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1. Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

 

1.1. Skład zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Bąk, ekspert PKA  

 

członkowie: 

1. prof. dr hab. Kazimierz  Wolny-Zmorzyński, ekspert PKA 

2. dr Michał Gołoś, ekspert PKA 

3. prof. dr hab. Kamil Kardis, ekspert PKA ds. międzynarodowych 

4. Artur Gawryszewski, ekspert PKA ds. postępowania oceniającego 

5. Paweł Napieralski, ekspert PKA ds. pracodawców 

6. Damian Michalik, ekspert PKA ds. studenckich 

 

1.2. Informacja o procesie oceny 

Ocena jakości kształcenia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja” społeczna 

prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i 

Zarządzania w Rzeszowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, 

odbyła się z inicjatywy PKA. Obecna wizytacja została przygotowana i przeprowadzona 

zgodnie z obowiązującą procedurą oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Wizytację poprzedzono zapoznaniem się zespołu oceniającego z raportem samooceny 

przedłożonym przez Uczelnię. Natomiast raport zespołu oceniającego został opracowany na 

podstawie hospitacji zajęć dydaktycznych, analizy prac etapowych oraz losowo wybranych 

prac dyplomowych wraz z ich recenzjami, wizytacji bazy naukowo-dydaktycznej, a także 

spotkań i rozmów przeprowadzonych z Władzami Uczelni i Wydziału, pracownikami, 

przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, a także absolwentami oraz studentami 

ocenianego kierunku. Polska Komisja Akredytacyjna po raz drugi oceniała kierunek 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

Podstawa prawna oceny została określona w Załączniku nr 1, a szczegółowy harmonogram 

przeprowadzonej wizytacji, uwzględniający podział zadań pomiędzy członków zespołu 

oceniającego, w Załączniku nr 2. 
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2. Podstawowe informacje o programie kształcenia na ocenianym kierunku 

(jeśli kierunek jest prowadzony na różnych poziomach kształcenia, informacje należy przedstawić dla 

każdego poziomu kształcenia) 

 

Nazwa kierunku studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Poziom kształcenia 
(studia I stopnia/studia II stopnia/jednolite studia 

magisterskie) 

Studia I stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne) stacjonarne/niestacjonarne 

Nazwa obszaru kształcenia, do którego został 

przyporządkowany kierunek 
(w przypadku, gdy kierunek został przyporządkowany do 

więcej niż jednego obszaru kształcenia należy podać 

procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z 

tych obszarów w liczbie punktów ECTS przewidzianej w 

planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia) 

Obszar nauk społecznych 

Dziedziny nauki/sztuki oraz dyscypliny 

naukowe/artystyczne, do których odnoszą się 

efekty kształcenia na ocenianym kierunku  
(zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 sierpnia 

2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki 

oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 

179 poz. 1065) 

Dziedzina nauk społecznych/nauki o 

mediach, nauki o poznaniu i komunikacji 

społecznej, nauki o polityce, psychologia, 

socjologia 

 

Dziedzina nauk ekonomicznych/ekonomia, 

nauki o zarządzaniu 

 

Dziedzina nauk prawnych/prawo 

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS 

przewidziana w planie studiów do uzyskania 

kwalifikacji odpowiadającej poziomowi 

kształcenia 

6 semestrów – 181 punktów ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych / liczba godzin 

praktyk 

480 godzin – 20 punktów ECTS 

Specjalności realizowane w ramach kierunku 

studiów 

1. Dziennikarstwo on-line 

2. Komunikacja wizerunkowa i public 

relations 

3. Fotografia prasowa i reklamowa 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwentów Licencjat 

Liczba nauczycieli akademickich zaliczanych do 

minimum kadrowego  

6 nauczycieli akademickich 

 
Studia stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Liczba studentów kierunku 34 - 

Liczba godzin zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

i studentów na studiach stacjonarnych 

55 ECTS – 1650 

godzin 
- 
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3. Ogólna ocena spełnienia kryteriów oceny programowej 

Kryterium 

Ocena stopnia spełnienia 

kryterium
1
 

Wyróżniająca / W pełni / 

Zadowalająca/ Częściowa / 

Negatywna 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność 

z misją oraz strategią uczelni 
W pełni  

Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 
W pełni  

Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia 
W pełni 

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia W pełni 

Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w procesie kształcenia 
W pełni 

Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia W pełni 

Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w 

procesie kształcenia 
W pełni 

Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie 

w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia 
W pełni 

 
Jeżeli argumenty przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji lub wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy będą uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych ocen, raport 

powinien zostać uzupełniony. Należy, w odniesieniu do każdego z kryteriów, w obrębie 

którego ocena została zmieniona, wskazać dokumenty, przedstawić dodatkowe argumenty i 

informacje oraz syntetyczne wyjaśnienia przyczyn, które spowodowały zmianę, a ostateczną 

ocenę umieścić w tabeli 1. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Tabela 1 

Kryterium Ocena spełnienia kryterium1 

Wyróżniająca / W pełni / 

Zadowalająca/ Częściowa  

Uwaga: należy wymienić tylko te kryteria, w odniesieniu do 

których nastąpiła zmiana oceny 
 

  

                                                           
1
 W przypadku gdy oceny dla poszczególnych poziomów kształcenia różnią się, należy wpisać ocenę dla każdego 

poziomu odrębnie. 
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4. Szczegółowy opis spełnienia kryteriów oceny programowej 

Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni 

1.1.Koncepcja kształcenia 

1.2.Prace rozwojowe w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla 

kierunku studiów 

1.3.Efekty kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 1 

1.1. 

Koncepcja kształcenia na kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna"  wpisuje się 

w Misję i Strategię Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz 

Wydziału Administracji i Nauk Społecznych , gdyż realizuje podstawowy cel uczelni ujęty w 

misji, jakim jest kształcenie absolwentów dobrze przygotowanych do wymagań rynku pracy. 

Kształcenie na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna ” ma charakter aplikacyjny, 

budujący wiedzę w kontekście współczesnej teorii i praktyki, co odpowiada zarówno 

wymogom współczesnego rynku pracy, jak i uwzględnia rozwój kierunku studiów. Koncepcja 

kierunku zakłada oferowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej o społeczeństwie, jego 

strukturze i rozwoju, różnych form komunikacji, jej przekazu i jej roli  w życiu społecznym 

oraz kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w ocenie i analizie problemów 

społecznych. Z określonych celów strategicznych, w zakresie edukacji, jak i polityki jakości 

takich jak: współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie jakości 

kształcenia, rozwój badań naukowych - koncepcja kształcenia na kierunku „dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna” w szczególności uwzględnia: systematyczną współpracę w zakresie 

budowania programu kształcenia z przedstawicielami otoczenia społecznego związanego z 

potrzebami kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, integrację badań naukowych z 

procesem kształcenia i wspieranie dydaktyki przez wewnętrzny system zapewnienia jakości 

kształcenia. 

Kierunek studiów "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" studia I stopnia o profilu 

praktycznym został uchwałą Senatu Uczelni nr 7/LXXXII/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku 

przyporządkowany do obszaru nauk społecznych. Senat wskazał też następujące dziedziny a w 

ich ramach dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

- dziedzina nauk społecznych, dyscypliny nauki o mediach (wiodąca), nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej, nauki o polityce, socjologia oraz psychologia; 

- dziedzina nauk ekonomicznych, dyscypliny ekonomia oraz nauki o zarządzaniu; 

- dziedzina nauk prawnych, dyscyplina prawo. 

Głównym celem kształcenia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” I 

stopnia o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwentów do efektywnego 

funkcjonowania w dynamicznych warunkach rynkowych oraz szybko ewoluującej 

rzeczywistości medialnej. W praktyce oznacza to przygotowanie absolwentów do pracy – w 

charakterze specjalistów oraz pracowników średniego szczebla - nie tylko w mediach 

lokalnych i regionalnych, ale też innych podmiotach związanych z szeroko pojętą komunikacją 

społeczną (w szczególności public relations, media relations, komunikacją wizerunkową, 

reklamą, promocją oraz szeroko pojętą komunikacją w Internecie). Kształcenie na kierunku 

obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społecznie użyteczne z punktu widzenia szeroko 

pojętej działalności multimedialnej. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów mają 

na celu wykształcenie kompetencji językowych i narzędziowych, umożliwiających 

realizowanie interdyscyplinarnych zadań, na które składają się zarówno elementy analizy 
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danych fragmentów rzeczywistości, jak również wyciąganie wniosków i tworzenie rozwiązań, 

które mogą być adaptowane do codziennych aktywności zawodowych.  

 W trakcie studiów następuje wyposażenie absolwenta w wiedzę oraz orientację w zakresie 

dziedzin określonych w nazwie kierunku. Zgodnie z koncepcją kształcenia, uczelnia stwarza 

studentowi odpowiednie warunki do nabycia umiejętności i kompetencji społecznych 

stwarzających możliwość znalezienia zatrudnienia w szeroko pojmowanych mediach (prasa, 

radio, telewizja, media internetowe) oraz w sferze komunikacji społecznej (instytucje 

samorządowe, państwowe oraz przedsiębiorstwa komercyjne).  

Kształcenie studentów na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” odbywa się 

we współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Współpraca jest obszernie udokumentowana. 

Opinie interesariuszy zewnętrznych dotyczące przebiegu procesu kształcenia przekazywane są 

w trakcie spotkań z władzami kierunku oraz w drodze korespondencji mailowej. Kontakty 

odbywają się nieregularnie (raz – dwa razy w semestrze), spotkania mają charakter 

indywidualny.  

 

1.2. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni związani z kierunkiem „dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna” prowadzą badania związane z kierunkami ich zainteresowań naukowych i 

dydaktycznych, co przekłada się na koncepcję kształcenia, program studiów oraz jego 

realizację.  

W ostatnim czasie prowadzono badania szereg badań min. w ramach projektu Diagnoza 

medialna jako element rozpoznania form korzystania z informacji i wiedzy współczesnego 

pokolenia studentów 2.0; Również realizowano dwa projekty badawcze: Diagnoza medialna - 

jak Polacy konsumują media? oraz Konsumpcja mediów w Polsce - badania mediów i ich 

użytkowników - projekt indywidualny. W ostatnim czasie rozpoczęto realizację dwuletniego 

projektu z udziałem studentów Społeczne aspekty internetowego wigilantyzmu (2017-2018). 

Projekt w zakresie nauk o mediach Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych 

państw Bliskiego Wschodu. 

Większość badań o charakterze umożliwiającym implementację wniosków do celów 

podnoszenia jakości kształcenia ma w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej (dalej KMDiKS) charakter zespołowy oraz interdyscyplinarny, choć badania 

prowadzone na Wydziale związane są z przede wszystkim z dyscypliną nauki o mediach i 

skupiają się wokół 6 grup tematycznych:  

1) Społeczne oddziaływanie i konsumpcja mediów, 

2) Internet i nowe media, 

3) Komunikacja wizualna, 

4) Wielokulturowość w mediach oraz badania nad mediami w innych krajach, 

5) Komunikowanie marketingowe, 

6) Inne.  

 

W zakresie prac o potencjale rozwojowym, wykorzystywanych w doskonaleniu koncepcji 

kształcenia m.in. na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna , cyklicznie od 1999 r. 

na Uczelni prowadzone są prace badawcze w ramach projektu Motywacje do studiowania oraz 

stosunek do wiedzy akademickiej studentów kierunków technicznych i humanistyczno-

społecznych.   

Pracownicy KMDiKS współpracują w wymiarze krajowym z Laboratorium Badań 

Medioznawczych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 

Warszawskiego (wspólny projekt badawczy o przełożeniu na doskonalenie programu studiów), 

którego pracownicy zajmują się kształceniem na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna” . Współpraca ma charakter naukowy - pracownicy ocenianego kierunku studiów 
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uczestniczą w jej ramach w corocznej konferencji Metodologicznej Medioznawców, 

organizowanej przez LMB. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczenia dydaktycznego, także w 

zakresie angażowania studentów w badania naukowe przez LBM, pracownicy KMDiKS 

WSIiZ mogą wdrażać niektóre rozwiązania w proces dydaktyczny w WSIiZ (należą do nich 

m.in. współpraca ze studentami w zakresie technicznych i koncepcyjnych aspektów 

prowadzenia badań, zachęcanie do wspólnych publikacji naukowych w ramach koła 

naukowego; trwa opracowanie możliwości szerszego włączenia do procesu dydaktycznego 

posiadanego przez uczelnię eyetrackera, który w dydaktyce jest wykorzystywany właśnie przez 

pracowników LBM UW). Dzięki tej współpracy udało się także zrealizować z udziałem 

studentów DiKS UW oraz studentów WSIiZ eksperyment społeczny #BezSieci, którego 

wnioski służą m.in. diagnozie poziomu mediatyzacji życia młodych dorosłych oraz tego, jak 

przekłada się on m.in. na metody dydaktyczne, wykorzystywane na zajęciach. 

Na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” realizowana jest także współpraca 

międzynarodowa z wieloma podmiotami edukacyjnymi - głównie na płaszczyźnie 

dydaktycznej (wyjazdy pracowników i studentów na inne uczelnie) oraz naukowej (współpraca 

pracowników naukowych w obszarze realizowania badań i publikowania, udział w 

konferencjach, w tym studenckich). 

Pracownicy WSIiZ związani z kierunkiem „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”  

korzystają z porozumień Uczelni z partnerami zagranicznymi i podejmują mobilność 

międzynarodową w celach szkoleniowych i/lub dydaktycznych w ramach programu Erasmus+.  

Pracownicy KMDiKS, w tym osoby wchodzące w skład minimum kadrowego oraz 

prowadzące zajęcia na kierunku, w latach 2013-2017 brali udział w stażach zagranicznych, 

konferencjach naukowych i innych formach wyjazdów. Na staże naukowe pracownicy 

wyjeżdżali do uczelni w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Finlandii, Czechach, Holandii i Stanach 

Zjednoczonych, zaś na konferencje zagraniczne do Japonii, Irlandii, Holandii, Wielkiej 

Brytanii, Turcji, Słowacji, Białorusi, Grecji, Portugalii, Francji, Kanady, Norwegii, Chorwacji i 

Węgier.  Na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” współpraca z 

podmiotami gospodarczymi ma zasięg regionalny i ogólnopolski, i wpisuje się w cel 

strategiczny Uczelni, jakim jest rozwój współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. 

Współpraca ta jest realizowana poprzez: 

- partnerstwa strategiczne z IAB Polska, Polską Agencją Prasową oraz przygotowywane 

partnerstwa strategiczne z firmami Brand24, Cux.io, Splentum,  

- współpracę z innymi interesariuszami zewnętrznymi w zakresie opiniowania/projektowania 

zmian programu kształcenia,  

- zaangażowanie praktyków do prowadzenia zajęć, 

- organizację wspólnych inicjatyw i wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub 

związanym z rozwojem zawodowym studentów. 

1.3. 

Przyjęte efekty kształcenia dla kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna", profil 

praktyczny, studia I stopnia obejmują 25 efektów w zakresie wiedzy, 23 efekty w zakresie 

umiejętności oraz 11 efektów w zakresie kompetencji społecznych uwzględniających wszystkie 

efekty określone w KRK dla obszaru nauk społecznych dla studiów I stopnia o profilu 

praktycznym. 

Efekty kształcenia, zgodnie z koncepcją kształcenia, obejmują zawansowaną wiedzę w zakresie 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Efekty kierunkowe są spójne z efektami 

obszarowymi określonymi w PRK dla obszaru nauk społecznych dla profilu praktycznym. 

Efekty kierunkowe są zgodne z założeniami koncepcji kształcenia i uszczegóławiają efekty 

obszarowe, odnosząc się do dyscypliny nauki o mediach. Należy szczególnie dobrze ocenić 

opracowanie efektów specjalnościowych, które są pomocne studentom przy wyborze 

specjalności. Dla każdego przedmiotu opracowano efekty przedmiotowe, które stanowią z kolei 
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uszczegółowienie efektów kierunkowych i specjalnościowych. Spójność i wzajemne 

przyporządkowania, efektów przedmiotowych i kierunkowych oraz obszarowych ilustruje 

macierz efektów kształcenia, a także sylabusy przedmiotów. Efekty kierunkowe zawierają 

efekty uwzględniające nabywanie umiejętności języka obcego na poziomie B2. 

Przyjęte dla kierunku efekty kształcenia zostały sformułowane z zastosowaniem 

terminologii typowej dla dziedzin i dyscyplin nauki, do których się odnoszą jak również zasad 

PRK i w sposób zrozumiały, dzięki czemu są sprawdzalne i weryfikowalne przy zastosowaniu 

narzędzi i procedur przewidzianych w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. Uczelnia przedstawiła w raporcie samooceny oraz w materiałach podczas 

wizytacji wyniki badań ankietowych studentów dotyczące znajomości efektów kształcenia. 

Wyniki badań pokazują, że studenci wiedzą, czym są kierunkowe i przedmiotowe efekty 

kształcenia, w jakich kategoriach się je określa oraz znają efekty przedmiotowe określone dla 

poszczególnych przedmiotów.  

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Koncepcja kształcenia uwzględnia cele strategiczne Uczelni i Wydziału jak i misję 

Uczelni. Koncepcja kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” opiera się na 

standardach wypracowanych przez środowisko akademickie kraju (liczne kontakty naukowe 

potwierdzone współpracą i publikacjami ze środowiskiem, m.in. warszawskim, wrocławskim, 

krakowskim, katowickim) uwzględnia współpracę z otoczeniem społecznym w celu budowania 

programu kształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy. Katedra Mediów 

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej prowadzi badania naukowe w dyscyplinie „nauki o 

mediach”, do której odnoszą się efekty kierunkowe. Efekty kierunkowe są zgodne z 

założeniami koncepcji kształcenia i uszczegóławiają efekty obszarowe, odnosząc się do 

wskazanej dyscypliny nauki tj. nauki o mediach. Dla każdego przedmiotu opracowano efekty 

przedmiotowe. Spójność i relacje między efektami przedmiotowymi i kierunkowymi oraz 

obszarowymi ilustruje macierz efektów kształcenia, a także sylabusy przedmiotów.  

Program dydaktyczny jest elastyczny na tyle, że można go dostosować z łatwością do 

zmieniających się warunków rynkowych, w których muszą funkcjonować absolwenci kierunku 

„dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Współpraca z pracodawcami w kontekście 

aktualizacji programu kształcenia oraz planu studiów, a tym samym ich wpływu na proces 

kształcenia studentów na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” istnieje. 

Kontakty uczelni z interesariuszami w kwestii ustaleń dotyczących programów pozwalających 

osiągnąć zakładane efekty kształcenia są sformalizowane. Uczelnia udostępniła Komisji kopie 

porozumień z interesariuszami zewnętrznymi dotyczącymi współpracy. Uczelnia posiada 

porozumienia o współpracy m.in. z Polską Agencją Prasową, IAB Polska (marketing 

internetowy), Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, Związkiem Pracodawców Branży 

Internetowej, Cloud Development (branża internetowa). W porozumieniach istnieją m.in. 

zapisy zobowiązujące interesariuszy do udziału ich przedstawiciela w weryfikacji i 

merytorycznym zaopiniowaniu programu nauczania na kierunku „dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna” przynajmniej raz w roku. Ponadto uczelnia przedstawiła oświadczenia 

przedstawicieli interesariuszy i inne dokumenty świadczące o ich uczestnictwie w 

konsultacjach dotyczących programów nauczania, planów studiów oraz efektów kształcenia na 

kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na WSIiA w Rzeszowie (np. oświadczenie 

prezesa zarządu Polskiego Radia Rzeszów z dnia 14 lutego 2013 r. lub mailowa opinie  

dziennikarza „Super Nowości” z dnia 28 stycznia 2016 roku). 

Kadra dydaktyczna, której dużą część stanowią wykładowcy z doświadczeniem zdobytym poza 

uczelnią, gwarantuje studentom osiągnięcie kierunkowych efektów kształcenia pod kątem 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.    
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Dobre praktyki 

Imponująca jest systematyczna współpraca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie z regionalnymi i lokalnymi redakcjami m.in: „Nowiny. Gazetą Codzienną”, 

„TVP Rzeszów”, Polskim Radiem Rzeszów oraz wieloma firmami medialny w tym firmami 

prowadzącymi działalność Public Relations. Współpraca ta prowadzi do utrwalenia 

umiejętności zdobytych podczas zajęć teoretycznych, jest znakomitą odpowiedzią na 

oczekiwania współczesnego rynku pracy.  

Zalecenia 

Brak 

 

Kryterium 2. Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia 

 

2.1. Program i plan studiów - dobór treści i metod kształcenia 

2.2. Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia 

2.3. Rekrutacja kandydatów, zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, uznawanie efektów 

kształcenia oraz potwierdzanie efektów uczenia się 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 2 

2.1. 

Program studiów I stopnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” 

został zatwierdzony przez Radę Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Na kierunku 

prowadzone są studia stacjonarne. Program studiów stacjonarnych obejmuje ogółem 2143 

godziny zajęć, którym przypisano 181 pkt. ECTS, przy czym liczba godzin kontaktowych 

(oznaczonych w planie studiów jako UB – „zajęcia wymagające bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich i studentów”) na studiach stacjonarnych wynosi 1093 godziny (co 

stanowi 51% ogółu godzin zajęć). Warto podkreślić, że w programie studiów wszystkie 

przedmioty (poza ogólnouczelnianymi takimi jak Filozofia, Komunikacja międzykulturowa, 

Logika z retoryką, Proseminarium, Szkolenie BHP, Ochrona własności intelektualnej, 

przedmioty społeczne do wyboru) mają jedną lub dwie z form zajęć (wykład, konwersatorium, 

ćwiczenia lub laboratorium), która odbywa się z bezpośrednim udziałem nauczyciela i 

studentów. W przypadku wszystkich przedmiotów podstawowych, kierunkowych (poza 

Prawem prasowym, Prawem autorskim, Dykcją i zasadami poprawnej wymowy), 

specjalistycznych i przedmiotów kierunkowych do wyboru,  formy z bezpośrednim udziałem 

studentów i nauczyciela, uzupełniane są przez formy takie jak projekt lub e-learning, nad 

którymi studenci pracują samodzielnie lub w grupach. Zajęcia te przebiegają pod kierunkiem 

nauczyciela akademickiego, który konsultuje prace studentów synchronicznie i 

asynchronicznie (za pomocą platformy BlackBoard), jak również za pomocą konsultacji 

tradycyjnych (face to face).  

Tym samym program spełnia definicję studiów stacjonarnych przyjętą przez Senat 

Uczelni (§ 3 Uchwały Senatu nr 5/XC/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie 

wytycznych dla Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w 

Rzeszowie dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów dla 

poszczególnych kierunków studiów). 



12 
 

Sekwencja przedmiotów nie budzi zastrzeżeń. Struktura programu wyodrębnia 

przedmioty ogólnouczelniane (484 godziny, którym przypisano 41 pkt. ECTS), podstawowe i 

kierunkowe (1459 godzin, co stanowi 120 pkt. ECTS), w tym: przedmioty kierunkowe do 

wyboru (144 godziny, tj. 16 pkt. ECTS), seminarium dyplomowe (30 godzin, tj. 10 pkt. ECTS) 

oraz praktyka zawodowa (480 godzin, tj. 20 pkt. ECTS). Ponadto program wyodrębnia 

przedmioty specjalnościowe (200 godzin tj. 20 pkt. ECTS). 

Moduł przedmiotów podstawowych i kierunkowych obejmuje 27 przedmiotów 

obowiązkowych, o podstawowym znaczeniu dla studiowanego kierunku, oferowanych od I do 

VI semestru, takie jak np.: Nauka o komunikowaniu, Współczesne media w Polsce, 

Współczesne media na świecie, Stylistyka i kultura języka, Retoryka dziennikarska, Gatunki 

dziennikarskie, Warsztat prasowy, Dziennikarstwo on-line, Warsztat radiowy, Warsztat 

telewizyjny, Warsztat public relations. W ramach przedmiotów kierunkowych do wyboru 

oferowanych w III oraz V semestrze, studenci wybierają 4 przedmioty odpowiadające ich 

zainteresowaniom, będące podbudową pod specjalność realizowaną w semestrach IV i VI. 

Przedmioty kierunkowe do wyboru stanowią 144 godziny, tj. 16 pkt. ECTS. 

Łącznie w całym programie studiów I stopnia przedmioty do wyboru stanowią 40% 

ogólnej liczby punktów ECTS, czyli 72 pkt. ECTS. W grupie tej program obejmuje: 

przedmioty społeczne do wyboru (30 godzin, 2 pkt. ECTS), język obcy (300 godzin, 24. pkt 

ECTS), przedmioty kierunkowe do wyboru (144 godziny, 16 pkt. ECTS), seminarium 

dyplomowe (30 godzin, 10 pkt. ECTS), przedmioty specjalnościowe (200 godzin, 20 pkt. 

ECTS). 

Kolejny moduł - przedmioty specjalnościowe - oferuje trzy specjalności do wyboru tj. 

Dziennikarstwo on-line, Komunikacja wizerunkowa i public relations, Fotografia prasowa i 

reklamowa. W ich ramach studenci realizują od 5 do 6 przedmiotów (łącznie ogółem 200 

godzin zajęć) ściśle związanych z wybraną specjalnością i pogłębiających wiedzę oraz 

rozwijających umiejętności z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.  

Program kształcenia jest dostosowany do potrzeb oraz nakierowany na praktyczny 

rozwój studentów. Zarówno plan studiów jak i harmonogram umożliwiają intratne oraz 

zrównoważone zdobywanie efektów kształcenia. Istotą takiego stanu rzeczy jest pogrupowanie 

przedmiotów na odpowiednie okresy w semestrze znacząco ułatwia stworzenie 

systematycznego planu zajęć z odpowiednim podziałem na pracę własną i samodzielną 

studentów kierunku. Nie zdarzają się dzięki temu również okresy nasilających zaliczeń pod 

koniec semestru. Analogicznie harmonogram studiów jest przystosowany do nabycia 

odpowiednich informacji na samym początku procesu kształcenia, aby później móc 

wykorzystać wiedzę na praktycznych zajęciach. Podczas spotkania z ZO PKA studenci 

pierwszego stopnia pochwalili równomierny rozkład teoretycznych i praktycznych form 

kształcenia oraz podział na pracę własną i bezpośrednią z nauczycielami akademickimi. 

Jedynym mankamentem z punktu widzenia studentów zgłoszonym podczas wizytacji jest mała 

liczba projektów z grafiki komputerowej. Zwiększenie zakresu pracy z przedmiotów 

odpowiadających za nabywanie umiejętności graficznych wpłynęłaby korzystniej na 

odnalezieniu się na rynku pracy i rozwoju zainteresowań studentów. Uwzględniony podział na 

grupy dziekańskie wspiera aktywne uczestnictwo studentów na zajęciach i zachowuje 

adekwatne standardy higieny nauczania. W regulaminie studiów są uwzględnione niezbędne 

regulacje umożliwiające dostosowanie prowadzonych zajęć do osób niepełnosprawnych. W 

zależności od niepełnosprawności metody kształcenia mogą być odpowiednio zaplanowane 

oraz indywidualnie dopasowane, aby umożliwić uzyskanie wszystkich zaplanowanych efektów 

kształcenia.  



13 
 

W zakresie przygotowania praktycznego do funkcjonowania na rynku pracy studenci 

kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” przygotowywani są w trakcie praktyk (480 

godzin – 2 razy po 240), w trakcie zajęć prowadzonych w laboratoriach przez praktyków, a 

także w trakcie zajęć praktycznych, które odbywają w mediach uczelnianych (radio i telewizja 

internetowa Grupy Medialnej Intro Media). Zajęcia odbywają się również w siedzibach 

interesariuszy zewnętrznych. Laboratoria oraz studia wyposażone są w profesjonalne 

urządzenia i oprogramowanie, które pozwalają praktycznie przygotować studentów do zawodu, 

a ponadto stwarzają uczelni możliwość realizowania zamówień zewnętrznych (np. ebooki, 

relacje internetowe z różnych wydarzeń). Warunki te dają studentom możliwość sprawdzenia 

swoich kompetencje i umiejętności, ale też naturalnych predyspozycji do pracy w zawodzie, w 

warunkach zbliżonych do naturalnych. Studenci, na ściśle określonych zasadach, mają 

możliwość bezpłatnego korzystania z urządzeń będących własnością uczelni w celu realizacji 

własnych projektów. Mogą korzystać również z uczelnianych pomieszczeń. WSIiZ umożliwia 

więc, poza programem nauczania, nabywania przez studentów praktyki we własnym zakresie.  

Studenci nie mają problemów ze znalezieniem interesującego ze swojego punktu 

widzenia miejsca praktyk. Na początku stycznia 2018 roku uczelnia podpisała 5 porozumień z 

interesariuszami zewnętrznymi reprezentującymi media internetowe, a także radio (ESKA) i 

telewizję (Telewizja Polska oddział Rzeszów). Na podstawie porozumień 36 studentów 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej ma zapewnione miejsca praktyk. Zaznaczyć trzeba, że 

studenci mogą sami znaleźć dla siebie miejsce praktyk. Obecnie na kierunku dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna studiują 22 osoby. 

Obowiązek pomocy studentom, w razie wystąpienia problemu ze znalezieniem miejsca 

praktyk, ma Biuro Karier, które prowadzi bazę interesariuszy zewnętrznych – potencjalnych 

partnerów praktyk. Biuro karier odpowiada też za hospitację praktyk. Zaliczenie praktyk 

następuje na podstawie dokonanego przez pracodawcę wpisu w dzienniku praktyk 

potwierdzającego odbycie praktyk. Pracodawca (zakładowy opiekun praktyk) dokonuje też 

oceny praktykanta pod kątem osiągnięcia założonych dla praktyk efektów kształcenia. 

Dziennik praktyk pozwala dokładnie przeanalizować wszystkie czynności wykonane w czasie 

praktyk.  

Student może zostać zwolniony z obowiązku odbycia praktyki zawodowej jeśli 

doświadczenie zawodowe, które zdobył podczas studiów związane było z kierunkiem studiów. 

Decyzję w tej sprawie, na wniosek zainteresowanego studenta, podejmuje dziekan. 

2.2.  

Nauczyciele akademiccy aktywnie starają się przystosować studenta do 

autonomicznego działania na rynku pracy. Adekwatnie do profilu stosuje się metody 

kształcenia skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów (problem-based learning). Dlatego 

często stosuje się metodyki projektowe, ćwiczeniowe, burza mózgów, pracę w grupach, case 

study, zadania praktyczne, debata oksfordzka, zajęcia w terenie. Są one szczególnie 

interesujące dla studentów i efektywnie stymulują proces kształcenia. Przekazywane instrukcje 

oraz materiały dydaktyczne za pomocą portalu BlackBoard są niezbędne studentom do 

efektywnej nauki. Nauczyciele akademiccy omawiają również ze studentami na pierwszych 

zajęciach informacje znajdujące się w sylabusach zwracając szczególną uwagę na kryteria 

oceniania. Ponadto terminy sprawdzania prac zaliczeniowych są odpowiednie i nie 

przekraczają zazwyczaj dwóch tygodni.  

Zasady związane z oceną efektów kształcenia określone zostały w Regulaminie 

Studiów. Rozwiązania zawarte w Regulaminie wprowadzają odpowiednie regulacje związane z 
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zaliczaniem przedmiotów i etapów kształcenia, formułują uprawnienia odwoławcze oraz 

określają konsekwencje braku zaliczenia. W sytuacjach konfliktowych student może wystąpić 

o egzamin komisyjny. Regulamin Studiów określa, że: „Na pisemny wniosek studenta, w 

którym student zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu bądź 

przebiegu zaliczenia przedmiotu lub egzaminu, Dziekan zarządza egzamin komisyjny”. 

Regulamin określa również skalę stosowanych ocen w ramach procesu weryfikacji 

osiągnięć studenta. Na Uczelni stosowana jest następująca skala ocen: bardzo dobry (5), dobry 

plus (4+), dobry (4), dostateczny plus (3+), dostateczny (3), niedostateczny (2). Warunkiem 

promocji na kolejne semestry jest osiągnięcie efektów kształcenia przypisanych dla 

przedmiotów na danym semestrze. 

Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia weryfikowana jest poprzez 

bieżącą ocenę wyników uczenia się studentów (wystawianie oceny cząstkowej, formującej, jak 

i końcowej), proces dyplomowania, śledzenie losów zawodowych absolwentów, opinie 

pracodawców, a także samoocenę studentów dokonywaną na koniec semestru, po sesji 

egzaminacyjnej. Efekty przedmiotowe i ich weryfikacja dokumentowana jest między innymi 

pracami etapowymi. Modułowe efekty kształcenia, metody ich weryfikacji i kryteria oceny są 

jasno opisane w przejrzystych i spójnych sylabusach. Wszystkie sylabusy są dostępne dla 

studentów poprzez stronę internetową Uczelni. Podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu 

kluczowe informacje dotyczące szacowanego nakładu pracy, literatury przedmiotu oraz 

systemu oceniania przekazywane są studentom przez prowadzących zajęcia. Weryfikacja 

modułowych efektów kształcenia odbywa się przez: egzamin pisemny w formie testu, egzamin 

pisemny w formie opisowej, egzamin pisemny (opisowy lub testowy) z dostępem i bez dostępu 

do pomocy dydaktycznych, egzamin ustny, okresowe prace kontrolne – kolokwia ustne lub 

pisemne, ocenę wykonania projektu, obserwację pracy studentów w trakcie zajęć, (w tym 

merytorycznego udziału w dyskusjach), ocenę poprawności merytorycznej i technicznej 

przedstawianych prezentacji. W przypadku każdego modułu zajęć, metody weryfikacji stopnia 

osiągnięcia zakładanych dla danego modułu efektów kształcenia są dobierane odpowiednio do 

sposobu sformułowania poszczególnych efektów kształcenia. 

Efekty końcowe weryfikowane są w procesie dyplomowania i obejmują: realizację 

seminarium dyplomowego, przygotowanie i ocenę pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy. 

Praca dyplomowa podlega recenzji opiekuna pracy i recenzenta, jej oryginalność natomiast 

weryfikowana jest systemem antyplagiatowym. Wdrożone metody zapobiegawcze zazwyczaj 

skutecznie przeciwdziałają nieuczciwym zachowaniom. Zespół Oceniający dokonał przeglądu 

wylosowanych prac dyplomowych. Prace te spełniają wymagania stawiane pracom 

licencjackim i  pokazują, iż studenci są przygotowani do prowadzenia badań, gdyż w pracach 

tych określają i rozwiązują problemy badawcze. 

Egzamin dyplomowy student zdaje przed 3 osobową Komisją Egzaminacyjną, której 

przewodniczy dziekan lub upoważniony przez dziekana nauczyciel akademicki, a w skład 

wchodzi ponadto promotor i recenzent. Egzamin obejmuje trzy pytania, w tym jedno z 

tematyki pracy i dwa z zakresu treści podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych. 

Wszystkie prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, referaty i inne zadania 

pisemne wykonane przez studentów są przechowywane w teczkach przedmiotowych. Studenci 

mają możliwość obejrzenia swojej pracy i omówienia popełnionych błędów wraz z 

wykładowcą na jego dyżurze.  

Teczka przedmiotu zawiera: zestawienie ocen, sylabus przedmiotu, test/zestaw pytań z 

przyjętą punktacją/kryteriami oceny, prace studentów potwierdzające realizację na zajęciach 
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efektów kształcenia opisanych w sylabusach oraz wypełniony arkusz weryfikacji efektów 

kształcenia, wraz z rekomendacjami dotyczącymi np. sposobu weryfikacji efektów kształcenia, 

treści kształcenia, wymagań dotyczących zaliczenia przedmiotu. W przypadku zaliczeń i 

egzaminów ustnych nauczyciel akademicki przygotowuje wykaz zadawanych pytań zgodnych 

z założeniami opisanymi w sylabusie i treściami kształcenia danego przedmiotu oraz arkusz 

obserwacji egzaminu ustnego. Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia 

weryfikowana jest również poprzez badania zawodowych losów absolwentów. Wyniki tych 

badań pokazują, że odbyte studia pozwoliły absolwentom Wydziału nabyć poszczególne 

kompetencje w wystarczającym stopniu. 

Zespół Oceniający uznaje, iż zasady zaliczania poszczególnych form zajęć umożliwiają 

dokonywanie obiektywnych i sprawiedliwych ocen stopnia osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia. W przypadku studentów z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość adaptacji 

form weryfikacji osiągania efektów kształcenia, np. poprzez przygotowanie arkuszy 

egzaminacyjnych z większą czcionką w przypadku studentów słabo widzących. Studenci 

ocenianego kierunku na spotkaniu z ZO przyznali, że czują się oceniani obiektywnie i rzetelni 

przez prowadzących zajęcia. Studenci mają możliwość obejrzenia swojej pracy i omówienia 

popełnionych błędów wraz z wykładowcą na jego dyżurze. W sytuacjach konfliktowych 

student ma możliwość ubiegania się o możliwość przystąpienia do egzaminu komisyjnego w 

celu ponownej weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia. 

2.3 

Zasady i procedury dotyczące rekrutacji, w tym na kierunku „dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna”, zostały określone w Uchwale Senatu Uczelni. O przyjęcie na studia I 

stopnia na kierunek „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” mogą ubiegać się absolwenci 

szkół średnich lub szkół ponadgimnazjalnych posiadający świadectwo maturalne lub 

świadectwo dojrzałości, a w przypadku ukończenia szkoły średniej za granicą - świadectwo lub 

inny dokument uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. 

Kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny, przyjmuje się w wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego przeprowadzonego w drodze konkursu, uwzględniającego wyniki z 4 z 

czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej, tj. język polski, język obcy nowożytny, 

matematyka oraz wybrany przedmiot - historia lub wiedza o społeczeństwie. Punktacja 

stosowana w odniesieniu do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego przedstawia się 

następująco: poziom podstawowy: 1% = 1 pkt, poziom rozszerzony: 1% = 2 pkt. Kandydatowi, 

który uzyskał z egzaminu dojrzałości przynajmniej ocenę dobrą lub równorzędną w innej skali 

ocen z: wiedzy o społeczeństwie lub historii dolicza się 2 punkty za dany przedmiot. Ponadto 

kandydaci, otrzymują dwa dodatkowe punkty za język obcy zdany na egzaminie dojrzałości na 

ocenę przynajmniej dobrą lub równorzędną w innej skali ocen. Kandydaci zobowiązani są do 

złożenia kopii świadectwa dojrzałości oraz wszystkich wymaganych dokumentów określonych 

regulacjami wewnętrznymi Uczelni. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Komisja 

Rekrutacyjna, a wyniki ogłaszane są w formie list osób przyjętych na określony kierunek i 

stopień studiów. Zdaniem studentów podczas dyskusji z ZO PKA wszystkie procedury 

dotyczące procesu rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia są zrozumiałe i nie powodują 

utrudnień. Niezbędne informacje upowszechnione są na stronie internetowej Uczelni. 

Przyjmowanie kandydatów polega na sporządzeniu listy rankingowej na podstawie wyników 

egzaminu maturalnego z czterech przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka i 

wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie). Punktacja stosowana przy poziomie 

rozszerzonym zdawanego przedmiotu jest liczona podwójnie. Dzięki temu proces jest 

sprawiedliwy i nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia kandydatów.  
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Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza 

szkolnictwem wyższym (PEU) w WSIiZ określa uchwała Senatu. Na kierunku „dziennikarstwo 

i komunikacja społeczna” do tej pory nie zgłosili się kandydaci zainteresowani przyjęciem na 

studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. 

Zgodnie z regulaminem studiów, student, który zaliczył semestr ma prawo dokonania 

zmiany kierunku, formy studiów czy specjalności, za zgodą dziekana. Student może także 

przenieść się z innej szkoły, w tym zagranicznej, jeżeli wypełni wszystkie obowiązki 

wynikające z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza. W takim 

przypadku dziekan wyznacza studentowi różnice programowe, aby osiągnął on wymagane 

efekty kształcenia. W przypadku studenta realizującego część studiów na innym wydziale czy 

innej uczelni, w tym zagranicznej, zajęcia są zaliczane, o ile realizują efekty kształcenia 

związane z kierunkiem studiów, na którym kształci się student. Przenoszenie i uznawanie zajęć 

zaliczonych przez studenta na innej uczelni odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli uczelnia, na której student 

zrealizował część studiów, działa w ramach systemu ECTS, uzyska transkrypcję ocen ze skali 

ECTS na odpowiednie oceny ze skali stosowanej w WSIiZ. Zasady transkrypcji ocen określone 

są w Regulaminie Studiów. 

Na podstawie zarządzenia Rektora w sprawie prac dyplomowych i egzaminów 

dyplomowych za prawidło-wą organizację zbierania tematów, ich przydział oraz realizację prac 

dyplomowych odpowiedzialni są dziekani. Student przygotowuje pracę dyplomową w okresie 

2 ostatnich semestrów studiów, pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z tytułem lub 

stopniem naukowym (promotora). Student dokonuje wyboru promotora poprzez system WU. 

Przed końcem 1. semestru seminarium promotorzy przekazują dziekanom tematy i plany 

merytoryczne prac dyplomowych. Tematy prac zatwierdza promotor po konsultacji z 

dziekanem. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent. W przypadku 

wystawienia przez recenzenta oceny niedostatecznej dziekan kieruje pracę do poprawy lub do 

oceny przez dodatkowego recenzenta. Student składa pracę dyplomową w wersji papierowej i 

elektronicznej (z uwzględnieniem programu antyplagiatowego). Prace dyplomowe, które nie 

spełniają wymogów merytorycznych lub edytorskich określonych w zarządzeniu Rektora, nie 

mogą być dopuszczone do obrony. Za sprawdzenie pracy dyplomowej odpowiedzialny jest 

promotor. Dodatkowo pracę sprawdzają pracownicy Dziekanatu przed dopuszczeniem studenta 

do egzaminu dyplomowego. W przypadku stwierdzenia, że praca dyplomowa ma wyraźne 

znamiona plagiatu, dziekan kieruje sprawę do rozpatrzenia przez uczelnianą komisję 

dyscyplinarną. Student nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, w 

skład której wchodzą: dziekan/prodziekan lub nauczyciel akademicki z tytułem lub stopniem 

naukowym wyznaczony przez dziekana - jako przewodniczący, promotor pracy dyplomowej 

oraz recenzent. Egzamin dyplomowy obejmuje: zaprezentowanie pracy dyplomowej przez 

studenta, przedstawienie przez recenzenta krótkiej opinii o pracy, odpowiedź studenta na 

pytania z zakresu kierunkowych efektów kształcenia i z zakresu pracy dyplomowej. 

Prodziekan na bieżąco prowadzi monitoring zaliczeń i w przypadku, gdy wyniki 

zaliczeń z przedmiotu są niepokojące (wysoki odsetek ocen niskich lub wysokich), ustala z 

nauczycielem możliwe przyczyny (np. metody prowadzenia zajęć, narzędzia weryfikacji 

efektów) oraz działania naprawcze. Realizacja przed-miotów sprawiających studentom 

największe problemy (tzw. „trudnych”) objęta jest szczególnym nadzorem (dodatkowe zajęcia 

przed I terminem zaliczenia i przed terminem poprawkowym, „zerowe” terminy zaliczenia, 

szczegółowa ewidencja obecności studentów). Aby kontrolować i usprawnić proces realizacji 

prac dyplomowych przed końcem pierwszego semestru, promotorzy przekazują prodziekanom 
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tematy i plany merytoryczne prac dyplomowych realizowanych przez studentów z ich grup 

seminaryjnych. Po zakończeniu egzaminów dyplomowych corocznie przygotowywany jest 

raport porównujący liczbę osób uprawnionych i osób przystępujących do egzaminu 

dyplomowego. Analizowane są przyczyny późnych obron oraz przyczyny rezygnacji studentów 

z przystąpienia do obrony. Przygotowywana jest także analiza jakości pracy poszczególnych 

promotorów, która ma wpływ na obsadę seminarium dyplomowego w kolejnych latach 

akademickich. 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Program studiów na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja” społeczna umożliwia studentom 

w zadowalającym stopniu osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.  Plan oraz 

harmonogram zajęć jest dostosowany do potrzeb studentów. Szczególnym walorem kierunku 

jest podział zajęć na poszczególne części semestru, co zwiększa znacząco komfort studiowania. 

Zdaniem studentów warto zwrócić uwagę na rozszerzenie przedmiotów związanych z grafiką 

komputerową o dodatkowe projekty. Urozmaicenie prowadzonych przedmiotów o aspekt 

projektowy wzbogaciłby doświadczenie studentów, co poskutkowałoby lepszym 

przygotowaniem do rynku pracy. Mocną stroną jest podział studentów na grupy, w których 

każdy ma szanse aktywnie uczestniczyć w zajęciach, tym samym są zachowane standardy 

higieny nauczania. Zapewnione regulacje dostosowują program kształcenia do każdego rodzaju 

niepełnosprawności. Praktyki studenckie cieszą się dużym zainteresowaniem środowiska 

studenckiego i umożliwiają faktyczny rozwój kompetencji na tle rynku pracy. Oferta staży jest 

aktualizowana, a sami studenci mają możliwość zaliczania praktyk przez swoją pracę 

zawodową. Pozytywnym aspektem wizytowanego kierunku jest również odpowiedni nacisk na 

autonomiczny rozwój studenta, który umożliwia adekwatne uzyskanie efektów kształcenia. 

Kolejną mocną stroną prowadzonego kierunku jest udostępnienie wszystkich niezbędnych 

informacji wspierających proces nauczania w jednym miejscu, na platformie BlackBoard. 

Stosowane pomoce dydaktyczne faktycznie pomagają studentom się rzetelnie przygotowywać 

do zajęć, a same informacje są na bieżąco aktualizowane. Nauczyciele akademiccy także 

zwracają stosowną uwagę na przedstawienie informacji na temat swojego przedmiotu na 

pierwszych zajęciach. Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia z punktu widzenia 

studentów nie budzi zastrzeżeń, jest terminowa i nie ulega zmianom w trakcie semestru. 

Szczególnie poprawnie zostały wdrożone procesy dotyczące przeciwdziałaniu sytuacji 

nieetycznych. Studenci są dobrze zorientowani na temat procesu antyplagiatowego oraz nie 

decydują się działać wbrew obowiązującym regulacjom. Odpowiednio również jest 

realizowany proces rekrutacji przez Wydział. Wszystkie przestawione informacje są klarowne 

dla kandydatów oraz nie powodują żadnych problemów. Kadra prowadząca zajęcia 

dydaktyczne gwarantuje dobre przygotowanie studenta pod kątem praktycznym do 

funkcjonowania na rynku pracy. Wyposażenie laboratoriów oraz organizacja zajęć pozwalają 

zapewnić osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Praktyki w wymiarze dwa razy po 240 

h pozwalają studentowi nabyć doświadczenie, która pomoże mu, jako absolwentowi, łatwiej 

wejść na rynek pracy. Nie ma żadnych śladów opinii studenta po przebytych praktykach, nie 

ma miejsca na jego uwagi. Ocena jest jednostronna – tylko ze strony pracodawcy. 

 

Dobre praktyki 

Brak 

Zalecenia 

Zwiększenie liczby projektów z zakresu przedmiotów związanych z grafiką komputerową.  
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Kryterium 3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

 

3.1.Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu kształcenia 

3.2.Publiczny dostęp do informacji 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 3 

3.1. 

Od początku istnienia Uczelni utrzymywanie wysokiej jakości kształcenia stało się 

jednym z nadrzędnych celów jej funkcjonowania. Proces ten regulowany był, modyfikowanymi 

na bieżąco w ramach potrzeb, zarządzeniami Rektora i Kanclerza. Pierwszym, obok 

funkcjonującego już Kolegium Rektora,  organem kontrolno-wykonawczym, wspomagającym 

bieżącą pracę dziekanów i prodziekanów w zakresie zarządzania jakością kształcenia, było 

Kolegium Pionu Nauczania, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Kolegium przewodniczy 

Prorektor ds. Nauczania. Członkami kolegium są m.in.: dziekani/prodziekani odpowiedzialni 

za poszczególne kierunki studiów oraz kierownicy jednostek wspierających realizację procesu 

kształcenia. W 2001 roku rozpoczęto prace nad pierwszym wariantem księgi jakości 

zawierającej procedury zarządzania procesem funkcjonowania Uczelni, w tym procesem 

kształcenia. Celem tego działania było opracowanie założeń systemu, który można byłoby 

poddać audytowi ISO. Po zakończeniu prac w 2002 roku wyniki prac poddano 

ogólnouczelnianym konsultacjom, w wyniku których okazało się, że system ten jest zbyt 

daleko sformalizowany i trudny do realizacji w ramach struktury jaką jest m.in. uczelnia 

wyższa. Od tego momentu w Uczelni rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentu 

umożliwiającego systemowe podejście do procesu zarządzania jakością kształcenia w Uczelni. 

Pierwowzorem, obowiązującej obecnie Księgi Jakości, był dokument o nazwie „Wewnętrzny 

system zapewniania jakości kształcenia”. Prace nad jego kolejnymi wariantami zakończono w 

2010 roku. Zawierał on informacje dotyczące głównych procesów w systemie zarządzania 

jakością kształcenia oraz załączniki regulujące szczegółowo funkcjonowanie poszczególnych 

jego elementów.  

 

W wyniku pojawienia się wymagań związanych z koncepcją wdrażania Krajowych 

Ram Kwalifikacji, w 2010 roku rozpoczęto dalsze prace nad modyfikacją dokumentu 

„Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia”, w wyniku których w 2012 roku 

powstał Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK), bazujący - w 

większym stopniu niż jego pierwowzór - na metodologii zarządzania procesami. System opiera 

się na funkcjonowaniu trzech pętli (poziomów) zarządzania: 

- zarządzanie na poziomie dziekana/prodziekana, obejmujące rozwiązywanie problemów 

wynikających z bieżącego monitorowania procesu kształcenia,  

- zarządzanie na poziomie Kolegium Pionu Nauczania, obejmujące rozwiązywanie problemów 

w ramach Wydziałów, wymagających podejmowania decyzji na poziomie wyższym niż 

dziekan/prodziekan, 

- zarządzanie na poziomie Rektora dotyczące podejmowania decyzji odnoszących się do 

funkcjonowania  USZJK w ramach całej Uczelni. 

Opis Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zawiera dokument 

funkcjonujący w Uczelni pod nazwą „Księga Jakości”. Uczelniany System Zapewniania 

Jakości Kształcenia wraz z jego celami, zadaniami i strukturą powołany został w drodze 

następujących zarządzeń Rektora: 
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 Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie struktury i zakresu 

działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole 

Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 

 Zarządzenie nr  42/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianego 

zespołu ds. jakości kształcenia oraz określenia jego zadań w Wyższej Szkole Informatyki i 

Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 

 Zarządzenie nr 43/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie powołania Wydziałowych 

zespołów ds. jakości kształcenia oraz określenia ich zadań w Wyższej Szkole Informatyki i 

Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 

 

Ze względu na zmiany w strukturze systemu (powołanie Biura ds. jakości kształcenia), 

nastąpiła modyfikacja zarządzeń z 2012 roku. Obecnie struktura i zakres działania 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia regulowane są w drodze 

następujących zarządzeń Rektora: 

 Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie struktury i zakresu działania 

Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki i 

Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,  

 Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie powołania Biura ds. jakości 

kształcenia oraz określenia jego zadań w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 

z siedzibą w Rzeszowie z późn. zm.,  

 Zarządzenie nr 18/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie powołania Uczelnianego 

zespołu ds. jakości kształcenia oraz określenia jego zadań w Wyższej Szkole Informatyki 

i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie z późn. zm.,  

 Zarządzenie nr 19/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowych 

zespołów ds. jakości kształcenia oraz określenia ich zadań w Wyższej Szkole Informatyki 

i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie z późn. zm.,  

 Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian 

w Regulaminie Organizacyjnym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą 

w Rzeszowie. 

 

Bardzo duży wpływ na projektowanie programu kształcenia mają tzw. Interesariusze 

wewnętrzni i zewnętrzni. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi opiera się o system 

partnerów strategicznych, partnerstwa w zakresie realizacji praktyk zawodowych (oraz 

programów stażowych), realizacji zajęć dydaktycznych oraz współpracę ad hoc ze 

specjalistami z firm (w zakresie opiniowania planów studiów, organizacji wydarzeń, projektów 

o potencjale badawczym), Konwent WSIiZ – członkiem Konwentu II kadencji jest Prezes 

Zarządu Ideo  - interesariusza zewnętrznego kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

Pracownicy firm współpracujących z uczelnią są proszeni o konsultacje i opiniowanie 

projektowanych na kierunku zmian w  programie kształcenia, sugestie dotyczące kierunków 

zmian, tendencji na rynku pracy oraz w branży medialno-kreatywnej. Konsultacje odbywają się 

w formie ustnej (spotkania, potwierdzone notatkami służbowymi) oraz korespondencyjnej 

(mailowej). Poza sformalizowaną kooperacją, kierunek współpracuje na różnych polach – 

organizacji wspólnych wydarzeń, realizacji procesu dydaktycznego (prowadzenie zajęć) czy 

opiniowania i proponowania zmian w planach studiów – z wieloma przedstawicielami firm.  

Warto podkreślić, że współpraca w tym zakresie opiera się  na kontaktach bezpośrednich z 

konkretnymi osobami, czasem absolwentami Uczelni, gdyż Władze wychodzą z założenia, że 

umiejętności i kompetencje nabywa konkretny człowiek, nie zaś zatrudniająca go instytucja. 

Jest to tym bardziej widoczne w dynamicznie zmieniającej się branży medialno-PR-owej, w 
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której najlepsi specjaliści często zmieniają pracę. Tym samym, w zakresie pozyskiwania kadry 

posiadającej doświadczenie praktyczne oraz pozyskiwania informacji, Władze opierają się na 

kontaktach zawodowych, wypracowanych przez lata przez pracowników związanych z Katedrą 

Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz służb prasowych i marketingowych 

Uczelni.  Działy uczelni, jak Dział Nauczania i Dział Nauki, cyklicznie monitują prodziekanów 

o prace nad nowymi planami, zwracając szczególną uwagę na kwestie wynikające ze zmian w 

przepisach, wymaganiach formalnych, usprawnieniach organizacyjnych. Przykładem wpływu 

studentów na program kształcenia są np. szerokie konsultacje w r.a. 2017/2018  ze studentami 

III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na temat projektu zmian w planach studiów 

I stopnia od r.a. 2018/2019, a także ze studentami III roku w zakresie Grafiki komputerowej 

i produkcji multimedialnej. Władze Jednostki poinformowały Zespół Oceniający, że bardzo 

cenne okazały się uwagi mailowe od studentów na temat doświadczeń ze studiów, które dla 

nich właśnie się kończą – są one znakomitym źródłem informacji zwrotnej, która zostanie 

wykorzystana z nowym planie studiów na r.a. 2018/2019. Ponadto studenci są członkami 

Wydziałowych Zespołów ds. jakości Kształcenia, Senatu oraz rad Wydziału i jako tacy, mogą 

zgłaszać swoje uwagi na temat programu, systemu zapewniania jakości i innych kwestii. 

Jak wynika ze spotkania z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia, pogram 

kształcenia na ocenianym kierunku studiów, przeglądany jest na bieżąco w toku roku 

akademickiego. Zbierane są  - od dydaktyków informacje - np. w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2017/2018 wpłynął wniosek o uzasadnioną modyfikację w zakresie treści karty 

z metod badań medioznawczych w związku z wprowadzeniem osobnego przedmiotu 

poświęconego Analizie zawartości mediów)  i studentów (spotkania z prodziekanem, spotkania 

z opiekunem, zajęcia dydaktyczne Prodziekana) – informacje zwrotne na temat ewentualnych 

problemów i uwag związanych z realizacją kart przedmiotu, form zajęć, metod weryfikacji 

osiągania przez studentów efektów kształcenia. Prodziekan osobiście monitoruje aktualność 

kart przedmiotu, planu studiów, następstwa form przedmiotów, a nawet układanie 

harmonogramu zajęć (np. typowania odpowiednich laboratoriów). Co semestr analizie 

poddawane są losowo wybrane próbki prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, a w razie 

niedociągnięć – na ogół formalnych niż merytorycznych – do dydaktyków kierowane są uwagi 

mailowe lub osobiste, z poleceniem usunięcia tychże braków w kolejnym semestrze. Są to 

sytuacje jednak sporadyczne, w związku ze stałą dbałością o zgodność form i zakresów 

zaliczeń z karta przedmiotu oraz zakładanymi efektami kształcenia. Co rok analizie poddawane 

są prace dyplomowe, a wraz z nimi recenzje Promotorów i Recenzentów. Weryfikacji 

poddawana jest praca samych promotorów (analiza wykonywana w oparciu o dane z systemu 

dziekanatowego, wykonywana przez Zespół ds. badań edukacyjnych). W zakresie uzyskiwania 

ocen przez studentów, monitorowany jest proces terminowego składania protokołów 

zaliczeniowych, a studenci II stopnia, którzy kończyli inne niż dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna kierunki studiów, mają wyznaczane różnice programowe w zakresie kluczowych dla 

kierunku efektów kształcenia. 

Po dokonaniu oceny zasadności uwag z różnych źródeł, są one projektowane do zmiany w 

kolejnym roku akademickim. Zmiany kluczowe, o dużej wadze merytorycznej, wymagające 

szerszego oglądu, konsultowane są następnie z interesariuszami zewnętrznymi(zwłaszcza w 

zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz praktycznych na I stopniu) oraz innymi niż 

zgłaszający interesariuszami wewnętrznymi. Zmiany w programie oraz kartach przedmiotów 

zatwierdza Rada Wydziału Administracji i Nauk Społecznych. Plany studiów akceptuje Senat. 

Dane związane z monitorowaniem i przeglądem programów kształcenia i oceny efektów 

osiąganych przez studenta pochodzą z systemu dziekanatowego, raportów Biura karier oraz 

Zespołu ds. badań edukacyjnych oraz Zespołu analitycznego, opracowań Działu Nauczania. 
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Podstawową metodą analizy danych związanych z monitorowaniem i przeglądem programów 

kształcenia i oceny efektów osiąganych przez studenta jest analiza sprawności nauczania w 

przygotowywana co semestr przez Prodziekana w oparciu o dane z systemu dziekanatowego, 

analiza skuteczności nauczania, przygotowywana co semestr przez prodziekana w oparciu o 

pulpit ocen przygotowany przez Zespół Analityczny (możliwość porównywania semestr do 

semestru od początku cyklu kształcenia, filtrowana przez przedmioty, nauczycieli, tryby i toki 

kształcenia), analiza terminowości obron, analiza realizacji zajęć na platformie e-learningowej 

– raporty z aktywności, przegląd materiałów umieszczanych przez prowadzących, analiza 

kosztochłonności kierunku, przygotowywana przez Dział nauczania, analiza zasobów 

kadrowych, analiza rozkładu ocen, przygotowywana przez Dział Nauczania, oraz analiza 

danych z rynku pracy (raport Biura karier, analiza ofert w Internecie, analiza raportów firm 

zewnętrznych). Wyniki analiz w postaci raportów bądź komentarzy/wniosków prezentowane są 

na Kolegiach Pionu Nauczania oraz w sprawozdaniach prodziekana (co semestr) i na 

posiedzeniach Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (dwa razy w roku 

akademickim), a także w rocznym sprawozdaniu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia (przedłożonego w trakcie wizytacji). Czas przygotowania określonych raportów i 

analiz określa harmonogram, wynikający z Księgi Jakości. Wyniki opisanego powyżej procesu 

monitorowania wykorzystywane są w procesie doskonalenia programu kształcenia w systemie 

ciągłym. Decyzje wymagające akceptacji Rady Wydziału (karty, plan studiów) oraz Senatu 

podejmowane są raz w roku, ale pewne rozwiązania, które można wdrożyć od razu, np. 

poszerzyć treści przedmiotu o nowy case albo dodatkowe narzędzie, są wdrażane od razu, 

zwłaszcza jeśli płyną od interesariusza z zewnątrz. Program kształcenia na kierunku jest 

modyfikowany stale w oparciu o wnioski z analiz (zmiany wdrażane są z roku na rok) i 

spotkania z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Rozwiązania mające charakter 

uniwersalny, wdrażane są na wszystkich kierunkach studiów decyzją kolegium Pionu 

Nauczania, które obraduje co tydzień.  Skuteczność podejmowanych działań Zespół Oceniający 

ocenia jako satysfakcjonującą. Podjęte działania w ostatnich latach zwiększyły upraktycznienie 

studiów I stopnia (m.in. poprzez rezygnację z części przedmiotów teoretycznych). Źródłem 

informacji zwrotnej na temat podejmowanych działań są także opinie interesariuszy 

zewnętrznych (doceniają zwłaszcza praktyczne formy zajęć i duży udział treści kształcenie, 

odpowiadających realiom branży) oraz wewnętrznych (rozmowy ze studentami, konsultacje, 

ankiety oceniające dydaktykę, itp.). 

 

Projektowanie programu kształcenia poprzez studentów na kierunku dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna opiera się na aktywnej działalności w odpowiednich gremiach 

Uczelnianych. Przedstawiciele studenccy uczestniczą w pracach Senatu, Rady Wydziału, 

wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia. Głównie przez wymienione organy studenci 

mają realny wpływ na proces zmian programu studiów. Bieżące sprawy studenckie są również 

uzgadniane z samorządem studenckim w ramach partnerskiej postawy Władz Wydziału. 

Monitorowanie procesu kształcenia jest zapewniane w dużym stopniu na podstawie uwag 

środowiska studenckiego. Uwagi są przekazywane poprzez starostów grup dziekańskich. Ich 

zadaniem jest sporządzanie comiesięcznych raportów opartych na opinii ich grupy, a następnie 

przekazywanie wniosków do opiekunów roczników. Odbywają się również spotkania 

studentów z opiekunami lub Prodziekanem, które mają na celu zweryfikowanie nieścisłości w 

trakcie odbywania studiów. Ostatecznie w raportach, których opiekunowie roczników składają 

do prodziekana ds. nauczania zawarte są informacje na temat frekwencji studentów, zajęciach 

nieodbytych oraz przypadki niskiej jakości zajęć, dostępność sylabusów i ich niezgodności, 

problemy z dostępem do konsultacji w ramach zajęć projektowych i e-learningowych, 

trudności w relacjach studentów z kadrą naukową, wnioski starostów, inne sprawy i problemy. 
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W miarę możliwości warto również zwrócić uwagę pozyskiwanie opinii studentów odnoszącą 

się do dostosowania profilu praktycznego do programu studiów. Ułatwi to w znaczącym 

stopniu monitorowanie i dalsze zmiany mające na celu dostosowanie zajęć praktycznych do 

potrzeb studentów. Ponadto środowisko studenckie kierunku ma możliwość wyrażenia swojej 

opinii nt. programu studiów za pomocą ankiet absolwentów. W formularzu zawarte są pytania 

związane z programem studiów w odniesieniu do innych kierunków, mocnych i słabych stron 

ukończenia studiów, wykorzystywanych metod nauczania i uczenia się. Na podstawie wyników 

wyciągane są odpowiednie wnioski, które zostają omówione na wydziałowym zespole ds. 

jakości kształcenia. Studenci zauważają zmiany na podstawie wyrażanej opinii, ale należałoby 

zadbać również o informacje zwrotną związaną ze zmianami, które zostają wdrożone. Takie 

działanie zachęciłoby środowisko studenckie do dzielenia się swoimi poglądami. Istnieje 

również procedura w ramach której w pierwszym terminie egzaminu lub zaliczenia wystąpi 

ponad 50% ocen niedostatecznych, wtedy prodziekan może zorganizować dodatkowe bezpłatne 

zajęcia dla studentów przed terminem poprawkowym. Jest to słuszna inicjatywa umożliwiająca 

zaliczenie trudnych z punktu widzenia studenta przedmiotów. Poza formalnie wprowadzonymi 

procesami raportów i kwestionariusza studenci również zgłaszają swoje uwagi pracownikom w 

rozmowach indywidualnych. Dlatego z punktu widzenia studentów WSZJK odpowiednio 

dostosowane jest do potrzeb studentów. Studenci jednak nie są zaangażowani w ocenę stopnia 

osiągnięcia efektów kształcenia.   

 

3.2. 

Głównym źródłem informacji dla kandydatów jest Informator rekrutacyjny WSIiZ, który 

zawiera informacje o prowadzonych przez Uczelnię kierunkach studiów oraz warunkach 

rekrutacji e danym roku akademickim. Informacje dla kandydatów umieszczane są w serwisie 

rekrutacyjnym (http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/), zaś osobiście lub telefonicznie w Dziale 

Rekrutacji kandydaci mogą zapoznać się z planem studiów oraz zestawem kierunkowych 

efektów kształcenia dla każdego kierunku i poziomu kształcenia. Informacje te udostępniane 

ustnie i w formie papierowej podczas targów edukacyjnych, spotkań z maturzystami 

w szkołach ponadgimnazjalnych, lekcjach w klasach patronackich oraz podczas 

organizowanych przez WSIiZ eventach i dniach otwartych. Na stronie: 

http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia-i-stopnia/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna-

1st/ występuje podstrona poświęcona rekrutacji na ten kierunek. Szczegółowe plany studiów są 

dostępne także na elektronicznych tablicach ogłoszeń w pobliżu Dziekanatu, a kierunkowe 

efekty kształcenia oraz sylabusy przedmiotów znajdują się w systemie WU. Dzięki sylabusowi, 

który jest odzwierciedleniem karty przedmiotu, student otrzymuje komplet informacji na temat 

zawartości merytorycznej przedmiotu, trybu pracy oraz wymagań, jakie będzie musiał spełnić, 

aby uzyskać zaliczenie. Dla nauczycieli akademickich wszelkie dokumenty dotyczące 

programu kształcenia dostępne są na dysku sieciowym Uczelni. Serwis WU dostarcza 

studentom informacji o toku studiów, uzyskanych ocenach, zgodach i przyznanych stypendiach 

oraz decyzjach, nauczycielach, planach zajęć, wyborach specjalności, uruchomieniu ankiet 

oceniających nauczycieli, systemie antyplagiatowym, a nawet rozkładzie jazdy uczelnianego 

autobusu. Do narzędzi przekazywania studentom informacji należą też kioski informacyjne, 

poczta elektroniczna - e-mail, serwis SMS, monitory informacyjne, interaktywne tablice 

ogłoszeń, oraz osoba Prodziekana, dostępna na Uczelni podczas dyżuru dziekańskiego przez 5 

dni w tygodniu oraz podczas dyżuru dla studentów studiów niestacjonarnych. 

Komunikaty w ramach publicznego dostępu do informacji na temat procesu kształcenia 

dla studentów są zrozumiałe i odpowiednio opracowane. Środowisko studenckie nie zgłosiło 

żadnych braków pod względem dostępu do informacji. Wszystkie niezbędne dokumenty 

dotyczące procesu kształcenia znajdują się na stronie systemu Wirtualna Uczelnia po 

http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/
http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia-i-stopnia/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna-1st/
http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/pl/studia-i-stopnia/dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna-1st/
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zalogowaniu. Ocena dostępu do informacji jest realizowana w ramach ankiety na jak najlepsze 

dopasowanie kanałów informacyjnych do kandydata i oceny jakości usług dodatkowych. 

Formularz skierowany do kandydata ma na celu sprawdzenie form promocji trafiających do 

kandydata (broszura rekrutacyjna, gadżety reklamowe, informacje w Internecie i mediach 

społecznościowych, reklam na przystankach, telewizji i prasie). Natomiast kwestionariusz 

oceny jakości usług dodatkowych weryfikuje dotykowe tablice elektroniczne, infokioski i 

systemy informatyczne tj. Wirtualna Uczelnia, platforma e-leariningowa Blackboard. Z punktu 

widzenia studenta cały proces publicznego dostępu do informacji jest zapewniony w wygodny i 

odpowiedni sposób. Możliwe jest też jego dostosowanie do potrzeb i eliminowanie 

prezentowanych nieaktualnych wiadomości.  

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Realizacja polityki zarządzania jakością kształcenia poprzez monitorowanie, okresowy 

przegląd programów kształcenia i ocenę osiągania efektów kształcenia służy doskonaleniu 

programów kształcenia na ocenianych kierunkach. Rezultaty działań podejmowanych w tym 

procesie są wykorzystywane dla zapewnienia, z jednej strony, zgodności programów 

kształcenia z wymogami powszechnie obowiązującego prawa i aktów wewnętrznych 

Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ w Rzeszowie. Z drugiej strony służą one 

dostosowywaniu programów kształcenia do oczekiwań i potrzeb różnych grup interesariuszy, 

potrzeb rynku pracy, czynników istotnych z perspektywy ogólnego interesu społecznego 

i związanych z tym oczekiwanych od absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw społecznych. Zespół 

Oceniający stwierdza, że zapewnia publiczny dostęp do informacji o programach kształcenia 

i realizacji procesu kształcenia. 

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia uwzględnia w pełni studentów w 

projektowaniu programu studiów. Reprezentanci studentów są aktywnie wcieleni w prace na 

rzecz jakości kształcenia w odpowiednich gremiach opiniujących i uchwałodawczych, przez co 

mają możliwość działania na rzecz jakości kształcenia. Innowacyjnym rozwiązaniem jest 

znacząca rola starosty grup dziekańskich w formułowaniu opinii na temat jakości kształcenia. 

Stosowanie tego typu metody usprawnia pozyskiwanie opinii ogółu środowiska studenckiego 

oraz przyśpiesza proces przekazu informacji. Łącząc działania z opiekunem roku efektywnie 

weryfikuje się sytuacje na poszczególnych latach studiów. Studenci mają również możliwość 

wyrażenia swojej opinii na temat programu studiów w ankiecie absolwentów. Mocną stroną 

kierunku jest również reagowanie na trudności pojawiające się przy zaliczeniach przedmiotów. 

Procedura mająca na celu wprowadzenie dodatkowych, nieodpłatnych zajęć gdy 50% 

studentów otrzyma ocenę niedostateczną wpływa na utrzymania odpowiedniej jakości 

kształcenia. Słabą stroną jest brak uczestnictwa studentów w ocenie osiągnięcia efektów 

kształcenia na podstawie sylabusów. Opinia ze strony studentów ma możliwość być znacząca 

pod względem aktualizacji dokumentacji przedmiotów. Mocną stroną kierunku jest publiczny 

dostęp do informacji. Przekazywane wiadomości są dostosowane do procesu kształcenia i 

potrzeb studentów. Niezbędną dokumentację procesu kształcenia z punktu widzenia studenta 

można znaleźć w systemach informatycznych Uczelni. Wdrożenie ankiet weryfikujących 

publiczny dostęp do informacji zapewnia adekwatną kontrolę nad przekazywanymi treściami i 

dostosowywaniu ich do odbiorców. Warto jedynie rozważyć udzielanie informacji zwrotnej na 

podstawie tych ankiet skierowaną do grona studentów.  
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Dobre praktyki 

 

Zalecenia 

 

Kryterium 4. Kadra prowadząca proces kształcenia 

4.1.Liczba, dorobek naukowy/artystyczny, doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią 

oraz kompetencje dydaktyczne kadry  

4.2.Obsada zajęć dydaktycznych 

4.3.Rozwój i doskonalenie kadry 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 4 

 

        4.1.  

Zajęcia na wizytowanym kierunku realizuje 17 nauczycieli akademickich w tym: 5 

samodzielnych nauczycieli akademickich, 6 doktorów oraz 6 magistrów. Dorobek naukowy 

kadry prowadzącej zajęcia jest różnorodny i obejmuje takie zagadnienia jak:  nauki o mediach, 

komunikacji społecznej i marketingowej, systemów medialnych na świecie, marketing 

polityczny, badania opinii publicznej,  prasoznawstwa, socjologii kultury, socjologii masowego 

komunikowania, socjologii mediów, teorii komunikowania,  nauk o sztukach projektowych, 

komunikacji wizualnej, projektowaniu form użytkowych (grafika komputerowa, formy 

użytkowe). Ponadto są przedstawiciele takich dyscyplin, jak: nauki o mediach, nauki o 

poznaniu i komunikacji społecznej, nauki o polityce, psychologia, socjologia, ekonomia, nauki 

o zarządzaniu, prawo, lektorzy języków obcych, co odpowiada wymogom programowym 

kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”.  

Uczelnia zaproponowała do minimum kadrowego 6 nauczycieli akademickich, w tym: 3 

dr hab. i 3 doktorów. Zespół Oceniający biorąc pod uwagę dorobek naukowy  do minimum 

kadrowego zaliczył wszystkich proponowanych nauczycieli akademickich. Posiadają oni 

odpowiedni dorobek naukowy jak i doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, 

gwarantujące osiągnięcie efektów kształcenia na ocenianym kierunku studiów. Tym samym 

zostały spełnione warunki prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym , 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 w sprawie 

warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596).  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzący zajęcia na kierunku „dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna” wykazują dużą aktywność naukową, zlokalizowaną w różnorodnych 

obszarach badawczych związanych z ocenianym kierunkiem studiów. Ta aktywność 

egzemplifikuje się zarówno w licznych recenzowanych publikacjach naukowych, w udziale w 

konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także w udziale kadry w 

międzynarodowym dyskursie intelektualnym (zagraniczne staże naukowe, granty 

międzynarodowe, prowadzenie wykładów i seminariów w uczelniach zagranicznych). 

Zdecydowana większość obszarów eksplanacyjnych kadry naukowo-dydaktycznej łączy się z 

kontekstami poznawczymi, w których zlokalizowane są efekty kształcenia przewidziane w 

programie kształcenia ocenianego kierunku. 

 

4.2. 

Przedłożony w raporcie samooceny wykaz przedmiotów realizowanych zarówno przez 

nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na 
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kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, jak i pozostałych nauczycieli - nie budzi 

wątpliwości w kontekście wymogów merytorycznych jak i formalno-prawnych, przyjętych w 

tym względzie dla profilu praktycznego. Ponadto przypisanie kadry do poszczególnych 

modułów kształcenia zapewnia w pełni osiąganie efektów kształcenia. Przy obsadzie zajęć 

zapewniona jest pełna zgodność dorobku naukowego i kompetencji dydaktycznych nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia z efektami kształcenia, treściami tych modułów oraz 

dyscyplinami naukowymi, z którymi są powiązane. Kadra prowadząca zajęcia posiada na ogół 

długoletni staż pracy w Uczelni jak i innych uczelniach wyższych. Hospitacja zajęć 

potwierdziła wysoki poziom przygotowania kadry do zajęć. Kadra dydaktyczna z punktu 

widzenia studentów adekwatnie wspiera poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych uwzględnionych w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele 

akademiccy są wykwalifikowani, pomocni oraz uprzejmi. W większości na kierunku 

„dziennikarstwo i komunikacja społeczna” pracują osoby mające doświadczenie zawodowe. 

Podczas spotkania z ZO PKA studenci zwrócili uwagę na aktywną postawę kadry 

dydaktycznej, której zależy na skutecznym przekazaniu zaplanowanych efektów kształcenia. 

Przykładowymi przedmiotami najbardziej innowacyjnie  prowadzonymi przez nauczycieli są 

szczególnie warsztatowe takie jak „Warsztat telewizyjny”, „Warsztat radiowy” lub 

„Storytelling”. Informacje na tych zajęciach są przekazywane w praktyczny sposób, co sprzyja 

w wysokim stopniu przyswajaniu umiejętności. W przypadku osób niepełnosprawnych metody 

stosowane przez kadrę są specjalnie modyfikowane do potrzeb. W zależności od 

niepełnosprawności metody kształcenia mogą być dopasowane indywidualnie oraz 

odpowiednio zaplanowane, aby umożliwić uzyskanie wszystkich zaplanowanych w programie 

studiów efektów kształcenia. 

 

4.3. 

Polityka kadrowa władz Wydziału, zarówno w zakresie formalnego, jak i merytorycznego 

doboru pracowników naukowo-dydaktycznych zapewnia w pełni realizację programu 

kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Ocena 

pracowników naukowo-dydaktycznych została podporządkowana monitorowaniu i 

podwyższaniu ich kwalifikacji. Składa się ona z czterech zasadniczych komponentów:  

- oceny dorobku naukowego i dydaktycznego oraz zaangażowania w sprawy organizacyjne 

Uczelni i Wydziału, 

- oceny doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią,  

- wyników hospitacji, 

- wyników oceny dokonywanej przez studentów. 

Nauczyciele akademiccy są oceniani przez studentów w ankiecie zawierającej 9 pytań 

w skali od 2 do 5 z możliwością pozostawienia komentarza. Pytania te dotyczą zweryfikowania 

nauczyciela pod względem rzetelnego przygotowania, dokładnego omawiania zagadnień, 

aktywizacji na zajęciach, egzekwowania obowiązków od studenta, określenie tematyki, 

warunków zaliczenia i przestrzegania ich, zapewnienia życzliwej atmosfery, chęci odpowiedzi 

na pytania, kontakt poza zajęciami oraz poczucia efektywnego pozyskiwania efektów 

kształcenia. Ankieta jest dobrowolnie wypełniana w systemie informatycznym Wirtualna 

Uczelnia. Wyniki zbiorcze kwestionariusza kadry dydaktycznej są opublikowane przez Biuro 

Doradztwa Personalnego, każdy student ma do nich dostęp po zalogowaniu. Dobrą praktyką 

stosowaną na Uczelni od tego roku ma być formularz oceny promotora. Praca dyplomowa 

stanowi znaczną część oceny ostatecznej na studiach, dlatego możliwość oceny współpracy 

przez studenta opiekuna naukowego jest szczególnie istotna. W ramach tego kwestionariusza 

dyplomanci oceniają zaangażowanie nauczyciela we współprace, dostępność podczas dyżurów 

i zdalną, zgodność obszarów tematycznych, pomoc w doborze tematu, merytoryczne wsparcie, 
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postawę, ustalenie jasnych kryteriów oraz fakt polecenia danej osoby. Warto zadbać o 

efektywne wdrożenie tej procedury oraz zapewnienie odpowiednich efektów tego procesu 

nakierowanych w stronę przyszłych dyplomantów.  

System wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych jest powiązany z wynikami 

pracy naukowo-dydaktycznej. Uczelnia prowadzi politykę promowania pracowników o 

największych osiągnięciach naukowych i dydaktycznych w postaci nagród Rektora. Podstawą 

ubiegania się o nagrodę Rektora mogą być wybitne osiągnięcia w zakresie wydanych 

publikacji, pracy naukowo-badawczej, pracy organizacyjnej, pracy dydaktycznej.  

Uczelniany system wspierający rozwój kadry naukowo-dydaktycznej opiera się m.in. na: 

- finansowaniu publikacji w czasopismach lub monografiach zewnętrznych i udziału w 

konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki zewnętrzne, 

- finansowaniu projektów i grantów, 

- udzielaniu stypendiów naukowych, 

- finansowaniu szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodowe, 

- finansowaniu zagranicznych i krajowych staży zawodowych. 

Zatrudnienie nauczycieli akademickich odbywa się w drodze otwartego konkursu, 

zgodnie z zasadami przyjętymi w statucie uczelni. 

Rekapitulując polityka kadrowa realizowana przez władze Wydziału w pełni umożliwia 

osiąganie efektów kształcenia przewidzianych dla wizytowanego kierunku studiów. 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Jednym z istotnych pozytywnych aspektów funkcjonowania kadry naukowo-dydaktycznej 

prowadzącej zajęcia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest wysoki 

poziom aktywności naukowo-badawczej oraz duże doświadczenie zawodowe zdobyte poza 

uczelnią. To niewątpliwie, poza rozwojem naukowym par excellence, stanowi asumpt do 

zdobywania nowych dydaktycznych doświadczeń i umiejętności. Minimum kadrowe na 

ocenianym kierunku studiów I stopnia o profilu praktycznym jest spełnione. Obsada zajęć nie 

budzi żadnych zastrzeżeń. Polityka kadrowa tworzy warunki do  rozwoju kadry.  

Zdaniem studentów kadra dydaktyczna w pełni wspiera proces kształcenia. Mocną 

stroną cechującą kadrę jest aktywne nastawienie do przekazywania wiedzy oraz doświadczenie 

praktyczne. Natomiast uprzejmość, indywidualne podejście i dostosowanie do potrzeb 

studentów ułatwiają proces przekazywania efektów kształcenia. Nauczyciele akademiccy 

dostosowują swoje metody do studentów niepełnosprawnych, przez co zapewniają wszystkim 

równe szanse w procesie kształcenia. Studenci mają wpływ na ocenę nauczyciela 

akademickiego oraz zapewniony jest dostęp do informacji zwrotnej. Szczególnie interesującą 

inicjatywą jest możliwość oceny opiekuna pracy dyplomowej. Odpowiednie wykorzystanie 

wyników powinno zadbać o jakość prac dyplomowych oraz wyeksponowanie osób 

preferowanych studentom które dysponują odpowiednim czasem, aby skutecznie 

współpracować w tej kwestii z dyplomantem.    

Dobre praktyki 

 Możliwość oceny opiekuna pracy dyplomowej przez studenta. 

Zalecenia 

Brak.  
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Kryterium 5. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 5 

Grupę interesariuszy zewnętrznych na ocenianym kierunku tworzą przedstawiciele mediów 

tradycyjnych (radio, telewizja, prasa), internetowych (e-marketing, media społecznościowe, 

portale internetowe), przedstawiciele firm zajmujących się grafiką komputerową 

(przetwarzanie obrazu, technika 3D), a także firmy zajmujące się tworzeniem wizerunku (PR i 

social media) i reklamą. Uczelnia, w ramach ocenianego kierunku, utrzymuje kontakty z 

interesariuszami zewnętrznymi występując z prośbą o wyrażenie opinii na temat planowanych 

zmian w programie nauczania. Konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi  prowadzone są 

często, ale nieregularnie. Interesariusze indywidualnie (w kontaktach bezpośrednich i mailowo) 

proszeni są o opinie na temat planowanych zmian programowych, które mają służyć 

modyfikacji i doskonaleniu programu kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy.  

W spotkaniu eksperta – pracodawcy z interesariuszami zewnętrznymi po stronie pracodawców 

wzięło udział 8 osób, które były przedstawicielami siedmiu firm. Uczestnicy w zdecydowanej 

większości byli absolwentami wizytowanego kierunku. Wszyscy oni (absolwenci – 

pracodawcy) podkreślali bardzo dobre przygotowanie, jakie uzyskali na uczelni przed 

wejściem na rynek.  Poproszeni o wypowiedź na temat stopnia w jakim program studiów 

odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy i pracodawców ocenili, że program studiów na 

kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” spełnia potrzeby pracodawców i rynku 

(np. 3 absolwentów jest etatowymi pracownikami PR Rzeszów, natomiast troje studentów 

współpracuje z rozgłośnią).  

Do grupy partnerów strategicznych ocenianego kierunku należą IAB Polska (Związek 

Pracodawców Branży Internetowej. IAB Polska jest organizacją zrzeszającą podmioty z branży 

internetowej i reprezentującą ich interesy). Współpraca (podpisano porozumienie) z IAB 

Polska  odbywa się w zakresie opracowania nowatorskiej fakultatywnej specjalności Digital 

marketing, zakończonej egzaminem na certyfikat kompetencji e-marketingowych DIMAQ. 

Kolejnymi strategicznymi partnerami (podpisano porozumienia) są Brand24 (współpraca w 

realizacji projektu badawczego oraz współorganizacja przy organizacji New Media Meeting 

2017 w Rzeszowie; opiniowanie zmian w planach studiów I stopnia; współpraca w zakresie 

udostępniania baz danych do realizacji projektu badawczego) oraz Cux.io – opiniowanie 

planów studiów w zakresie analityki internetowej i badań user expericence. 

WSIiZ w Rzeszowie przy aktualizowaniu programu kształcenia na kierunku „dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna” współpracuje też z Polską Agencją Prasową i Stowarzyszeniem 

Dziennikarzy Polskich. Z tymi podmiotami uczelnia ma również podpisane porozumienia.  

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym odbywa się prawidłowo, dzięki sygnałom z otoczenia 

zewnętrznego uczelnia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” ma możliwość 

(i to robi) modyfikacji programu pod kątem aktualnych oczekiwań rynku, a co za tym idzie 

stwarza swoim absolwentom warunki do łatwiejszego wejścia na rynek pracy.  

 

Dobre praktyki 

Brak  
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Zalecenia 

Zaleca się usystematyzowania kontaktów z interesariuszami zewnętrznymi, poprzez powołanie 

rady programowej dla kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, w której mieliby 

możliwość uczestniczyć również przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych. Rada (osobno 

dla dziennikarstwa, osobno dla komunikacji społecznej) spotykałaby się np. dwa razy w roku. 

Takie rozwiązanie powinno ułatwić wymianę opinii na temat programu nauczania lub planu 

studiów i pomóc podjąć władzom uczelni oraz kierunku ewentualną decyzję o wprowadzeniu 

zmian. 

Kryterium 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 6 

Program realizowany na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na 

Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w 

Rzeszowie spełnia wymagania w zakresie umiędzynarodowienia procesu kształcenia. Na 

podstawie przeprowadzonej szczegółowej weryfikacji przez Zespół Oceniający PKA procesu 

internacjonalizacji w zakresie międzynarodowej wymiany studentów oraz kadry naukowo 

dydaktycznej na  wizytowanym kierunku studiów, stwierdzić należy, iż Jednostka współpracuje 

z szeregiem uczelni zagranicznych. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania angażuje się w 

międzynarodowe projekty wymiany studentów i podejmuje współpracę z wieloma instytucjami 

i uczelniami na całym świecie. WSIiZ aktywnie współpracuje z uniwersytetami i instytucjami 

edukacyjnymi z Europy, USA (np. kierunek „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” 

współpracuje w zakresie realizacji programu kształcenia na specjalności graficznej z Indiana 

Purdue University Indianapolis) czy Azji. W r.a. 2017/2018 prowadzone są konsultacje z byłą 

trenerką dziennikarskiej szkoły BBC oraz dziennikarką BBC w związku z planami studiów I 

stopnia o profilu praktycznym. W latach 2009-2011 realizowane były dwa granty z funduszy 

norweskich we współpracy z  NTNU (Trondheim) i Olso University College, poświęcone 

kształceniu dziennikarzy w Polsce i Norwegii (badania porównawcze, wizyty studyjne w 

uczelniach norweskich, publikacje naukowe, konferencja międzynarodowa w Rzeszowie) oraz 

kształceniu w zakresie sztuki dla mediów (w zakresie kształcenia warsztaty dla studentów  

specjalności grafika komputerowa w mediach, prowadzone przez dydaktyków z NTNU z 

Trondheim, zajmujących się sztuką cyfrową i multimediami - Jordi Puig, Andrew Perkis).  

Ze względu na specyfikę, kształcenie na wizytowanym kierunku studiów nigdy nie było 

oferowane w języku obcym. Studenci uczestniczą natomiast w lektoratach: j. angielskiego, 

rzadziej j. niemieckiego oraz realizują laboratoria na oprogramowaniu w j. angielskim. 

Wielonarodowość studentów w grupach wpływa bezpośrednio na charakter wszystkich zajęć i 

przygotowuje studentów do pracy w środowisku międzynarodowym. Zajęcia na lektoracie 

prowadzi doświadczona kadra, przeszkolona do prowadzenia zajęć i przygotowania do 

profesjonalnych egzaminów. Stale i cyklicznie wzbogacany jest księgozbiór biblioteki 

obejmujący wydawnictwa międzynarodowe takie jak Pearson, Cambridge, Oxford. Na studiach 

II stopnia programy lektoratów dostosowane są do specyfiki kierunków kształcenia, w 

przypadku „dziennikarstwa i komunikacji społecznej” przygotowują do uzyskania certyfikatów 

LCCI w zakresie mediów i komunikacji społecznej. 

Jedną z ofert wymiany skierowanej do studentów, również kierunku „dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna” jest uczestnictwo w unijnym programie Erasmus+. W ramach 

Programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać na mobilność w celu studiowania oraz na 

mobilność w celu realizacji stażu. Pobyt studyjny studenta za granicą może trwać od 3 do 10 

miesięcy i jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w formie stypendium. W trakcie 

studiów zagranicznych studenci WSIiZ uczęszczają na zajęcia i zaliczają egzaminy wraz ze 
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studentami uczelni partnerskich, biorą udział również w intensywnych kursach języków 

obcych. Ponadto uczelnie zagraniczne oferują studentom Erasmusa bogaty program kulturalny, 

dzięki któremu mają oni szansę poznać geografię, tradycję i kulturę kraju oraz w pełni 

zintegrować się z lokalną społecznością akademicką. W ramach programu Erasmus studenci 

kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” mogą realizować część studiów na 

uczelniach partnerskich: w Turcji, Hiszpanii, Portugalii. Danii, Chorwacji, na Węgrzech, 

Słowacji.  

W programie Erasmus+ na staż studencki można wyjechać do zagranicznego 

przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię oraz 

do innych instytucji. Pobyt stażowy może trwać od 2 do 4 miesięcy i jest dofinansowany z 

funduszy Unii Europejskiej w formie stypendium. Podczas stażu studenci realizują uzgodniony 

pomiędzy uczelnią wysyłającą a instytucją goszczącą program stażu. Udział w zagranicznych 

praktykach zawodowych oraz stażach umożliwia studentom WSIiZ rozwój umiejętności 

zawodowych, międzykulturowych, językowych, zdobywanie nowych doświadczeń na forum 

międzynarodowym, poszerzanie kontaktów oraz zwiększenie szansy na dobrą pracę. Pomimo 

istniejących możliwości umiędzynarodowienia procesu kształcenia w ramach ocenianego 

kierunku, wykazy liczbowe osób wyjeżdżających na staże są bardzo skromne. Zaledwie kilku 

studentów w ostatnich latach skorzystało z możliwości wyjazdu zagranicę. W ubiegłym roku 

akademickim nie było osób chętnych. 

Międzynarodowa działalność kadry naukowo-dydaktycznej jest, w opinii ZO PKA 

wspierana na różnych płaszczyznach: 

 W latach  2014-2015 Uczelnia pozyskała środki z Programu Europejskiego Funduszu 

Społecznego UE na wyjazdy dla doktorantów i młodych doktorów z projektu pt. „Europa 2020. 

Podejmij wyzwanie”, którego celem było realizowanie prac naukowo-badawczych we 

współpracy z zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego.  

Ponadto, wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych (na konferencje i staże) 

finansowane są ze środków statutowych oraz funduszy własnych WAiNS. Z informacji 

uzyskanych na spotkaniu ZO PKA z kadrą wynika, iż pracownik w tym celu składa wniosek 

wyjazdowy, który zawiera szczegółowe informacje, w tym cel wyjazdu i spodziewane 

rezultaty. Wniosek jest opiniowany przez przełożonego, Prorektora ds. nauki, a następnie 

kierowany jest do akceptacji Rektora. Po wyjeździe pracownik składa sprawozdanie, które jest 

warunkiem rozliczenia wyjazdu. 

Pracownicy WSIiZ również mogą korzystać z oferty Programu Erasmus+. Kadra 

dydaktyczna może wyjechać do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia zajęć dla studentów, 

z kolei pracownicy administracyjni mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji podczas 

pobytu szkoleniowego za granicą. Działania te wpływają na podnoszenie jakości nauczania na 

Uczelni, poszerzają wiedzę i doświadczenie kadry oraz wspierają i przyspieszają 

internacjonalizację. 

Międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza rozwija się szczególnie intensywnie w 

ostatnich latach działalności Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Tworzonych jest coraz więcej zespołów badawczych i przy okazji poszerza się siatka 

współpracy między pracownikami uczelni oraz naukowcami z innych jednostek naukowych w 

kraju, ale i za granicą. Podejmowane są działania mające na celu zwiększenie 

umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych na Wydziale Administracji i Nauk 

Społecznych WSIiZ. 

Odpowiedzialną jednostką za popularyzacje mobilności i pomoc przy procedurach 

administracyjnych wśród studentów jest Dział Współpracy z Zagranicą oraz Centrum Studiów 

Międzynarodowych. Wydarzeniami informacyjnymi nakierowanych na umiędzynarodowienie 

studentów są coroczne spotkania informacyjne, szkoleniowe oraz stale aktualizowane strony 

internetowe. Oferta mobilności studenckiej prezentowana przez jednostkę jest ciekawa i 
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dopasowana do potrzeb środowiska studenckiego. Głównymi elementami są programy 

mobilności tj. Erasmus+, Double Degree oraz wyjazdy w ramach współpracy z uczelniami 

chińskimi. Uczelnia ma podpisane 49 umów bilateralnych z innymi ośrodkami akademickimi. 

W ostatnim roku akademickich skorzystało z programu 5 studentów kierunku (6% wszystkich 

wyjeżdżających studentów). Interesującą inicjatywą z punktu widzenia studentów jest 

możliwość studiowania w ramach programu Double Degree (do wyboru jest 9 uniwersytetów 

zagranicznych). Z badań dotyczących wyjazdów zagranicznych studentów przeprowadzonych 

przez Uczelnię wynika, że największą barierą jest problem finansowy, bariera językowa, 

zobowiązania w kraju i obawa przed samodzielnym wyjazdem. Warto rozważyć w celu 

zniwelowania problemów działania zapobiegawcze, które Uczelnia może zapewnić studentom, 

aby zwiększyć zainteresowanie taką formą odbycia studiów lub praktyk. Na Wydziale 

Administracji i Nauk Społecznych jest powołany z grona pracownik, który pełni funkcję 

Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+. Zdaniem studentów skutecznie wspiera 

sprawy proceduralne wyjazdów zagranicznych na Wydziale, ale również widoczne są działania 

promujące. Wszystkie niezbędne informacje na temat wymagań wyjazdu zagranicznego na 

studia lub praktyki można znaleźć także na stronie Uczelni. Studenci kierunku „dziennikarstwo 

i komunikacja społeczna” mają zapewnione w programie studiów również zajęcia z języka 

obcego prowadzone przez Centrum Języków Obcych, przygotowujące na poziom B2. Nauka 

języka obcego jest zróżnicowana w zależności od poziomu obycia danej osoby poprzez 

dopasowanie do odpowiedniej grupy. W tym celu organizowane są testy weryfikujące stopień 

zaawansowania. W trakcie nauczania języków zwraca się uwagę na rozszerzenie słownictwa 

specjalistycznego. Aczkolwiek obawy studentów związane z barierą językową podczas 

wyjazdów zagranicznych w ramach przeprowadzonych badań powinny skłonić do dalszego 

zwiększania jakości proponowanych lektoratów.  

Na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja” społeczna studiują w dużej części 

obcokrajowcy (głównie pochodzenia Ukraińskiego). Władze Wydziału i Uczelni przywiązują 

dużą uwagę odnoszącą się do poprawnej aklimatyzacji przybyłych z zagranicy kandydatów 

oraz stworzenia warunków do skutecznego pozyskiwania przez nich efektów kształcenia. W 

razie problemów z językiem polskim istnieją możliwości kursów przed odbyciem studiów, aby 

bez przeszkód uczestniczyć w zajęciach. Formalną funkcję odpowiedzialną za proces 

przystosowania studentów cudzoziemców jest Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. 

adaptacji studentów ze Wschodu. Studenci podczas spotkania z ZO PKA pozytywnie ocenili 

działania  tejże osoby i organizowane wydarzenia kulturalne mające na celu zlikwidowanie 

jakichkolwiek trudności. Wdrożono również na Uczelni pogram Mentor, gdzie polscy studenci 

pomagają dodatkowo w codzienności akademickiej studentom z zagranicy.  

Pozytywnymi aspektami podwyższającymi poziom umiędzynarodowienia wśród 

studentów są wizyty zagranicznych nauczycieli akademickich (głównie ze Słowacji), którzy 

przeprowadzają zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku. Te dodatkowe inicjatywy 

umożliwiają studentom kontakt z zagranicznymi profesorami i zapoznanie się z wynikami 

badań innych jednostek naukowych.    

 

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

 

Z danych przekazanych Zespołowi Oceniającemu PKA wynika, że w ramach 

ocenianego kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, Jednostka podejmuje 

właściwe działania mające na celu aktywizację studentów i kadry naukowo – dydaktycznej do 

realizacji wymiany międzynarodowej, uczestnictwa w międzynarodowych programach i 
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projektach. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na kierunku „dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna” z punktu widzenia studentów jest realizowane w zadawalającym 

stopniu. Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej oferty, która zaspakaja potrzeby 

internacjonalizacji dydaktycznej i zawodowej. Zdiagnozowane obawy studentów pod 

względem wyjazdów zagranicznych w miarę możliwości działaniami zapobiegawczymi które 

Uczelnia może przeprowadzić. Może to sprawić zwiększenie zainteresowaniem mobilnością 

zagraniczną w środowisku studenckim. Mocną stroną są lektoraty prowadzone w różnych 

językach obcych, dostosowane do poziomu zaawansowania studentów. Są one również 

nastawione na rozszerzenie specjalistycznego słownictwa, ale powinny sprzyjać w większym 

stopniu wsparciu mobilności zagranicznej. Dlatego warto zwrócić uwagę na teraźniejszą 

sytuację i w miarę możliwości wdrożyć rozwiązania sprzyjające doskonalenia jakości 

kształcenia lektoratów. Cudzoziemcy studiujący na kierunku mają również zapewnione 

doskonałe wsparcie ze strony Uczelni oraz polskich studentów. Mocną stroną jest również 

kontakt studentów w trakcie zajęć dydaktycznych z zagranicznymi nauczycielami 

akademickimi.  

 

Dobre praktyki 

W ramach współpracy z niektórymi uczelniami z Wielkiej Brytanii w zakresie programu 

Double Degree, studenci kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”  mogą 

realizować III rok studiów I stopnia na jednej z partnerskich uczelni. Tym samym studenci 

WSIiZ po zaliczeniu egzaminów w obu uczelniach i obronie pracy dyplomowej na wybranej 

uczelni partnerskiej i w WSIiZ, otrzymują dyplom WSIiZ i jednej z brytyjskich uczelni. 

 

Zalecenia 

Zaleca się silniejszą aktywizację studentów w zakresie korzystania z programów wymiany, 

większą aktywność w zakresie prowadzenia zajęć w językach obcych oraz tworzenie 

wspólnych zespołów badawczych w celu aplikowania o międzynarodowe granty naukowo 

– badawcze o profilu praktycznym. Podniesienie jakości lub liczby godzin lektoratów z 

języków obcych, aby w pełni wspierały proces wyjazdów zagranicznych.  

Kryterium 7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

7.1.Infrastruktura dydaktyczna oraz wykorzystywana w praktycznym przygotowaniu 

zawodowym 

7.2.Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne 

7.3.Rozwój i doskonalenie infrastruktury 

 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 7 

7.1. 

Infrastrukturę WSIiZ tworzą dwa kampusy: w Rzeszowie oraz w Kielnarowej. Siedziba 

Uczelni znajduje się przy ul. Sucharskiego 2. Jest to kompleks budynków położonych na 70-cio 

arowej działce. Zabudowa tworzy układ zamknięty z wewnętrznym dziedzińcem. Uczelnia 

posiada również infrastrukturę dydaktyczną w Kielnarowej koło Rzeszowa, gdzie znajduje się 

Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ oraz Centrum Edukacji Międzynarodowej (jest to zespół 

obiektów dydaktycznych i rekreacyjno-sportowych zlokalizowany na kilkunastohektarowej 

działce). Łącznie Uczelnia posiada obecnie ponad 28 tys. m
2
 własnej powierzchni 
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dydaktyczno-biurowej. Budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W skład 

powierzchni dydaktycznej obiektu przy ul. Sucharskiego wchodzi: nowoczesna sala 

audytoryjna (260 miejsc), 8 sal wykładowych (każda po 70÷120 miejsc), 9 laboratoriów 

komputerowych (6 laboratoriów. w każdym 14÷24 stanowiska oraz 3 laboratoria w każdym 

31÷57 stanowisk), specjalistyczne laboratoria komputerowe: CISCO SYSTEMS 

(CCNA/CCNP, Foundamentals of Security, Wireless, VoIP, MICROSOFT, ORACLE, 

Centrum Egzaminacyjne PROMETRIC (APTC), Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE), 

laboratorium kryminalistyki, 6 sal językowych (każda po 14÷28 miejsc), 14 sal ćwiczeniowych 

(średnio po 40÷46 miejsc). Na terenie Uczelni znajdują się również: biblioteka i czytelnia, 

Klub Akademicki „IQ” (w klubie znajduje się galeria sztuki, scena, dwa ekrany z rzutnikami 

w tym jeden - na scenie - do tylnej projekcji; klub posiada estradowe oświetlenie 

i nagłośnienie), zakład poligrafii, 3 punkty gastronomiczne, parkingi dla pracowników i 

studentów WSIiZ. W obiektach CTiR znajdują się m.in.: pomieszczenia dla kadry i obsługi 

dydaktycznej, nowocześnie wyposażona sala konferencyjna (48 miejsc), 2 sale ćwiczeniowe 

(40 i 54 miejsc), 2 laboratoria komputerowe (15 i 25 miejsc), specjalistyczne laboratoria 

kierunków Wydziału Medycznego, kafejki komputerowe dostępne dla potrzeb studentów przez 

12 godzin na dobę do realizacji zadań pracy własnej. Na terenie Centrum znajduje się 

największa w woj. podkarpackim, a równocześnie jedna z większych w Polsce, hala 

rekreacyjno-sportowa (wraz z zapleczem administracyjno-dydaktycznym) o powierzchni 4,7 

tys. m
2
. W kompleksie CTiR funkcjonuje Akademik z 94 miejscami noclegowymi dla 

studentów oraz salami wykładowymi i laboratoriami oraz Karczma staropolska Taberna pod 

Sosnami.  

W  budynku dydaktycznym Centrum Edukacji Międzynarodowej znajdują o powierzchni 

prawie 6 tys. m
2 

znajdują się: aula posiadająca 334 miejsca, wyposażona w profesjonalny sprzęt 

multimedialny, 3 sale wykładowe (po 70, 120, 171 miejsc), 5 sal ćwiczeniowych (po 24, 26, 

28, 40, 44, miejsc), biblioteka i czytelnia, pomieszczenia dla kadry i obsługi dydaktycznej 

(dziekanat), 16 laboratoriów specjalistycznych, m.in.: Laboratorium Automatyki i Robotyki, 

Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej, czy Laboratorium Ergonomii 

Neurokognitywnej (okulograficzne). 

Uczelnia dysponuje własnym zapleczem dydaktycznym do praktycznej nauki zawodu w 

ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Dedykowane laboratoria 

zlokalizowane są w budynku głównym Uczelni, w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2 oraz w 

Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Dla każdego przedmiotu w ramach zajęć 

laboratoryjnych przewidziano minimum 15 stanowisk ćwiczeniowych (liczba studentów w 

grupie laboratoryjnej wynosi 15-18 osób i jest dopasowany do liczby stanowisk pracy w 

laboratorium). Każde z zapewnionych stanowisk jest w pełni wyposażone, co umożliwia 

realizację zadań praktycznych całkowicie odwzorowujących realne warunki pracy. 

 Laboratoria Uczelni dedykowane kierunkowi „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”,  w 

których odbywały się (2016/17) i odbywają się (2017/18) zajęcia dla kierunku: 

- Pracownia Obróbki i Montażu Dźwięku - Intro Radio, dysponuje dwoma pomieszczeniami 

- redakcyjnym i studyjnym. W pomieszczeniu studyjnym znajdują się dwa studia: Studio 

Mono jest zarówno reżyserką Studia Stereo jak i samodzielnym studiem z samorealizacją. 

- Pracownia Obróbki i Montażu Wideo - Studio Telewizyjne Intro TV, jest wykorzystywane 

w procesie dydaktycznym do ćwiczenia umiejętności praktycznych związanych z obróbką i 

montażem materiałów o charakterze multimedialnym, a także przygotowaniem materiałów 

o charakterze dziennikarskim. Specyfikacja studia czyni je miejscem zajęć praktycznych w 

pełni odwzorowującym realne warunki pracy w branży związanej z nowymi mediami. 

- Laboratoria komputerowe RA117A, RA117B, RA239, realizowane są tam zajęcia z 

Technologii informacyjnej oraz zajęcia związane z warsztatem dziennikarskim (radiowe, 
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prasowe, dziennikarstwa online i inne (w zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez 

prowadzącego). 

- Laboratoria dla specjalności Grafika komputerowa w mediach: 

• Sala KM107 - Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Przetwarzania Obrazu / 

Laboratorium Fotograficzne, 

• Sala KM109 - Laboratorium Technik Magazynowania Danych - Składnica Informacji, 

• Sala KM111 - Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej. 

 

Praktyki zawodowe w całości realizowane są  poza Uczelnią, w warunkach rzeczywistych. Są 

to miejsca takie jak redakcje czasopism, studia telewizyjne, czy instytucje branży medialnej, 

działy marketingu /PR/promocji/reklamy/multimediów przedsiębiorstw, organizacji, fundacji, 

stowarzyszeń, jednostek samorządowych, rządowych, partii politycznych itp. Miejsca praktyk 

zawodowych są wyposażone w odpowiedni sprzęt do wykonywania zadań praktycznych w 

zakresie obsługi narzędzi (sprzętu i oprogramowania) związanego ze specyfiką studiowanej 

specjalności.  

Należy stwierdzić, że baza dydaktyczna jest dostosowana w pełni do potrzeb studentów 

oraz umożliwia adekwatne zdobywanie efektów kształcenia na profilu praktycznym. Sale  w 

których odbywają się zajęcia są komfortowo i nowocześnie wyposażone. Podczas spotkania z 

ZO PKA studenci zwrócili uwagę, że warunki zapewniane przez Uczelnię są jednymi z 

lepszych w mieście Rzeszów, dlatego umożliwiają w odpowiedni sposób przygotowanie do 

pracy zawodowej. Niezbędne wyposażenie spełnia potrzeby studentów, szczególnie przydatne 

w ramach zajęć z warsztatów radiowych, telewizyjnych oraz prasowych. Pomimo dostępnego 

zaplecza technicznego (projektory, wyświetlacze) niestety nie wszyscy nauczyciele 

wykorzystują w pełni jego zakres. Dlatego w miarę możliwości należy ułatwić pozyskiwanie 

efektów kształcenia poprzez wykorzystywanie dostępnego sprzętu. Na Uczelni kompleksowo 

wykorzystuje się technologie informatyczne ułatwiające i porządkujące proces kształcenia. W 

skład narzędzi całego systemu wchodzą: Wirtualna Uczelnia (dostęp do informacji z 

dziekanatu, kwestury, konto e-mail, programu studiów itp.), Blackboard (kontakt z 

prowadzącymi, konsultacje on-line, distance learning), biblioteka on-line, aplikacja dla 

urządzeń mobilnych, dostępne oprogramowanie. Innowacyjnym rozwiązaniem jest aplikacja, 

która działa na urządzenia mobilne i możliwe jest za jej pomocą sprawdzanie narzędzi 

dostępnych w systemie Wirtualnej Uczelni. Znacznie ułatwia ona organizację procesu 

kształcenia m. in. przez dostępne plany zajęć studentów oraz nauczycieli akademickich, 

dostępu do ocen itp. Studenci mają też swobodny dostęp do oprogramowania, narzędzi 

programistycznych i systemów firmy Microsoft – DreamSpark (MSDN). Na Wydziale 

Administracji i Nauk Społecznych wykorzystywana jest również platforma e-learningowa, 

która wspomaga nabywanie efektów kształcenia.   

 Budynki w których odbywają się zajęcia kierunku „dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna” są w znaczącym stopniu przystosowane do osób niepełnosprawnych m. in. w pętle 

indukcyjne. W obu przypadkach znajduje się możliwość bezproblemowego przemieszczania 

się pomiędzy piętrami oraz specjalnie przystosowane sanitariaty. Jest dostępna możliwość 

dostosowania programu studiów do osoby niepełnosprawnej, aby warunki nie powodowały 

żadnych trudności w trakcie studiów. W ramach działań Pełnomocnika Rektora ds. Osób 

Niepełnosprawnych jest możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu należącego do 

Uczelni. Gdy bieżące potrzeby są większe niż dostępne wyposażenie, jest możliwość 

dokupienia niezbędnych elementów. Przykładem ostatnich działań może być dobudowanie 

podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku. Nieopodal budynku również znajdują się 

miejsca parkingowe dostępne tylko dla osób niepełnosprawnych.  
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7.2. 

 Biblioteka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania znajduje się budynku głównym 

przy ul. Sucharskiego 2.  Biblioteka Akademicka WSIiZ powstała w październiku 1996 r. Od 

początku funkcjonowania Biblioteki profil gromadzenia zbiorów jest dostosowany do 

charakteru Uczelni i kierunków kształcenia. Głównym źródłem finansowania zakupu zbiorów 

bibliotecznych jest przekazywana co miesiąc kwota stanowiąca 1% czesnego studentów, dzięki 

czemu Biblioteka Akademicka WSIiZ ma zagwarantowane zarówno stałe środki, jak i stały 

przyrost księgozbioru. 

Biblioteka zgromadziła do tej pory (stan na 28.11.2017 r.) 68.329 książek, 1091 jednostek 

zbiorów nieelektronicznych (normy, dokumenty audiowizualne, graficzne i kartograficzne), 

1616 jednostek zbiorów elektronicznych, blisko 400 tytułów czasopism (6.264 woluminów). 

Ponadto uczelnia posiada dostęp do książek elektronicznych na platformie IBUK Libra oraz 

bibliotece profesjonalnych ebooków NASBI (łącznie 1193 tytuły). Uczelnia w ramach krajowej 

licencji korzysta również z Wirtualnej Biblioteki Nauki, oferując dostęp do baz danych 

(Elsevier, Spinger, EBSCOHost, Wiley-Blackwell, Scopus i Web of Knowlege) zarówno w 

uczelnianej sieci lokalnej, jak i z komputerów domowych. W sieci lokalnej dostępny jest serwis 

informacji prawnej LEX Omega umożliwiający dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy 

prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego, również monografii książkowych i 

czasopism, w tym z zakresu prawa autorskiego i prawa prasowego. 

Z punktu widzenia studentów jednostka Uczelni zapewnia odpowiedni zasób literatury 

przedstawionej w sylabusach oraz wystarczającą liczbę egzemplarzy. Istnieje też możliwość 

zamówienia niezbędnej pozycji literaturowej. Infrastruktura biblioteczna zapewnia adekwatną 

realizację procesu kształcenia i prowadzenia badań naukowych przez osoby niepełnosprawne. 

Na obiekcie znajduje się również czytelnia, która dodatkowo wspiera kształcenie studentów. 

Proces wypożyczania literatury naukowej jest możliwy przez każdego studenta za pomocą 

katalogu elektronicznego. Nie jest on skomplikowany dla studentów i nie budzi żadnych 

wątpliwości. Dostępne źródła zapewniają odpowiednie wsparcie w działalności naukowej 

studentów.  

7.3. 

 Uczelnia coroczne stara się realizować modernizację infrastruktury poprzez poprawę estetyki 

pomieszczeń (malowanie, modernizacja wyposażenia, nowa aranżacja pomieszczeń). Zasoby 

biblioteczne aktualizowane są na bieżąco w miarę potrzeb. W każdym nowym semestrze 

monitorowane są karty przedmiotów i sylabusy, dzięki czemu księgozbiór jest aktualizowany i 

wzbogacany o nowe pozycje z listy lektur. W zasadzie bez ograniczeń i na bieżąco realizowane 

są zamówienia na materiały dydaktyczne w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.  

Laboratoria specjalistyczne związane z telewizją i radiem znajdują się pod stałą opieką 

merytoryczną i techniczną zespołu koordynatorów merytorycznych ds. mediów studenckich. 

Zespół pozostaje w stałym kontakcie i na bieżąco zgłasza usterki oraz zapotrzebowanie 

sprzętowe, które są uzupełniane ze środków własnych uczelni oraz środków zewnętrznych, 

przeznaczonych na rozwój Uczelni. 

Studenci nie uczestniczą bezpośrednio w doskonaleniu infrastruktury na Uczelni. 

Chociaż środowisko studenckie kierunku widzi na przestrzeni lat intratny proces 

dosprzętowienia bazy dydaktycznej, co utrzymuje w przekonaniu o słusznym finansowaniu 

bazy dydaktycznej. Warto rozważyć wprowadzenia dodatkowego narzędzia weryfikującego 

infrastrukturę na podstawie opinii studentów, chociażby poprzez dodanie pytania w 
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wyrywkowych ankietach studenckich. Ułatwi to lokalizowanie miejsc, które należałby 

priorytetowo dofinansować i usprawnić.  

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia jest dostosowana w pełni do 

potrzeb studentów. Umożliwia ona w pełni skuteczny rozwój praktyczny i wspomaga 

odpowiednio proces dydaktyczny prowadzony na kierunku. Środowisko akademickie ma 

zapewnione niezbędne oprogramowanie na zajęciach oraz dodatkowo pakiet MSDN do 

prywatnego wykorzystywania. Jedynym mankamentem z punktu widzenia studentów jest 

niewykorzystywanie potencjału zaplecza technicznego przez wszystkich prowadzących. 

Infrastruktura budynku sprzyja studentom niepełnosprawnym. Dodatkowe wyposażenie 

specjalistyczne umożliwia znieść bariery w nabywaniu efektów kształcenia. Biblioteka 

Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania zapewnia studentom właściwy dostęp do literatury 

wskazanej w sylabusach oraz do obszernej bazy czasopism naukowych. Jest również 

przystosowana do pracy indywidualnej lub grupowej studentów. Studenci nie uczestniczą 

bezpośrednio w doskonaleniu bazy dydaktycznej. Z punktu widzenia studentów zmiany 

dotyczące infrastruktury  na przestrzeni ostatnich lat są zauważalne i słuszne.  

 

Dobre praktyki 

Brak 

Zalecenia 

Większe zaangażowanie środowiska studenckiego w proces doskonalenia infrastruktury na 

Uczelni.  

Kryterium 8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania 

efektów kształcenia 

8.1.Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów do osiągania 

efektów kształcenia 

8.2.Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów 

Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium 8 

8.1. 

 Zapewniane wsparcie dydaktyczne na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna” jest nakierowane na zrównoważony rozwój oraz dostosowanie systemu do potrzeb 

studentów. Działania mające na celu rozłożenie czasowe przedmiotów w trakcie semestru, 

weryfikację bieżąco osiąganych wyników oraz bezpośredni kontakt ze środowiskiem 

studenckim usprawnia pozyskiwania zaplanowanych w programie studiów efektów kształcenia. 

Prodziekani odpowiedzialni za poszczególne kierunki utrzymują stały kontakt z 

interesariuszami procesu kształcenia w celu monitorowania przebiegu nauczania oraz 

identyfikacji nieprawidłowości. Studenci kierunku podczas spotkania z ZO PKA pochwalili 

aktywną postawę i zaangażowanie w przekazywanie wiedzy oraz umiejętności kadry 

dydaktycznej. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia utrzymują kontakt ze studentami za 

pomocą korespondencji elektronicznej (również przy pomocy Blackboard i Wirtualna 

Uczelnia) oraz godzin konsultacji (etatowi 2h tygodniowo, nieetatowi - 1h konsultacji na każde 

10h zajęć). Ponadto ułatwienie kontaktu umożliwia aplikacja mobilna, która ułatwia 

zweryfikowanie planu prowadzących zajęć i dostęp do innych modułów dostępnych w 
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systemie Wirtualnej Uczelni. Podczas konsultacji w razie problemów ze zrozumieniem 

materiałów przedstawianych na zajęciach organizowane są powtórzenia przed zaliczeniem. 

Ponadto w ramach systemu opieki i wsparcia funkcjonują również opiekunowie grup, których 

zadaniem jest odbywanie stałych dyżurów dla studentów, utrzymanie kontaktu, przekazywanie 

informacji o zmianach regulacji uczelnianych, nadzorowanie wyboru i rozliczanie pracy 

starosty grupy wykładowej, sygnalizowanie przełożonym nieprawidłowości oraz składanie 

Prodziekanowi sprawozdań dotyczących bieżącej sytuacji. W opinii studentów większość zajęć 

jest prowadzona przez aktywnie zawodowo praktyków, co odzwierciedla intratność profilu 

praktycznego kierunku. Dzięki temu nastawienie pracowników nakierowane jest na skuteczne 

przygotowanie do pracy zawodowej. Wszystkie informacje na temat przebiegu zajęć oraz 

procesu oceniania na poszczególnych formach kształcenia są omawiane na pierwszych 

zajęciach. Są one zrozumiałe i umożliwiają sprawiedliwą weryfikację nabytych efektów 

kształcenia. Studenci mają również wgląd do wszystkich sylabusów po zalogowaniu w 

systemie Wirtualnej Uczelni. Warto dodatkowo rozważyć zwiększenie liczby opcjonalnych 

spotkań seminaryjnych studentów z przedstawicielami firm z branży medialnej. Takie 

rozwiązanie ułatwi dostęp do najnowszych wiadomości i odzwierciedlenie nabytej wiedzy w 

panujących realiach. Kontakt studenta z przedsiębiorcami w dużym stopniu mobilizuje do 

dalszego rozwoju oraz ułatwia wybór indywidualnej ścieżki rozwoju naukowego. Istotnym 

rozwiązaniem prowadzonym na kierunku jest też wsparcie studentów wybitnie uzdolnionych. 

Specjalnie w tym celu działa Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. Studentów 

uzdolnionych, którego zadaniem jest aktualizowanie bazy studentów uzdolnionych, którym 

proponowane są możliwości skorzystania z warsztatów, konferencji, wykładów otwartych, 

wykładów dla chętnych, wsparcia mentora naukowego, najlepszych staży i praktyk w firmach 

współpracujących z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania. Postępowanie w ten sposób 

ułatwia osobom uzdolnionym dalszy rozwój naukowy i w znaczącym stopniu mobilizuje resztę 

studentów do osiągania lepszych wyników.  

Wsparcie naukowe wszystkich studentów szczególnie opiera się na działalności 

nauczycieli w ramach pracy dyplomowej. Jednak studenci mogą również liczyć na wsparcie 

swoich inicjatyw naukowych oraz wyjazdów na konkursy i konferencje, działając w kołach 

naukowych. Studenci głównie publikują swoje prace w Studenckim Naukowym Czasopiśmie 

Internetowym TH!NK wydawanym przez Uczelnię, kwartalnikach internetowych oraz w 

czasopismach naukowych listy B MNiSW. Na przestrzeni ostatnich 5 lat na kierunku 

„dziennikarstwo i komunikacja społeczna” studenci pierwszego oraz drugiego stopnia 

opublikowali około 51 prac w wyżej wymienionych źródłach. Świadczy to o dużym 

zaangażowaniu środowiska studenckiego w rozpowszechnianiu swoich wywodów naukowych 

oraz odpowiednim wsparciu w tej kwestii. Analogicznie sytuacja wygląda pod względem 

wsparcia przystosowania studentów do rynku pracy. Z punktu widzenia studentów 

zaplanowane w programie studiów umiejętności praktyczne znacząco pomagają znaleźć pracę 

w branży. Co potwierdzają wyniki monitoringu absolwentów Biura Karier które wskazują, że 

72% studentów znajduję pracę w branży medialnej.  

 Na Uczelni funkcjonują głównie dwa formalne mechanizmy motywujące do osiągania 

lepszych wyników w nauce. Pierwszym z nich jest stypendium rektora, które ma na celu 

wynagrodzenie finansowe 10% najlepszych studentów. Natomiast drugim mechanizmem jest 

nagroda „terminowy student”, która w przypadku braku zaległości polega na zwiększeniu 

dostępu do wypożyczenia książek, skorzystania ze spa Uczelni, siłowni lub zniżki czesnego. 

Studenci mają świadomość o istniejących narzędziach i rzeczywiście działają one nobilitująco 

w ramach podniesienia wyników w nauce.  
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 Dostępne dla studentów procedury pomocy materialnej są przedstawione na stronie 

internetowej Uczelni. Każdy student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne, zapomogę 

oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Wnioski stypendialne są składane do 

dziekanatów z odpowiednimi dokumentami, a następnie rozpatrywane przez kierownika 

podstawowej jednostki organizacyjnej. Z drugiej strony w komisji stypendialnej ds. stypendiów 

naukowych (5 osób) zasiada jeden student. Dlatego warto rozważyć zwiększenie uczestnictwo 

reprezentantów studentów także w organie rozpatrującym wnioski stypendialne, ponieważ 

opinia studenta może wnieść wiele istotnych informacji, analogicznie jak w zastosowanym 

rozwiązaniu odnoszącego się do stypendiów naukowych. Studenci w trakcie spotkania z ZO 

PKA nie zgłosili żadnych obiekcji na temat zapewnianych kwot oraz dostępu do informacji na 

temat pomocy materialnej. Ponadto docenili działanie tej formy wsparcia w procesie 

kształcenia.   

 Osobą odpowiedzialną na Uczelni za opiekę nad studentami niepełnosprawnymi jest 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Do zakresu działania pełnomocnika należy 

podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier udziału w życiu społeczności 

akademickiej, zapewnienie pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, ułatwienie dostępu 

do zajęć dydaktycznych, udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia, opiniowanie 

wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych. Niezbędne 

informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Uczelni. Wyższa Szkoła 

Informatyki i Zarządzania również zapewnia odpowiednie zaplecze techniczne sal 

wykładowych m. in. w pętle indukcyjne. W budynkach w których odbywają się zajęcia 

kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest dostępna winda oraz znajduje się 

przystosowany sanitariat. Studenci z niepełnosprawnością mają możliwość m. in. zdawania 

egzaminów i zajęć wychowania fizycznego w formie alternatywnej, korzystania ze specjalnie 

przystosowanego pokoju dydaktycznego, korzystać z nowoczesnych rozwiązań 

informatycznych ułatwiających dostęp do bieżących informacji bilateralnych, korzystanie z 

uczelnianej kliniki Reh-Mediq. Zakres oferowanej pomocy umożliwia całkowite 

zlikwidowanie barier w nabywaniu efektów kształcenia osób niepełnosprawnych. W trakcie 

wizytacji osoby niepełnosprawne nie zgłaszały obiekcji na temat pomocy zapewnianej przez 

Uczelnię.  

Zgłaszanie skarg i wniosków przez studentów odbywa się głównie trzema kanałami 

nieformalnymi i jednym administracyjnym. Pierwszym sposobem najbliższym studentom jest 

przekazywanie informacji starostom, którzy przekazują zbiorcze uwagi wypełniając co miesiąc 

raport przekazywany do opiekunów roczników. Aczkolwiek w razie pilnych przypadków 

starości kontaktują się bezpośrednio z odpowiednim organem Uczelni. Kolejnym możliwym 

sposobem zgłaszania swoich przemyśleń przez studentów są spotkania organizowane z 

opiekunami lub Prodziekanem. Odbywają się one systematycznie przynajmniej raz w 

semestrze, aby omówić satysfakcję środowiska studenckiego w ramach odbywanych studiów i 

powstające newralgiczne problemy. Ostatnim kanałem nieformalnym jest bezpośredni dialog 

studentów z dziekanatem, nauczycielami akademickimi, samorządem studentów lub władzami 

Wydziału. Każdy organ ma określone godziny dyżuru w jakim jest dostępny dla studentów. 

Jest to droga indywidualnego rozwiązywania problemów, która sprawdza się w szybkim 

rozwiązywaniu najmniej skomplikowanych incydentów. Poza tymi wymienionymi kanałami 

istnieje możliwość zgłoszenia wniosków o charakterze administracyjnym. Student składa 

podanie w dziekanacie osobiście, listownie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Pracownik 

dziekanatu opisuje podanie studenta i kieruje je do odpowiedniej jednostki Uczelni. Student 

otrzymuje odpowiedź na swój wniosek w systemie Wirtualnej Uczelni i/lub otrzymuje listem 

poleconym. Podczas spotkania z ZO PKA studenci poinformowali, że nie spotkali się z 

sytuacją braku odpowiedzi oraz zawsze była ona rozstrzygająca. Szczególnie wykorzystywane 
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przez studentów są kanały nieformalne, ponieważ działają z taką samą efektywnością i o wiele 

szybciej niż administracyjne.  

 Na Uczelni funkcjonuje samorząd studencki, który reprezentuje ogół studentów. 

Podczas wizytacji aktywnie udzielało się 50 studentów na rzecz środowiska akademickiego. 

Nie występuje w strukturze podział wewnętrzny na poszczególne Wydziały, dlatego wszystkie 

informacje przechodzą przez radę samorządu studenckiego, która przekazuje w odpowiednie 

miejsce spostrzeżenia studentów. Władze Uczelni skutecznie wspierają finansowo oraz 

lokalowo działalność samorządu studenckiego. Budżet samorządu studentów jest ustalany na 

cały rok, podczas spotkania z Rektorem i dostosowany do liczby planowanych projektów. 

Podczas spotkania ZO PKA przedstawiciele samorządu studentów pochwalili wsparcie jakie 

otrzymują od Władz Uczelni, umożliwiające uczestnictwo przedstawicieli w forach 

ogólnopolskich oraz działalność partnerską na rzecz środowiska akademickiego. Reprezentanci 

studentów również organizują szeroką gammę projektów kulturalnych oraz socjalnych m. in. 

konkurs „WSIiZ ma talent”, imprezę otrzęsinową, juwenalia Rzeszowskie, wybory miss 

Uczelni, dni dawcy szpiku. Planowane w bieżącym roku akademickim liczne projekty oddają 

dużą aktywność samorządu studentów na rzecz środowiska akademickiego, a zarazem 

utwierdzają w słusznym wsparciu zapewnianym od strony Uczelni. Jednostka samorządu 

studenckiego skutecznie także współpracuje z innymi organami tj. Biurem Karier, Działem 

Współpracy Międzynarodowej itp.  Studenci również zasiadają na równych prawach w takich 

gremiach jak Senat, Rady Wydziałów, Komisje Dyscyplinarne, Uczelniany zespół ds. jakości 

kształcenia, przez co mają możliwość zgłaszania opinii środowiska studenckiego w 

rozpatrywanych sprawach. Studenci są świadomi zakresu działania reprezentantów studenckich 

i chętnie korzystają z ich pomocy.   

 Studenci kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” w trakcie wizytacji 

udzielali się w 2 kołach naukowych: Koło Naukowe Nowe Media i Studenckie Koło Naukowe 

Instytutu Badań nad Cywilizacjami. W obu jednostkach aktywnie udzielało się około 60 

studentów wizytowanego kierunku. Do kół naukowych wyznaczony jest opiekun naukowy z 

grona pracowników. Z punktu widzenia członków kół naukowych są to osoby kompetentne 

oraz motywujące do działania. Koło Naukowe Nowe Media w ostatnim czasie skupiło swoja 

działalność na projektach takich jak: turniej intelektualny „Co? Gdzie? Kiedy?”, New Media 

Meeting, spotkania z praktykami z branży mediów (z redaktorem Polskiego Radia Rzeszów 

oraz prezenterem telewizyjnym), organizacja olimpiady wiedzy o mediach. Natomiast 

Studenckie Koło Naukowe Instytutu Badań nad Cywilizacjami zaangażowane było w projekty: 

popularyzacja kultury polskiej dla obcokrajowców, organizacja dni kultury różnych państw 

(Ukrainy, Polski, Kazachstanu), maraton pisania listów, warsztaty  w szkołach średnich. 

Członkowie obu jednostek aktywnie publikują swoje treści w różnych czasopismach np. 

TH!NK, Social Communication, w trakcie konferencji „Nauka i Pasja”. Działalność naukowa 

studentów potrzebuje nakładów finansowych. W tym celu dofinansowań kół naukowych na 

Uczelni jest sporządzany ranking działalności, który aktywnie wpływa na działalność 

środowiska naukowego studentów. Oceny aktywności kół naukowych dokonuje Rada Kół 

Naukowych, która składa się z przedstawicieli wszystkich kół naukowych Uczelni. W 

niektórych projektach koła naukowe współpracują również z podmiotami zewnętrznymi np. 

Grupa Santander. Działalność kół naukowych w panujących realiach jest elementem 

szczególnie widocznym poza Uczelnią, a sukcesy przekładają się na zakres otrzymywanego 

wsparcia. Dlatego warto z czasem tworzyć dodatkowe narzędzia wspierające rozwój 

studenckiego ruchu naukowego, ponieważ w bieżących działaniach widoczny jest znaczący 

potencjał.  
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Działające w strukturach WSIiZ Biuro Karier to jednostka, której zadaniem jest pomoc 

studentowi i absolwentowi w wejściu na rynek pracy, m.in. poprzez pozyskiwanie ofert pracy i 

prowadzenie bazy praktyk. Biuro prowadzi bazę ofert, a także współorganizuje co roku 

Podkarpackie Targi Pracy.  

Zadaniem Biura jest też monitorowanie losów absolwentów. Z wyników badań losów 

absolwentów, które zostały przeprowadzone w 2017 roku  wynika, że 68,4 proc. absolwentów 

ocenianego kierunku (dotyczy grupy absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia studiów) 

znajduje pracę zgodnie ze zdobytym wykształceniem, a 20 proc. absolwentów prowadzi własną 

działalność gospodarczą. Raport badawczy pokazuje, że studenci tego kierunku znaleźli się 

wśród absolwentów, którzy najlepiej ocenili swoją sytuację zawodową na tle całej uczelni W 

badaniach przeprowadzonych na absolwentach po trzecim i piątym roku grupa osób badanych 

była bardzo niewielka (38 proc. absolwentów w okresie po trzecim roku od ukończenia studiów 

i 20 proc. po pięciu 5 latach), dlatego wyniki tych badań są mało wartościowe.  

Badania losów absolwentów uczelnia prowadzi trzykrotnie (pod koniec studiów budowana jest 

baza telefoniczna i mailowa przyszłych absolwentów oraz odbywa się pozyskiwanie zgód na 

kontaktowanie się w przyszłości): w okresie do 12 miesięcy po ukończeniu studiów, po 

upływie 3 i następnie 5 lat od ukończenia studiów.  

Uczelnia bada losy absolwentów za pomocą wywiadu telefonicznego (CATI). W roku 2017 

zmieniono strategię badawczą, badanie absolwentów WSIiZ realizowane było z  

wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Analizy Kompetencji (EPAK). Wprowadzenie 

systemu EPAK oznaczało modyfikację dotychczas stosowanego narzędzia i dodanie nowych 

pytań, istotnych szczególnie z punktu widzenia licznych studentów zagranicznych. Niestety ze 

względu na znikomą zwrotność ankiety badanie z wykorzystaniem systemu EPAK nie 

przyniosło oczekiwanych rezultatów. Dlatego, po nieudanym badaniu za pomocą systemu 

EPAK,  badania losów absolwentów WSIiZ mają mieć charakter trójstopniowy (ankieta 

papierowa przeznaczona dla wszystkich absolwentów przygotowujących się do obrony, ankieta 

elektroniczna (EPAK) 3 lata po ukończeniu studiów oraz ankieta elektroniczna (EPAK) 5 lat 

po ukończeniu studiów oraz wywiad telefoniczny (CATI) ) 3 i 5  lat po ukończeniu studiów). 

Od 2012 roku, przy WSIiZ w Rzeszowie, działa Klub Absolwenta, który  stwarza absolwentom 

możliwość utrzymywania kontaktów z uczelnią. Klub prowadzi Biuro Karier. Przynależność do 

klubu daje absolwentom konkretne korzyści, np. możliwość skorzystania z fachowego 

doradztwa zawodowego, pośrednictwa w poszukiwaniu zatrudnienia i dostępu do ofert pracy 

oraz staży. Inną pomocą świadczoną przez Biuro Karier i skierowaną do absolwentów jest 

umożliwienie im uczestnictwa w szkoleniu, w trakcie którego absolwenci dowiadują się m.in. 

w jaki sposób założyć i prowadzić działalność gospodarczą, ponadto, uzyskują informacje o 

możliwości pozyskania funduszy na rozpoczęcie działalności. 

 

 Na kierunku istnieje również ważny aspekt opieki nad studentami z państw wschodnich 

(głównie Ukrainy). Specjalnie w tym celu wyznaczono pełnomocnika prodziekana ds. 

nauczania, aby oferował odpowiednie wsparcie studentom zagranicznym oraz przedstawiał 

niezbędne informacje władzom Wydziału. W celu wdrożenia studentów obcokrajowców w 

środowisko Uczelni  skupiono się na integracji z polskimi studentami oraz podniesienie 

kompetencji językowych. Dlatego organizowane są dodatkowe przedsięwzięcia tj. spotkania z 

kulturą Polski/Ukrainy, konwersacje międzypokoleniowe, dodatkowe zajęcia z języka 

polskiego. Przeprowadzone inicjatywy umożliwiają pełną aklimatyzację studentów spoza 

granic państwa Polskiego.  

8.2. 
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Informacje dotyczące opieki i wsparcia upubliczniane są na stronie Uczelni oraz 

tablicach informacyjnych w pobliżu pomieszczeń organizacyjnych. Odpowiedzialnym organem 

za dostępność, aktualność oraz kompleksowość informacji są poszczególne jednostki tj. 

dziekanat, sekcja ds. stypendiów studenckich, biuro karier, koordynator programu Erasmus+, 

pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, pełnomocnik Prorektora ds. nauczania ds. adaptacji 

studentów ze wschodu, pełnomocnik prorektora ds. nauczania ds. studentów szczególnie 

uzdolnionych. W trakcie wizytacji ZO PKA studenci pozytywnie ocenili działalność organów 

wspierających proces kształcenia. Z punktu widzenia studentów pracownicy tych jednostek są 

mili, kompetentni i zawsze znajdują rozwiązanie danego problemu. Proces kształcenia również 

znacząco udogadnia kompleksowy system informatyczny Wirtualna Uczelnia i Blackboard w 

których studenci mają dostęp do aktualności, dokumentacji wyników procesu kształcenia, 

niezbędnych dokumentów, możliwości kontaktu z kadrą, weryfikacji planów i 

harmonogramów zajęć. Informacje dostępne na platformach internetowych znacznie 

zwiększają komfort studiowania i na bieżąco są aktualizowane.   

Doskonalenie całego systemu wsparcia i opieki studentów opiera się na przekazywania 

uwag bezpośrednio do starostów, opiekunów roczników, pracowników dydaktycznych lub 

administracyjnych i procesie kompleksowej ankietyzacji. Wyjątkowo interesującym 

rozwiązaniem jest wdrożenie starostów grup studenckich w doskonalenie jakości kształcenia 

poprzez składanie co miesiąc raportów do opiekunów roczników. Takie działania są dodatkowo 

nagradzane dla osób pełniących funkcję starosty, ale również przyczyniają się znacząco do 

bieżącego weryfikowania problemów w grupach dziekańskich i budowania świadomości 

studentów na temat istotności procesów doskonalących jakość kształcenia. Aczkolwiek tak 

częsty proces weryfikacji generuje dodatkową działalność biurokratyczną, która powoduje 

niekiedy opóźnienia i ubytki w przekazie informacji. Chociaż w trakcie wizytacji Władze 

Uczelni mają już w planach wdrożenie odpowiednich zmian. Ponadto opinia środowiska 

studenckiego jest kumulowana poprzez kompleksowo przeprowadzaną ankietyzację mającą na 

celu poprawę mechanizmów wsparcia i opieki. Występują na Uczelni dwa kwestionariusze 

odpowiedzialne za rozwój narzędzi przedstawionych w kryterium. Pierwszym jest ankieta 

oceny jakości usług dodatkowych, która umożliwia ocenę funkcjonowania dziekanatu (godziny 

otwarcia, sposób traktowania, kompletność uzyskanych informacji, szybkość i sprawność), 

punktów gastronomicznych, klubu akademickiego „IQ”, Biblioteki WSIiZ, punktu 

kserograficznego, kafejek internetowych, infrastruktury internetowej (sieć wifi, tablice 

elektroniczne, infokioski, Wirtualna Uczelnia, Blackboard). Natomiast drugim formularzem 

badającym satysfakcję studenta z odbytych studiów jest ankieta przeznaczona dla 

absolwentów. Weryfikuje ona stopień zadowolenia ze studiów, przydatność w pracy 

zawodowej odbytego kierunku studiów, zmiany jakie mogłaby wprowadzić Uczelnia, aby stała 

się lepsza. Oba kwestionariusze posiadają miejsce wolne do zostawienia uwag.   

Uzasadnienie, z uwzględnieniem mocnych i słabych stron 

Opieka oraz wsparcie kierowane w stronę studentów na kierunku „dziennikarstwo i 

komunikacja społeczna” w pełni umożliwia osiąganie efektów kształcenia zaplanowanych w 

programie studiów. Opieka dydaktyczna nauczycieli akademickich jest dopasowana do potrzeb 

studentów. Odpowiednio zwraca się szczególną uwagę na aspekt praktyczny wsparcia 

kierunku. Wszystkie niezbędne informacje są przedstawione na pierwszych zajęciach na 

podstawie sylabusu. Ważnym czynnikiem na kierunku jest zwrócenie uwagi na szczególnie 

wybitnych studentów. Są oni zlokalizowani przez Pełnomocnik Prorektora ds. Nauczania ds. 

Studentów uzdolnionych z pomocą innych pracowników Uczelni, aby umożliwić dodatkowy 

rozwój naukowy wykraczający poza ramy programu studiów. Kadra dydaktyczna również 

wspiera rozwój naukowy studentów wplatając w przedstawiane treści tematykę prowadzonych 
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badań. Istotnym i innowacyjnym czynnikiem dbającym o rozwój naukowy studentów, 

prowadzonym przez Uczelnie jest Studenckie Naukowe Czasopismo TH!NK. Umożliwia ono 

przedstawianie studentom swoich refleksji, a tym samym wdraża bezpośrednio w działalność 

naukową. Do tej pory wdrożono dwa mechanizmy motywacyjne, którymi są stypendium 

rektora i nagroda „terminowy student”. Są to rozwiązania sprawdzające się w realiach i 

nobilitujące odpowiednio studentów. Pomoc materialna oferowana przez Uczelnie jest 

właściwa i skutecznie umożliwia podjęcie studiów w trudnej sytuacji materialnej. W miarę 

możliwości warto rozważyć uczestnictwo studentów w procesie przyznawania stypendiów 

socjalnych. Umożliwia to stworzenie szerszej opinii interesariuszy wewnętrznych podczas 

rozpatrywania wniosków. Wydział Administracji i Nauk Społecznych w pełni wywiązuje się z 

zapewniania równych szans realizacji programu kształcenia uwzględniając stopień i charakter 

niepełnosprawności oraz specyfikę kierunku studiów. Mocną stroną kierunku jest 

kompleksowa możliwość zgłaszana swoich skarg i wniosków przez studentów na podstawie 4 

kanałów komunikacyjnych. Są one skuteczne, a student w razie wątpliwości otrzymuje 

odpowiednią pomoc w ramach procesu kształcenia. Uczelniana rada samorządu otrzymuje 

właściwe wsparcie ze strony władz oraz aktywnie uczestniczy w procesach polepszania jakości 

kształcenia. Natomiast studencki ruch naukowy jest odpowiednio wspierany finansowo oraz 

merytorycznie przez opiekuna, co stanowi. Studenci licznie uczestniczą w wielu projektach 

naukowych tych jednostek wykazując się odpowiednią znajomością systemu wsparcia na 

Uczelni. Warto skupić się na dalszym rozwoju kół naukowych, aby wykorzystać w pełni 

znajdujący się tam potencjał. Działalność Biura Karier pod względem wsparcia jest mocną 

stroną kierunku. Jednostka w pełni wywiązuje się z pomocy studentom w ramach swojej misji. 

Efektywnie wspomaga studentów w kontakcie z rynkiem pracy. Aczkolwiek badane losy 

absolwentów stanowią niepełną próbę statystyczną. Należałoby zwrócić większą uwagę 

studentów w tej kwestii i podkreślić intratną rolę tej formy badania w odniesieniu do  

kreowania opinii na płaszczyźnie rynku pracy. Szczególnym walorem kierunku jest wsparcie 

cudzoziemców w procesie kształcenia. Zapewniane inicjatywy oraz zaangażowanie w 

kreowaniu przyjaznego środowiska do nauki przekłada się pozytywnie do licznej części 

studentów na kierunku z zagranicy. W opinii studentów wszystkie informacje na temat procesu 

kształcenia docierają skutecznie i w odpowiedniej formie do zainteresowanych. Odpowiedni 

przekaz informacji efektywnie wspierają także systemy informatyczne, które są bardzo 

przydatne studentom. Mocną stroną kierunku jest również istotny wpływ środowiska 

studenckiego w doskonaleniu systemu wsparcia i opieki studentów. Jednak z drugiej strony 

nadmiar dokumentacji może spowodować utrudnienie we wdrażaniu niezbędnych zmian biorąc 

pod uwagę wiele ankiet i raportów. Warto w tym celu rozważyć rozwiązania które będą działać 

w tak samo efektywny sposób, ale bez implikowania dodatkowych dokumentów.    

 

Dobre praktyki 

Kompleksowe wsparcie rozwoju studentów uzdolnionych poprzez funkcję Prorektora ds. 

Nauczania ds. Studentów uzdolnionych. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe 

TH!NK jest dobrym przykładem umożliwiającym rozwój naukowy studentów tworzonym 

w ramach działalności Uczelni.  

Zalecenia 

Większe zaangażowanie środowiska studenckiego w proces weryfikacji stypendiów 

socjalnych. Zwrócenie uwagi studentów na pozytywny wpływ monitoringu absolwentów 

w ramach działań Biura Karier, aby podnieść zwrotność kwestionariuszy. Ograniczenie 
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tworzenia nadmiaru dokumentacji w ramach doskonalenia systemu wsparcia i opieki 

studenta.   

 

 

5. Ocena dostosowania się jednostki do zaleceń z ostatniej oceny PKA, w odniesieniu do 

wyników bieżącej oceny 

 

Zalecenie 
Charakterystyka działań doskonalących 

oraz ocena ich skuteczności 

zintensyfikować współpracę z 

zagranicznymi uczelniami i wykorzystywać 

w wyższym stopniu  program ERASMUS w 

celu wymiany międzynarodowej; 

 

 

 

 

W trakcie aktualnej oceny, Władze 

Jednostki poinformowały Zespół 

Oceniający, ze w pełni wdrożono zalecenia, 

które zostały przekazane w raporcie z 

wizytacji Zespół, który wizytował kierunek 

w dniach 22-23 marca 2012 r.  

włączyć w  pracę komisji ds. jakości kształcenia 

studentów; 
w większym stopniu wykorzystać wyniki 

przeprowadzonych badań do modyfikacji 

programów nauczania; 
zwiększyć zakres skuteczności informowania 

studentów o możliwości ich mobilności; 

wzmóc starania o udział w projektach 

międzynarodowych, a także projektach 

finansowanych przez polskie instytucje. 
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