 
studia lub praktyki zagraniczne uzyskują dodatkowe punkty.” 

[dowód: akta kontroli str. 367-371, 375-392, 438-442, 448-465, 497-508] 

 

Poniżej, w punktach od 5 do 8, zawarto ustalenia właściwe dla trzech wybranych 
kierunków studiów: 
− prawa na Wydziale Prawa i Administracji, 
− bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania, 
− matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.  

5. Poniższe dane obrazują wyniki egzaminu maturalnego osób zakwalifikowanych 
do przyjęcia na studia w latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017 (w ujęciu 
łącznym dla tych dwóch okresów), przy czym dla prawa oraz bezpieczeństwa 
narodowego uwzględniono wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego 
(podstawowy), zaś dla matematyki egzaminu maturalnego z matematyki 
(podstawowy): 
 spośród 445 osób przyjętych na prawo, 41% uzyskało wysoką notę z egzaminu 

maturalnego (tj. 70-100%), 46% - przeciętną (tj. 50-69%), zaś 13% zdało 
egzamin maturalny słabo (tj. 30-49%); 

 spośród 284 osób przyjętych na bezpieczeństwo narodowe, 20% uzyskało 
wysoką notę z egzaminu maturalnego, 54% - przeciętną, zaś 26% zdało 
egzamin maturalny słabo; 

 spośród 42 osób przyjętych na matematykę, 76% uzyskało wysoką notę z 
egzaminu maturalnego, 17% - przeciętną, zaś 7% zdało egzamin maturalny 
słabo.   

 [dowód: akta kontroli str. 245-262] 

6. Liczba kandydatów na analizowane kierunki studiów oraz liczba osób 
zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów kształtowała się 
następująco (sumarycznie dla lat akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017): 

 prawo – na 496 kandydatów zakwalifikowano do przyjęcia 486 (98%) osób, 

 bezpieczeństwo narodowe – na 291 kandydatów zakwalifikowano do przyjęcia 
291 (100%) osób, 

 matematyka – na 45 kandydatów zakwalifikowano do przyjęcia 42 (93%) 
osoby14. 

 [dowód: akta kontroli str. 245-262] 

7.  Na objętych szczegółową analizą kierunkach nie określono progowych wartości 
w zakresie wyników egzaminu maturalnego, poniżej których uczelnia nie 
przyjmowała kandydatów na studia. Przyjęto zasadę, że kandydaci, którzy spełnili 
wszystkie wymagania rekrutacyjne (złożony w terminie komplet dokumentów oraz 
wniesiona opłata za postępowanie rekrutacyjne) byli przyjmowani w ramach limitu 
miejsc, zgodnie z listą rankingową; rzeczywistą wartością progową był zatem 
najniższy wynik uzyskany na zdanym egzaminie maturalnym, w sytuacji gdy liczba 
kandydatów była mniejsza niż liczba miejsc na danym kierunku.  

Senat UZ – stosownie do art. 169 ust. 2 ustawy PSW – ustalał, w drodze uchwał, 
warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych 
kierunków studiów. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite 
studia magisterskie stanowiły wyniki egzaminu maturalnego. W załącznikach do 

                                                      
14 W UZ nie są prowadzone studia niestacjonarne na kierunku matematyka. 
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przedmiotowych uchwał określano dla każdego z kierunków studiów algorytm 
stanowiący podstawę przeliczenia wyników egzaminów maturalnych na punkty, 
których liczba warunkuje określoną pozycję na liście rankingowej kandydatów na 
studia. 

 [dowód: akta kontroli str. 252, 256, 262-272, 475-480] 

Zgodnie z cytowanym wyżej art. 169 ust. 2 ustawy PSW, uchwałę senatu uczelni 
ustalającą warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla 
poszczególnych kierunków studiów podaje się do wiadomości publicznej nie później 
niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała 
dotyczy, zaś w przypadku uruchomienia nowego kierunku studiów lub nowo 
utworzonej uczelni senat podejmuje uchwałę oraz podaje ją niezwłocznie do 
wiadomości publicznej. 

Co prawda uchwały rekrutacyjne na lata akademickie 2015/2016, 2016/2017 oraz 
2017/2018 były podejmowane przed 31 maja roku poprzedzającego dany rok 
akademicki, jednak po tej dacie były zmieniane, przy czym wprowadzane 
modyfikacje – obok polegających na uruchomieniu nowych kierunków studiów lub 
spowodowanych koniecznością dostosowania przedmiotowych uchwał do nowych 
uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, ewentualnie mających charakter 
porządkowy – zmieniały również warunki przyjęcia na wybrane kierunki studiów, tryb 
prowadzonych rekrutacji lub zawieszały rekrutacje na poszczególnych kierunkach 
studiów: 
 uchwała nr 440 z 25.03.2015 r., zmieniająca uchwałę rekrutacyjną na rok 

akademicki 2015/2016, zawieszała rekrutację na kierunku edukacja techniczno-
informatyczna, zwiększała liczbę przedmiotów punktowanych w rekrutacji na 
kierunku lekarskim, modyfikowała algorytm przeliczania punktów na kierunku 
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, jazz i muzyka estradowa;  

 uchwała nr 473 z 27.05.2015 r., zmieniająca uchwałę rekrutacyjną na rok 
akademicki 2015/2016, modyfikowała algorytm przeliczania punktów na 
kierunku filologia specjalność filologia rosyjska, filologia francuska z drugim 
językiem romańskim; 

 uchwała nr 551 z 27.01.2016 r., zmieniająca uchwałę rekrutacyjną na rok 
akademicki 2016/2017,   zawieszała rekrutację na kierunki fizyka techniczna, 
ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego, polityka publiczna oraz na 
kierunku biologia i ochrona środowiska studia niestacjonarne, zwiększała liczbę 
przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji na kierunku administracja oraz 
branych pod uwagę w kryteriach dodatkowych na kierunku lekarskim, znosiła 
wymóg dostarczenia orzeczenia lekarza medycyny pracy na kierunku edukacja 
artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;  

 uchwała nr 566 z 27.04.2016 r., zmieniająca uchwałę rekrutacyjną na rok 
akademicki 2016/2017, znosiła konieczność przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej na kierunku studiów drugiego stopnia architektura; 

 uchwała nr 74 z 29.03.2017 r., zmieniająca uchwałę rekrutacyjną na rok 
akademicki 2017/2018, wprowadzała listy rezerwowe oraz regulację punktową 
dla matur IB, EB, finalistów olimpiad oraz matur dwujęzycznych, zawieszała 
rekrutację na kierunku architektura krajobrazu, energetyka komunalna, 
elektronika i telekomunikacja studia niestacjonarne, pielęgniarstwo studia 
drugiego stopnia, wprowadzała rozmowę kwalifikacyjną na kierunek studiów 
drugiego stopnia architektura.  

Rektor UZ, odnosząc się do powyższego, wyjaśnił:  

„Wszelkie zmiany wprowadzone do uchwał po obowiązującym terminie: do dnia 31 
maja roku poprzedzającego rok akademicki, w większości przypadków wymuszone 
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zostały na podstawie doświadczeń z przeprowadzanych rekrutacji, a mające na celu 
wyłącznie usprawnienie prowadzonych rekrutacji oraz działanie na korzyść 
kandydata - potencjalnego studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego (…).”  

Rektor Uniwersytetu w złożonych wyjaśnieniach w powyższej sprawie podał 
szczegółowe przyczyny dokonywania zmian zapisów uchwał rekrutacyjnych na lata 
akademickie 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.    

 [dowód: akta kontroli str. 466-468, 497-508] 

8. Wskaźnik obrony prac dyplomowych w terminie do 30 września roku, w którym 
kończą się studia w cyklu kształcenia finalizowanym w latach 2015/2016 oraz 
2016/2017, w stosunku do liczby osób rozpoczynających studia był następujący15: 
 bezpieczeństwo narodowe, odpowiednio 44,3% i 59,4% dla studiów 

stacjonarnych oraz 56,2% i 48,6% dla studiów niestacjonarnych; 
 matematyka, odpowiednio 40,0% i 56,3% dla studiów stacjonarnych.  

 [dowód: akta kontroli str. 245-262] 

9. Na Uniwersytecie nie badano w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia kwestii zdawalności prac dyplomowych w terminie zakończenia 
studiów. 

 [dowód: akta kontroli str. 274] 

10. Uniwersytet nie prowadził sformalizowanych analiz wyników egzaminów 
maturalnych kandydatów na studia, natomiast w roku akademickim 2016/2017 Biuro 
Rekrutacji UZ zebrało dane dotyczące wyników egzaminów maturalnych uczniów 
przyjętych na Uniwersytet w podziale na poszczególne kierunki, z uwzględnieniem 
wyników egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów. 

Bardziej sformalizowane i konkluzywne analizy prowadzone były na niektórych 
wydziałach, np. na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, czy Wydziale 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Na Wydziale Informatyki, 
Elektrotechniki i Automatyki prowadzone były (m.in. za lata akademickie 2015/2016, 
2016/2017 oraz 2017/2018) analizy wyników egzaminów maturalnych według 
poszczególnych kierunków studiów, z uwzględnieniem rozkładu ocen maturzystów 
(brano pod uwagę przyjętych studentów, szeregując ich według kategorii 
obrazującej wyniki z egzaminu maturalnego). Taka analiza pozwalała na ustalenie 
wiedzy posiadanej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyjętych na wydział, 
umożliwiała ocenę konieczności prowadzenia zajęć wyrównawczych na pierwszym 
semestrze studiów, ewentualnie wskazywała na potrzebę zorganizowania zajęć 
dodatkowych, rozwijających posiadaną wiedzę i umiejętności. Analiza ta może 
służyć również podjęciu decyzji o uruchomieniu w kolejnych latach studiów 
pierwszego stopnia w języku angielskim, o ile zostanie odnotowana tendencja 
wzrostowa dobrych wyników z języka angielskiego na świadectwach maturalnych 
kandydatów na studia. Ponadto, przedstawiciele Wydziału Informatyki, 
Elektrotechniki i Automatyki prowadzili regularne spotkania z dyrektorami i 
nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych, na których m.in. omawiane były wyniki 
egzaminów maturalnych.     

 [dowód: akta kontroli str. 241-244] 

11. Uniwersytet prowadził kursy wyrównawcze dla studentów pierwszego roku. 
Spośród objętych analizą dwunastu wydziałów Uniwersytetu, w kursach 

                                                      
15 Wydział Prawa i Administracji został powołany 19.03.2014 r., zaś pierwszy nabór na kierunki: 
prawo i administracja odbył się w czerwcu 2014 r.  
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wyrównawczych brali udział studenci sześciu wydziałów (w nawiasie podano 
przedmiot kursu):  
− Ekonomii i Zarzadzania (matematyka),  
− Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (matematyka, fizyka), 
− Fizyki i Astronomii (matematyka, fizyka16), 
− Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (matematyka, rysunek17), 
− Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (matematyka), 
− Nauk Biologicznych (matematyka). 

Kursy z matematyki prowadzone były przez nauczycieli akademickich Wydziału 
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, zaś kursy z fizyki przez nauczycieli Wydziału 
Fizyki i Astronomii. Uczestnictwo w kursach było dobrowolne i nie dokonywano 
preselekcji ich uczestników. Godziny zajęć wyrównawczych były wyznaczane 
indywidualnie dla każdego kierunku, tak by nie kolidowały z innymi zajęciami. Kursy 
wyrównawcze z matematyki były realizowane w zależności pod potrzeb w dwóch 
modułach: po 30 (np. na kierunku architektury i inżynierii środowiska) lub 60 godzin 
(np. na „budownictwie”).    

Prowadzenie ww. kursów było wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez 
studentów oraz nauczycieli akademickich; kursy były poprzedzane analizą wyników 
egzaminów maturalnych z matematyki i fizyki osób przyjmowanych na pierwszy rok 
studiów.  

W latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017 nie były realizowane na 
Uniwersytecie przedsięwzięcia przewidziane w Programie Operacyjnym Kapitał 
Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2.  

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ corocznie prowadził bezpłatne 
kursy dla licealistów pn. „Zdaj matmę na maksa” (do tej pory zorganizowano 10 
edycji tych kursów), których celem było wspomaganie przygotowania do matury z 
matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a tym samym podniesienie 
jakości kształcenia i zapewnienie dopływu studentów na kierunki ścisłe UZ. 
W kursach uczestniczyli uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (licea 
ogólnokształcące, ekonomiczne, technika), głównie ze szkół zielonogórskich, ale 
również z Żar, Lubska, Nowej Soli, Głogowa, a także uczniowie klas drugich (licea) 
lub trzecich (technika). Zajęcia były prowadzone na dwóch poziomach, w trzech 
grupach – dla uczniów zdających maturę na poziomie podstawowym oraz dla tych, 
którzy zadeklarowali również poziom rozszerzony. Zajęcia odbywały się w soboty, w 
każdej grupie po dwie godziny lekcyjne. Chętni uczniowie mogli uczestniczyć w 
zajęciach w każdej z grup. W latach 2015/2016 w ramach kursu odbyło się 10 takich 
spotkań, zaś w 2016/2017 – 8 spotkań. Każdego roku z kursie uczestniczyło ok. stu 
uczniów.  

 [dowód: akta kontroli str. 225-227, 273] 

12. Roczny wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na Uniwersytecie w latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017 
mieścił się w granicach wskazanych przepisami prawa (art. 130 ust. 3 ustawy PSW) 
i był następujący:  
 240 godzin dla pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiskach 

profesora nadzwyczajnego, adiunkta i asystenta oraz 180 godzin dla profesora 
zwyczajnego, 

 360 godzin dla wszystkich pracowników dydaktycznych, przy czym dla lektorów i 
instruktorów – 540 godzin.   

                                                      
16 Od roku akademickiego 2016/2017. 
17 Zajęcia dodatkowe umieszczone w planie studiów pierwszego roku na kierunku „architektura”.  
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Stosownie do art. 130 ust. 2 ustawy PSW, wymiar zadań dydaktycznych dla 
poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określał 
Senat UZ w drodze uchwał. M.in. uchwalono (w skali rocznej) zniżki pensum 
dydaktycznego dla osób pełniących funkcje: rektora (o 180 godzin), prorektora (o 
150 godzin), dziekana (o 120 godzin) i prodziekana (o 90 godzin). 

 [dowód: akta kontroli str. 68-79] 

13. W latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017 na UZ zatrudnionych było 
łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy odpowiednio 882 oraz 913 nauczycieli 
akademickich, z czego: 
 w roku akademickim 2015/2016 – 761 (86,3%) pracowników naukowo-

dydaktycznych, 118 (13,4%) pracowników dydaktycznych oraz 3 (0,3%) osoby 
należące o kategorii, o której mowa w art. 108 pkt 4 ustawy PSW; 

 w roku akademickim 2016/2017 – 797 (87,3%) pracowników naukowo-
dydaktycznych, 113 (12,4%) pracowników dydaktycznych oraz 3 (0,3%) osoby 
należące do kategorii, o której mowa w ww. przepisie.  

Spośród pracowników dydaktycznych (odpowiednio 118 oraz 113), 47 to lektorzy 
języków obcych oraz nauczyciele wychowania fizycznego.     

 [dowód: akta kontroli str. 80, 82-83] 

14. W latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/2017 zatrudniono na 
Uniwersytecie odpowiednio dziewięciu oraz ośmiu nowych pracowników na 
stanowiskach dydaktycznych, przy czym odpowiednio sześciu oraz pięciu było 
uprzednio pracownikami naukowo-dydaktycznymi UZ. Osoby te przeszły na 
stanowiska dydaktyczne, w związku z nieuzyskaniem stopnia doktora 
habilitowanego (dziesięciu pracowników) lub nieuzyskaniem stopnia doktora (jeden 
pracownik).  

 [dowód: akta kontroli str. 80-81] 

W uczelniach publicznych rektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z 
nauczycielami akademickimi (118 ust. 2 ustawy PSW) i jest ich przełożonym (art. 66 
ust. 1 tej ustawy). Nieuzyskanie w terminie stopnia doktora albo doktora 
habilitowanego statut UZ uznaje jako ważną przyczynę, mogącą stanowić podstawą 
rozwiązania stosunku pracy.     

Rektor UZ, zapytany jakie były przesłanki dalszego zatrudniania ww. osób, w 
sytuacji niespełnienia przez nie wymogu terminowego uzyskania odpowiedniego 
stopnia naukowego, wyjaśnił:  

„W latach 2015/2016 oraz 2016/2017 przesłankami do dalszego zatrudnienia (mimo 
nie uzyskania stopnia doktora habilitowanego) głównie brane pod uwagę władz były 
pozytywne rokowania, co do ukończenia w okresie zatrudnienia procedur 
habilitacyjnych lub doktorskich. Jednocześnie pozytywne oceny od bezpośredniego 
przełożonego, dziekana wydziału oraz pozytywne oceny studentów.” 

 [dowód: akta kontroli str. 33, 497-508] 

15. Statut UZ, stosownie do art. 132 ust. 2 ustawy PSW, określa tryb i kryteria 
dokonywania oceny nauczycieli akademickich, częstotliwość sporządzania tych 
ocen oraz wskazuje podmioty dokonujące ww. oceny. Podstawowe regulacje statutu 
w tym względzie były następujące: 
 okresowym ocenom podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy UZ, 

niezależnie od formy nawiązania stosunku pracy, rodzaju i wymiaru 
prowadzonych zajęć, stażu pracy oraz stanowisk i funkcji służbowych; 
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 oceny nauczyciela dokonuje zespół oceniający powołany przez radę wydziału, 
przy czym oceny pracy profesora lub pełniącego funkcję dziekana dokonuje 
zespół powołany przez Rektora, zaś oceny Rektora albo Prorektora – zespół 
powołany przez Senat UZ; 

 przedmiotem oceny nauczyciela jest należyte wywiązywanie się z obowiązków 
nałożonych na niego przez ustawę PSW (w szczególności art. 111), 
udokumentowane przez niego osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, postępy w 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w pracach organizacyjnych 
Uniwersytetu, a w przypadku profesorów i doktorów habilitowanych również 
kształcenie kadry naukowej; przy dokonywaniu oceny nauczyciela dotyczącej 
wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów i 
doktorantów (służy do tego Ankieta oceny prowadzącego zajęcia, 
przeprowadzana wśród studentów i doktorantów); oceny dokonuje się po 
wysłuchaniu ocenianego nauczyciela; 

 ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest dokonywana w skali 
dwustopniowej: „pozytywna” albo „negatywna”; 

 dokonanie oceny oraz jej treść jest utrwalana każdorazowo w dokumencie pn. 
Karta oceny pracy nauczyciela akademickiego, która po jej sporządzeniu jest 
przekazywana dziekanowi/przewodniczącemu zespołu, który zapoznaje z nią 
ocenianego nauczyciela; karta jest następnie przekazywana do kadr, gdzie 
przechowywana jest w aktach osobowych każdego z ocenianych nauczycieli;  

 zespół oceniający sporządza zbiorczy raport o przebiegu i wyników okresowej 
oceny i przedkłada go radzie wydziału; o treści uchwały rady wydziału w sprawie 
przyjęcia zbiorczego raportu dziekan zawiadamia Rektora; 

 od negatywnej oceny zespołu nauczyciel może się odwołać do rady wydziału; 
otrzymanie dwóch kolejnych ocen negatywnych skutkuje rozwiązaniem 
stosunku pracy z nauczycielem.    

 [dowód: akta kontroli str. 39-42, 187-188] 

Powyższe regulacje zostały uzupełnione i doprecyzowane w uchwale Senatu UZ w 
sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w 
Uniwersytecie18, w szczególności określając terminy podejmowania poszczególnych 
czynności w ramach tej oceny oraz wprowadzając pojęcie karty oceny pracy oraz 
opisując tryb jej wypełnienia (przez ocenianego nauczyciela, a następnie jej 
weryfikacji przez zespół oceniający). Wzór karty został wprowadzony odrębnym 
zarządzeniem Rektora UZ19.   

 [dowód: akta kontroli str. 295-309] 

16. Okresowe oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie – w 
ujęciu ogólnouczelnianym, tj. odnoszącym się do wszystkich nauczycieli i na 
wszystkich wydziałach – nie były podsumowywane w jednym dokumencie czy 
jednolitej elektronicznej bazie danych, tym samym nie można opracować rozkładu 
ocen, obejmującego wszystkich nauczycieli UZ. Co prawda, stosownie do Statutu 
UZ, zespoły oceniające na poszczególnych wydziałach sporządzały zbiorcze raporty 
o przebiegu i wynikach okresowej oceny, jednak dotyczyły one tylko niektórych 
pracowników wydziału – z uwagi na różny termin, w którym poszczególni 
nauczyciele akademiccy byli zatrudniani na UZ, nie ma podstaw, by dla wszystkich 
nauczycieli w jednym czasie (tj. np. w jednym kwartale czy roku) dokonywać oceny. 
Proces oceniania na UZ miał charakter ciągły i czynności podejmowane w jego 
ramach były zależne od upływu okresu czteroletniego, liczonego dla konkretnego 
nauczyciela akademickiego (pod uwagę należy wziąć również dłuższe absencje, jak 

                                                      
18 Uchwała nr 212 z dnia 27.11.2013 r. 
19 Zarządzenie nr 119 z dnia 3.12.2013 r. 
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np. urlop macierzyński, wychowawczy, urlop dla poratowania zdrowia, urlop 
bezpłatny).  

 [dowód: akta kontroli str. 310] 

17. Uwzględniając ustalenia opisane w pkt 16 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, nie sposób wskazać, ilu nauczycieli akademickich uzyskało ocenę 
pozytywną, ilu zaś ocenę negatywną w ramach ostatniej oceny okresowej. 
Odpowiedź na ww. pytanie wymagałaby przeanalizowania teczek osobowych 
wszystkich nauczycieli akademickich Uniwersytetu (w roku akademickim 2016/2017 
zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy 913 nauczycieli).   

 [dowód: akta kontroli str. 310] 

W związku z zadeklarowaniem przez Rektora Uniwersytetu podjęcia działań 
skutkujących utworzeniem na bazie istniejących rozwiązań modułu informatycznego, 
umożliwiającego podsumowanie w jednym dokumencie czy jednolitej elektronicznej 
bazie danych rozkładu ocen (ewentualnie punktacji uzyskanej w wyniku procesu 
oceniania) wszystkich nauczycieli akademickich oraz terminów przeprowadzenia 
oceny okresowej, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania w tym 
zakresie uwagi dotyczącej badanej działalności.      

[dowód: akta kontroli str. 506] 

18. W okresie od 1.10.2015 r. do 31.10.2017 r. Uniwersytet nie rozwiązał stosunku 
pracy z żadnym nauczycielem akademickim z powodu otrzymania dwóch kolejnych 
ocen negatywnych w ramach okresowej oceny nauczycieli.  

 [dowód: akta kontroli str. 310] 

19. Stosownie do art. 155 ust. 1 ustawy PSW, nauczyciele akademiccy mogą 
otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za 
całokształt dorobku nagrody rektora. Zasady i tryb ich przyznawania określa 
regulamin ustalony przez senat uczelni publicznej (art. 155 ust. 6 ww. ustawy). 

Senat UZ wprowadził regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich. 
Jak wynika z ww. regulaminu, nagrody każdorazowo przyznawane są przez 
Rektora. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne mogą być przyznane w szczególności 
za:  
− kształcenie kadr naukowych, potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej 

problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnienie funkcji 
promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub artystycznych, 

− konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy 
dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych, 

− autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, 
przewodników metodycznych lub programów nauczania. 

Za lata akademickie 2015/2016 oraz 2016/2017 za osiągnięcia dydaktyczne 
nagrodzonych zostało łącznie 22 nauczycieli akademickich UZ, przy czym nagrody 
te miały wyłącznie formę dyplomu (określającego podstawę otrzymania nagrody) i 
nie były wyrażone w pieniądzu.  

Jak wynika z art. 155 ust. 4 ustawy PSW oraz ww. uchwały Senatu UZ, 
określających sposób naliczania przez uczelnię publiczną środków finansowych na 
nagrody, nagrody powinny być wyrażone w pieniądzu.   

Rektor UZ w tej sprawie wyjaśnił:     

„Przyznawanie nagród dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie 
Zielonogórskim reguluje uchwała nr 398 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z 
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dnia 25 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród 
Rektora dla nauczycieli akademickich. Zmiany w przyznawaniu nagród określa 
Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 6 czerwca 2014 
roku, które dopuszcza nagradzanie pracowników dyplomami. Powyższe regulacje 
wymuszone są problemami finansowymi z jakimi uczelnia zmaga się od 2013 roku. 
Zawieszenie nagród pieniężnych jest jednym z realizowanych punktów planu 
oszczędnościowego wdrożonego na Uniwersytecie Zielonogórskim.” 

 [dowód: akta kontroli str. 469-474, 497-508, 519] 

20. Okresowej ocenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uniwersytecie 
podlega jego działalność naukowa, organizacyjna i dydaktyczna. W ramach 
działalności dydaktycznej ocenia się prowadzenie zajęć w językach obcych, udział w 
procesie dyplomowania (promotorstwo i recenzowanie), opracowanie nowych 
kierunków kształcenia czy specjalności, opinie studentów, autorstwo publikacji 
dydaktycznych. Ww. obszary oceny okresowej zostały ujęte w karcie oceny pracy, 
przyjętej zarządzeniem Rektora.  

Wśród kryteriów poddanych ocenie w ramach działalności dydaktycznej nie 
wskazano: oceny wynikającej z hospitacji zajęć nauczyciela, pełnienia funkcji 
promotora pracy nagrodzonej w konkursie na najlepsze prace dyplomowe na uczelni 
oraz faktu podnoszenia kompetencji dydaktycznych (np. udział w kursach w 
zakresie umiejętności dydaktycznych, kreatywnych metod przekazywania wiedzy 
itp.).     

Rektor wyjaśnił:  

„Okresowa ocena nauczyciela akademickiego prowadzona jest na podstawie 
ankiety analizującej dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. W toku 
oceny kierownictwo jednostki/wydziału oceniając dokonania dydaktyczne bierze pod 
uwagę wynik hospitacji, oczywiście pod warunkiem, że zajęcia prowadzone przez 
osobę ocenianą były poddane hospitacji. Hospitacje są jednym z przyjętych 
kryteriów, ponieważ to działanie ma jedynie charakter pomocniczy i funkcjonuje 
obligatoryjnie jedynie w odniesieniu do pracowników zatrudnionych po raz pierwszy. 
Zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Rektora – „Hospitacje zajęć dotyczą 
zajęć prowadzonych przez pracowników zatrudnionych po raz pierwszy w Uczelni 
na stanowisku dydaktycznym lub naukowo-dydaktycznym, a przede wszystkim na 
stanowisku asystenta lub adiunkta. Dziekan właściwego wydziału/kierownik 
jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej, ogólnouczelnianej może rozszerzyć 
zakres hospitacji zajęć dydaktycznych zgodnie ze specyfiką właściwej jednostki 
organizacyjnej”. Dziekan i kierowana przez niego rada wydziału określają w 
terminach zawartych w Kalendarzu funkcjonowania USZJK, zakres hospitacji w 
danym roku akademickim. Dziekan może rozszerzyć zakres hospitacji, np. o 
pracowników, którzy w wyniku studenckiej oceny prowadzenia zajęć uzyskali 
niezadowalające wyniki. Wynik hospitacji zajęć może zostać wykorzystany przez 
bezpośredniego przełożonego, tj. kierownika katedry, zakładu, dyrektora instytutu w 
trakcie formułowania opinii o pracowniku. W zakresie pozostałych kryteriów, warto 
rozważyć możliwość dodania wymienionych parametrów, podczas najbliższych prac 
nad modyfikacją ankiety oceny nauczyciela akademickiego.”   

 [dowód: akta kontroli str. 297-309, 497-508] 

W związku z zadeklarowaniem przez Rektora Uniwersytetu działań odnośnie 
uwzględnienia przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich takich kryteriów jak 
pełnienie funkcji promotora pracy nagrodzonej w konkursie na najlepsze prace 
dyplomowe na uczelni, czy faktu podnoszenia kompetencji dydaktycznych, np. 
poprzez udział w kursach podnoszących umiejętności dydaktyczne lub rozwijających 



 

16 
 

kreatywne metody przekazywania wiedzy, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od 
formułowania w tym zakresie uwagi dotyczącej badanej działalności.      

21. Na Uniwersytecie nie ma praktyki nagradzania nauczycieli akademickich za 
otrzymanie od studentów najwyższych not za prowadzenie zajęć, jednak oceny ich 
działalności dydaktycznej dokonywane przez studentów mają wpływ na wynik oceny 
okresowej nauczyciela. W arkuszu oceny okresowej, w części dotyczącej 
działalności dydaktycznej, przewidziano punktację za ocenę nauczyciela wynikającą 
z opinii studentów (pkt 2.5 arkusza), będącą średnią arytmetyczną ocen ze 
wszystkich ankiet sporządzonych za oceniany okres.    

 [dowód: akta kontroli str. 297-309] 

22. Wszystkie wydziały Uniwersytetu od roku akademickiego 2014/2015 prowadziły 
analizę ocen uzyskanych w trakcie sesji egzaminacyjnej oraz bieżącą analizę ocen 
uzyskanych w trakcie procesu dyplomowania. Analiza prowadzona była przy 
pomocy ogólnouczelnianego systemu „Dziekanat”. Po zakończeniu sesji 
egzaminacyjnej, oceny z protokołów były wprowadzane do systemu, który 
umożliwiał wygenerowanie raportu zbiorczego dla danego przedmiotu w odniesieniu 
do wszystkich studentów na danym roku lub w danej grupie 
wykładowej/ćwiczeniowej. Analiza rozkładu ocen w sesji umożliwiała uzyskanie 
informacji w zakresie stopnia uzyskania pożądanych efektów kształcenia. W 
przypadku, gdy rozkład ocen znacząco różnił się od średniej, kierownictwo wydziału 
poddawało taką sytuację analizie. Np. na kierunku „prawo” (Wydział Prawa i 
Administracji), w roku akademickim 2015/2016, po zakończeniu semestru 
zimowego, znaczna liczba studentów uzyskała oceny niedostateczne z przedmiotu 
„prawo cywilne”. Przypadek ten omawiano podczas posiedzenia wydziałowej komisji 
ds. jakości kształcenia. Podczas spotkania analizowano zakres tematyczny 
przedmiotu, poszczególne efekty kształcenia  – przedmiotowe, które prowadziły do 
uzyskania efektów kierunkowych, a także zakres zagadnień egzaminacyjnych i ich 
zgodność z treścią przekazywaną w trakcie zajęć wykładowych i ćwiczeń, czas 
trwania egzaminu i literaturę z której korzystali studenci. Omawiano także zakres 
pomocy, który oferował studentom pracownik naukowy odpowiedzialny za 
przedmiot.  

Dodatkowo, jedno z narzędzi USZJK (Karta samooceny kierunku) zalecała 
kierownictwu wydziałów coroczną analizę wyników nauczania na danym kierunku i 
przedstawienie w układzie tabelarycznym struktury ocen z ostatniej sesji 
egzaminacyjnej i ocen na dyplomie. Karty te wypełniane były elektronicznie i po 
zatwierdzeniu przekazywane do systemu, który umożliwia Pełnomocnikowi Rektora 
ds. Jakości Kształcenia zapoznanie się z zakresem działań podejmowanych na 
poszczególnych wydziałach.  

 [dowód: akta kontroli str. 274-293] 

23. Od 2013 r. na UZ praktykuje się zwyczaj wyłaniania i nagradzania najlepszych 
prac dyplomowych (zarówno prac magisterskich, jak i licencjackich) napisanych 
przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Tryb wyłaniania 
najlepszych prac nie został opisany w żadnym akcie ogólnouczelnianym. Pod koniec 
każdego roku akademickiego Rektor zwraca się z prośbą do dziekanów o 
wyłonienie na wydziale wyróżniającej się jednej pracy dyplomowej. Władze 
wydziału, według własnych procedur, wskazują dyplomanta, który powinien zostać 
nagrodzony.   

Za lata akademickie 2015/2016 oraz 2016/2017 nagrodzono odpowiednio dwunastu 
oraz trzynastu autorów prac dyplomowych. Wysokość nagród była jednakowa dla 
wszystkich nagrodzonych i wynosiła 2 tys. zł brutto.    
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 [dowód: akta kontroli str. 294] 

24. Na stronie internetowej Uniwersytetu, w systemie pn. „SylabUZ – Oferta 
Dydaktyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego” (zakładka „Studenci”, podzakładka 
„Katalog ECTS”)20, zamieszczono sylabusy do przedmiotów wraz z efektami 
kształcenia21, metodami weryfikacji ich osiągnięcia, opisem celu danego przedmiotu, 
jego zakresu tematycznego, wskazaniem warunków uzyskania zaliczenia oraz 
obciążenia pracą (z wyodrębnieniem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), a 
także podaniem literatury podstawowej i uzupełniającej. Informacje te były 
ogólnodostępne (brak konieczności logowania się do systemu, czy konkretnego 
profilu pracownika UZ czy studenta). Na stronach internetowych poszczególnych 
wydziałów UZ również dostępne były informacje dotyczące sylabusów i efektów 
kształcenia właściwych dla kierunków danego wydziału. 

Ponadto, strona internetowa UZ zawierała ogólnodostępne informacje o terminie 
oraz miejscu odbywania się poszczególnych zajęć, wraz ze wskazaniem osoby je 
prowadzącej, a także (jednak nie we wszystkich przypadkach) informacje o 
dyżurach nauczycieli akademickich, wraz z podaniem dnia, godziny i numeru 
pokoju, w którym pełniony jest dyżur (zakładka „Studenci”, podzakładka „Plan 
zajęć”). 

W odniesieniu do trzech wydziałów Uniwersytetu (Prawa i Administracji, Ekonomii i 
Zarządzania oraz Matematyki, Informatyki i Ekonometrii) w toku kontroli 
sprawdzono22, czy w planie zajęć podano informacje o dyżurach/konsultacjach 
nauczycieli akademickich. O ile w planach zajęć na wydziałach Ekonomii i 
Zarządzania oraz Matematyki, Informatyki i Ekonometrii ujęto dane dotyczące 
godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżurów/konsultacji przez poszczególnych 
nauczycieli akademickich (brakowało jednak informacji o miejscu pełnienia dyżuru, 
czy prowadzenia konsultacji), o tyle na Wydziale Prawa i Administracji na 61 
nauczycieli akademickich, których plany zajęć opublikowano na stronie internetowej, 
tylko w przypadku 18 nauczycieli wskazano datę i godziny prowadzenia konsultacji 
(natomiast każdorazowo – poprzez oznaczenie budynku i numeru pokoju – 
wskazywano miejsce odbywania konsultacji).      

Odnosząc się do powyższego, Rektor UZ wyjaśnił:  

„Strona internetowa Uczelni nie zawierała w pełni opublikowanej informacji w 
zakresie dyżurów/konsultacji prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, gdyż 
w dniu sprawdzenia finalizowano z pracownikami naukowo–dydaktycznymi jednostki 
ustalenia w przedmiotowej sprawie. Wydział Prawa i Administracji powstał w roku 
akademickim 2014/2015, kolejna rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 (czwarta 
rekrutacja na wydziale) powoduje stały przyrost liczby studentów i tym samym nowe 
zatrudnienia pracowników naukowo – dydaktycznych. Dodatkowo, w dniu 1 
października br. wydział otrzymał nową siedzibę. Te czynniki spowodowały, że 
ustalanie terminów konsultacji uległo wydłużeniu. W chwili składania pisma 
(22.11.2017 r.), na stronie wydziału opublikowano pełną informację na temat 
terminów dyżurów i konsultacji prowadzonych przez pracowników wydziału. W 
odniesieniu do Wydziałów Ekonomii i Zarzadzania oraz Matematyki, Informatyki i 
Ekonometrii i braku informacji o miejscu prowadzenia konsultacji (oznaczenie 
budynku i numeru pokoju) wyjaśniam, że wspomniane wydziały mają siedzibę w 
jednym miejscu, w związku z tym informacja na temat oznaczenia budynku może 

                                                      
20 UZ nie korzysta z systemu USOS.  
21 Efekty kształcenia były dodatkowo publikowane w postaci uchwał Senatu UZ i załączników w 
zakładce „Studenci”, podzakładce „Efekty kształcenia”.  
22 Według stanu na dzień 6.11.2017 r. 
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nie być konieczna, natomiast dane dotyczące numerów pokoi zostaną niezwłocznie 
uzupełnione.  Ponadto informacje na temat konsultacji poszczególne wydziały, 
instytutu i katedry zamieszczają odrębnie na swoich stronach internetowych.” 

 [dowód: akta kontroli str. 209-224, 497-508] 

Każdy student, w systemie StudNet mógł zalogować się na swój profil (zakładka 
„Studenci”, podzakładka „System DZIEKANAT: logowanie studenta”), z którego miał 
dostęp do informacji dotyczących swoich danych osobowych, uzyskanych ocen oraz 
zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, realizowanego podczas cyklu kształcenia 
planu studiów, uiszczonych opłat za studia, wypłaconych stypendiów i zapomóg, a 
także ankiet, do których wypełnienia był uprawniony. Poprzez system StudNet 
student może także przekazywać pracę dyplomową w postaci pliku, który następnie 
jest poddawany (przy udziale promotora) sprawdzeniu w ramach systemu 
antyplagiatowego.   

 [dowód: akta kontroli str. 209-224] 

25. W latach akademickich 2015/2016 oraz 2016/201723 Prezydium Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej podjęło dwie uchwały w sprawie ocen programowych na kierunkach 
studiów UZ: 
 uchwała nr 388/2017 z 4.08.2017 r. – pozytywnie oceniono kierunek „ochrona 

środowiska” na Wydziale Nauk Biologicznych, 
 uchwała nr 419/2017 z 7.09.2017 r. – pozytywnie oceniono kierunek lekarski 

prowadzony na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. 

W obydwu przypadkach wszystkie kryteria jakościowe oceny programowej, w tym w 
zakresie „skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia”, 
uzyskały ocenę „w pełni”. 

 [dowód: akta kontroli str. 84-174] 

26. Uniwersytet prowadził liczne działania dotyczące kształcenia we współpracy z 
przedsiębiorcami, samorządem oraz innymi instytucjami czy organizacjami. 
Działania te przybierały następujące formy (wybrane przykłady): 
 wyjazd edukacyjny do fabryki SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach, połączony z 

wykładami dla studentów architektury wnętrz Wydziału Artystycznego 
(obserwacja procesu produkcji w halach produkcyjnych, prezentacja 
współczesnych technologii obróbki drewna, elementy materiałoznawstwa); 

 projekt badawczy na terenie wsi Cicha Góra, realizowany przez studentów i 
pracowników naukowych pięciu uczelni wyższych, w tym Wydziału 
Artystycznego UZ (badanie terenowe, działania rekonstrukcyjne, wykonywanie 
inwentaryzacji i sporządzanie szkiców zachowanych gospodarstw osadnictwa 
olęderskiego); 

 współpraca z otoczeniem gospodarczym prowadzona przez Wydział 
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, np. w postaci kolejnych edycji akademii 
firm z branży informatycznej, biznesu elektronicznego, telekomunikacji, 
elektroniki, automatyki i robotyki; wydział gościł również przedstawicieli takich 
firm jak np. Siemens, Volvo, Texas Instruments, którzy prezentowali swoje 
rozwiązania technologiczne;    

 spotkania, wykłady, seminaria, akcje i inicjatywy promocyjne organizowane na 
Wydziale Ekonomii i Zarzadzania, przy współudziale interesariuszy 

                                                      
23 W latach 2012-2017 Polska Komisja Akredytacyjna wydała łącznie trzynaście ocen odnoszących 
się do wydziałów lub kierunków studiów na UZ (osiem ocen instytucjonalnych w odniesieniu do 
wydziałów oraz pięć ocen programowych w odniesieniu do kierunków studiów), z których wszystkie 
były pozytywne.    
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zewnętrznych (samorządu terytorialnego, NBP, Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego, licznych podmiotów gospodarczych); 

 współpraca, pomoc w zakresie prowadzenia badań naukowych, zajęć 
dydaktycznych oraz organizowania sympozjów i konferencji, realizowana m.in. 
w wyniku porozumienia o współpracy w sprawie powołania i rozwoju Wydziału 
Prawa i Administracji UZ, które było sygnowane m.in. przez Marszałka 
Województwa Lubuskiego, Prezydenta Miasta Zielona Góra, Prezesa 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., Prezesa Sądu 
Okręgowego w Zielonej Górze, Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze; 
dodatkowo liczne porozumienia z interesariuszami w zakresie praktyk 
studenckich odbywanych przez studentów wydziału, zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w podmiotach prywatnych świadczących usługi prawne, 
księgowe i ubezpieczeniowe; 

 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii posiada 26 porozumień o 
współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (przedmiotem współpracy jest 
m.in. informowanie o oczekiwaniach w zakresie potrzeb rynku pracy, analiza i 
opiniowanie planów studiów).  

 [dowód: akta kontroli str. 228-240] 

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

1. Wysokość pensum asystentów, uprzednio zatrudnionych w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Sulechowie była niezgodna z przepisami art. 130 ust. 3 ustawy 
PSW, po włączeniu tej uczelni do Uniwersytetu Zielonogórskiego jako Wydziału 
Zamiejscowego, czyli od 1.09.2017 r. Dotyczyło to jednej osoby. Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie została inkorporowana do Uniwersytetu na 
mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2017 r. 
w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie24, zwanej dalej „PWSZ”. 
Stosownie do par. 6 tego rozporządzenia: z dniem połączenia uczelni pracownicy 
PWSZ stają się pracownikami Uniwersytetu; przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy25 stosuje się odpowiednio. 

Dnia 18.04.2017 r. rektorzy UZ oraz PWST zawarli porozumienie w celu określenia 
warunków, na jakich PWSZ zostanie włączona do Uniwersytetu. Postanowiono, że 
PWSZ stanie się Wydziałem Zamiejscowym UZ w Sulechowie.  

Stosownie do ww. porozumienia, wymiar pensum dydaktycznego obowiązujący 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w dniu połączenia uczelni na 
określonym stanowisku będzie zachowany w UZ na tym samym stanowisku w 
dotychczasowej wysokości przez okres nie dłuższy niż do końca bieżącej kadencji 
władz uniwersyteckich, tj. do 31.08.2020 r. (par. 1 pkt 7 porozumienia); strony 
dopuszczają możliwość zatrudnienia nauczycieli akademickich zatrudnionych w 
PWSZ na stanowisku starszego wykładowcy – w UZ na stanowisku adiunkta na 
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i 
przepisach wewnętrznych UZ (par. 1 pkt 8 porozumienia).  

Senat UZ, w uchwale nr 149 z 28 czerwca 2017 r. (obowiązującej od 1 października 
2017 r.), określił pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich na Wydziale 
Zamiejscowym UZ w Sulechowie, wskazując m.in., że dla asystentów wyniesie ono 
300 godzin dydaktycznych rocznie. W dniu 20.10.2017 r. na Wydziale 
Zamiejscowym w Sulechowie był zatrudniony jeden asystent.   

                                                      
24 Dz. U. poz. 1420.  
25 Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.  

Ustalone 

nieprawidłowości 

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1571887:part=a23%281%29&full=1
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 [dowód: akta kontroli str. 73-74, 175-181] 

Zgodnie z art. 110 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy PSW, osoby zatrudnione na 
stanowiskach asystentów w uczelniach publicznych, nie będących uczelniami 
zawodowymi, są pracownikami naukowo-dydaktycznymi, tym zaś – stosownie do 
art. 130 ust. 3 pkt 1 tej ustawy – przysługuje roczny wymiar zajęć dydaktycznych nie 
większy niż 240 godzin.   

Rektor Uniwersytetu, będący przewodniczącym Senatu UZ, który uchwalił wymiar 
pensum nauczycieli akademickich, zapytany dlaczego pensum dla asystentów w 
Wydziale Zamiejscowym UZ w Sulechowie wynosi 300 godzin, skoro – zgodnie z 
przepisami prawa – jego maksymalna wysokość dla tego stanowiska na uczelniach 
niezawodowych nie może przekraczać 240 godzin, wyjaśnił:  

„Porozumienie zawarte w dniu 18.04.2017 r. pomiędzy Uniwersytetem 
Zielonogórskim a Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie określa warunki, na 
jakich PWSZ została włączona do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wymiar pensum 
dydaktycznego obowiązujący nauczycieli akademickich zatrudnionych w PWSZ w 
dniu połączenia Uczelni na określonym stanowisku będzie zachowany w UZ na tym 
samym stanowisku w dotychczasowej wysokości przez okres nie dłuższy niż do 
końca bieżącej kadencji władz uniwersyteckich (31.08.2020 r.).” 

 [dowód: akta kontroli str. 14, 497-508] 

2. W przypadku 11 spośród 37 zbadanych ocen okresowych dotyczących 
nauczycieli akademickich stwierdzono, że zostały one sporządzone po upływie 
czteroletniego okresu wskazanego w  art. 132 ust. 2 ustawy PSW. Badaniem 
kontrolnym objęto oceny, którym podlegali: Rektor, prorektorzy, dziekani wszystkich 
wydziałów oraz dwudziestu losowo wybranych nauczycieli akademickich z dwóch 
wydziałów uczelni (Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Prawa i 
Administracji).  

W odniesieniu do 11 osób oceny okresowe zostały sporządzone po upływie 4 lat lub 
nie sporządzono w ogóle takiej oceny, pomimo upływu 4 lat od chwili zatrudnienia 
nauczyciela: 
 w siedmiu przypadkach ocena została dokonana po upływie 4 lat (a przed 

upływem 5 lat) od poprzedniej oceny okresowej, 
 w jednym przypadku – po upływie 6 lat (a przed upływem 7 lat), 
 w jednym przypadku – po upływie 8 lat (a przed upływem 9 lat), 
 w jednym przypadku – po upływie 9 lat (a przed upływem 10 lat). 
 w jednym przypadku w ogóle nie sporządzono oceny, pomimo upływu 4 lat i 

miesiąca od chwili zatrudnienia nauczyciela na uczelni.  

Stosownie do art. 132 ust 2 ustawy PSW, oceny okresowej nauczyciela 
akademickiego dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.  

Rektor UZ, zapytany dlaczego w ww. przypadkach nie dokonano oceny okresowej z 
częstotliwością przewidzianą przepisami prawa, wyjaśnił:  

„Na Uniwersytecie Zielonogórskim jest prowadzony system okresowej oceny 
nauczycieli akademickich zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym oraz 
wewnętrznymi regulacjami uczelni. Władze uczelni dodatkowo oceniane są 
corocznie przez Senat w głosowaniu tajnym.  

Analizując system okresowej oceny nauczycieli akademickich władze Uniwersytetu 
Zielonogórskiego podejmują działanie mające na celu uporządkowanie i utrzymanie 
terminowości ocen ww. nauczycieli. Rozszerzenie dotychczasowego systemu 
kadrowego pozwoli na wprowadzenie terminów aktualnie przeprowadzanych i 
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kolejnych planowanych ocen pracowników.  Każdorazowo wygenerowana lista 
nauczycieli będzie rzetelną informacją przekazywaną dziekanowi, do dalszych 
procedur. Podjęty system (baza danych) spowoduje również podsumowanie w 
jednym dokumencie listy ocenionych nauczycieli, do sprawnej kontroli przez władze 
UZ, oraz kierownikom jednostek, którzy będą mogli sprawnie przeprowadzić ocenę. 
Jednocześnie będzie możliwość rejestracji zbiorczych raportów z przeprowadzonych 
ocen.” 

 [dowód: akta kontroli str. 481-484, 497-508] 

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę – postulowanego przez 
Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia – wprowadzenia indeksu elektronicznego. 
Przyjęcie tego rozwiązania usprawni proces kształcenia, zmniejszy biurokrację, 
ułatwi funkcjonowanie i pozwoli oszczędzić czas studentom oraz nauczycielom 
akademickim, a władzom Uniwersytetu da wygodny instrument weryfikacji 
osiąganych efektów działalności dydaktycznej. 

 [dowód: akta kontroli str. 367-371, 375-392, 438-442, 448-465, 497-508] 

2. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, że w Uniwersytecie zbyt często 
modyfikowano reguły ustalające warunki oraz tryb rekrutacji na studia.   

Zgodnie z przepisami prawa (art. 169 ust. 2 ustawy PSW) uchwały senatu uczelni 
określające powyższe reguły podaje się do wiadomości publicznej nie później niż do 
dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. 
Uczelnia wypełniała ten wymóg, jednak po tej dacie wielokrotnie zmieniała zapisy 
ww. uchwał, przy czym wprowadzane modyfikacje dotyczyły w znacznym stopniu 
warunków (kryteriów) przyjęcia na wybrane kierunki studiów oraz trybu prowadzonej 
rekrutacji.  

Zdaniem NIK ratio legis ww. przepisu jest zapewnienie z odpowiednim 
wyprzedzeniem kandydatom na studentów pełnej wiedzy o warunkach, kryteriach, 
trybie rekrutacji oraz o ofercie edukacyjnej poszczególnych uczelni. Dzięki temu 
przyszli studenci odpowiednio wcześnie mogą podjąć decyzję o wyborze konkretnej 
uczelni i kierunku studiów oraz posiąść wiedzę o stawianych przed nimi 
wymaganiach. W tym kontekście działania Uniwersytetu – choć podejmowane w 
dobrej intencji – nie służyły czytelność i niezmienności zasad rekrutacji.     

 [dowód: akta kontroli str. 466-468, 497-508] 

3. Uwaga Najwyższej Izby Kontroli dotyczy braku w opublikowanych planach zajęć 
niektórych wydziałów informacji o miejscu oraz czasie pełnienia dyżuru albo 
prowadzenia konsultacji przez nauczycieli akademickich. Zdaniem NIK władze 
Uniwersytetu oraz poszczególnych wydziałów powinny dążyć by studenci mieli 
pełną wiedzę w powyższym zakresie, w miarę możliwości już w chwili rozpoczęcia 
roku akademickiego.  

 [dowód: akta kontroli str. 209-224, 497-508] 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli26, wnosi o: 

1. Podjęcie działań zmierzających do takiego określenia w aktach wewnętrznych 
Uniwersytetu wymiaru pensum dydaktycznego obowiązującego nauczycieli 

                                                      
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Wnioski pokontrolne 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności 
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akademickich zatrudnionych w Wydziale Zamiejscowym UZ w Sulechowie na 
stanowisku asystenta, by odpowiadał on limitom wskazanym w przepisach 
prawa.    

2. Podjęcie działań skutkujących terminowym dokonywaniem okresowych ocen 
wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie. 

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 o NIK 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 Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Zielona Góra, dnia 30 listopada 2017 r. 
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