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dokonanej w dniach 28-29 listopada 2014 r. na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” 

prowadzonym w obszarze nauk społecznych  
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym 

realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  
na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu 
 
przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 
przewodniczący: dr Mirosław Marciniak – członek PKA  
członkowie:   prof. dr hab. Stanisław Dworecki – członek PKA 

prof. dr hab.  Jerzy Będźmirowski – ekspert PKA 
   mgr Wioletta Marszelewska – ekspert PKA ds. formalno-prawnych 
   Tomasz Kocoł – ekspert PKA ds. studenckich 
 
 
Krótka informacja o wizytacji 

Ocena jakości kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym 
na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 
Wrocławiu została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach 
harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 2014/2015. Polska 
Komisja Akredytacyjna po raz drugi oceniała jakość kształcenia na ww. kierunku. 
Poprzednia ocena przeprowadzona w roku akademickim 2010/2011 dotyczyła kształcenia 
prowadzonego na studiach pierwszego stopnia. 

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą 
procedurą. Raport Zespołu wizytującego został opracowany po zapoznaniu się  
z przedłożonym przez Uczelnią raportem samooceny oraz na podstawie przedstawionej  
w toku wizytacji dokumentacji, spotkań i rozmów przeprowadzonych z władzami Uczelni  
i Wydziału, pracownikami i studentami ocenianego kierunku, hospitacji zajęć, przeglądu 
infrastruktury dydaktycznej oraz oceny losowo wybranych prac dyplomowych. 

Władze Uczelni i Wydziału stworzyły dobre warunki do pracy Zespołu 
wizytującego. 

 
Załącznik nr 1.   Podstawa prawna wizytacji 
 
Załącznik nr 2.   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 
podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego. 
 
1. Koncepcja   rozwoju ocenianego kierunku sformułowana  przez jednostkę.  

1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom 
określonym w strategii jednostki; 

RAPORT  Z  WIZYTACJI 

(ocena programowa) 
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Wydział rozpoczął działalność 1 października 2004 roku, pod nazwą Wydział 

Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych na podstawie Zarządzenia nr 19/2004 
Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we 
Wrocławiu (wpis do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 118) Od 20 
października 2005 r. wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa 
(zarządzenie nr 25/2005 Rektora DSWE TWP). W 2007 roku następuje zmiana nazwy 
Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu na Dolnośląska Szkoła Wyższa 
(decyzja MNiSW z 7 września 2007 r.).  

Uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, 
na poziomie studiów pierwszego stopnia Wydział uzyskał na podstawie decyzji MNiSW nr 
DSW-2-01-4003-497/07 z dnia 31.7.2007 r. Natomiast na podstawie decyzji MNiSW nr 
MNiSW-DNS-WUN-6012-10368-3/IŻ/10 z dnia 24 września 2010 r. Wydział uzyskał 
uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo 
narodowe.  

Procedury związane z utworzeniem kierunku zostały zachowane, tj. odbywały się 
zgodnie z zapisami w Statucie, po podjęciu uchwały przez Senat w sprawie utworzenia 
kierunku studiów oraz po skierowaniu przez Rektora Uczelni stosownego wniosku do 
ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.  

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu została przyjęta – 
zgodnie z przepisami Statutu Uczelni – Uchwałą Senatu nr 1/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. 
w sprawie strategii rozwoju Uczelni na lata 2012-2016. Dokument ten określa także misję 
Uczelni. W czasie wizytacji przedstawiono protokół z posiedzenia Senatu wraz z listą 
obecności w powyższej sprawie. Strategia rozwoju Wydziału Nauk Społecznych i 
Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej została wprowadzona uchwałą nr 25/2012 
Rady Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 24 
maja 2012 r. w sprawie wniosku akceptującego strategię rozwoju Wydziału Nauk 
Społecznych i Dziennikarstwa.  

Misją Uczelni jest przygotowanie studentów do pełnienia czterech ról 
odpowiadających na wyzwania teraźniejszości: 1/ kompetentnego praktyka; 2/ 
refleksyjnego obywatela; 3/ aktywnego uczestnika wspólnoty; 4/ obywatela uczącego się 
przez całe życie (ustawiczne kształcenie). 

Celem wypełnienia założeń powyższej Strategii, wygenerowano kilka zadań, wśród 
których najważniejsze to: 1/ dążenie do zbudowania niepowtarzalnej tożsamości; 2/ 
tworzenie bogatej i kompatybilnej z sytuacją rynkową oferty kształcenia na wszystkich 
poziomach kształcenia (studia Iº, IIº, IIIº oraz podyplomowe); 3/ nawiązanie krajowej i 
zagranicznej współpracy w obszarze badań naukowych; 4/ wspomaganie podmiotów 
edukacyjnych działających w regionie Dolnego Śląska; 5/ współpraca z instytucjami 
publicznymi i niepublicznymi Dolnego Śląska w budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. 

W świetle powyższych stwierdzeń, powyższa Strategia…., jest dokumentem, w 
którym określono długoterminową politykę władz Uczelni, we wszystkich działaniach 
mających na celu wszechstronny jej rozwój.  

W Strategii rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na lata 2012-2016 przedstawiono 
politykę jakości Uczelni. Za jej realizację odpowiedzialna jest Uczelniana Rada ds. Jakości 
Kształcenia (powołana zarządzeniem Rektora DSW z dnia 31 maja 2012 r.). 
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Koncepcja kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Nauk 
Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu zawiera ofertę 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o profilu praktycznym, na poziomie studiów 
pierwszego i drugiego stopnia. Na studiach I stopnia prowadzone są specjalności: 
bezpieczeństwo państwa oraz bezpieczeństwo publiczne. Na studiach II stopnia: 
kierowanie działaniami ratowniczymi, zarządzanie bezpieczeństwem  w administracji 
publicznej, zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego, zarządzanie systemami 
bezpieczeństwa. 

Zdaniem ZO koncepcja kształcenia w stopniu wystarczającym nawiązuje do misji 
Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii Wydziału Nauk Społecznych i 
Dziennikarstwa, co może sprzyjać efektywnej realizacji celów kształcenia na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe.  

W ocenie ZO oferta kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Wydziale 
Nauk Społecznych i Dziennikarstwa jest wystarczająco atrakcyjna oryginalnością efektów i 
programem kształcenia, różnorodnością i innowacyjnością problematyki w 
specjalnościach, co pozwala skutecznie przygotować absolwentów do rozwiązywania 
problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. 

 
 

2) wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze uczestniczą w procesie określania koncepcji 
kształcenia na danym kierunku studiów, w tym jego profilu, celów, efektów oraz 
perspektyw rozwoju; 

 
Zarówno władze Uczelni, jak i Wydziału, stwierdzają, że kształcenia na kierunku 

bezpieczeństwo narodowe (na obydwu stopniach), jest reakcją na oczekiwania 
potencjalnych studentów, a także instytucji rządowych i samorządowych dotyczących 
szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Potwierdzeniem tego, były i są systematycznie 
realizowane konsultacje programowe z interesariuszami zewnętrznymi, reprezentującymi 
wrocławskie środowisko z branży bezpieczeństwa oraz konsultowana z interesariuszami 
wewnętrznymi, tzn. z nauczycielami akademickimi wchodzącymi w skład minimum 
kadrowego wspomnianego kierunku studiów, uczelnianym opiekunem praktyk 
kierunkowych, reprezentantami studentów. Tworzą oni Radę Programową.  

Współpracę z interesariuszami zewnętrznymi władze Wydziału oceniają jako 
bardzo korzystną nie tylko ze względu na ustawiczną możliwość modyfikowania 
programów studiów, a także tworzenia specjalności oczekiwanych przez rynek pracy, ale 
również stanowią oni bazę dla odbywania praktyk przez studentów, przewidzianych w 
programie studiów, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.  

Władze wydziału okazały w trakcie wizytacji dokumenty pt. Recenzja programu 
studiów. Kierunek studiów: bezpieczeństwo narodowe. Stopień kształcenia: studia I 
stopnia, 03.09.2012r, Recenzja programu studiów. Kierunek studiów: bezpieczeństwo 
narodowe. Stopień kształcenia: studia II stopnia, 03.09.2012, Recenzja proponowanych 
zmian programu studiów, 20.05.2013.  W tych dokumentach przedstawiciele podmiotów 
współpracujących z Wydziałem wyrażają swoje opinie na temat programu kształcenia na 
ocenianym kierunku. Wydział współpracuje w przedmiotowej sprawie m.in. z: Komendą 
Wojewódzką Policji, Powiatowymi Komendami Policji w Wołowie i Trzebnicy, Agencją 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędem Miejskim we Wrocławiu.  
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Ważną rolę w tym procesie odgrywają interesariusze wewnętrzni (głównie 
studenci), którzy są włączani w proces ustalania koncepcji kształcenia na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe poprzez wypełnianie ankiet dydaktycznych, a także poprzez 
swoich reprezentantów w organach kolegialnych zajmujących się jakością kształcenia.  

Zdaniem ZO współpraca z zewnętrznymi interesariuszami jest dobrze 
udokumentowana i może stanowić dobrą podstawę dla procesu optymalizacji treści 
programowych, a także kierunkowych efektów kształcenia adekwatnie do oczekiwań 
pracodawców, studentów i absolwentów. 

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego1 - w pełni. 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku odpowiada celom określonym w misji i 
strategii Uczelni,  co może sprzyjać efektywnej realizacji celów kształcenia na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe. Oceniany kierunek wpisuje się w strategiczne plany 
dydaktyczno-naukowe Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. 
2) Uczelnia prowadzi konsultacje w zakresie programu kształcenia z interesariuszami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi (studentami).  
 
 
2. Spójność opracowanego i stosowanego w jednostce opisu zakładanych celów  

i efektów kształcenia dla ocenianego kierunku oraz system potwierdzający ich 
osiąganie. 

 
1) Zakładane przez jednostkę efekty kształcenia odnoszące się do danego 

programu studiów, stopnia i profilu, kształcenia są zgodne z wymogami KRK 
oraz koncepcją rozwoju kierunku; zakładane efekty kształcenia na kierunkach  
o profilu praktycznym uwzględniają oczekiwania rynku pracy lub wymagania 
organizacji zawodowych, umożliwiające uzyskanie uprawnień do wykonywania 
zawodu, a na kierunkach o profilu ogólnoakademickim wymagania 
formułowane dla danego obszaru nauki, z której kierunek się wywodzi; opis 
efektów jest publikowany; 

 
Uchwalanie planów i programów studiów na kierunku „bezpieczeństwo 

narodowe” odbywa się zgodnie z przyjętymi w Uczelni procedurami zapisanymi w 
Statucie Uczelni. Plan i program studiów dla kierunku „bezpieczeństwo narodowe” 
począwszy od roku akademickiego 2012/2013 został dostosowany do rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych 
Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520).  

Efekty kształcenia dla ocenianego kierunku zostały przyjęte Uchwałą nr 23/2012 
Rady Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 24 
maja 2012 r. w sprawie efektów kształcenia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, historia, kulturoznawstwo, stosunki 
międzynarodowe, a następnie zatwierdzone uchwałą Senatu nr 48/2012 Senatu 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów 
kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe. Rada Wydziału Nauk Społecznych i 

                                                           
1 według  przyjętej skali ocen: wyróżniająco, w pełni, znacząco, częściowo, niedostatecznie; 
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Dziennikarstwa Uchwałą nr 52/2012 dnia 27 września 2012 r. dokonała zmian w 
programie kształcenia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Program kształcenia 
przyjęty ww. uchwałą obowiązuje studentów dla naborów od roku akademickiego 
2012/2013. 
  Wytyczne dotyczące przygotowania programów studiów, w tym planów studiów, 
zgodnie z wymaganiami art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)  określa uchwała nr 3/2012 
Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia. Ponadto Rektor 
Uczelni wydał następujące Zarządzenia: 

1. Zarządzenie nr 61/2012 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia  
17 października 2012 r. w sprawie projektowania programów kształcenia dla 
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz sprawowania nadzoru nad ich 
konstruowaniem i realizacją zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego, 

2. Zarządzenie nr 8/2014 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 26 lutego  
2014 r. w sprawie projektowania programów kształcenia studiów podyplomowych 
i kursów oraz sprawowania nadzoru nad ich konstruowaniem i realizacją zgodnie  
z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 
Nadzór merytoryczny nad procesem projektowania programów kształcenia i 

weryfikacji zakładanych efektów kształcenia pełnią powołane przez Dziekanów Rady 
programowe kierunków.  
  W opracowaniu programów kształcenia oraz dostosowaniu efektów kształcenia do 
oczekiwań rynku pracy biorą udział pracownicy dydaktyczni oraz interesariusze 
zewnętrzni. Ponadto efekty kształcenia formułowane były w porozumieniu z 
przedstawicielami studentów.  

ZO analizował dokumentację programów kształcenia realizowanych na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe. Oceniono programy kształcenia na powyższym kierunku, na 
poziomie studiów Iº i IIº o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych i 
niestacjonarnych.  
 Na podstawie otrzymanej dokumentacji można było dokonać analizy spełniania 
wymogów ogólnych, sylwetki i zakresu kwalifikacji absolwenta, liczby godzin i punktów 
ECTS oraz treści i efektów kształcenia. 
  W programie kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe na poziomie 
studiów I stopnia władze Uczelni i Wydziału wskazały „obszar nauk społecznych dziedzina 
nauki o bezpieczeństwie” w sytuacji gdy takowa dziedzina nie występuje. Następnie 
stwierdza się w dokumencie,  „że wszystkie efekty kształcenia mieszczą się w zakresie 
obszarowych efektów kształcenia obszaru nauk społecznych, dyscyplina nauki o 
bezpieczeństwie” oraz  „że uwzględnione być powinny efekty kształcenia z innych dziedzin 
obszaru nauk społecznych (nauki o polityce, nauki o obronności) i nauk prawnych 
(administracja)”.   

ZO nie był w stanie zweryfikować czy jednostka właściwie przyporządkowała 
kierunek studiów do obszaru kształcenia oraz wskazała odpowiednie dziedziny nauki i 
dyscypliny naukowe określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz 
dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz.1065), do których odnoszą się 
sformułowane programie kształcenia efekty kształcenia ponieważ nie otrzymała od 
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władz Uczelni i Wydziału żadnego dokumentu, w którym byłoby to poprawnie 
określone. ZO analizując program kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe 
na poziomie studiów I stopnia stwierdza, że władze Uczelni i Wydziału nie określiły 
właściwie obszaru, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się 
zaprogramowane efekty kształcenia.  

W programie kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe na poziomie 
studiów II stopnia władze Uczelni i Wydziału stwierdzają, że „efekty kształcenia odnoszą 
się do obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o 
bezpieczeństwie oraz dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia, nauki o 
zarządzaniu”. 
  Liczba zaprogramowanych efektów jest dydaktycznie racjonalna i możliwa do 
wykonania. Skala ich jest wyważona i możliwe jest osiąganie wszystkich efektów.  
 Przewidziano obowiązkowe praktyki zawodowe w programie kształcenia. 
Odbywają się one w instytucjach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Praktyki 
mają opracowaną kartę przedmiotu.  

Gdy idzie o kwestię zgodności efektów zakładanych w programach nowych z KRK 
oraz z koncepcją rozwoju kierunku, to zdaniem ZO, na gruncie analizy dokumentów, 
należy ją ocenić pozytywnie. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż 
wypracowany w wizytowanej jednostce zakres i opis efektów kształcenia dla profilu 
praktycznego studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo 
narodowe w formie stacjonarnej i niestacjonarnej jest, zdaniem ZO, zgodny z efektami 
kształcenia dla profilu praktycznego w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych. 

Należy podkreślić fakt, iż istnieje spójny układ efektów połączonych merytorycznie 
w oparciu o kierunkowe, modułowe oraz przedmiotowe efekty kształcenia. Zarówno dla 
studiów pierwszego jak i drugiego stopnia opracowano matryce efektów kształcenia. 
Można mieć nieco zastrzeżeń do treści dokumentacji, a zwłaszcza kart przedmiotów. Są 
one w wykonane wg. jednego wzorca, różnią się jednakże  w sposobie interpretowania i 
przedstawiania Bilansu punktów ECTS – nakład pracy studenta. Stwierdzono ponadto 
rozbieżności w zakresie kart przedmiotów przedstawionych ZO do wglądu w wersji 
elektronicznej i wydrukowanej oraz w wersji dostępnej dla studentów. Zespół Oceniający 
zaleca zdecydowanie dopracowanie dokumentacji w tym zakresie.  

Zdaniem ZO liczba zaprogramowanych efektów jest dydaktycznie racjonalna i 
możliwa do osiągnięcia. Skala trudności efektów jest wyważona i możliwe jest osiąganie 
wszystkich efektów na akceptowalnym poziomie z uwzględnieniem możliwości 
najsłabszych studentów. 

Opis kierunkowych efektów kształcenia został opublikowany w dostępnym dla 
studentów systemie elektronicznym USOS, dlatego należy uznać, że został on im 
prawidłowo udostępniony, w taki sposób, że mogą oni się z nim swobodnie zapoznać. 
Zarówno programy studiów, jak i efekty kształcenia są dostępne na stronie internetowej 
Wydziału oraz na tablicach informacyjnych w budynku Wydziału. Celem dotarcia do 
każdego studenta z informacjami na powyższy temat, wszelkie dane otrzymują od 
nauczycieli akademickich podczas pierwszych zajęć z poszczególnych przedmiotów. 
Pozwala to na natychmiastowe wyjaśnienie studentom wszelkich niejasności i 
doprecyzowanie wymagań, zawartych w tych dokumentach.  

Ponadto, studenci potwierdzili, że zazwyczaj na pierwszych zajęciach prowadzący 
informują ich jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne będą mogli zdobyć 
podczas zajęć, co należy ocenić pozytywnie.  
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2) efekty kształcenia danego programu zostały sformułowane w sposób 
zrozumiały i są sprawdzalne; 

 
Dokonano analizy merytorycznej efektów kierunków oraz ich zrozumiałości i 

uznano, że spełniają one wymagania poprawności i czytelności, a tym samym pozwalają 
opracowanie przejrzystego systemu ich weryfikacji. Przygotowane i wdrożone efekty 
kształcenia są wynikiem wygenerowanej koncepcji kształcenia dla kierunku 
bezpieczeństwo narodowe. W odpowiedzi na pytanie, studenci obecni na spotkaniu z 
zespołem wizytującym potwierdzili, że efekty kształcenia zostały sformułowane w sposób 
dla nich zrozumiały i przez to są w pełni sprawdzalne.  

Zdaniem ZO, po analizie przedstawionej dokumentacji oraz wypowiedzi studentów 
należy stwierdzić, że efekty kształcenia zostały sformułowane w sposób zrozumiały 
i pozwalający na opracowanie przejrzystego systemu ich weryfikacji. 

 
3) jednostka stosuje przejrzysty system oceny efektów kształcenia, umożliwiający 

weryfikację zakładanych celów i ocenę osiągania efektów kształcenia na 
każdym etapie kształcenia; system ten jest powszechnie dostępny; 

 
Głównym aktem, w którym zawarto wszelkie kwestie związane z opisem 

weryfikacji i oceny efektów kształcenia jest Regulamin studiów I i II stopnia w 
Dolnośląskiej Szkole Wyższej obowiązujący studentów kontynuujących studia rozpoczęte 
w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 oraz rozpoczynających studia w roku 
akademickim 2014/2015 (Zarządzenie nr 33/2014 Rektora DSW).  

Zasady weryfikacji dokumentacji zaliczeń i egzaminów określają następujące akty 
wewnętrzne: 

a) Okólnik nr 1/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie obiegu dokumentów 
potwierdzających przebieg sesji zaliczeniowej i osiągnięcie efektów kształcenia, 

b) Okólnik nr 5/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzania weryfikacji 
efektów kształcenia w pierwszym roku pracy na programach kształcenia 
dostosowanych do wymogów KRK,  

c) Okólnik nr 6/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie uzupełnienia wydziałowych 
instrukcji obsady zajęć dydaktycznych wydanych na podstawie ZR nr 42/2010,  

d) Okólnik nr 8/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie uruchomienia systemu USOS-
web,  

e) Zarządzenie Rektora nr 54/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie 
potwierdzania osiągnięcia efektów kształcenia i przebiegu sesji zaliczeniowej, 

f) Zarządzenie Rektora nr 57/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zasad 
zaliczania przedmiotów obowiązujących od sesji zimowej roku akademickiego 
2013/2014. 
 
Ogólne procedury związane z pomiarem i oceną efektów kształcenia określone są  

w Regulaminie studiów. Rozwiązania zawarte w Regulaminie wprowadzają regulacje 
związane z zaliczaniem przedmiotów i etapów kształcenia, określają ramy organizacyjne 
dla procesu weryfikacji osiągnięć studenta, formułują uprawnienia odwoławcze oraz 
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określają konsekwencje braku zaliczenia. Regulamin wprowadza również skalę ocen 
stosowanych w ramach procesu weryfikacji osiągnięć studenta.  

Zgodnie z powyższym Regulaminem…. okresem zaliczeniowym jest semestr. Każdy 
przedmiot kończy się jednym zaliczeniem na ocenę. Podstawę zaliczenia przedmiotu 
stanowią zaliczenia poszczególnych form zajęć z tego przedmiotu. Brak zaliczenia choć 
jednych form zajęć skutkuje niezaliczeniem całego przedmiotu i równoznaczny z 
otrzymaniem oceny niedostatecznej z całego przedmiotu. W Uczelni obowiązuje 6 –
stopniowa skala ocen: od oceny „niedostateczny” (2,0) do oceny „bardzo dobry” (5,0) 
oraz wpis „niekwalifikowany” (nk). Ocena niedostateczna, wpis niekwalifikowany lub brak 
wpisu, traktowane są, jako niezaliczenie przedmiotu. Brak wpisu jest równoważny ocenie 
niedostatecznej. Student może zostać skierowany przez dziekana na powtarzanie 
niezaliczonego przedmiotu. Powtarzanie przedmiotu oznacza konieczność, powtórzenia 
wszystkich form zajęć realizowanych w ramach tego przedmiotu w danym semestrze.  

Szczegółowe sposoby pomiaru i oceny efektów kształcenia zostały określone w 
sylabusach przedmiotów. Dokumenty te są zatwierdzane przez kierowników zakładów, 
dziekana a następnie wraz z planami studiów przez Senat Uczelni.  

W sylabusach szczegółowo określono stosowane sposoby weryfikacji efektów 
kształcenia odnoszące się do każdego z przedmiotów. Ogólne zasady oceny efektów 
kształcenia zawarte są w Regulaminie studiów. Dokumenty te dostępne są w siedzibie 
Uczelni. Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników Dziekanatu oraz 
wykładowców poszczególnych przedmiotów. Powszechnie stosowaną zasadą jest 
przekazywanie na pierwszych zajęciach w ramach każdego przedmiotu informacji 
dotyczących zakładanych efektów kształcenia, programu zajęć i wykazu zalecanej 
literatury, formy uczestnictwa w zajęciach, sposobu bieżącej kontroli wyników nauczania, 
zasad ustalania oceny łącznej przedmiotu oraz terminów i miejsc konsultacji. 

Z sylabusami przedmiotowymi student zapoznaje się na pierwszych zajęciach. 
Dodatkowo tego typu informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału. Celem 
tzw. doinformowania studentów, przed rozpoczęciem każdego semestru jest 
wykonywany plan kolokwiów i sprawdzianów oraz plan konsultacji w semestrze, a przed 
sesją jest sporządzany plan egzaminów. Wspomniany plan konsultacji, w tzw. zbiorczej 
formie, znajduje się na stronie internetowej Wydziału. 

Przyjęte w Uczelni kryteria ocen i sposób ich prezentacji pozwalają na przejrzyste 
formułowanie wymagań i określenie stopnia ich realizacji. Studenci mają zapewnioną 
możliwość wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych. Studentom przysługują 
prawa odwoławcze od ocen przewidziane w Regulaminie studiów oraz wynikające z niego 
możliwości poprawiania ocen niedostatecznych. Materiały i protokoły zaliczeń są 
archiwizowane (przez okres 2 lat od daty zakończenia kształcenia w ramach pełnego cyklu 
kształcenia). 

Podstawą weryfikacji efektów kształcenia są: zaliczenia i egzaminy z wszystkich 
form zajęć przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk studenckich, praca 
dyplomowa i egzamin dyplomowy. 
  Przeprowadzający egzamin lub zaliczenie z danego przedmiotu, jest zobligowany 
do przekazania do wiadomości studentowi wyniki najpóźniej do zakończenia drugiego 
tygodnia sesji zaliczeniowej. Student ma prawo do jednej próby poprawy zaliczenia każdej 
formy zajęć, określonych w karcie przedmiotu. Poprawa zaliczenia powinna nastąpić 
najpóźniej na tydzień przed końcem sesji zaliczeniowej. Student ma prawo ubiegać się o 
zaliczenie zajęć i praktyk w terminie wcześniejszym. O formie zaliczenia decyduje 
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prowadzący zajęcia. Raz zaliczony przedmiot nie wymaga ponownego zaliczenia. Jeśli 
student kwestionuje zasadność odmowy zaliczenia zajęć, ma prawo odwołania się do 
dziekana w terminie 7 dni od dnia uzyskania zaliczenia. Dziekan może powołać komisję w 
celu przeprowadzenia komisyjnego zaliczenia przedmiotu.  
 Tzw. oglądowi poddano losowo wybrane karty okresowych osiągnięć studenta 
oraz protokoły zaliczenia przedmiotu. Należy stwierdzić, iż dokumenty te są wykonane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 
2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Także w losowo wybranych teczka 
osobowych – absolwentów, znajdują się wymagane dokumenty z przebiegu studiów oraz 
protokół złożenia egzaminu dyplomowanego.  
 Przeprowadzona analiza i ocena weryfikacji systemu efektów kształcenia na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku bezpieczeństwo narodowe Iº i IIº o 
profilu praktycznym, w kontekście wymogów Krajowych Ram Kwalifikacyjnych [KRK], 
pozwala stwierdzić, że odbywa się ona zasadniczo na poziomie poszczególnych 
przedmiotów. Potwierdzeniem tego są odpowiednie zapisy i sformułowania zawarte w 
kartach przedmiotów / sylabusach tzn. zakres sposobów weryfikacji: 1/ obecność na 
zajęciach, 2/ aktywność w trakcie zajęć – dyskusja, 3/ zaliczenia kolokwiów, 4/ 
przygotowanie prezentacji multimedialnych, 5/ udział w projektach, 6/ opracowanie i 
wygłoszenie referatów (w trakcie zajęć), 7/ rozliczenie na ocenę pozytywną z tzw. 
wejściówek, 8/ ocena pozytywna z egzaminu (pisemny lub ustny). Zawarto również 
dodatkowo rubrykę „Forma zaliczenia przedmiotu”, w której wykładowca prezentuje 
zakładane metody ewolucyjne w obszarach oceny zakresu oraz poziomów osiągniętych 
przedmiotowych efektów kształcenia, a także umieszcza wygenerowane kryteria 
składowe oceny oraz ich wagę. Biorąc pod uwagę wszelkie „za” i „przeciw” po 
przeprowadzeniu analizy sylabusów, stwierdza się, że stanowią one ważne narzędzie 
dydaktyczne przy realizacji przedmiotowych treści kształcenia, a tym samym pozwalać na 
skuteczne weryfikowanie zaprogramowanych efektów kształcenia.  
 Zdaniem ZO Uczelnia stworzyła przejrzysty system oceny efektów kształcenia, 
który daje możliwość ich weryfikacji.  System oceny jest powszechnie dostępny. 

Podczas spotkania studenci deklarowali, że każdy nauczyciel akademicki, na 
pierwszych zajęciach tłumaczy studentom w jaki sposób nastąpi zaliczenie przedmiotu 
oraz przedstawia kryteria zaliczenia, co potwierdziły opinie uzyskane od studentów 
podczas spotkania z zespołem wizytującym PKA.  

Studenci mają świadomość na jakie zagadnienia muszą zwrócić szczególną uwagę 
aby zaliczyć kurs, co ocenia się pozytywnie. Zdaniem studentów egzaminy 
przeprowadzane na ocenianym kierunku w rzeczywistości sprawdzają wiedzę 
i umiejętności wymagane do zaliczenia kursów. W ich ocenie w większości przypadków 
egzaminy wymagają dokładnego przygotowania. Z analizy struktury ocen z ostatniej sesji 
egzaminacyjnej przedstawionej przez Wydział wynika, że studenci najczęściej otrzymują 
oceny bardzo dobre. Oceny niedostateczne występują bardzo rzadko i stanowią jedynie 
0,47% wszystkich ocen, co może świadczyć o nierzetelnym podejściu Uczelni do 
weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. 

W opinii studentów przyjęte przez prowadzących zajęcia formy ich zaliczania 
są różnorodne. Są to egzaminy testowe, egzaminy polegające na formułowaniu 
odpowiedzi na pytania otwarte oraz egzaminy ustne. Studenci potwierdzili, że 
w większości przypadków formy zaliczanie kursów są odpowiednio dostosowane do 
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prezentowanych treści kształcenia. Różnorodność i adekwatność w podejściu do 
weryfikacji zakładanych efektów kształcenia należy ocenić pozytywnie. 

Zdaniem ZO Uczelnia stworzyła i stosuje w praktyce dydaktycznej, adekwatny do 
charakteru zaprogramowanych efektów kształcenia, system ich weryfikacji, który 
obejmuje wszystkie kategorie efektów kształcenia, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje 
społeczne. 
 Weryfikacji efektów kształcenia dokonuje się również poprzez praktyki 
zawodowe.  Zasady weryfikacji praktyk określają przepisy Regulaminu studiów, Uchwała 
nr 14/2014 Rady Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW z dnia 3 kwietnia 
2014r. w sprawie korekty programów i regulaminów praktyk dla studiów prowadzonych 
na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa oraz procedura PS-14, pkt 3.6 Realizacja 
praktyk.  

Celem praktyk realizowanych na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest 
umożliwienie zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie 
zajęć w oparciu o bazę dydaktyczną Uczelni. Zasady i formy jej odbywania regulują 
Programy i regulaminy praktyk kierunek: bezpieczeństwo narodowe, określone odrębnie 
dla studiów I º i IIº oraz dla każdej specjalności. Praktyki specjalnościowe realizowane są 
zgodnie z harmonogramem studiów. Student samodzielnie załatwia sobie miejsce 
praktyki (wykaz instytucji, w których można praktyki odbywać znajduje się na stronie 
internetowej Wydziału oraz tablicy informacyjnej). Szczegóły przebiegu praktyki, student 
uzgadnia z Opiekunem Praktyki, otrzymując od niego skierowanie na praktykę oraz 
„Dziennik praktyk”. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Karcie praktyki” są wyszczególnione 
efekty oraz zasady i warunki zaliczenia. Niestety brak jest potwierdzenia tych efektów, 
jako podstawy do zaliczenia praktyki. Zapis stwierdza, że oceny pracy studenta/ki 
podczas realizowania praktyki zgodnie z planem studiów dokonuje Opiekun Praktyki w 
instytucji, w której praktyka jest odbywana. […] Zaliczenia praktyki dokonuje uczelniany 
Opiekun Praktyk na podstawie przedłożonego przez studenta/ tkę Dziennika praktyk. Poza 
oceną wystawioną przez osobę reprezentującą instytucję, w której odbywała się praktyka, 
w „Dzienniku praktyk” nie ma adnotacji o zrealizowaniu założonych efektów kształcenia 
zawartych w „Karcie praktyk”.  
 Ponadto student/ka może wnioskować o zaliczenie swojej pracy zawodowej na 
poczet praktyki, jeżeli praca ta pokrywa się ze studiowanym kierunkiem i specjalnością. W 
takim układzie ocenę wystawia dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa lub 
osoba przez niego upoważniona, po uzyskaniu opinii Uczelnianego Opiekuna Praktyk. 
Zaliczenia praktyki dokonuje uczelniany Opiekun Praktyk na podstawie oceny wystawionej 
przez Dziekana.  

Zdaniem ZO brak procedury informowania podmiotów przyjmujących studentów 
na praktyki o zaprogramowanych dla praktyk efektach kształcenia oraz brak sposobu 
dokumentowania ich osiągania w trakcie praktyk znacząco obniża możliwość osiągania 
tych efektów oraz ich weryfikowania. 

Warunki ukończenia studiów I° i IIº zostały określone w regulaminie studiów I° i IIº 
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej obowiązującego studentów kontynuujących studia 
rozpoczęte w roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 oraz rozpoczynających studia w 
roku akademickim w 2014/2015 (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2014 Rektora DSW). 
W powyższym dokumencie min. czytamy: warunkiem uzyskania kwalifikacji w ramach 
studiów pierwszego lub drugiego stopnia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, 
poświadczonych dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie studiów 
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efektów kształcenia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie dyplomu ukończenia 
studiów.  

Istotnym sposobem potwierdzania efektów kształcenia jest proces dyplomowania. 
Zasady dyplomowania określa Regulamin studiów oraz Zarządzenie nr 10/2012 Dziekana 
Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 20 
grudnia 2012 r. 

Procedury dotyczące procesu dyplomowania zawierają wytyczne dotyczące 
dyplomowania, określają wymagania stawiane osobom pełniącym funkcję promotora  
i sposób ich powoływania, sposób zgłaszania, zatwierdzania, ogłaszania i wyboru tematów 
prac dyplomowych, zasady prowadzenia seminariów dyplomowych, składanie prac 
dyplomowych i dokonywanie ich recenzji, przebieg egzaminu dyplomowego. Rozwiązania 
zawarte w ramach wskazanych procedur zapewniają prawidłowy przebieg procesu 
dyplomowania.  

Student wykonuje pracę dyplomową pod kierunkiem promotora. Promotorem 
pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. 
Tematy prac dyplomowych zatwierdzane są przez Radę Wydziału. 

W Wydziale obowiązują „Zasady pisania pracy kwalifikacyjnej”, w których 
określono wymagania metodyczne i merytoryczne oraz edytorskie prac licencjackich i 
magisterskich. Zarówno promotorzy jak i recenzenci prac dyplomowych (licencjackich, 
magisterskich) korzystają z opracowanego uniwersalnego dla tych prac wzorca oceny prac 
dyplomowych. Narzędziem weryfikującym zgodność warstwy metodycznej, merytorycznej 
i edytorskiej pracy kwalifikacyjnej z wymogami określonymi w przytoczonych „Zasadach..” 
są kryteria oceny zawarte we wzorze opinii promotora i recenzenta.  Ocenia się: zgodność 
treści pracy z tematem, ocena układu pracy, struktury podziału treści kolejności 
rozdziałów, kompletność tez, merytoryczna ocena pracy, inne uwagi, tzw. nowe ujęcie 
problemu, charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł, ocena formalnej strony pracy, 
sposób wykorzystania pracy, ocena pracy. 

Zdaniem ZO kryteria oceny zawarte w formularzu opinii nie korespondują ściśle z 
wymogami sformułowanymi w „Zasadach..” w części dotyczącej zawartości wstępu 
pracy dyplomowej i nie sprzyjają rzetelnej ocenie pracy kwalifikacyjnej. 

Studenci ostatniego roku studiów potwierdzili, że znają procedurę dyplomowania, 
ponieważ jest im ona szczegółowo tłumaczona przez promotorów na pierwszym 
seminarium dyplomowym, co należy ocenić pozytywnie. 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia ze 
wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów, złożenie wszystkich 
egzaminów przewidzianych planem studiów oraz uzyskanie ocen co najmniej 
dostatecznych z pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją 
powołaną przez Dziekana. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor oraz 
recenzent. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. W trakcie egzaminu student 
udziela odpowiedzi na pytania z zakresu programu studiów. Podstawą obliczenia 
ostatecznego wyniku studiów są: średnia arytmetyczna ocen z wszystkich przedmiotów 
objętych planem studiów z wagą ½, średnia arytmetyczna ocen z pracy dyplomowej z 
wagą ¼, średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w trakcie egzaminu dyplomowego  
z wagą ¼. 

Student ma prawo do jednego terminu poprawkowego egzaminu dyplomowego. 
Niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego jest przesłanką do 
skreślenia z listy studentów. Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołana przez 
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Dziekana Wydziału komisją w terminie wyznaczonym przez Dziekana. Celem egzaminu 
jest stwierdzenia stopnia opanowania przez studenta efektów kształcenia w obszarze 
wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych. Ostateczny wynik 
studiów wylicza się jako sumę średniej oceny z okresu studiów (0,5), oceny pracy 
dyplomowej (0,25) oraz oceny egzaminu dyplomowego (0,25).  

Opisane regulacje tworzą w zasadzie odpowiednie podstawy do weryfikacji 
realizacji efektów kształcenia w odniesieniu do procesu dyplomowania.  
  Dokumentacja toku studiów związana z potwierdzeniem uzyskania przez studenta 
zakładanych efektów kształcenia i kwalifikacji, tj. np. protokoły egzaminacyjne i dyplomy 
oraz suplementy prowadzona jest raczej prawidłowo, aczkolwiek przy ocenie prac 
dyplomowych ZO stwierdza liczne drobne uchybienia w wypełnianiu protokołów 
egzaminacyjnych.  

Zdaniem ZO Uczelnia w zasadzie stworzyła i stosuje w praktyce dydaktycznej, 
adekwatny do charakteru zaprogramowanych efektów kształcenia, system ich 
weryfikacji, który umożliwia właściwe zmierzenie i ocenę efektów kształcenia na 
poszczególnych jego etapach. Jednakże w tym systemie są luki i niekonsekwencje, które 
nie pozwalają na  pełne potwierdzanie efektów kształcenia osiąganych w ramach 
praktyk oraz w procesie dyplomowania. 
 

Władze Wydziału, w ramach zarządzania kierunkiem, analizują zjawisko tzw. 
odsiewu studentów. Do podstawowych przyczyn skreślenia studentów na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe w analizowanych ostatnich trzech latach studiów należą: 1/ 
nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie – klasyczny odsiew, 2/ 
rezygnacja ze studiów, 3/ niepodjęcie studiów – odpad. Rezygnacja ze studiów 
spowodowana jest zarówno problemami finansowymi, jak i trudnościami w pogodzeniu 
nowej roli studenta z obowiązkami wynikającymi z innych ról (zawodowych czy 
rodzinnych), a także doświadczeniem porażki edukacyjnej w toku studiów- szczególnie 
wśród studentów niestacjonarnych pierwszego roku. Przyczyna ekonomiczna ma 
charakter zewnętrznych i zależy do sytuacji na rynku pracy, jak również  oferowanych 
przez polskie ustawodawstwo studentom uczelni niepaństwowych, które wspomagają ich 
sytuację ekonomiczną. DSW wspomaga studentów w tym zakresie przez wprowadzenie 
np. różnych rozwiązań wnoszenia opłat za studia (do wyboru w procesie rekrutacji), 
utrzymanie stałej wysokości czesnego przez cały okres studiów, organizowanie konkursów 
na najlepszą pracę licencjacką ( z nagrodą w postaci stypendium fundowanego), udział we 
wrocławskim konkursie „gra o indeks”, przyznawanie stypendiów i zapomóg, powołanie 
fundacji na rzecz stypendiów dla uczących się w DSW. Te wszystkie działania maja 
motywować studentów do nauki i jednocześnie zwalniać z opłat lub przyznawać 
finansowe zniżki w opłatach za studia. Zauważono także, wzrost rezygnacji ze studiów 
powodowanych długotrwałymi problemami zdrowotnymi studentów. Niewielki odsetek 
osób skreślonych z powodu niezaliczenia semestru czy roku, ma dwa wyjaśnienia. 
Pierwsze to liberalne przepisy związane ze studiowaniem w DSW. Ci studenci, którzy mają 
trudności z zaliczeniem przedmiotu korzystają z regulaminowych możliwości 
warunkowego wpisu, a także powtarzania przedmiotów. Drugie wyjaśnienie związane jest 
z faktem, ze władze DSW, Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Instytutu 
Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych, podejmują wiele działań w celu podnoszenia 
kompetencji studentów do studiowania i wdrażania umiejętności uczenia się stąd na 
wyższych latach studiów odsiew/odpad jest niższy.  



13 
 

 
  
   

  

 
 

4) jednostka monitoruje kariery absolwentów na rynku pracy, a uzyskane wyniki 
wykorzystuje w celu doskonalenia jakości procesu kształcenia; 

 
Uczelnia monitoruje losy zawodowe absolwentów w oparciu o Zarządzenie  

nr 37/2012 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie 
monitorowania karier zawodowych absolwentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Celem 
monitorowania losów absolwentów w Uczelni jest dostosowanie kierunków studiów  
i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

Koordynatorem działań na rzecz monitorowania losów absolwentów kierunku 
bezpieczeństwo narodowe jest Biuro Karier DSW. Monitorowanie karier zawodowych 
absolwentów odbywa się w dwóch trybach: 1/ ciągłym (badanie kohorty); 2/ doraźnym. 
Pierwszy tryb obejmuje badanie absolwentów kończących studia oraz w 3 i 5 roku po 
ukończeniu studiów. Natomiast drugi, zakłada gromadzenie i porządkowanie informacji 
dotyczących karier zawodowych absolwentów uzyskiwanych poza systemem 
monitorowania ciągłego. Celem otrzymania stosownych danych, niezbędnych do 
prowadzenia efektywnych analiz powyższej polityki, wykorzystuje się stosowne narzędzia 
badawcze: 1/ kwestionariusze ankiety (tradycyjnej i elektronicznej), 2/ wywiadów, 
3/planów dyskusji w grupach fokusowych, 4/ analiz źródeł internetowych, danych z rynku 
pracy i innych dokumentów. Biuro Karier przygotowuje raporty z monitoringu wraz z 
wioskami Komisji ds. Kontroli i Ewaluacji Kształcenia i publikuje je na stronie internetowej 
Uczelni oraz przekazuje organizatorom kształcenia w DSW. Informacje te, również 
pozwalają na modyfikację programu studiów pod kątem realnych potrzeb studentów i 
wyzwań rynków. 

Narzędzia wykorzystywane w procesie monitorowania to przede wszystkim: 
kwestionariusze ankiety, wywiady, plany dyskusji w grupach fokusowych, desk research 
(analiza źródeł internetowych, danych z rynku pracy i innych dokumentów). Biuro Karier 
DSW przedstawia raporty z monitoringu wraz z wnioskami Komisji ds. kontroli i ewaluacji 
kształcenia i publikuje je na stronie internetowej Uczelni. Biuro Karier DSW rejestruje 
sposoby wykorzystania wyników monitoringu ciągłego i doraźnego karier zawodowych 
absolwentów w zbiorze „Dobrych Praktyk”. Badanie wśród absolwentów prowadzone jest 
także przez Dział Analiz i Projektów (plany edukacyjne absolwentów studiów pierwszego 
stopnia od roku akademickiego 2012/2013). Monitorowanie losów absolwentów jest 
realizowane również w programach stażowych projektu „Kształcimy dla zwiększenia 
porządku i bezpieczeństwa publicznego”. Uczelnia prowadzi także pośredni monitoring 
losów absolwentów w badaniach pracodawców dolnośląskich, które jest realizowane 
przynajmniej raz w roku. Wśród absolwentów 2014/2015 Uczelnia planuje 
przeprowadzenie badań w odniesieniu do oczekiwań rynku pracy we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Absolwentów DSW.  
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 Studenci przed egzaminem dyplomowym mogą zadeklarować swoją zgodę na 
udział w badaniu poprzez wypełnienie specjalnego formularza. Badanie przeprowadzane 
jest w formie elektronicznej ankiety przesyłanej mailowo do absolwentów. 
 Po każdej edycji badania sporządzany jest szczegółowy raport zawierający część 
dotyczącą wniosków i rekomendacji, co należy ocenić pozytywnie. Raporty poddawane są 
analizie przez władze Uczelni, które wykorzystują je w celu dostosowania programów 
kształcenia do aktualnych wymagań rynku pracy. 

Uczelnia posiada rozbudowany i sprawnie działający system monitorowania losów 
zawodowych absolwentów, który rozwijany jest już od 2004 r. Uczelnie pomimo 
zniesienia obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów przez uczelnie 
wyższe, w dalszym ciągu planuje rozwijać swój system, co należy ocenić pozytywnie. 
Ponadto w planach jest organizowanie cyklicznych spotkań z absolwentami w ramach 
Stowarzyszenia Absolwentów. 

 
Załącznik nr 4. Ocena losowo wybranych prac etapowych oraz dyplomowych 

Prace etapowe 

ZO przeanalizował prace pisemne z kliku przedmiotów na poziomie studiów I i II 
stopnia powstałe w wyniku realizacji przedmiotowych zadań samodzielnej pracy 
studentów. Analizowane opracowania stanowią istotny element procesu kształcenia 
realizowanego na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Tematyka prac jest zgodna z 
treściami przedmiotowymi oraz kierunkiem kształcenia. Wymogi postawione studentom są 
zorientowane na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia w ramach samodzielnej pracy 
studenta. Niektóre prace są opatrzone komentarzem wykładowcy oraz oceną.  

W opinii ZO liczne prace posiadają istotną wadę formalną – brak pełnej informacji 
(poza informacją o kierunku studiów i nazwiskiem studenta) o specjalności, roku studiów i 
nazwie przedmiotu, w ramach którego praca powstała. 

W ocenie ZO analizowane prace mogą spełniać niektóre wymogi weryfikacji 
wybranych efektów kształcenia.  

Prace dyplomowe 

Prace dyplomowe wykonywane są w zasadniczej części zgodnie z wymogami 
określonymi w „Zasadach pisania prac kwalifikacyjnych”. Tematy prac dyplomowych 
(licencjackich i magisterskich) są zbieżne z kierunkiem studiów.  

W części ocenianych prac zauważono jednak odejście od wymogów formalnych 
oraz stwierdzono uchybienia w procesie dyplomowania (opinie promotorów, recenzje, 
protokóły egzaminu). Stwierdzono przypadki nie spełniania wymogów metodologicznych 
w pracach magisterskich. Zarówno w opinii jak i w recenzji nie tych prac owe braki nie 
zostały odnotowane. Natomiast odnotowano spełnienie wymogów metodologicznych, 
których de facto nie było i, które nie są wymagane w pracy kwalifikacyjnej. Poziom 
merytoryczny prac różny, co rzutuje w sposób bezpośredni na ich jakość. W pracach 
magisterskich zasadniczym mankamentem jest brak badań własnych, a ograniczanie się 
do studium literatury przedmiotu, bez elementów analityczno-krytycznych, oraz brak 
przedstawienia własnej propozycji (koncepcji) rozwiązania „zadania”, a wynikającego z 
celu pracy, bądź z przyjętego problemu badawczego (lub zweryfikowania hipotezy).  
 Z tych też powodów, zdaniem ZO oceny prac dyplomowych są zawyżone i często 
niemiarodajne. 
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Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego4 - znacząco 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) ZO analizując program kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe na poziomie 
studiów I stopnia stwierdza, że władze Uczelni i Wydziału nie określiły właściwie obszaru, 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się zaprogramowane efekty 
kształcenia. Brak procedury i dokumentu zapewniającego informowanie podmiotów 
przyjmujących studentów na praktyki o zaprogramowanych dla praktyk efektach 
kształcenia. Efekty są publikowane. 
2) Efekty kształcenia dla studentów zostały sformułowane w sposób zrozumiały 
i pozwalający na opracowanie przejrzystego systemu ich weryfikacji.  
3) Wydział stosuje przejrzysty system weryfikacji osiąganych efektów kształcenia, lecz 
występują w tym systemie istotne luki i niekonsekwencje. Brak jest właściwej korelacji 
kryteriów oceny pracy dyplomowej zawartych we wzorze opinii promotora i recenzenta z 
wymogami pracy dyplomowej zawartymi w „Zasadach pisania pracy kwalifikacyjnej”.  W 
dzienniku praktyk brak jest stosownego odnotowania, czy zostały osiągnięte 
zaprogramowane i opisane w karcie przedmiotu Praktyka zawodowa efekty kształcenia.  
4) Uczelnia posiada sprawnie działający system monitorowania losów zawodowych 
absolwentów. Z przeprowadzonych badań mogą być wyciągane wnioski, które mają 
wpływ na zmianę oferty edukacyjnej. 
  
 
 
3. Program studiów umożliwia osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia   

1) Realizowany program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie każdego 
z zakładanych celów i efektów kształcenia oraz uzyskanie zakładanej struktury 
kwalifikacji absolwenta; 

 
Plany i programy studiów I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w 

Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW są powiązane merytorycznie. 
 Absolwent studiów Iº będzie posiadał podstawową wiedzę - w stosunku do 

studiów IIº - wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Student jest zobligowany do 
zebrania w latach studiów licencjackich ocen z zaliczeń i egzaminów, a także określonej 
liczby punktów ECTS (180 punktów, w tym w semestrze 30 punktów i 60 punktów w 
danym roku akademickim).  

Plan i program studiów Iº obejmuje 6 semestrów. Program studiów zawiera 
wymagane treści kształcenia z podziałem na moduły kształcenia podstawowego, 
kształcenia kierunkowego, przygotowania pracy dyplomowej, kształcenia językowego, 
kształcenia w zakresie kultury fizycznej, kształcenia specjalnościowego (dwie specjalności 
do wyboru w wymiarze 30% programu kształcenia mierzonego punktami ECTS) oraz 
praktyk specjalnościowych. Na ogólną sumę 180 punktów ECTS, za zajęcia wymagające  
bezpośredniego kontaktu nauczyciela i studenta na studiach stacjonarnych student 
otrzymuje 61 punktów ECTS (34%). Program studiów stacjonarnych I stopnia nie spełnia 
wymogu definicyjnego studiów stacjonarnych zawartego w przepisie art. 2.1.pkt. 12 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365). 

Zajęcia praktyczne na studiach stacjonarnych realizowane są w wymiarze 119 
punktów ECTS (66%) i 142,5 punktów ECTS (79,17%) na studiach niestacjonarnych.  
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Praktyki zawodowe studentów organizowane są w wymiarze 160 godzin (6 
punktów ECTS). Zdaniem ZO wymiar czasu praktyk (ok.1 miesiąca) na poziomie I stopnia 
jest niewystarczający do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na studiach o 
profilu praktycznym. 

Zakładane efekty na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają umożliwić 
elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy, a ich zbieżność polega na przygotowaniu 
absolwentów do pracy, poprzez dopasowanie treści kształcenia do oczekiwań 
potencjalnych pracodawców.  
 Studia IIº na kierunku bezpieczeństwo narodowe są realizowane w formie studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze 4 semestrów i liczbie 120 punktów ECTS, 
zarówno dla studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Celem studiów jest 
przygotowanie urzędników szczebla samorządowego oraz niższych szczebli administracji 
państwowej, osób pracujących w instytucjach bezpieczeństwa oraz pracowników 
oddziałów firm odpowiadających za ich bezpieczeństwo. 

Program studiów IIº zawiera wymagane treści kształcenia z podziałem na moduły 
kształcenia podstawowego, kształcenia kierunkowego, przygotowania pracy dyplomowej, 
kształcenia językowego, kształcenia w zakresie kultury fizycznej, kształcenia 
specjalnościowego (cztery  specjalności do wyboru w wymiarze 30% programu kształcenia 
mierzonego punktami ECTS) oraz praktyk specjalnościowych. Na ogólną sumę 120 
punktów ECTS, za zajęcia wymagające  bezpośredniego kontaktu nauczyciela i studenta na 
studiach stacjonarnych student otrzymuje 32 punkty ECTS (27%). Program studiów 
stacjonarnych II stopnia nie spełnia wymogu definicyjnego studiów stacjonarnych 
zawartego w przepisie art. 2.1.pkt. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365). 

Zajęcia praktyczne na studiach stacjonarnych II stopnia realizowane są w wymiarze 
87 punktów ECTS  i 102,5 punktu ECTS (85%) na studiach niestacjonarnych. Praktyki 
zawodowe studentów II stopnia organizowane są w wymiarze 80 godzin (3 punkty ECTS). 
Zdaniem ZO wymiar godzinowy praktyk jest niewystarczający do osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia na poziomie I stopnia, na studiach o profilu 
praktycznym. 

Zaprogramowana dla studiów na poziomie I i II stopnia liczba efektów (28) i jest 
pod względem dydaktycznym możliwa do osiągnięcia. Świadczy to pozytywnie o tym, że 
obowiązująca skala trudności efektów jest przemyślana i istnieje realne jej osiągnięcie 
także przez najsłabszych studentów.  

Zdaniem ZO program studiów Iº i IIº, dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
w części dotyczącej układu przedmiotów i specjalności jest merytorycznie zgodny, 
racjonalny i uwarunkowany specyfiką treści i metodyki kształcenia przedmiotów 
realizowanych w ramach modułów specjalnościowych. Dobór treści kształcenia, form 
zajęć dydaktycznych i metod jest prawidłowy. 

Uczelnia wdrożyła system przyznawania punktów ECTS. W ramach wszystkich 
ocenianych programów studiów, Jednostka oceniana przypisała punkty ECTS do 
poszczególnych zajęć na ocenianym kierunku dla każdej formy i poziomu kształcenia. 
Punkty przyznawane są za zaliczenie każdego przedmiotu oraz praktyk przewidzianych w 
programie kształcenia w wyniku spełnienia przez studenta wymagań dotyczących uzyskania 
zakładanych efektów kształcenia oraz za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej. 
Dokumentacja udostępniona Zespołowi jest wystarczająca i ilustruje proces przypisywania 
punktów ECTS. Liczba punktów ECTS dla poszczególnych przedmiotów ma w założeniu 
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odzwierciedlać czas poświęcony przez studenta na zajęcia. ECTS. Można jednak wskazać 
szereg nieprawidłowości w zakresie przydzielania punktów ECTS, zwłaszcza w najnowszych 
programach studiów. ECTS są przydzielane z nieadekwatną dozą arbitralności. Ponadto ZO 
wskazywał już w poprzednim punkcie raportu na duże rozbieżności wersji kart przedmiotów 
(wersji a) - elektronicznej zawartej w raporcie samooceny, w wersji b) - wydrukowanej i 
przedstawionej do wglądu ZO oraz w wersji c) dostępnej dla studentów na stronie 
internetowej. Do niektórych przedmiotów przypisano zdecydowanie za dużo lub 
zdecydowanie za mało punktów ECTSu wobec przewidywanego nakładu pracy (zdarza się, 
że nie jest on w ogóle określony w niektórych kartach przedmiotów). W związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami Zespół Oceniający zdecydowanie sugeruje 
opracowania jednolitych zasad i procedur przypisywania punktów ECTS, np. w formie 
odpowiedniego regulaminu, przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia osób 
przygotowujących sylabusy, jak sprawdzenie pod tym kątem wszystkich sylabusów. Pozwoli 
to wyeliminować wskazane błędy i nieprawidłowości.  

Zasady odbywania i wymiar praktyk studenckich na ocenianym kierunku studiów 
zostały uregulowane w regulaminach praktyk studenckich sporządzonych odrębnie dla 
każdej z prowadzonych specjalności. Regulaminy różnią się między sobą w części 
dotyczącej listy miejsc, w której może być odbywana praktyka oraz listą zadań, którą 
student zobowiązany jest wykonać w czasie praktyki. Regulaminy w sposób precyzyjnie 
określa zasady odbywania i zaliczania praktyk studenckich. Akty te zostały opublikowane 
na stronie internetowej Uczelni, przez co zapewniono studentom możliwość łatwego 
zapoznania się z nimi. Zgodnie z programem kształcenia na ocenianym kierunku studiów 
praktyka zawodowa na studiach pierwszego stopnia odbywa się w wymiarze 2 tygodni po 
zakończeniu drugiego i 2 tygodni po zakończeniu czwartego semestru studiów. Natomiast 
na studiach drugiego stopnia studenci obywają obowiązkową praktykę w wymiarze 2 
tygodni po zakończeniu drugiego semestru studiów. Miejsce realizowania praktyk 
(praktycznie wszystkie instytucje związane z bezpieczeństwem państwa, pozwala na 
uzyskanie odpowiedniej wiedzy praktycznej przez studentów.  

Za kierowanie na praktyki studentów odpowiada Opiekun praktyk. Jak potwierdzili 
studenci, Uczelnia dba o to, żeby miejsce realizowania praktyk odpowiadało kierunkowi 
studiów. Weryfikacji uzyskanych na praktykach efektów kształcenia dokonuje Dziekan 
Wydziału, który na podstawie przedstawionego przez studenta dzienniczka praktyk wraz z 
oceną wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyk oraz zaświadczenia o odbyciu 
praktyki dokonuje zaliczenia. Dla studentów łączących studia z pracą zawodową, Uczelnia 
przewidziała możliwość zaliczenia praktyk na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy lub 
oświadczenia o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z Regulaminami, 
wykonywana praca zawodowa musi być powiązana ze studiowaną specjalnością. Studenci 
niestacjonarni bardzo często korzystają z tej możliwości. 

Zdaniem ZO analizowany program kształcenia ma prawidłową konstrukcję w 
aspekcie sekwencji przedmiotów i modułów, w tym specjalnościowych, określonych w 
planie i programie studiów. 
 Harmonogram zjazdów, w celu dostosowania go do potrzeb studentów, ustalany 
jest w porozumieniu z samorządem studenckim. Jednak plan zajęć nie jest konsultowany 
ze studentami. Zajęcia dla studentów niestacjonarnych odbywają się średnio co dwa 
tygodnie w piątki, soboty i niedziele. Podczas spotkania z zespołem wizytującym studenci 
ocenili, że plan zajęć jest ułożony poprawnie. W planie zajęć przewidziana jest pół 
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godzinna przerwa obiadowa. Studenci podkreślili, że plan zajęć nie ulega częstym 
zmianom. 
 Zdaniem ZO organizacja procesu kształcenia realizowanego w ramach 
poszczególnych form kształcenia przewidzianych dla danego kierunku, poziomu i profilu 
studiów może sprzyjać osiągnięciu zakładanych celów i efektów kształcenia. 

Aspekty indywidualizacji studiów na wizytowanym kierunku zostały określone 
w uchwale nr 65/2012 Senatu DSW z dnia 27 września 2012 r. oraz w Regulaminie 
studiów. Regulamin przyznaje studentom możliwość otrzymania indywidualnej organizacji 
studiów. Decyzja o przyznaniu indywidualnej organizacji studiów zależy od uznania 
Dziekana. Dziekan określa również swobodnie zasady odbywania studiów przez danego 
studenta. Z kolei przywołana uchwała uprawnia studentów do skorzystania z instytucji 
indywidualnego toku studiów, która przewidziana jest dla wyróżniających się studentów, 
którzy w ramach studiów mogą poszerzać swoją wiedzę oraz korzystać z szerszej oferty 
edukacyjnej w ramach studiów. Student otrzymujący indywidualny tok studiów podlega 
opiece przez wyznaczonego nauczyciela akademickiego. Uregulowanie indywidualizacji 
toku studiów należy ocenić jako całościowe i zrozumiałe dla studenta. Dobrym 
rozwiązaniem byłaby jednak konsolidacja aktów prawnych regulujących zasady 
indywidualizacji procesu kształcenia. 
 Zdaniem studentów obecnych na spotkaniu z zespołem wizytującym możliwości 
indywidualizacji studiów nie są przez nich wykorzystywane. Studenci wyróżniający się nie 
są też obejmowani indywidualną opieką naukową ze strony nauczycieli akademickich. 
 W opinii ZO istnieją formalne możliwości indywidualizacji procesu kształcenia 
studentów wybitnie uzdolnionych, studentów niepełnosprawnych. 
 Studenci na ocenianym kierunku studiów realizują swoje uprawnienie do 30% 
zajęć do wyboru przewidzianych przez program kształcenia poprzez wybór specjalności. 
W ocenie studentów przyjęty model w sposób wystarczający wypełnia ich uprawnienie do 
indywidualizacji procesu kształcenia. 

Ze względu na dużą liczbę studentów niepełnosprawnych studiujących na DSW 
utworzona została specjalna jednostka administracyjna – Dział Wsparcia Edukacyjnego 
Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, którego celem jest opieka nad 
studentami niepełnosprawnymi. Oferuje ono, wsparcie studentom w zakresie 
dostosowania organizacyjnego i właściwej realizacji procesu dydaktycznego biorąc pod 
uwagę szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych, co należy ocenić pozytywnie. Dział 
zajmuje się także dostosowaniem formy egzaminów i zaliczeń do potrzeb studentów 
niepełnosprawnych. Ponadto wdraża na Uczelni program przyznawania studentom 
niepełnosprawnym indywidualnych asystentów. Ważną częścią działalności Działu jest 
zapewnię studentom pomocy w pozyskiwaniu specjalistycznego sprzętu, który pomaga im 
w zdobywaniu wiedzy na studiach. Dział posiada na tym polu wiele sukcesów dzięki 
którym studenci z niepełnosprawnością mogą studiować w komfortowych warunkach. 
Sprawne działanie Działu wpiera również powołany na Uczelni rzecznik studentów 
niepełnosprawnych, którym jest niepełnosprawna absolwentka Uczelni, co należy ocenić 
pozytywnie. 

 
 

2) Zakładane efekty kształcenia, treści programowe, formy zajęć oraz stosowane 
metody dydaktyczne tworzą spójną całość; 
 



19 
 

Efekty kształcenia, treści programowe, formy i metody dydaktyczne tworzą  w 
zasadzie spójną całość. Podstawą do takiej oceny była analiza treści kierunkowych, 
modułowych i przedmiotowych efektów kształcenia, matrycy efektów o modułów 
kształcenia, programów studiów oraz sylabusów przedmiotowych. Programy kształcenia 
zawierają prawidłowo dobrane treści kształcenia.  

Istotną wadą programu kształcenia jest radykalna redukcja liczby godzin 
przeznaczonych na zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu nauczyciela 
akademickiego i studenta na poziomie studiów zarówno I jak i II stopnia oraz 
niedostateczna liczba godzin praktyk zawodowych, która istotnie ogranicza osiąganie 
zakładanych efektów kształcenia dla studiów o profilu praktycznym. 
 
 
Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego4 - znacząco 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Program studiów stacjonarnych I i II stopnia nie spełnia wymogu definicyjnego studiów 
stacjonarnych zawartego w przepisie art. 2.1.pkt. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) ze względu na niedostateczny wymiar zajęć 
wymagających bezpośredniego kontaktu nauczyciela akademickiego i studentów. 
Niedostateczna jest również liczba godzin przeznaczonych na praktyki zawodowe, co 
istotnie ogranicza osiągnięcie zaprogramowanych efektów kształcenia. 
2) Efekty kształcenia, treści programowe, formy i metody dydaktyczne tworzą  w zasadzie 
spójną całość, lecz niewystarczająca liczba godzin przeznaczonych na zajęcia wymagające 
bezpośredniego kontaktu nauczyciela akademickiego i studenta na studiach stacjonarnych 
I i II stopnia oraz niedostateczna liczba godzin praktyk zawodowych, istotnie ogranicza 
osiąganie zakładanych efektów kształcenia dla studiów o profilu praktycznym. 
 
 
 
4. Liczba i jakość kadry dydaktycznej a możliwość zagwarantowania realizacji celów 

edukacyjnych programu studiów 
 

1) Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i struktura ich kwalifikacji 
umożliwiają osiągnięcie założonych celów kształcenia i efektów realizacji danego 
programu; 

 
Na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzi zajęcia dziewięciu samodzielnych 

pracowników naukowo-dydaktycznych (jeden z tytułem profesora), z tego siedmiu jest 
zaliczanych do minimum kadrowego, i ośmiu ze stopniem naukowym doktora, z tego 
siedmiu jest zaliczanych do minimum kadrowego na ocenianym kierunku (studia I0 i II0), 
dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Ponadto Uczelnia zatrudnia w 
pełnym bądź w niepełnym wymiarze czasu pracy pracowników naukowo-dydaktycznych, 
dla których jest ona dodatkowym miejsce pracy.  

Z analizy struktury kwalifikacji pracowników dydaktyczno-naukowych zaliczanych 
do minimum kadrowego i prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku studiów wynika 
(Tabela), że reprezentują oni obszary wiedzy nauki społeczne i nauki humanistyczne (przy 
czym kierunek studiów przyporządkowano tylko do obszaru nauk społecznych i dyscypliny 
nauki o bezpieczeństwie). Niepokojący jest stosunek (rażąca dysproporcja) liczby przed-
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stawicieli nauk humanistycznych (w dyscyplinie historia) do liczby przedstawicieli nauk 
społecznych w grupie pracowników samodzielnych, wynoszący 5:2 na studiach I0 i II0. 
Natomiast w grupie kadry z stopniem naukowym doktora, stosunek przedstawicieli 
dyscypliny nauki o polityce (nie jest wykazana w przyporządkowaniu kierunku studiów) do 
przedstawicieli dyscypliny nauki o bezpieczeństwie wynosi, na studiach I0 i II0, - 4:2.  

 

Tabela. Struktura kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia na ocenianym kierunku 
studiów  
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Studia I stopnia 

prof. 2 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

dr hab. 7 0 (0) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 1 (1) 4 (4) 

dr 8 5 (4) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

mgr 12   

Studia II stopnia 

prof. 3 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

dr hab. 6 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 4(4) 

dr 8 5 (4) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

mgr 8    

 
Analiza wykształcenia i dorobku naukowego kadry dydaktycznej, zwłaszcza 

tworzącej minimum kadrowe, wykazała, że są one w zasadniczej części adekwatne do 
realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia, a tam gdzie nie są 
wystarczające, to za pozytywną oceną przemawiają kwalifikacje zawodowe 
(doświadczenie praktyczne), związane z danym kierunkiem studiów, zdobyte poza 
Uczelnią.  

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i struktura ich kwalifikacji 
zawodowych (doświadczenie) zdobytych poza uczelnią umożliwiają osiągnięcie 
założonych celów i efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów.  
 

2)  dorobek naukowy i kwalifikacje dydaktyczne kadry, zwłaszcza tworzącej minimum 
kadrowe, są adekwatne do realizowanego programu i zakładanych efektów 
kształcenia; na kierunkach o profilu praktycznym w procesie kształcenia 
uczestniczą nauczyciele z doświadczeniem praktycznym, związanym z danym 
kierunkiem studiów; 
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Zespół wizytujący PKA przeprowadził ocenę spełnienia wymagań dotyczących 

minimum kadrowego na podstawie przesłanej dokumentacji, dokumentów 
przedstawionych podczas wizytacji i rozmów przeprowadzonych z władzami Wydziału. 
W ocenie uwzględniono w szczególności posiadane stopnie naukowe i specjalizację 
naukową oraz dorobek nauczycieli akademickich. Sprawdzono również obciążenia 
dydaktyczne w bieżącym roku akademickim oraz złożone oświadczenia o wliczeniu do 
minimum kadrowego.  

Zgodnie z Raportem samooceny do minimum kadrowego kierunku 
„bezpieczeństwo narodowe” na poziomie studiów I i II stopnia Uczelnia zgłosiła 14 
nauczycieli akademickich, w tym 7 w grupie samodzielnych nauczycieli akademickich, 7 w 
grupie nauczycieli ze stopniem naukowym doktora.  

Kopie dyplomów znajdujące się w teczkach zostały poświadczone za zgodność z 
oryginałem. We wszystkich teczkach znajdują się dokumenty potwierdzające uzyskanie 
stopni i tytułów naukowych. Umowy o pracę zawierają wymagane prawem elementy. 

W wyniku weryfikacji teczek osobowych, a w szczególności oświadczeń o 
wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego ocenianego kierunku stwierdzono, 
iż wszystkie osoby zgłoszone do minimum kadrowego spełniają warunki określone w art. 
112a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572, z późn. zm.). Stwierdzono także, że wszystkie osoby zgłoszone do minimum 
kadrowego spełniają warunki § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym nauczyciel 
akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego, jeżeli został zatrudniony w 
Uczelni nie krócej niż od początku semestru studiów.  

Zdaniem ZO jednostka spełnia warunek minimum kadrowego na ocenianym 
kierunku studiów, ponadto daje się zauważyć właściwe (co do zasady) przyporządkowanie 
przedmiotów do poszczególnych nauczycieli zgodnie z ich wykształceniem i dorobkiem 
naukowym lub doświadczeniem praktycznym, adekwatnie do realizowanego programu i 
zakładanych efektów kształcenia. Potwierdza to ocena hospitowanych zajęć 
dydaktycznych. W przypadkach uzasadniających potrzebę prowadzenia wykładów przez 
nauczycieli ze stopniem magistra Rada Wydziału podjęła stosowną uchwałę (Uchwała nr 
21/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.). 

Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo 
narodowe” spełnia wymagania określone w § 15 ust. 1 rozporządzenia z dnia  
3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym 
kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370), zgodnie z którym minimum 
kadrowe dla studiów drugiego stopnia powinno stanowić co najmniej sześciu 
samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli 
akademickich posiadających stopień naukowy doktora.  

Na podstawie analizy umów o pracę oraz informacji uzyskanych w czasie wizytacji 
można stwierdzić, iż nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe są 
zatrudnieni w Uczelni od kilku lat, wszystkie umowy o pracę są zawarte na czas 
nieokreślony. Dla wszystkich nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum 
kadrowego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy.  

Z analizy danych dotyczących składu minimum kadrowego na wizytowanym 
kierunku z okresu ostatnich 4 lat, tj. 2011/2012-2014/2015 wynika, że 10. spośród 
nauczycieli zaliczonych do minimum kadrowego w bieżącym roku akademickim było 
zaliczonych do minimum tego kierunku w roku akademickim 2013/2014, 2012/2013 oraz 



22 
 

9. w roku akademickim 2011/2012. Wobec powyższego można uznać, że minimum 
kadrowe jest stabilne. 

Zgodnie z § 29 obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 
określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370) Uczelnie  
w terminie do dnia 1 października 2015 r. dostosują minima kadrowe dla kierunków 
studiów prowadzonych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do wymogów 
określonych w § 8 ust. 2 pkt 3, § 12 ust. 4, § 14 ust. 3 i 5, § 15 ust. 2, 3 i 5 oraz § 17 ust. 1 
pkt 8 i 9 niniejszego rozporządzenia.  

Stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, do 
liczby studentów kierunku spełnia wymagania § 17 ust. 1 pkt. 3 ww. rozporządzenia, gdyż 
wynosi  1: 20, przy obowiązującym na wizytowanym kierunku nie mniejszym niż  1 : 160. 
 

3) jednostka prowadzi politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji  
i zapewnia pracownikom warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego, w tym 
także przez wymianę z uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za 
granicą; 

 
Politykę kadrową i jej spójności z założeniami rozwoju ocenianego kierunku 

studiów należy ocenić pozytywnie. Polityka kadrowa jest przejrzysta i jawna. Jedną z form 
doboru i weryfikacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na 
ocenianym kierunku studiów są hospitacje zajęć, których wyniki są omawiane, i stanowią 
podstawę do skutecznej weryfikacji przydatności nauczycieli akademickich do 
prowadzenia zajęć. Nie bez znaczenia dla możliwości rozwoju i awansu kadry jest jej 
zaangażowanie w działalność naukowo-badawczą. Zasadą w Instytucie odpowiadającym 
za oceniany kierunek studiów jest to, że potencjalni kandydaci do zatrudnienia podejmują 
współpracę dydaktyczną i naukową. Obecnie jeden z kandydatów do zatrudnienia 
zakończył przygotowanie pod kierunkiem pracownika Wydziału dysertacji doktorskiej na 
Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.  

W ramach prowadzonej polityki kadrowej stwarzane są warunki uzyskiwania 
kolejnych stopni naukowych oraz tytułu naukowego. Wyrazem tego może być np. 
zmniejszanie pensum dydaktycznego, udzielanie urlopów naukowych, staże, wymianę z 
uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, czy wreszcie pomoc 
finansowa w sfinalizowaniu procedury kwalifikacyjnej. Każdy z zatrudnianych w jednostce 
magistrów uzyskuje możliwość, a wręcz wymagane jest od niego uzyskanie stopnia 
naukowego doktora. Natomiast doktorom stwarzane są warunki do uzyskania dorobku 
pozwalającego na wszczęcie przewodu habilitacyjnego. 

W ramach badań statutowych preferowane są prace umożliwiające uzyskanie 
stopni naukowych. Określa to jednoznacznie regulamin przyznawania dotacji na badania 
statutowe zarówno dla młodych naukowców, jak i pozostałych pracowników jednostki 
(Wydział posiada kategorię naukową B). Wydział (Instytuty) organizuje minimum jedną 
konferencję rocznie, w ramach których pracownicy mają możliwości prezentacji i 
weryfikacji swojego dorobku naukowo-badawczego. Pracownicy Wydziału uczestniczą też 
w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, finansowanych ze środków 
na działalność naukową i w ramach grantów. 

Wspierane są również działania ukierunkowane na pozyskiwanie grantów. 
Pracownicy zaliczani do minimum kadrowego uzyskali 3 granty MNiSW. Obecnie w trakcie 
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oceny są 2 wnioski. Przejawem wspierania rozwoju kadry są wyjazdy naukowe i 
dydaktyczne za granicę w ramach badań. W latach 2010-2014 pracownicy zaliczani do 
minimum kadrowego zrealizowali 5 wyjazdów studyjnych oraz kilka w ramach wymiany 
naukowo-dydaktycznej w systemie ERASMUS (w roku akademickim 2013/2014 – 4 
wyjazdy). 

Potwierdzeniem przyjaznej polityki kadrowej w zakresie jej rozwoju może być fakt, 
że w okresie prowadzenia studiów na ocenianym kierunku (od 2007 r.): wszyscy etatowi 
pracownicy zaangażowani w proces dydaktyczny i posiadający stopień magistra uzyskali 
stopień doktora (4 osoby); z grona 3 zatrudnionych doktorów wszyscy przygotowują się 
do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury habilitacyjnej; z grona samodzielnych 
pracowników naukowych 2 osoby prowadzące zajęcia na ocenianym kierunku uzyskały 
tytuł profesora. 

W odbiorze kadry, system wspierania rozwoju jest jasny i przejrzysty. Opinie 
prezentowane przez nauczycieli akademickich podczas spotkania z zespołem oceniającym, 
są tego potwierdzeniem. Pozytywnie wyrażali się na temat perspektyw rozwoju własnego 
i ocenianego kierunku.  

 
(Załącznik  nr  5 - Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na ocenianym 
kierunku studiów, w tym stanowiący minimum kadrowe. Cz. I. Nauczyciele akademiccy 
stanowiący minimum kadrowe. Cz. II. Pozostali nauczyciele akademiccy). 
 

 
Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego3  - w pełni          
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych i struktura ich kwalifikacji umożliwiają w 

pełni osiągnięcie założonych celów i efektów kształcenia na ocenianym kierunku 
studiów. 

2) Jednostka spełnia warunek minimum kadrowego na ocenianym kierunku studiów na 
poziomie studiów I i II stopnia. 

3) Polityka kadrowa jest przejrzysta i jawna, i w pełni sprzyja rozwojowi naukowo-dydak-
tycznemu kadry oraz poziomowi kształcenia na ocenianym kierunku studiów.  

 
5. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa, którą dysponuje jednostka a możliwość 

realizacji zakładanych efektów kształcenia oraz prowadzonych badań naukowych   
 

Uczelnia zapewnia bazę materialną, niezbędną do osiągnięcia końcowych efektów 
kształcenia na ocenianym kierunku studiów, a także uwzględniająca  potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 

Baza dydaktyczna Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa usytuowana jest w 
budynku będącym siedzibą Wydziału. Znajduje się w nim 35 sal, z których 32 to sale 
dydaktyczne. Obok budynku jest parking do dyspozycji studentów i pracowników 
Wydziału. 

W procesie dydaktyczno-naukowym wykorzystywane są: 6 pracowni 
komputerowych wyposażonych w zestawy komputerowe ze specjalistycznym 
oprogramowaniem; studio telewizyjne, studio radiowe, studio dźwięku, pracownia 
fotograficzna. Budynek objęty jest internetową siecią bezprzewodową, dostępną dla 
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pracowników i studentów. Władze podejmują działania na rzecz ułatwienia swobodnego i 
szerszego dostępu do Internetu. 

W opinii studentów infrastruktura dydaktyczna przeznaczona dla ocenianego 
kierunku studiów prezentuje dobry poziom. Studenci potwierdzili, że nie zdarzyła się 
sytuacja, w której w sali wykładowej byłaby zbyt mała liczba miejsc w stosunku do liczby 
zapisanych na zajęcia studentów. Studenci zawsze mają miejsce siedzące. Sale wykładowe 
są dobrze wyposażone, w niektórych znajduje się sprzęt audiowizualny, który 
wykorzystywany jest do wyświetlania prezentacji. Studenci ocenili stan techniczny 
budynku jako dobry i pozwalający w pełni na realizację procesu kształcenia na ocenianym 
kierunku studiów.  

W trakcie wizytacji bazy dydaktycznej ZO zauważa pewien niedostatek pracowni 
i laboratoriów specjalistycznych właściwych dla ocenianego kierunku studiów, w 
których powinny być prowadzone zajęcia praktyczne. Teraz Uczelnia rozwiązuje ten 
problem poprzez zawarcie porozumień z odpowiednimi podmiotami (np. urząd 
wojewódzki i urząd miasta, Policja, MON, PSP, Straż Graniczna) na mocy których ćwiczenia 
specjalistyczne i zajęcia praktyczne prowadzone są w oparciu i ich bazę. W planach 
rozwoju Uczelni przewiduje się położenie większego nacisku na rozbudowę infrastruktury 
dydaktyczno-naukowej pod kątem budowy własnych laboratoriów i pracowni 
(wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie), umożliwiających 
realizację efektów kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych na ocenianym 
kierunku. 

Uczelnia zapewnia studentom dostęp do Internetu bezprzewodowego, którego 
działania zostało pozytywnie ocenione przez studentów. Podnieśli oni jednak, że 
procedura uzyskania dostępu do Internetu bezprzewodowego jest bardzo sformalizowana 
i trudna. Mogą oni uzyskać dostęp jedynie na jedno urządzenie, które podlega 
wcześniejszej rejestracji. W związku z tym zaleca się Uczelni zastosowanie systemu 
umożliwiającego łatwiejszy dostęp do Internetu. 

Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej stwarza dobre warunki do korzystania ze 
światowego dorobku nauki jak najszerszym kręgom użytkowników, korzystając z wiedzy 
i innowacyjności swoich pracowników, którym zapewnia możliwości rozwoju. Biblioteka 
DSW liczy ponad 90 tysięcy woluminów. Jest czynna 6 dni w tygodniu. Do budynku w 
którym mieści się biblioteka jest podjazd, a wewnątrz winda i toalety dla osób niepełno-
sprawnych. Obok budynku jest parking, na którym (do dyspozycji studentów i 
wykładowców) jest 250 miejsc parkingowych. 

Wykaz literatury z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz dziedzin pokrewnych 
(bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych oraz politologii) liczy 
ok. 4650 pozycji. W skład zestawienia wchodzą wydawnictwa zwarte, czasopisma oraz 
artykuły. Łączna liczba rekordów dotyczących tej tematyki w bazie danych biblioteki 
przekracza 10 000. Publikacje ze wszystkich powyższych dziedzin są na bieżąco 
aktualizowane. Ponadto powiększa się bogaty zbiór literatury zagranicznej (obecnie to 
około 5% zbiorów ogółem).  

Baza danych z zakresu nauk społecznych i humanistycznych liczy obecnie ponad 90 
tysięcy rekordów, a 180 czasopism nabywanych jest na bieżąco.  

Baza danych EBSCO zapewnia dostęp do około 10 tysięcy tytułów zagranicznych 
(głównie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych). Bazy danych dostępne w 
bibliotece to, przede wszystkim: Central and East European Online Library, EBSC która 
oferuje ok. 10 tys. tytułów czasopism zagranicznych w wersji pełnotekstowej, MEOS 
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oferującej dostęp do abstraktów ok. 3600 czasopism zagranicznych, EMERALD 
MANAGEMENT XTRA, Elsevier, Ibuk, Science, isSpringer. 

W bibliotece mieści się także czytelnia, dysponująca 100 miejscami. Dodatkowo 
dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wydzielono 6 indywidualnych, 
izolowanych stanowisk, wyposażonych w komputery i dostęp do Internetu.  

W opinii studentów biblioteka jest dobrze zaopatrzona w wymaganą na 
ocenianym kierunku literaturę przedmiotu. Studenci przygotowujący pracę dyplomową 
potwierdzili, że większość źródeł mogą znaleźć w bibliotece, co ocenia się pozytywnie. Na 
Uczelni działa system informatyczno-biblioteczny umożliwiający łatwe wyszukiwanie 
niezbędnych pozycji. Studenci zostali przeszkoleni z jego korzystania, dlatego bardzo 
dobrze radzą sobie z jego obsługą. Godziny otwarcia biblioteki są dostosowane do potrzeb 
studentów, chcących z niej skorzystać w czasie zjazdów. Studenci pozytywnie odnieśli się 
do pracy pracownika biblioteki, który chętnie świadczy im pomoc w wyszukiwaniu 
odpowiednich pozycji.  

Wydział zadbał o udostępnienie studentom czytelni, która znajduje się przy 
bibliotece. Studenci ocenili, że liczba miejsc w czytelni jest dla nich wystarczająca, a 
miejsce przeznaczone na czytelnię w ich ocenie dostosowane jest do pracy wymagającej 
skupienia. 

W opinii ZO Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zapewnia wolny dostęp do 
zbiorów, darmowy dostęp do Internetu i baz elektronicznych. Jest także zapleczem dla 
prowadzonych badań naukowych.  

Celem praktyk realizowanych na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest 
umożliwienie zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas zajęć 
na uczelni, praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w instytucji związanej 
ze studiowaną specjalnością, rozwijanie i uzyskiwanie nowoczesnych kompetencji 
zawodowych. Temu ma służyć dobór instytucji i podmiotów (firm), w których są 
realizowane praktyki zawodowe studentów. Uczelnia podpisała stosowne porozumienia, 
m.in. z:  

 instytucjami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli,  

 Wydziałami Zarządzania Kryzysowego w urzędach administracji rządowej i 
samorządowej,  

 instytucjami służb publicznych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych 
(Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna), Strażami Gminnymi/Miejskimi, 
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi,  

 jednostkami Sił Zbrojnych RP oraz instytucjami podległymi Ministerstwu Obrony 
Narodowej,  

 instytucjami związanymi z wymiarem sprawiedliwości (Sądy, Prokuratura, Służba 
Więzienna),  

 instytucjami związanymi z bezpieczeństwem infrastruktury i transportu drogowego, 
kolejowego, lotniczego, wodnego,  

 koncesjonowanymi podmiotami gospodarczymi zajmującymi się ochroną osób i 
mienia,  

 przedsiębiorstwami usługowymi, handlowymi i produkcyjnymi prowadzącymi 
działalność gospodarczą w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem i 
obronnością państwa,  

 przedstawicielstwami instytucji i organizacji międzynarodowych w Polsce,  
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 fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, kancelariami 
prawnymi, firmami doradczymi i szkoleniowymi, placówkami i ośrodkami 
badawczymi, których profil działania dotyczy bezpieczeństwa.  

Tak szeroki wachlarz podmiotów uczestniczących w procesie kształcenia 
praktycznego studentów na kierunku bezpieczeństwo narodowe umożliwia im wybór 
odpowiedniego (właściwego) miejsca odbywania praktyki, zgodnie z ich 
zainteresowaniami i zdobywaną specjalnością. Zarówno możliwość swobodnego doboru 
miejsc odbywania praktyk, jak i baza specjalistyczna podmiotów (kadra i wyposażenie 
techniczne), w których potencjalnie mogą się odbywać praktyki, sprzyjają osiągnięciu 
celów i efektów kształcenia (głównie umiejętności) im przypisanych.  

Zasady i formy odbywania regulują Programy i regulaminy praktyk kierunek: 
bezpieczeństwo narodowe określone odrębnie dla studiów I stopnia i studiów II stopnia 
oraz dla każdej specjalności. 

Studenci podkreślili, że Uczelnia dba o poprawność doboru instytucji, w których 
prowadzone są zajęcia praktyczne, co zasługuje na pozytywną ocenę. Uczelnia 
każdorazowo zawiera porozumienie z instytucją przyjmująca studentów na praktyki. Ze 
względu na specyfikę studiów wachlarz instytucji, w których studenci odbywają praktyki 
jest bardzo szeroki, są to głównie urzędy administracji publicznej, prywatne 
przedsiębiorstwa, jednostki wojskowe i policyjne itp. Studenci obecni na spotkaniu 
potwierdzili, że Dziekan dokładnie analizuje prawidłowość doboru miejsc odbywania 
praktyki przez studenta. 

Budynek stanowiący bazę dydaktyczną i siedzibę Wydziału, w którym odbywają się 
zajęcia na ocenianym kierunku, jest w pełni dostosowany do potrzeb studentów 
niepełnosprawnych, wyposażony jest w windę osobową. Winda umożliwiająca studentom 
niepełnosprawnym ruchowo dotarcie na każdy poziom budynku. Studenci 
niepełnosprawnością ruchową mają możliwość swobodnego dostępu do gabinetu 
Dziekana, jak również do wydziałowej administracji ds. studenckich. W budynku Uczelni 
znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Uczelnia 
zadbała również o dostosowanie swojej infrastruktury do potrzeb studentów 
niewidomych lub słabowidzących. 

Rozmieszczenie regałów bibliotecznych umożliwia samodzielne poruszanie osobom 
na wózkach, przystosowane jest też biurko dla osoby na wózku. Dwa stanowiska 
komputerowe posiadają klawiatury i myszki dla osób o niesprawnych dłoniach. Osoby 
słabosłyszące i niesłyszące mają możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego 
podczas zajęć odbywających się w bibliotece. 

Biblioteka posiada sprzęty ułatwiające korzystanie osobom z niepełnosprawnością 
wzrokową (m.in. duże monitory, odblaskową klawiaturę, powiększalniki, program 
udźwiękawiająco-powiększający i pozwalający korzystać z systemu Braille’a, program do 
rozpoznawania tekstu, drukarkę dla niewidomych). Ponadto dodatkowy sprzęt do 
wypożyczenia przez niepełnosprawnych studentów Uczelni znajduje się w Centrum 
Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością. 

Zdaniem ZO Przystosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb studentów 
niepełnosprawnych należy ocenić pozytywnie. 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego4 – w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego  

Uczelnia zapewnia podstawową bazę materialną, niezbędną do osiągnięcia 
końcowych efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów, a także uwzględniająca 
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potrzeby osób niepełnosprawnych. Infrastruktura, którą dysonuje jednostka spełnia 
oczekiwania studentów. Umożliwia ona w pełni osiąganie studentom zakładanych 
efektów kształcenia. Uczelnia zapewnia studentom odpowiednią liczbę miejsc w salach 
dydaktycznych. Uczelnia zapewnia studentom dostęp do Internetu bezprzewodowego, 
jednak dostęp ten jest utrudniony proceduralnie. Pozytywnie przez studentów oceniona 
została działalność biblioteki oraz czytelni. Uczelnia dba o poprawność doboru instytucji, 
w których studenci odbywają praktyki. Budynek Uczelni jest w pełni dostosowany do 
potrzeb studentów niepełnosprawnych. 

W planach rozwoju Uczelni przewiduje się położenie większego nacisku na 
rozbudowę infrastruktury dydaktyczno-naukowej pod kątem budowy własnych 
laboratoriów i pracowni (wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie), 
umożliwiających realizację efektów kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych na 
ocenianym kierunku. 

 

 
6. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę w zakresie obszaru/obszarów 

kształcenia, do którego został przyporządkowany oceniany kierunek studiów 
 

Badania prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Społecznych i 
Dziennikarstwa podlegały dwukrotnej ocenie parametrycznej: w 2010 i 2013 r. Wysoka 
jakość badań potwierdzona została decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 17.01.2011 roku, w ramach której jednostka otrzymała kategorię 2. W roku 2013 
Wydziałowi zaszeregowanemu w ramach Grupy Wspólnej Oceny do grupy Nauk 
Społecznych (GWO – HS1SP), została nadana kategoria B. 

Pracownicy Wydziału zatrudnieni w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw 
Międzynarodowych, realizują projekty naukowe, są członkami zespołów eksperckich, 
publikują swoje badania w uznanych czasopismach ogólnopolskich, przyczyniają się do 
rozwoju młodej kadry naukowej, są także laureatami nagród państwowych. Prace 
naukowo-badawcze są realizowane zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Niektórzy 
z pracowników są zapraszani do udziału w zespołach badawczych i eksperckich 
powoływanych poza strukturą organizacyjną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.  

Wiodącym kierunkiem badań naukowych pracowników prowadzących zajęcia na 
ocenianym kierunku jest problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
Wyselekcjonowano kilka obszarów badawczych, mających odzwierciedlenie zarówno w 
badaniach naukowych dotyczących bezpieczeństwa, jak i w procesie dydaktycznym.  

W obszarze badań dotyczącym bezpieczeństwa państwa pracownicy specjalizują się 
w następujących subdyscyplinach: 

a. Bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Rolskiej. Determinanty polityczne i militarne; 
b. System bezpieczeństwa państwa;  
c. Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym i zarządzanie kryzysowe; 
d. Zagrożenia pozamilitarne w państwie; 
e. Ochrona środowiska a bezpieczeństwo ekologiczne państwa; 
f. Siły specjalne i ich rola w państwie; 
g. Ratownictwo Medyczne i Pierwsza Pomoc. 

W obszarze badań obejmującym prawo wojenne i wojskowe pracownicy specjalizują 
się w następujących subdyscyplinach: 

a. Prawne uwarunkowania użycia siły; 
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b. Prawne rozwiązania dotyczące zwalczania terroryzmu. 
W obszarze badań historia wojskowości pracownicy Instytutu specjalizują się w 

następujących subdyscyplinach: 
a. Polski ruch niepodległościowy w II wojnie światowej i po jej zakończeniu; 
b. Funkcjonowanie służb specjalnych; 
c. Historia wojen i konfliktów zbrojnych; 
d. Polska w wojnach i konfliktach. 

W obszarze badań teoria bezpieczeństwa pracownicy Instytutu specjalizują się 
w następujących subdyscyplinach: 

a. Bezpieczeństwo ekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
energetycznego; 

b. Społeczne zagrożenia bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
nacjonalizmu, separatyzmu; 
W obszarze badań bezpieczeństwo międzynarodowe pracownicy Instytutu 

specjalizują się w następujących subdyscyplinach: 
a. Przeobrażenia współczesnych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa; 
b. Bezpieczeństwo europejskie; 
c. Europejskie i narodowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. 

W obszarze badań dydaktyka i metodologia bezpieczeństwa pracownicy Instytutu 
specjalizują się w następujących subdyscyplinach: 

a. Dydaktyka bezpieczeństwa; 
b. Metodologia badań bezpieczeństwa. 
 Wydział posiada periodyk naukowy z Listy Czasopism Punktowanych publikujący 

w zakresie tematyki ocenianego kierunku: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego – 
5 punktów. Uczelnia posiada własne Wydawnictwo Naukowe, które wydaje publikacje 
pracowników. W latach 2010-2014 opublikowało ono: 4 monografie autorstwa 
pracowników prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku i 5 publikacji pod redakcją 
naukową pracowników prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku. 

Udział studentów w prowadzonych badaniach naukowych na Wydziale nie jest 
duży, ale ma miejsce. Jest on głównie skoncentrowany na współpracy z wybranymi 
pracownikami naukowymi, do których mogą zgłosić się członkowie Koła Naukowego 
ParadygmaT oraz studenci nieuczestniczący w pracy Koła. Najczęściej udział studentów w 
pracach naukowych wynika z ich zainteresowań naukowych oraz rodzajem wykonywanej 
pracy. Współpraca ta sprowadza się do przygotowania pod nadzorem pracownika 
naukowego wystąpienia na konferencji naukowej oraz artykułu naukowego lub 
popularno-naukowego. Zasadą przyjętą na Wydziale jest, że przygotowane w ramach 
takiej współpracy i zawierające nowatorskie rozwiązania lub ciekawe podejście badawcze 
opracowania są publikowane w czasopiśmie naukowym. Inną zasadą jest kontynuowanie 
współpracy z wybranymi studentami (absolwentami) już po ukończeniu studiów 
i udzielanie im pomocy merytorycznej jak i wspieranie wysiłków publikacyjnych. 

 
Studenci w czasie spotkania z zespołem oceniającym PKA podkreślili jednak, że 

nigdy nie spotkali się z propozycją wzięcia udziału w badaniach naukowych prowadzonych 
przez nauczycieli akademickich. Studenci nie biorą także udziału w publikacjach 
naukowych. Co może wskazywać na to, że w badaniach naukowych uczestniczą studenci z 
innych kierunków studiów. 
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Uczelnia nie przedstawiła listy publikacji naukowych z udziałem studentów 
ocenianego kierunku studiów. Podsumowując, należy stwierdzić, że zainteresowanie 
studentów własnymi publikacjami naukowymi jest niewielkie, ponieważ nie dostrzegają 
oni potrzeby rozwijania swoich zainteresowań wymagających wykroczenia poza treści 
określone w programie kształcenia. Ponadto nie są oni zachęcani przez nauczycieli 
akademickich do prowadzenia własnych badań naukowych. 

Z informacji uzyskanych od władz Uczelni oraz od studentów obecnych na 
spotkaniu z zespołem wizytującym wynika, że na ocenianym kierunku studiów nie działa 
obecnie żadne koło naukowe, które pozwalałoby na rozwój naukowy swoich członków. 
Jak potwierdzili studenci wynika to przede wszystkim z faktu, że studenci niestacjonarni 
nie chcą angażować się w działalność naukową, a studentów stacjonarnych jest niewielu. 

Badania naukowe realizowane w Instytucie Bezpieczeństwa i Spraw 
Międzynarodowych mają ścisły związek z procesem kształcenia. Odzwierciedlają się one w 
działaniach dydaktycznych, w sposobie realizacji zajęć ze studentami oraz w 
przedstawianych treściach programowych na studiach I i II stopnia na kierunku 
Bezpieczeństwo Narodowe. Wskazane powyżej obszary badawcze dobrze korespondują z 
zakresem tematycznym przedmiotów wykładanych na ocenianym kierunku studiów. W 
ocenie Zespołu Wizytującego, w sposób przekonywujący, wykazano związek pomiędzy 
tematyką prac naukowo-badawczych i publikacji pracowników prowadzących zajęcia na 
ocenianym kierunku (w określonych subdyscyplin) z treściami poruszanymi w ramach 
poszczególnych przedmiotów na ocenianym kierunku. Treści przedmiotów są poszerzane 
o uzyskiwane wyniki badań, co można zauważyć w nowelizowanych (aktualizowanych) 
kartach przedmiotów/sylabusach. 

W ramach prowadzonej przez Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych 
współpracy międzynarodowej pracownicy Instytutu przygotowują (we współpracy z 
placówkami zagranicznymi) projekty naukowe realizowane w szerszych gremiach 
(kilkuosobowych) lub realizują indywidualne projekty badawcze w placówkach 
zagranicznych, korzystając z istniejących tam zasobów materialnych oraz intelektualnych. 
Dotyczą one takich zagadnień jak ekstremizm polityczny jako zagrożenie bezpieczeństwa 
państwa, problem standaryzacji i zmian w sposobie wykorzystania sił zbrojnych państw 
członkowskich NATO, zagadnień ekologizacji polityki państw i bezpieczeństwa 
ekologicznego, sposobów przeciwdziałania terroryzmowi w polityce bezpieczeństwa 
wewnętrznego państwa oraz procesów kreujących poziom bezpieczeństwa regionalnego 
(w obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego, Europy Środkowej i Arktyki). Pracownicy 
regularnie biorą udział w prestiżowych konferencjach międzynarodowych, uczestnicząc 
tym samym w wymianie wiedzy i doświadczeń. 

Pracownicy uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe 
w RFN, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Argentynie, Republice Południowej Afryki. 
Współorganizowali również konferencje międzynarodowe. 

W zakresie dydaktyki pracownicy Instytutu biorą udział w projektach edukacyjnych 
skierowanych do międzynarodowego środowiska studenckiego, prowadzą działalność 
edukacyjną w określonych ośrodkach zagranicznych, a także regularnie korzystają z 
międzynarodowego programu wymiany kadry akademickiej i studentów Erasmus - 
uczestnicząc w działalności dydaktycznej placówek zagranicznych oraz prowadząc 
kwerendy i konsultacje naukowe. W ramach współpracy międzynarodowej pracownicy 
biorą także udział w wymianie doświadczeń/szkoleniach dotyczących 
umiędzynarodowienia programów dydaktycznych, prowadzenia zajęć w języku 
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angielskim. Znajdują swoje odzwierciedlenie również w treściach programowych, 
treściach poszczególnych przedmiotów oraz metodyce nauczania na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe. 

Efektem doświadczeń wyniesionych ze współpracy międzynarodowej są także 
zmiany na poziomie projektowania kształcenia. Wyrazem tego jest dostosowywanie 
programu zajęć, jego specjalności do aktualnych trendów w zakresie kształcenia oraz 
umiędzynarodowienie kierunku bezpieczeństwo narodowe poprzez przygotowanie oferty 
programu semestralnego, w ramach którego najprawdopodobniej kształcić się będzie 4 
studentów – obcokrajowców (złożono aplikację i toczą się procedury administracyjne). 

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa finansuje badania naukowe przede 
wszystkim ze środków własnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, zgodnie z przeznaczeniem 
statutowym i strategicznym rozwojem uczelni oraz planami rozwojowymi Wydziału. Od 
2013 r. budżet jednostki dysponuje państwowymi środkami finansowymi w formie dotacji 
statutowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na prowadzenie badań naukowych 
służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich. 
Pracownicy Wydziału dysponują także środkami pozyskanymi z grantów naukowych 
MNiSW/NCN, które pozwalają im na finansowanie ich indywidualnych projektów 
badawczych. Środki pozyskane od 2011r. w ramach konkursów ministerialnych wynoszą 
ponad 100.000 zł na projekty związane z dyscyplinami bezpieczeństwo i nauki o polityce. 

 
Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego4 – w pełni        
Syntetyczna ocena opisowa  stopnia spełnienia kryterium szczegółowego  

Wiodącym kierunkiem badań naukowych pracowników prowadzących zajęcia na 
ocenianym kierunku jest problematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
Wyselekcjonowano kilka obszarów badawczych, mających odzwierciedlenie zarówno w 
badaniach naukowych dotyczących bezpieczeństwa, jak i w procesie dydaktycznym 
(aktualizacja treści przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych). 

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa finansuje badania naukowe przede 
wszystkim ze środków własnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, zgodnie z przeznaczeniem 
statutowym i strategicznym rozwojem uczelni oraz planami rozwojowymi Wydziału. Od 
2013 r. budżet jednostki dysponuje państwowymi środkami finansowymi w formie dotacji 
statutowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na prowadzenie badań naukowych  

Znikome zaangażowanie studentów ocenianego kierunku studiów w badaniach 
naukowych, wynikające z niewiedzy, braku zainteresowania lub braku oferty uczestnictwa 
w badaniach naukowych kadry. Uczelnia nie przedstawiła listy publikacji naukowych z 
udziałem studentów. W ocenie studentów na ocenianym kierunku faktycznie nie działa 
żadne studenckie koło naukowe. 
 
 
7.    Wsparcie studentów w procesie uczenia się zapewniane przez Uczelnię 

1) Zasady i procedury rekrutacji studentów są przejrzyste, uwzględniają zasadę 
równych szans i zapewniają właściwą selekcję kandydatów na dany kierunek 
studiów; 

 
Zasady rekrutacji i limity przyjęć obowiązujące na kierunku bezpieczeństwo 

narodowe są opiniowane na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych i 
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Dziennikarstwa, a następnie zatwierdzane przez Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 
Ostatnia zasady rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 oraz zasad i trybu przyjmowania 
na studia DSW cudzoziemców, została wprowadzona uchwałą 18/2013 z dnia 23 kwietnia 
2013 r. O przyjęcie na studia Iº mogą ubiegać się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych 
posiadających świadectwo dojrzałości, upoważniające do podjęcia nauki na studiach 
wyższych. O przyjęcie na studia IIº mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy 
magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Wydział opracował wymagania 
kwalifikacyjne pozwalające na racjonalną rekrutację kandydatów na studia IIº. 

 Również na studia Iº mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy 1/ złożą 
zalegalizowane świadectwo uprawniające do podjęcia studiów wyższych, 2/ złożą 
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków koniecznych do studiowania na terenie 
RP, 3/ posiadają polisę ubezpieczeniową na okres kształcenia w Polsce albo Europejską 
Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Natomiast na studia IIº cudzoziemcy muszą spełniać 
następujące warunki: 1/ legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów Iº albo 
zalegalizowanym dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą 
uprawniającej do podjęcia studiów IIº, 2/ złożą dokumenty potwierdzające spełnienia 
warunków koniecznych do studiowania na terenie RP, 3/ posiadają polisę 
ubezpieczeniową. 
 Informacje dotyczące oferty dydaktyczne, dla potencjalnych studentów są 
dostępne w Dziekanacie, na stronie internetowej Wydziału, prezentowana jest podczas 
Targów Edukacyjnych, czy też tzw. Dni Otwartej Uczelni. 

 Wszystkie czynności z rekrutacją prowadzi Biuro  Rekrutacji i Komunikacji 
Marketingowej. Z powodu niewielkiego zainteresowania kandydatów, w roku 
akademickim 2014/2015 nie otwarto studiów w trybie stacjonarnym. 
 Biorąc pod uwagę „mechanizmy” i procedury funkcjonowania rekrutacji na 
kierunek bezpieczeństwo narodowe, można stwierdzić, iż są komunikatywne, nie 
faworyzują żadnej grupy kandydatów.  

Studenci podczas spotkania z Zespołem oceniającym wyrazili opinię, że zasady 
rekrutacji były dla nich przejrzyste i każdy miał równe szanse w procesie rekrutacji.  

Wielkość przeprowadzanego naboru jest zdaniem studentów odpowiednia 
w stosunku do potencjału dydaktycznego Uczelni. Informacje o procesie rekrutacji są 
dostępne na stronie internetowej. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek 
bezpieczeństwo narodowe jest prowadzone przez Biuro  Rekrutacji i Komunikacji 
Marketingowej. Z powodu niewielkiego zainteresowania kandydatów, w roku 
akademickim 2014/2015 nie otwarto studiów w trybie stacjonarnym. 

 
2) system oceny osiągnięć studentów jest zorientowany na proces uczenia się,  

zawiera standardowe wymagania i zapewnia przejrzystość oraz obiektywizm 
formułowania ocen; 

 
 Potwierdzono, że poziom zajęć na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w 
porównaniu z kierunkami studiów realizowanych na Wydziale, jest dobry, i wymaga od 
studentów, znacznego nakładu pracy. Kwestia punktacji ECTS została również pozytywnie 
oceniona, pod względem doboru czasu niezbędnego do przygotowania się do zajęć, a 
także bezpośredniego kontaktu z wykładowcą. Studenci posiadają wystarczającą wiedzę o 
systemie ECTS. Wszelkie działania podejmowane przez prowadzącego i oceniającego 
efekty kształcenia, zdaniem studentów, są transparentne. Po każdym egzaminie studenci 
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mają możliwość wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej, a prowadzący zajęcia wyjaśniają 
błędy, które popełnili i co muszę zmienić w sposobie uczenia aby zaliczyć egzamin. 
Studenci są informowani o możliwości skorzystania z egzaminu poprawkowego. Dzięki 
temu, można założyć, że system oceny osiągnięć studentów jest ukierunkowany na 
efektywność procesu nauczania, a także gwarantuje przejrzystość i obiektywizm przy 
formułowaniu ocen. Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, studenci są 
zaznajamiani z procedurami walidacji. 
 Każdy prowadzący zajęcia jest uprawniony do samodzielnego określenia zasad 
oceniania studentów oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia, które jednak muszą 
być zgodne z ogólnymi zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów. Studenci są 
informowani na pierwszych zajęciach o zakresie obowiązującego materiału oraz o formie 
i zasadach zaliczenia kursu. W opinii studentów prowadzący zajęcia przestrzegają 
przyjętych przez siebie kryteriów zaliczeń, które odnoszą się do przedstawionego na 
zajęciach materiału. W dalszej kolejności studenci potwierdzili, że egzaminy 
przeprowadzane na ocenianym kierunku pozwalają na weryfikację nie tylko zdobytej 
wiedzy, ale również umiejętności. Zdaniem studentów zawsze są oni oceniani 
obiektywnie, co zasługuje na ocenę pozytywną. Po ukończeniu kursu studenci wypełniają 
ankietę ewaluacyjną w systemie USOS oceniając klarowność przedstawionych wymagań 
oraz kompetencje dydaktyczne i rzetelność wykonywanych obowiązków prowadzącego 
zajęcia.  
 Po każdym egzaminie studenci mają możliwość wglądu do swojej pracy 
egzaminacyjnej, a prowadzący zajęcia tłumaczą im jakie błędy popełnili i co muszę zmienić 
w sposobie uczenia aby zaliczyć egzamin. Studenci są informowani o możliwości 
skorzystania z egzaminu poprawkowego. 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że system oceny osiągnięć studentów na 
ocenianym kierunku studiów jest zorientowany na proces uczenia się. 

 
3) struktura i organizacja programu ocenianego kierunku studiów sprzyja krajowej  

i międzynarodowej mobilności studentów; 
 

Uczelnia od wielu lat bierze udział w programie wymiany oraz praktyk Erasmus. W 
kwestii wymian studenckich w ramach programu Erasmus, Uczelnia ma podpisane 
porozumienia z europejskimi uczelniami prowadzącymi studia na kierunkach związanych z 
bezpieczeństwem, na które studenci wizytowanego kierunku mogą wyjechać. Studenci 
jednak nie są zainteresowani wymianami międzynarodowymi. Przyczyną tego jest fakt 
odbywania studiów w formie niestacjonarnej oraz zobowiązania zarówno zawodowe jak i 
rodzinne, które uniemożliwiają studentom wzięcie udziału w wymianie. Trzeba jednak 
podkreślić, że Uczelnia, poprzez działalność uczelnianego koordynatora ds. wymian 
studenckich aktywnie angażuje się na polu popularyzowania programu wymian. Na 
początku każdego roku akademickiego wszystkie grupy zajęciowe odbywają spotkanie 
informacyjne z koordynatorem. Studenci mogą czerpać informacje na temat możliwości 
wyjazdów zagranicznych również ze strony internetowej Uczelni. W latach 2009-2014 z 
ERASNUSA w ramach wymiany z zagranicznymi ośrodkami akademickimi uczestniczyło 
tylko 8 studentów. Należy podkreślić, że Uczelnia nie prowadzi studenckich wymian z 
uczelniami krajowymi. 
 Uczelnia  nie prowadzi studenckich wymian z uczelniami krajowymi. 
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Podczas spotkania ZO ze studentami okazało się, że studenci nie są jednak 
świadomi do czego w rzeczywistości służą punkty ECTS. Uważają oni, że liczba punktów 
ECTS przyznawana za zaliczenie konkretnego kursu zależy od tzw. „ważności” przedmiotu 
lub prowadzącego zajęcia. Przyczyną tej niewiedzy jest brak polityki informacyjnej Uczelni 
skierowanej do studentów na temat systemu akumulacji i transferu punktów. Negatywnie 
należy odnieść się do faktu, że Uczelnia nie prowadzi wśród studentów badań 
dotyczących ich opinii na temat prawidłowości przypisania punktów ECTS. W ankiecie 
oceny zajęć dydaktycznych brak jest pytania w przedmiocie ilości czasu pracy jaki student 
poświęca w celu zaliczenia konkretnego kursu. 
 

 
4) system pomocy naukowej, dydaktycznej i materialnej sprzyja rozwojowi 

naukowemu, społecznemu i zawodowemu studentów oraz skutecznemu 
osiąganiu założonych efektów kształcenia; 

 
System opieki naukowej i dydaktycznej oparty jest na instytucji Tutora i Promotora 

specjalności oraz systemie obowiązkowych konsultacji pracowniczych. Zadaniem Tutora ( 
zgodnie z zarządzeniem  nr 41/2014 Rektora DSW w sprawie realizacji modelu opieki 
tutorskiej jest min. informowanie o procesie studiowania, procedurach z tym związanych, 
opiniowanie podań o zmianę czesnego. Natomiast promotorzy specjalności realizują 
zadania wynikające z zakresu obowiązków i czynności służbowych opiekunów. To oni mają 
obowiązek udzielać pomocy studentom w zakresie zdobywania materiałów 
poszerzających ich zakres wiedzy, wspieranie zainteresowań naukowych studentów w 
obszarze danej specjalności.  

Wdrożony w DSW wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia opiera się na 
wytycznych „European Association for Quality Assurance in Higher Education” oraz 
„International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. Na podstawie 
min. tych dokumentów podejmuje się działania w obszarze tworzenia zasobów do nauki, 
środków wsparcia dla studentów oraz obsługi administracyjnej studentów i absolwentów. 
Dodatkowo pozwolił studentom z niepełnosprawnością pełnego uczestnictwa w procesie 
kształcenia, poprzez powołanie specjalistycznego biura zapewniającego tłumaczy języka 
migowego, asystentów edukacyjnych, wypożyczanie specjalistycznego sprzętu, szkolenie 
świadomościowe i integracyjne, kursy języka migowego. Objęto wszystkich studentów 
systemem elektronicznego dostępu do informacji na temat procesu kształcenia, wyników 
w nauce oraz pomocy materialnej, a także udoskonalono proces ewaluacji studenckiej 
oraz objęto nią wszystkich studentów dzięki wdrożeniu modułu ankieter w ramach USOS 
(element systemu gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących jakości kształcenia. 
 Z opinii studentów wynika, że prowadzący zajęcia są dla nich dostępni podczas 
odbywania zajęć jak również odpowiadają na wiadomości e-mail. Wszyscy prowadzący 
mają ustalone godziny swoich konsultacji, które odbywają się w budynku Uczelni, również 
w czasie zjazdów. Studenci podkreślili, że prowadzący zajęcia zawsze są obecni na 
wyznaczonym dyżurze. Opisaną praktykę należy ocenić pozytywnie. 
 Studenci obecni na spotkaniu zwrócili uwagę na problem dotyczący lektoratów 
organizowanych na uczelni. W opinii studentów obecnych na spotkaniu z Zespołem 
Oceniającym brak możliwości wyboru poziomu języka stanowi znaczącą przeszkodę dla 
słuchaczy, którzy rozpoczęli studia po kilku, kilkunastu latach przerwy w edukacji. 
W związku z tym, zaleca się Uczelni umożliwić studentom rozpoczęcie nauki języka na 
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poziomie niższym niż wymagany B2, ale z zachowaniem obowiązujących wymogów 
końcowych. 
 Studenci bardzo pozytywnie ocenili pracę sekretariatu ds. studenckich. Nie mają 
oni problemu z załatwieniem swoich spraw. Ze względu na sprawność działania 
sekretariatu, nie tworzą się przed nim kolejki oczekujących. Część spraw studenci mogą 
też załatwić za pośrednictwem systemu USOS. Ponadto studenci potwierdzili, że mają 
dostęp do Dziekana Wydziału również poza wyznaczonymi godzinami przyjęć, co należy 
ocenić pozytywnie. Studenci wyrazili swoją pozytywną ocenę dla pracy Dziekana, który 
pomimo licznych obowiązków znajduje czas na pomoc w indywidualnych problemach 
studentów. 
 Zdaniem ZO systemu opieki naukowej i dydaktycznej nad studentami ocenianego 
kierunku studiów jest zadowalający i może sprzyjać osiąganiu zaprogramowanych 
efektów kształcenia. 

Uczelnia na ocenianym kierunku studiów nie wprowadziła dodatkowych 
mechanizmów motywujący studentów do osiągania lepszych wyników w nauce.  

Podczas spotkania z zespołem wizytującym PKA studenci przyznali, że w 
rzeczywistości, do tej pory, nie zapoznawali się z kierunkowymi efektami kształcenia ani z 
programem kształcenia, uznając te dokumenty za mało istotne. W związku z tym, zaleca 
się Uczelni zwiększenie zaangażowania w upowszechnianie wśród studentów wiedzy na 
temat efektów kształcenia np. poprzez wprowadzenie na stronie internetowej zakładki 
„jakość kształcenia”. 

Studenci podczas spotkania z zespołem wizytującym PKA potwierdzili, że rzadko 
samodzielnie zapoznają się z efektami kształcenia przypisanymi do każdego kursu i 
podkreślili, że tylko sporadycznie zdarza im się zaglądać do sylabusów poszczególnych 
kursów. Wystarczającą ich zdaniem wiedzę na temat kursów czerpią od nauczycieli 
akademickich. Z analizy sylabusów poszczególnych kursów wynika, że zostały one 
opracowane w sposób rzetelny oraz jednocześnie przystępny, co pozwala 
zainteresowanym studentom na swobodne z nich korzystanie, co ocenia się pozytywnie. 
Studenci znajdują w sylabusach kursów przede wszystkim informację na temat efektów 
kształcenia oraz wymaganej literatury przedmiotu. Jednak w ocenie studentów informacja 
na temat efektów kształcenia nie jest dla nich istotna. Pozytywnie należy odnieść się do 
szczegółowego opisu zasad i warunków zaliczenia. Student posiada informację nie tylko 
odnośnie formy egzaminu ale również o zastosowanej punktacji. 

Zdaniem ZO informacje zawarte w programach poszczególnych przedmiotów 
(sylabusach) są wystarczająco kompletne i przydatne studentom w procesie uczenia się.  

Studenci mają możliwość skorzystania z pełnej listy pomocy materialnej min. 
zapomóg, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, stypendiów 
Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce lub sporcie, czy też stypendium 
ministra za wybitne osiągnięcia.  

System pomocy materialnej dla studentów reguluje na ocenianym kierunku 
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów DSW (załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 46/2014). 
Akt ten określa zasady przyznawania każdego rodzaju świadczeń pomocy materialnej 
zagwarantowanej studentom przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. W §6 ust. 6 
Regulaminu uczelnia przewiduje tryb ogłoszenia pozytywnych decyzji Komisji 
Stypendialnej w formie listy bez doręczenia decyzji na piśmie, co jest niezgodne z art. 109 
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§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zaleca się Uczelni usunięcie tego przepisu 
i doręczanie wszystkich decyzji administracyjnych w formie pisemnej. 
 Kryteria przyznawania stypendiów: socjalnych, specjalnych dla osób 
niepełnosprawnych oraz zapomóg są sprecyzowane w Regulaminie i nie stwarzają 
problemów interpretacyjnych. Podkreślić należy, że Uczelnia wprowadziła również jasne 
kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Regulamin zawiera 
wykaz uznawanych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz określa zasady 
tworzenia listy rankingowej przy uwzględnieniu średniej ocen studenta, co ocenia się 
pozytywnie. 

Studenci podkreślili, że świadczenia pomocy materialnej wypłacane są terminowo. 
Informacje na temat pomocy materialnej są publikowane na stronie internetowej Uczelni. 
Pozytywnie pod względem organizacyjnym oceniona została praca pracownika 
zajmującego się przyznawaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej studentom. 

Kryteria przyznawania stypendiów: socjalnych, specjalnych dla osób 
niepełnosprawnych oraz zapomóg są sprecyzowane w Regulaminie i nie stwarzają 
problemów interpretacyjnych. Podkreślić należy, że Uczelnia wprowadziła również jasne 
kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Regulamin zawiera 
wykaz uznawanych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz określa zasady 
tworzenia listy rankingowej przy uwzględnieniu średniej ocen studenta, co ocenia się 
pozytywnie. Oprócz tego, Uczelnia dla studentów, którzy z różnych powodów (życiowych, 
zdrowotnych, zawodowych i rodzinnych) mają trudności w normalnym studiowaniem, 
przygotowała procedurę Indywidualnej Organizacji Semestru [IOS]. Dokumentem 
normującym jest uchwała 7/2010 Rady Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW 
z dnia 15 kwietnia 2010 r. Kolejnym dokumentem wspierającym oczekiwania studentów 
jest uchwała 65/2012 r. Rady Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW z dnia 27 
września 2012 r. w sprawie zasad przyznawania i realizowania Indywidualnego Toku 
Studiów [ITS] na Wydziale. Warunkiem ubiegania się o ITS jest osiągnięcie przez studenta 
średniej ocen minimum 4,5. Program studiów realizowany w tej formule musi zapewnić 
osiągnięcie wymaganych na danym kierunku efektów kształcenia, a także gwarantować 
uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS w roku akademickim.  
 Rektor i Dziekan na wniosek samorządu studenckiego postanowili przekazać swoje 
kompetencje do komisji stypendialnych oraz do odwoławczej komisji stypendialnej.
 Samorząd studencki DSW wyraził na piśmie swoja pozytywną opinię w 
przedmiocie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej, co należy ocenić pozytywnie. Dokumentacja przedstawiona przez 
Uczelnię jak również relacja przedstawicieli samorządu studenckiego potwierdza, że 
podział dotacji na fundusz pomocy materialnej, ustalenie wysokości stawek stypendiów 
oraz ustalenie wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 
rodziny studenta uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego, następuje 
w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego, co zasługuje na 
pozytywną ocenę. Porozumienia poświadczone są zawsze odpowiednim dokumentem 
wydawanym przez samorząd studencki.  
 System pobierania opłat od studentów na wizytowanej Uczelni określa zarządzenie 
Rektora DSW nr 37/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu opłat za studia. 
Uczelnia nie pobiera od studentów dodatkowych zabronionych wyraźnie przez ustawę 
Prawo o szkolnictwie wyższym. Zdaniem studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe 
Uczelnia jasno określiła pobierane opłaty i ich wysokość. Studenci mają gwarancję 
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wysokości czesnego i nie pobiera się od nich żadnych dodatkowych ukrytych opłat 
administracyjnych.  
 Z relacji studentów podczas spotkania z zespołem wizytującym PKA wynika, że są 
oni  zadowoleni z systemu opieki naukowej, dydaktycznej, materialnej i socjalnej. Jako 
mocne strony systemu wskazywali przede wszystkim obiektywne kryteria oceniania, 
sprawność obsługi administracyjnej oraz dostępność prowadzących zajęcia. Jako słabe 
strony wypunktowane zostały wysokość świadczeń stypendialnych oraz nauka języków 
obcych. Studenci potwierdzili, że mają możliwość przedstawiania władzom Uczelni 
swojego stanowiska w sprawach studenckich. Każdy student może zwrócić się ze swoją 
indywidualną sprawą do Dziekana. Wnioski, jeśli są racjonalnie uargumentowane, 
spotykają się z pozytywną reakcją władz, co zasługuje na pozytywną ocenę. Podczas 
spotkania z Zespołem Oceniającym studenci określili sposób rozpatrywania skarg 
i wniosków jako bardzo dobry. Na Uczelni funkcjonuje Konsultacyjna Rada Studentów 
przy Rektorze, w skład której wchodzą przedstawiciele Samorządu Studenckiego, Kół 
Naukowych, starości roczników, zainteresowani studenci oraz gremia dziekanów i 
rektorów. Organ ten zbiera się raz w semestrze w celu konsultacji spraw studenckich z 
władzami. 

 
Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego4 – w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo narodowe Wydziale Nauk Społecznych i 
Dziennikarstwa DSW są opracowane w sposób przejrzysty, zapewniają przyjęcie 
odpowiednio przygotowanych kandydatów.  
2) System oceny osiągnięć studentów jest przejrzysty i zrozumiały, co wpływa na 
przejrzystość i obiektywizm formułowania ocen. Procedury walidacji są określane w 
sylabusach i przekazywane studentom podczas pierwszych zajęć i są przestrzegane. 
3) System wymiany studentów, chociaż pod względem proceduralnym nie ma zastrzeżeń 
co do jego funkcjonowania, to liczba studentów korzystających z tych możliwości jest 
bardzo mała. Bezpośredni wpływ na to mają kwestie rodzinne i pracy (przeważająca liczba 
studentów studiów niestacjonarnych) oraz słaba znajomość języków obcych. 
4) Zarówno Uczelnia jak i Wydział przykładają dużą wagę do rozwijania systemu opieki 
dydaktycznej, naukowej i materialnej dla studentów. Przynoszą one wymierne efekty, co 
potwierdzają studenci. System pomocy materialnej funkcjonuje na ocenianej Uczelni w 
sposób sprawny. Kryteria przyznawania świadczeń pomocy materialnej są sformułowane 
w sposób zrozumiały. Zaleca się Uczelni doręczanie wszystkich decyzji administracyjnych 
w formie pisemnej. Uczelnia nie pobiera dodatkowych opłat administracyjnych, co 
spotkało się z pozytywną oceną studentów. System opieki dydaktycznej nad studentami 
należy ocenić pozytywnie, szczególnie ze względu na dostępność prowadzących zajęcia. 
Pozytywnie należy ocenić funkcjonowanie systemu obsługi administracyjnej studentów. 
 
 
 
8. Jednostka rozwija wewnętrzny system zapewniania jakości zorientowany na 

osiągnięcie wysokiej kultury jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 
 

1) Jednostka wypracowała przejrzystą strukturę zarządzania kierunkiem studiów oraz 
dokonuje systematycznej, kompleksowej oceny efektów kształcenia; wyniki tej oceny 
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stanowią podstawę rewizji programu studiów oraz metod jego realizacji 
zorientowanej na doskonalenie jakości jego końcowych efektów; 

 
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości w Uczelni (zwany dalej WSZJK lub 

Systemem) został wprowadzony Zarządzeniem nr 24/2012 Rektora Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. jakości 
kształcenia. Regulamin wewnętrznego systemu zapewniana jakości kształcenia oraz 
struktura organizacyjna wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia stanowiły 
załącznik do ww. Zarządzenia. WSZJK w obecnym kształcie działa w oparciu o Zarządzenie 
nr 55/2014 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie 
Regulaminu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia DSW. 

Przed rokiem 2012 Uczelnia nie posiadała dokumentu odzwierciedlającego formalny 
opis Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. W Uczelnia działała 
Senacka Komisja Dydaktyki powołana uchwałą nr 24/2005 Senatu z dnia 20 października 
2005 r. Do podstawowych instrumentów zarządzania jakością kształcenia w Uczelni 
należały wówczas prowadzone ewaluacje zajęć dydaktycznych. Opracowywane w ich 
wyniku raporty miały na celu formułowanie zaleceń, w oparciu o które podejmowano 
konkretne działania naprawcze.  

Zarządzanie Jakością Kształcenia jest też elementem wdrożonego Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 
9001:2009). Uczelnia uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością ważny do dnia 25 
października 2016 r. Realizację procesu kształcenia w Uczelni i szczegółowy tryb 
postępowania, opisano w Księdze Jakości zawierającej procedury systemu zarządzania 
jakością. 

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje zakresem swojego 
działania następujące obszary: monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich  
i badanie warunków ich rozwoju; ocenę jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych; 
monitorowanie warunków kształcenia; doskonalenie programów kształcenia; weryfikację 
zakładanych efektów kształcenia; badanie absolwentów Uczelni; ocenę funkcjonowania 
Biura Karier.  

Struktura odpowiedzialności w obszarze zapewnienia i doskonalenia jakości 
kształcenia w Uczelni jest przejrzysta i przebiega w dwóch płaszczyznach, tj. na poziomie 
Uczelni oraz Wydziału. Podstawowa struktura organizacyjno-funkcjonalna Systemu 
Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia została określona w załączniku do 
wspomnianej wyżej Uchwały Senatu nr 55/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Poziom 
ogólnouczelniany stanowi Rada ds. jakości kształcenia, powoływana przez Rektora. Rada 
została powołana Zarządzeniem nr 24/2012 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 
31 maja 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. jakości kształcenia Do jej 
kompetencji należy: kreowanie  polityki zapewnienia jakości kształcenia, konsultacja 
prawna i merytoryczna działań projakościowych, przyjmowanie raportów od 
wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, upublicznianie raportu ogólnouczelnianego z 
zakresu jakości kształcenia. Ponadto do zadań Rady należy: nadzorowanie powoływania 
nowych form kształcenia zgodnie z procedurą ISO, monitorowanie wydziałowych 
mechanizmów doskonalenia programów kształcenia z uwzględnieniem wszystkich form 
weryfikowania efektów kształcenia, ocen, warunków studiowania i rozwoju kadry, 
monitorowanie karier zawodowych absolwentów i formułowanie wniosków odnośnie 
programów kształcenia i przekazywanie wydziałom, monitorowanie i informowanie o 
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zmianach w zewnętrznym i wewnętrznym stanie prawnym, formułowanie zgodnych ze 
strategią rozwoju DSW rekomendacji zmierzających do podniesienia jakości kształcenia, 
zapewnienie ram organizacyjnych na poziomie ogólnouczelnianym umożliwiających 
realizację celów strategicznych DSW, monitorowanie realizacji poszczególnych celów 
strategicznych DSW na poziomach wydziałowych. Rada pracuje poprzez Komisję ds. 
kontroli i ewaluacji procesu kształcenia, Komisję ds. zgodności z zewnętrznym i 
wewnętrznym stanem prawnym, Komisję ds. zgodności ze strategią rozwoju DSW, 
w porozumieniu ze studentami, absolwentami i interesariuszami zewnętrznymi.  

Poziom wydziałowy stanowi powoływana przez Dziekana Komisja wydziałowa ds. 
jakości kształcenia koordynująca prace Rad programowych, zespołów ds. ewaluacji, 
zespołów ds., oceny pracowników oraz innych struktur wydziałowych odpowiedzialnych 
za jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach i poziomach kształcenia. Komisja 
została powołana Zarządzeniem nr 9/2012 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i 
Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Komisja koordynuje i nadzoruje 
prace Rad programowych, zespołów ds. ewaluacji, zespołów ds., oceny pracowników. 
Kompetencje Komisji wydziałowej ds., jakości kształcenia są następujące: kreowanie 
polityki zapewniania jakości kształcenia zgodnej z wytycznymi zewnętrznymi, własnym 
potencjałem i potrzebami, rekomendowanie polityki, formułowanie i wdrożenie 
rekomendacji na rzecz doskonalenia programów kształcenia, raportowanie do Uczelnianej 
Rady ds. jakości kształcenia.  

Ponadto w strukturze Systemu funkcjonują organy Uczelni: Rektor, Senat, Dziekan 
i Rada Wydziału. Rektor Uczelni sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem 
uczelnianego systemu zapewniania jakości w Uczelni. 

Dokonując oceny należy stwierdzić, iż na obecnym etapie rozwoju Wewnętrznego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia została stworzona struktura odpowiedzialności 
oraz uregulowania prawne umożliwiające  jego funkcjonowanie i jego doskonalenie.  

W Uczelni funkcjonuje Konsultacyjna Rada Studentów, zrzeszająca wszystkich 
studentów chcących zaangażować się w sprawy dotyczące funkcjonowania DSW. Została 
powołana przez Rektora w dniu 18 października 2012 r. Zgodnie z jej statutem 
Konsultacyjna Rada Studentów jest ciałem konsultacyjnym i doradczym dla Rektora w 
obszarach: organizacji i przebiegu kształcenia, oferty dydaktycznej, promocji kierunków 
kształcenia, polityki stypendialnej.  

Nadzór merytoryczny nad procesem weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 
pełnią powoływane przez Dziekanów Rady Programowe. Wspierają one Dziekanów w 
realizacji dokonywania corocznej oceny efektów kształcenia, która stanowi podstawę 
doskonalenia jakości kształcenia i jest elementem działania wydziałowych struktur 
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia DSW. Wnioski wygenerowane 
przez Radę Programową, przekładane są Dyrektorowi Instytutu. Służą one, jako jeden z 
komponentów, do działań powołanej na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, 
Komisji Wydziałowej ds. Jakości Kształcenia (Zarządzenie nr 9/2012 Dziekana Wydziału 
Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 20 grudnia 2012 r. w 
sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia).  

Na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” podstawowymi metodami służącymi 
ocenie i zapewnieniu jakości kształcenia są m.in.: ankiety studenckie służące ewaluacji 
kadry dydaktycznej; hospitacje zajęć dydaktycznych; okresowe oceny pracowników 
naukowo-dydaktycznych, m.in. pod kątem prowadzonej przez nich działalności naukowej, 
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dydaktycznej i organizacyjnej.  Zasady i tryb przeprowadzania badań ankietowych oraz 
hospitacji określa Procedura PS-14 Organizowanie i realizacja procesu kształcenia.  
System ankietyzacji jest elementem mobilizującym pracowników do poprawy jakości 
kształcenia. Po zakończeniu procesu ankietyzacji sporządzany jest raport. Po akceptacji 
Dyrektora Instytutu, zostaje przekazany Dziekanowi Wydziału. Student ma prawo wglądu 
w wynik ewaluacji nauczyciela akademickiego z ostatniego okresu oceny w systemie 
USOSweb. Ponadto studenci i absolwenci mają do dyspozycji możliwość pisemnego 
zgłoszenia uwag związanych z zakończonym procesem kształcenia. Mogą je zgłosić 
bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu/Kierownikowi Katedry/Kierownikowi Studiów 
Doktoranckich. 

Hospitacje zajęć wykonywane są i dokumentowane zgodnie z jednolitym dla całej 
Uczelni  wzorem Arkusza hospitacji (arkusz hospitacji zajęć - załącznik do Zarządzenie nr 
4/2011 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej z dnia 30 czerwca 2011 r.). Hospitację zajęć prowadzi Kierownik właściwego 
Zakładu. Hospitacje zajęć Kierowników zakładów prowadzi Dyrektor Instytutu lub 
Kierownik Katedry, którego jest pracownikiem. Na wniosek Kierownika Zakładu hospitacja 
może być przeprowadzona przez Dyrektora Instytutu lub Kierownika Katedry, Prodziekana 
lub Dziekana Wydziału. Z przeprowadzonych hospitacji hospitujący sporządza protokół, 
który składa Dyrektorowi Instytutu/Kierownikowi Katedry. O wyniku hospitacji pracownik 
powiadomiony jest przez hospitującego. Z wykładowcami, którzy uzyskali negatywne 
oceny hospitacji, hospitujący przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, w obecności 
Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry. Z rozmowy sporządza się notatkę służbową. 
Wyniki hospitacji zajęć dostępne są do wiadomości Rektora, Dziekanów /Prorektora ds. 
kształcenia 

Zasady i zakres oceny nauczycieli akademickich definiuje Statut Uczelni oraz 
Zarządzenie nr 49/2013 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dnia 3 października 2013 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu oceny nauczycieli akademickich. Oceny 
okresowej nauczyciela akademickiego dokonują Wydziałowe Komisje ds. oceny 
pracowników powoływane przez Rektora. Ocena okresowa jest dokumentowana zgodnie 
z jednolitym dla całej Uczelni  wzorem Arkusza bieżącej oceny nauczyciela akademickiego 
(załącznik nr 1 do Regulaminu oceny nauczycieli akademickich). Przedstawiona Zespołowi 
wizytującemu PKA dokumentacja tej oceny pozwala na stwierdzenie, że przeprowadzona 
została zgodnie z wymaganiami art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym. 

Informacje uzyskane w procesie ewaluacji służą do: zapewnienia stabilności kadry  
i wyznaczenie obszarów wymagających zwiększenia intensywności działań, zwiększenia 
zaangażowania poszczególnych podmiotów w życie Uczelni, reagowania na bieżąco  
i wprowadzania koniecznych zmian w realizowany program, wyznaczania obszarów,  
w jakich program nie daje spodziewanych rezultatów, określenie przyczyn tego stanu oraz 
wprowadzenie usprawnienia, itp. 

W trakcie wizytacji zapoznano się z dokumentacją będącą przedmiotem obrad 
Senatu oraz Rady Wydziału, badając tematykę posiedzeń poświęconą zagadnieniom 
jakości. Z analizy dokumentacji wynika, iż problematyka jakości jest przedmiotem ich 
obrad. Podczas posiedzeń były przedstawiane zagadnienia związane z uczelnianym 
systemem zapewnienia jakości, wynikami rekrutacji, polityką kadrową, zmianami w 
planach i programach studiów, strategią rozwoju Uczelni. Na tej podstawie należy przyjąć, 
że WSZJK jest w pełni efektywny, gdyż umożliwia zapewnienie jakości kształcenia w 
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zakresie analizy efektów kształcenia i mechanizmów  służących  monitorowaniu oraz 
doskonaleniu  programu kształcenia. System jest w pełni przydatny do badania zgodności 
programu kształcenia na danym kierunku studiów i metod jego realizacji  z założonymi 
efektami kształcenia. Zauważa się jednak ograniczony zakres kompleksowej oceny 
skuteczności w diagnozowaniu słabych stron (przyczyna-skutek) programów kształcenia.   

Przedstawione do wglądu: wyniki analizy ankiet studenckich, protokoły z hospitacji 
zajęć, wyniki ewaluacji nauczycieli akademickich, raport z działalności Biura Karier 
pozwalają stwierdzić, iż w Uczelni dokonywany jest bieżący monitoring: jakości realizacji 
procesu kształcenia i uzyskiwanych efektów kształcenia; kwalifikacji nauczycieli 
akademickich uczestniczących w procesie kształcenia na kierunku; oceny jakości 
prowadzonych zajęć dydaktycznych i wprowadzanych zmian; weryfikacji zakładanych 
efektów kształcenia oraz badania losów absolwentów Uczelni. 

Zdaniem ZO można uznać, że opisane powyżej i ocenione wewnętrzne regulacje 
prawne wyznaczające budowę oraz funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania 
jakości kształcenia, odnoszące się do całej Uczelni oraz jego Wydziału, odpowiadają 
standardom wyznaczonym ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym. Przygotowany przez 
Wydział wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, umożliwia systematyczną, 
ale nie zawsze kompleksową identyfikację, analizę i ocenę słabych stron programów 
kształcenia.  

 
2) w procesie zapewniania jakości i budowy kultury jakości uczestniczą pracownicy, 

studenci, absolwenci oraz inni interesariusze zewnętrzni; 
 

Przygotowany przez Wydział wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia 
tworzy strukturę pozwalającą na budowę kultury jakości na wizytowanym kierunku, w 
oparciu o aktywny udział pracowników, studentów, absolwentów i interesariuszy 
zewnętrznych.  

Interesariusze zewnętrzni reprezentują środowiska zawodowe, przede wszystkim 
związane z praktyczną realizacją treści kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, 
są nimi także absolwenci tego kierunku. Biorą oni udział w procesie określania i 
weryfikacji zakładanych efektów kształcenia oraz efektywnym dostosowaniu oferty 
kształcenia do potrzeb rynkowych, w ramach Rady Programowej.  

Rada Programowa składa się z pracowników wchodzących w skład minimum 
kadrowego danego kierunku i uczelnianych opiekunów praktyk kierunkowych i/ lub 
specjalnościowych oraz przedstawicieli studentów oraz właściwych interesariuszy 
zewnętrznych. Weryfikuje napływające propozycje doskonalenia efektów kształcenia od 
studentów, wykładowców, przedstawicieli pracodawców i absolwentów. Wnioski 
przedkładane są Dyrektorowi Instytutu jako przewodniczącemu Rady Programowej dla 
kierunku bezpieczeństwo narodowe. Wnioski te służą także jako podstawa do działań 
powołanej na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Komisji wydziałowej ds. 
jakości kształcenia (Zarządzenie nr 9/2012 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych 
i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania 
Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia). Komisja ta przedkładanie Radzie ds. jakości 
kształcenia raport wydziału na koniec roku akademickiego dotyczący oceny efektów 
kształcenia, który pozwoli zapewnić doskonalenie programu kształcenia (zgodnie z wyma-
ganiami rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów).  
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Z przedstawionych informacji wynika, że interesariusze zewnętrzni mogą (i biorą) 
wziąć udział w posiedzeniu Komisji wydziałowej ds. jakości kształcenia, posiedzeniu Rady 
Wydziału i Uczelnianej rada ds. jakości kształcenia i wnioskować o aktualizacją 
(korygowanie) programu kształcenia. Ponadto prowadzone są doraźnie indywidualne, 
bądź zbiorowe, konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi przeprowadzane przez 
Dyrektora Instytutu. Władze Wydziału nie były jednak w stanie udokumentować 
takowych konsultacji. Najbliższe takie spotkanie planowane jest w związku z 
koniecznością dostosowania programów studiów do znowelizowanego Prawa o 
szkolnictwie wyższym.  

Studenci (jako interesariusze wewnętrzni) mają możliwość wyrażania swojej opinii 
w ramach procesu ankietyzacji w Uczelnianym Systemie Obsługi Studenta oraz w ramach 
prowadzonych przez Instytut badań ankietowych. Studenci mogą wskazywać na treści 
programowe, które chcieliby wprowadzić do procesu kształcenia i zwrócić uwagę na nowe 
trendy występujące na rynku pracy.  

Przedstawiciele samorządu studenckiego brali aktywnie udziału w tworzeniu 
nowych programów kształcenia, w ramach procesu wdrażania Krajowych Ram 
Kwalifikacji. Potwierdza to zarówno relacja władz Wydziału jak i przedstawicieli 
samorządu studenckiego. Na ocenianym kierunku funkcjonuje ponadto Rada 
Programowa, która składa się z pracowników wchodzących w skład minimum kadrowego 
danego kierunku i uczelnianych opiekunów praktyk specjalnościowych, przedstawicieli 
studentów oraz właściwych interesariuszy zewnętrznych. Rada Programowa weryfikuje 
napływające propozycje doskonalenia efektów kształcenia od studentów, wykładowców, 
przedstawicieli pracodawców i absolwentów. Wnioski te służą także jako podstawa do 
działań powołanej na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Komisji wydziałowej 
ds. jakości kształcenia.  

Wszyscy studenci mają możliwość wyrażania swojej opinie w ramach procesu 
ankietyzacji w systemie USOS oraz w ramach prowadzonych przez Uczelnię badań 
ankietowych. Studenci mogą wskazywać na treści programowe, które chcieliby 
wprowadzić do procesu kształcenia i zwrócić uwagę na nowe trendy występujące na 
rynku pracy, co zasługuje na pozytywną ocenę. 

Praktycznie, poza aktywem studenckim, jest niska świadomość roli WSZJK w 
poprawie programów i treści kształcenia. W trakcie spotkania ze studentami zespół 
oceniający odniósł wrażenie, że upowszechnianie informacji dotyczących WSZJK, 
celowości monitorowania jakości procesu kształcenia i wpływu na uzyskiwane efekty 
kształcenia oraz możliwości wprowadzania zmian, są niewystarczające. Może to wynikać z 
bierności (braku zainteresowania) studentów, gdyż większość informacji jest dostępna na 
stronach internetowych Uczelni, a również w dziekanacie lub bezpośrednio u 
wykładowców.  

Uczelnia zapewnia odpowiednią liczbę przedstawicieli studentów w Radzie 
Wydziału i Senacie Uczelni. Przedstawiciele studentów zasiadają również w Radzie 
Programowej oraz Wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia. Studenci zazwyczaj biorą 
aktywnie udziału w jej posiedzeniach tych ciał. Poza posiedzeniami organów studenci są 
angażowani przez w innego rodzaju współpracę np. w Konsultacyjnej Radzie Studentów, 
co należy ocenić pozytywnie. 
 

Tabela nr 1. Ocena możliwości realizacji zakładanych efektów kształcenia.  
Zakładane Program  Kadra Infrastruktura Działalność Działalność  Organizacja 
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efekty 
kształcenia 

i plan 
studiów 

dydaktyczna/ 
biblioteka 

naukowa międzynarodowa kształcenia 

wiedza +/- + +/- +/- +/- +/- 
umiejętności +/- + +/- +/- +/- +/- 
kompetencje 

społeczne 
+/- + +/- +/- +/- +/- 

 
+      - pozwala na pełne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 
+/-    - budzi zastrzeżenia - pozwala na częściowe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 
 -       - nie pozwala na   osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia 

 
Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego3 – w pełni   
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1) Jednostka wypracowała i wdraża przejrzystą strukturę zarządzania kierunkiem studiów 

oraz dokonuje oceny efektów kształcenia. Brak jest jednak kompleksowego podejścia 
do skutecznej rewizji programu studiów i poprawy jakości kształcenia w sferze 
planistyczno-organizacyjnej i wykonawczej.  

2) W procesie zapewniania jakości i budowy kultury jakości w zadowalającym stopniu 
uczestniczą pracownicy, studenci, absolwenci oraz inni interesariusze zewnętrzni. 
Należy większy nacisk położyć na aktywizację interesariuszy (w tym studentów, 
absolwentów i potencjalnych pracodawców) oraz realny ich wpływ i większe 
zaangażowanie na rzecz poprawy jakości kształcenia i dostosowanie programów 
studiów do prognozowanych potrzeb na rynku pracy.  

 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2.  Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej   

L.p. 

 
Kryterium  

 

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w 
pełni 

znacząco częściowo niedostatecznie 

1 
koncepcja 
rozwoju 
kierunku 

 
 

 
x 

   

2 

cele i efekty 
kształcenia oraz 

system ich 
weryfikacji 

   
     x 

  

3 
program 
studiów 

       x 
  

4 zasoby kadrowe 
   x 

   

5 
infrastruktura 
dydaktyczna 

   x 
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6 
prowadzenie 

badań 
naukowych2 

    
  x 

   

7 

system wsparcia 
studentów w 

procesie uczenia 
się 

  
  x 

   

8 

wewnętrzny 
system 

zapewnienia 
jakości 

   
  x 

   

 
Ocena możliwości uzyskania zakładanych efektów kształcenia i rozwoju ocenianego 
kierunku w wizytowanej jednostce oraz zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a 
także wskazanie obszarów nie budzących zastrzeżeń, w których wewnętrzny system 
zapewnienia jakości kształcenia jest wysoce efektywny oraz obszarów wymagających 
podjęcia określonych działań (uzasadnienie powinno odnosić się do konstatacji 
zawartych w  raporcie, zawierać zalecenia).   
 

Uczelnia posiada potencjał do prowadzenia kształcenia na właściwym poziomie, 
zapewniającym osiąganie wszystkich zaprogramowanych efektów kształcenia na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe, na poziomie studiów I i II stopnia, o profilu praktycznym. 
Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku odpowiada celom określonym w misji i 
strategii Uczelni,  co może sprzyjać efektywnej realizacji celów kształcenia na kierunku 
bezpieczeństwo narodowe. Oceniany kierunek wpisuje się w strategiczne plany 
dydaktyczno-naukowe Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Wydział zatrudnia 
stabilny zespół naukowo – dydaktyczny, który charakteryzuje się dużą aktywnością 
badawczą, potwierdzoną realizowanymi projektami badawczymi, jak również znaczną 
liczbą publikacji. Polityka kadrowa jest przejrzysta i w pełni sprzyja rozwojowi naukowo-
dydaktycznemu kadry oraz poziomowi kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 

Uczelnia zapewnia dobre warunki lokalowe do prowadzenia zajęć audytoryjnych w 
tym niektórych zajęć praktycznych i przewiduje rozbudowę infrastruktury dydaktyczno-
naukowej pod kątem budowy własnych laboratoriów i pracowni (wyposażonych w 
specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie), umożliwiających realizację efektów 
kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych na ocenianym kierunku. 

Zarówno Uczelnia jak i Wydział przykładają dużą wagę do rozwijania systemu 
opieki dydaktycznej, naukowej i materialnej dla studentów. System pomocy materialnej 
funkcjonuje na ocenianej Uczelni w sposób sprawny, a system opieki naukowej i 
dydaktycznej nad studentami ocenianego kierunku studiów jest zadowalający i może 
sprzyjać osiąganiu zaprogramowanych efektów kształcenia. 

Przygotowany przez Wydział wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia 
tworzy strukturę pozwalającą na budowę kultury jakości na wizytowanym kierunku, w 
oparciu o aktywny udział pracowników, studentów, absolwentów i interesariuszy 
zewnętrznych oraz umożliwia systematyczną, ale nie zawsze kompleksową identyfikację 

                                                           
2 Ocena obligatoryjna jedynie dla studiów II stopnia i jednolitych magisterskich.  
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problemów, np. słabych stron programów kształcenia. WSZJK umożliwia skuteczne 
podnoszenie jakości dydaktyki, poprzez analizę opinii studentów nt. prowadzonych zajęć, 
ocenę wykładowców i bazy dydaktycznej oraz współpracę z interesariuszami 
zewnętrznymi w celu doskonalenia oferty edukacyjnej. 

Zdaniem ZO niezbędne jest natomiast podjęcie działań w sformułowanych niżej 
obszarach, w zakresie problematyki objętej kryteriami oceny: 
Ad. 2. Właściwie przyporządkować kierunek studiów do obszaru kształcenia oraz 

odpowiednich dziedzin nauki i dyscyplin naukowych określonych w rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 
obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych 
(Dz. U. Nr 179, poz.1065), do których odnoszą się sformułowane programie 
kształcenia efekty kształcenia. Zapewnić informowanie podmiotów przyjmujących 
studentów na praktyki o zaprogramowanych dla praktyk efektach kształcenia oraz 
ich weryfikację w stosownych dokumentach. Skorelować kryteria oceny pracy 
dyplomowej zawarte we wzorcu opinii promotora i recenzenta z wymogami pracy 
dyplomowej zawartymi w „Zasadach pisania pracy kwalifikacyjnej”. 

Ad. 3. Zapewnić w programie studiów stacjonarnych I i II stopnia udział zajęć 
wymagających bezpośredniego kontaktu nauczyciela akademickiego ze 
studentami zgodnie z wymogami definicyjnymi studiów stacjonarnych zawartymi 
w przepisie art. 2.1.pkt. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U.05.164.1365). Dostosować wymiar praktyk studenckich do obecnie 
obowiązujących przepisów. 

Ad. 4. Dostosować strukturę minimum kadrowego do właściwego poprawnie określonego 
przyporządkowania kierunku studiów do obszarów, dziedzin i dyscyplin. 

Ad. 5. Podjąć intensywne działania na rzecz rozbudowy infrastruktury dydaktycznej w 
części dotyczącej laboratoriów i pracowni specjalistycznych zapewniających 
uzyskanie efektów kształcenia (umiejętności i kompetencje). 

Ad. 6. Podjąć działania na rzecz zwiększenia zaangażowania studentów w pracach  
badawczych. 

Ad. 8. Doprowadzić, w ramach WSZJK, do kompleksowego traktowania obszarów 
wpływających na jakość kształcenia. 

 
Raport opracowany na podstawie notatek członków Zespołu Oceniającego 

Przewodniczący ZO 

dr Mirosław Marciniak 

 
 
W odpowiedzi na raport powizytacyjny, Władze Uczelni przedstawiły stosowną 
dokumentację pozwalającą podnieść kryterium 2 i 3 do ,,w pełni”. 
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