Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 94/2012
Rektora PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości
kształcenia.

ARKUSZ
SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Wydział …………………………………………………………………………………………
Kierunek…………………………………………………………………………………………
Rok akademicki………………………………………………………………………………….
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Pytanie

Tak

Nie

ETAP „KANDYDAT”
Czy w ostatnim roku akademickim
wzbogacona została oferta edukacyjna?
Czy została poszerzona dostępność
informacji o ofercie edukacyjnej, np. przez
organizowanie spotkań z uczniami szkół
średnich, ogłoszenia, ulotki itp.?
Czy kandydaci na studia byli informowani o
poziomie i jakości kształcenia, np. o
możliwości dalszego kształcenia po
ukończeniu studiów, możliwości
uzyskiwania uprawnień zawodowych,
pozycji Uczelni w rankingu szkół
wyższych, ocenie Komisji Akredytacyjnej,
poziomie zdawalności egzaminów
dyplomowych itp?
Czy zostały udoskonalone zasady,
procedury i sposoby rekrutacji na studia?
Czy zostały podjęte inne działania?
ETAP „STUDENT/SŁUCHACZ”
Czy udoskonalono programy kształcenia
i sylabusy?
Czy dokonywano weryfikacji zakładanych
efektów kształcenia?
Czy rozwijane były metody kształcenia na
odległość?
Czy wykorzystywano technologie
informacyjne w procesie dydaktycznym?
Czy były kontrolowane procedury oceniania
studentów/słuchaczy?
Czy monitorowano warunki realizacji
programu studiów i organizacji zajęć

Wyjaśnienie
Jeżeli tak – proszę podać
formy realizacji
Jeżeli nie – proszę podać
uzasadnienie
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(zasoby kadrowe i materialne oraz plany
zajęć)?
Czy zapewniono studentom odpowiednie
warunki realizacji zajęć dydaktycznych
(wyposażenie sal, laboratoriów, likwidacja
barier architektonicznych itp.)?
Czy dokonano modernizacji w celu
poprawy tych warunków?
Czy została usprawniona obsługa
administracyjna procesu dydaktycznego?
Czy monitorowano i kontrolowano
funkcjonowanie procedury wyznaczania
wartości wskaźników ECTS?
Czy monitorowano system pomocy
materialnej i stypendiów?
Czy monitorowano system praktyk
studenckich?
Czy została rozwinięta oferta studiów
w językach obcych?
Czy podjęto działania w celu aktywizacji
działalności organizacji studenckich?
Czy podjęto działania w celu poszerzenia
społecznych i kulturowych horyzontów
studentów?
Czy podjęto działania w celu wzrostu
międzyuczelnianej i międzywydziałowej
mobilności studentów?
Czy nawiązano/podtrzymano współpracę
z zagranicznymi szkołami wyższymi?
Czy zostały podjęte inne działania?

Arkusz opracował zespół w składzie:
1. Przewodniczący………………………………………………………………….
2. Członkowie………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Data……………………….

