
 
dokonanej w w dniu 1 lipca 2016 r. na kierunku ,,europeistyka” 

prowadzonym  w ramach obszaru nauk społecznych na poziomie studiów drugiego stopnia 
o profilu ogólnoakademickim realizowanych  w formie studiów niestacjonarnych 

na Wydziale Studiów Europejskich Wyższej Szkoły Gospodarki w Kutnie 

 
przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w składzie: 
przewodniczący: dr hab. Bogumił Szmulik -  członek PKA  
członkowie:  
dr hab. Radosław Rybkowski – członek PKA 
 

Część I :  Zarzuty wymienione w Uchwale Nr 412/2015 Prezydium Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej z dnia 11 czerwca 2015 r. 

(należy wymienić wszystkie zastrzeżenia i  zarzuty stanowiące podstawę ustalenia oceny 

wydanej wskazaną Uchwałą, oraz podać ich uzasadnienie) 

Zarzut nr 1 - Cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji: 
 

a) kierunkowe e ekty kształcenia zostały przyporządkowane do przedmiot w z tzw   ł wne o 

kanonu, natomiast e ekty specjalno ciowe do przedmiot w specjalno ciowych    rezultacie 

nie można dokonać oceny sp jno ci kierunkowych i przedmiotowych e ekt w kształcenia, 

 dyż Uczelnia nie opracowała przedmiotowych e ekt w kształcenia   

 onadto e ekty kształcenia Uczelnia przypisała do następujących dziedzin  nauk społecznych 

i dyscypliny „nauki o polityce”; nauk humanistycznych i dyscypliny „historia”; nauk 

ekonomicznych i dyscypliny „ekonomia”  Opis zakładanych kierunkowych e ekt w 

kształcenia uwz lędnia wiedzę, umiejętno ci oraz kompetencje społeczne wła ciwe dla 

kierunku „europeistyka”, jednakże na specjalno ci „eurolo istyka” e ekty specjalno ciowe 

wykraczają poza zakres zde iniowany w e ektach kierunkowych (np. KS_W03, KS_U03, 

KS_U04, KS_K03);  

 ) prace dyplomowe nie są sprawdzane w systemie antypla iatowym, a ponadto czę ć 

temat w prac dyplomowych nie przystaje do kierunku studi w (np  „ o ika asekuracyjna 

transportu morskie o”, „Analiza transportu towarowe o w aspekcie przetrwania i rozwoju 

     ar o   A ”, „Usprawnienia or anizacji procesu produkcyjne o wentylator w”, 

„ horo y zawodowe w europejskim i polskim prawie pracy”, „Analiza or anizacji i 

proces w lo istycznych w ma azynie, „ tres w pracy  olicji”, „O  lna charakterystyka 

transportu samochodowe o”)   idoczne są sła o ci metodolo iczne prac dyplomowych 

zar wno w  azie konceptualizacji zamierzenia  adawcze o, jak też je o realizacji  Uczelnia 

powinna udoskonalić procedury dyplomowania (wy  r temat w, opracowanie recenzji, 

nadz r merytoryczny);  

c) w odniesieniu do prac etapowych sła ymi stronami są metodolo ia oraz posiłkowanie się 

literaturą   rak jest r wnież adnotacji nauczyciela o warto ci poszcze  lnych prac, jak 

r wnież uzasadnienia wystawionej oceny   

                                                                                       
 

RAPORT  Z  WIZYTACJI 

(powtórna ocena programowa – profil ogólnoakademicki) 



 arz t nr   -  ro ram st  i w: 

 

 re ci pro ramowe,  ormy zajęć i metody dydaktyczne nie zawsze tworzą sp jną cało ć, 

 owiem karty przedmiot w nieprecyzyjnie okre lają metody nauczania, or anizację zajęć, 

spos   wery ikacji e ekt w kształcenia    konsekwencji nie jest spełniony wym   okre lony 

w     ust    pkt    rozporządzenia w sprawie warunk w prowadzenia studi w na okre lonym 

kierunku i poziomie kształcenia w odniesieniu do konieczno ci okre lenia sposo  w 

wery ikacji zakładanych e ekt w kształcenia   onadto nie wszystkie karty przedmiot w 

zawierają okre lenie wyma a  wstępnych lu  są z yt ry orystyczne z uwa i na usytuowanie 

przedmiotu w strukturze pro ramu studi w   

 

Część II :  Ocena efekt w  ziałań naprawczych o noszących się  o poszcze  lnych 

zastrzeżeń i zarz t w wymienionych w części I – należy przedstawić podjęte przez 

jednostkę działania naprawcze oraz  ocenić ich skuteczno ć  

 

1.  ele i e ekty kształcenia oraz system ich weryfikacji 

 o zako czeniu wizytacji, kt rej ostateczną konsekwencją  yła przytoczona Uchwała nr 

  2/20 5  rezydium   A,  ydział  tudi w Europejskich (  E)  yższej  zkoły 

Gospodarki Krajowej w Kutnie opracował katalo  modułowych e ekt w kształcenia   rzyjęto 

zasadę uznającą pojedynczy przedmiot za moduł, i dla każde o modułu przewidziane o w 

pro ramie studi w dru ie o stopnia opracowano odrę ne e ekty kształcenia w zakresie 

wiedzy, umiejętno ci i kompetencji społecznych   ak więc dla wszystkich przedmiot w 

(moduł w) o jętych tokiem studi w dru ie o stopnia opracowano e ekty modułowe 

(przedmiotowe)  Opis Modułowych E ekt w  ształcenia o ejmuje wszystkie moduły 

(przedmioty) na kierunku  Europeistyka, zar wno te w planie studi w, jak i moduły 

(przedmioty) dla specjalno ci i ich odniesienie do e ekt w kształcenia dla kierunku. ZO PKA 

po zapoznaniu się z przedstawionymi syla usami zajęć potwierdził wprowadzenie 

modułowych/przedmiotowych e ekt w kształcenia, dokonanych z odnie z o owiązującymi 

przepisami. 

  związku z rezy nacją z dalsze o na oru na specjalno ć „eurolo istyka” i wy aszaniem tej 

specjalno ci działania naprawcze  yły y poz awione sensu  

Od   października 20 5 r  w całej uczelni wprowadzona została procedura sprawdzania prac 

w systemie antypla iatowym, z odnie z Załącznikiem nr   do Zarządzenia Rektora  yższej 

 zkoły Gospodarki  rajowej w  utnie Nr  3 z dnia 27 maja 20 5 r  w sprawie wprowadzenia 

re ulaminu antypla iatowe o w  yższej  zkole Gospodarki  rajowej w  utnie. ZO PKA po 

zapoznaniu się z dokumentacją oraz z losowo wy ranymi pracami dyplomowymi dostrze a 

znaczącą poprawę   race nie  udzą wątpliwo ci co do ich autorstwa  

  odpowiedzi na postawione w Uchwale   A zarzuty uczelnia zmieniła też try  

przy otowywania prac dyplomowych  Zarządzenie nr 1 z dnia 27 czerwca 2015 r. Dziekana 

  E „  sprawie dopuszczenia prac dyplomowych do o rony” wprowadzono przejrzyste 

kryteria, kt re w realny spos   usuwają istniejące uprzednio  raki   rze ląd losowo 



wy ranych prac potwierdza skuteczno ć zastosowane o rozwiązania   race są oceniane 

rzetelnie   prowadzenie wymo u przy otowania wstępu metodolo iczne o zapo ie a 

pojawiającym się wcze niej  łędom  

  odniesieniu do prac etapowych, prowadzący zajęcia w czasie spotkania z pracownikami 

zostali zo owiązani przez Dziekana WSE do wyma ania od student w zastosowania w 

pracach element w związanych z metodyką i technikami tworzeniem tekst w naukowych, 

opracowa , pu likacji, re erat w, (po uprzednim przypomnieniu lu  o ja nieniu ich 

studentom). 

Działanie  ydziałowej  omisji ds  Jako ci  ształcenia zaowocowało przeprowadzeniem 

ankiet oceniających jako ć prowadzonych zajęć, przeprowadzono hospitacje zajęć i miało to 

konsekwencje w postaci działa  naprawczych opartych na  adaniu satys akcji student w i 

a solwent w kierunku europeistyka  E ektem tych działa   yło doprecyzowanie kart 

moduł w (syla us w)   

2.  ro ram studi w  

Z odnie z wskazanymi powyżej zmianami w sposo ie przy otowania syla us w oraz 

monitorowania ich zawarto ci i sp jno ci z zakładanymi e ektami kształcenia przez 

 ydziałową  omisję ds  Jako ci  ształcenia wyeliminowano wcze niejsze  raki    spos   

jasny i nie udzący wątpliwo ci okre lane są wyma ania wstępne dla każde o z moduł w  

Okre lono także sposo y wery ikowania osią nięcia e ekt w kształcenia dla każde o z 

moduł w   

 

Część III:  Informacje o pozostałych zmianach wprowa zonych w  czelni/je nostce  

w ocenianym okresie oraz ocena zasadno ci  i skutk w ich wprowadzenia 

 

Istotną zmianą w  unkcjonowaniu   E jest zwiększona aktywno ć  ydziałowej  omisji ds. 

Jako ci  ształcenia, kt rej działania wyszły daleko poza tylko te niez ędne jako odpowiedź 

na uprzednie zarzuty   A  Za  ardzo cenną inicjatywę należy uznać zwiększenie 

zaan ażowania a solwent w kierunku europeistyka dla ustalania niez ędnych mody ikacji w 

pro ramie nauczania oraz or anizacji toku studi w  

 

 ardzo rozsądną zmianą (choć w odpowiedzi na zarzuty   A) jest wprowadzenie 

Zarządzenia Dziekana „  sprawie dopuszczenia prac dyplomowych do o rony”   en 

dokument umożliwia w  ardzo prosty spos   tak prowadzącym seminaria, jak i w nich 

uczestniczącym na osią nięcie porozumienia, jakie są niez ędne elementy przy otowywanej 

pracy dyplomowej. 

 

  

Część IV :  Podsumowanie – zawierające wnioski dotyczące skuteczno ci i kompletno ci 

wprowadzonych zmian 

Zmiany wprowadzone na  ydziale  tudi w Europejskich  yższej  zkoły Gospodarki 

 rajowej w  utnie mają charakter kompleksowy  Nie są jedynie odpowiedzią na uchwałę 



 rezydium   A (  2/20 5), ale  wiadczą raczej o chęci poprawy jako ci kształcenia na 

kierunku europeistyka, na  ydziale i na całej Uczelni (np  wprowadzenie procedur 

antypla iatowych)   prowadzone rozwiązania są skuteczne, co potwierdza wizytacja ZO 

PKA. 

 
 
 
 
 
 


