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kształcenia  
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INFORMACJA O WIZYTACJI I JEJ PRZEBIEGU 

 
Ocena jakości kształcenia na kierunku grafika  prowadzonym na Europejskim Wydziale Sztuk 

Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) została przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 

2015/2016. PKA po raz pierwszy oceniała jakość kształcenia na ww. kierunku w AFiBV. Poprzednio 

kierunek ten prowadziła Europejska Akademia Sztuk (EAS) w Warszawie (ocena pozytywna, 2010).  

Uchwałą nr 490/2013 z dn. 5.09.2013 r. Prezydium PKA zawiesiło przeprowadzenie oceny 

programowej, gdyż kształcenie studentów na ww. kierunku zostało zawieszone (studentów 

przeniesiono do innych uczelni) w związku z zamiarem likwidacji Uczelni w roku akademickim 

2011/2012. W roku akademickim 2012/2013 Uczelnia wznowiła działalność dydaktyczną. Następnie 

Decyzją MNiSW z dn. 19.11.2014 r. EAS i AFiBV połączyły się, a AFiBV przejęła wszelkie prawa                

i obowiązki EAS. 

Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. Raport 

Zespołu wizytującego został opracowany po zapoznaniu się z przedłożonym przez Uczelnią raportem 

samooceny oraz na podstawie przedstawionej w toku wizytacji dokumentacji, hospitacji zajęć 

dydaktycznych, analizy losowo wybranych prac zaliczeniowych oraz dyplomowych, przeglądu 

infrastruktury dydaktycznej, a także spotkań i rozmów przeprowadzonych z Władzami Uczelni  

i Wydziału, pracownikami oraz studentami ocenianego kierunku. 

 

RAPORT Z WIZYTACJI  
(ocena programowa – profil  ogólnoakademicki) 
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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.  

 

 

Kryterium oceny 
Ocena końcowa spełnienia kryterium 

wyróżniająco 
w 

pełni 
znacząco częściowo niedostatecznie 

1. Jednostka sformułowała koncepcję 

kształcenia i realizuje na ocenianym 

kierunku studiów program kształcenia 

umożliwiający osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia 

 

 X 

  

2. Liczba i jakość kadry naukowo-

dydaktycznej oraz prowadzone  

w jednostce badania 

naukowe
1
zapewniają realizację 

programu kształcenia na ocenianym 

kierunku oraz osiągnięcie przez 

studentów zakładanych efektów 

kształcenia 

  

 

 

X 

  

3. Współpraca z otoczeniem 

społecznym, gospodarczym lub 

kulturalnym w procesie kształcenia 

 X    

4. Jednostka dysponuje infrastrukturą 

dydaktyczną i naukową umożliwiającą 

realizację programu kształcenia  

o profilu ogólnoakademickim 

i osiągnięcie przez studentów 

zakładanych efektów kształcenia,  

oraz prowadzenie badań naukowych 

  

X 

   

5. Jednostka zapewnia studentom 

wsparcie w procesie uczenia się, 

prowadzenia badań i wchodzenia na 

rynek pracy 

   X  

6. W jednostce działa skuteczny 

wewnętrzny system zapewniania 

jakości kształcenia zorientowany na 

ocenę realizacji efektów kształcenia  

i doskonalenia programu kształcenia 

oraz podniesienie jakości na 

ocenianym kierunku studiów 

  

 

 

X 

  

 

 

 

                                                           
1
Określenia: obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa, dorobek naukowy, osiągnięcia naukowe, 

stopień i tytuł naukowy oznaczają odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne, 

dorobek artystyczny, osiągnięcia artystyczne oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki. 
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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 informacje i syntetyczne wyjaśnienia przyczyn, które 

spowodowały zmianę, a ostateczną ocenę umieścić w tabeli nr 1. 

Max. 1800 znaków (ze spacjami) 

 

 

 

Tabela nr 1 

Kryterium 
Ocena końcowa spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

Uwaga: należy 

wymienić tylko te 

kryteria, w odniesieniu 

do których nastąpiła 

zmiana oceny  

     

 

1. Jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku studiów 

program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 

1.1. Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów jest zgodna z misją i strategią rozwoju 

uczelni, odpowiada celom określonym w strategii jednostki oraz w polityce zapewnienia jakości,  

a także uwzględnia wzorce i doświadczenia krajowe i międzynarodowe właściwe dla danego zakresu 

kształcenia.* 

1.2 Plany rozwoju kierunku uwzględniają tendencje zmian zachodzących w dziedzinach nauki  

i dyscyplinach naukowych, z których kierunek się wywodzi, oraz są zorientowane na potrzeby 

otoczenia społecznego, gospodarczego lub kulturalnego, w tym w szczególności rynku pracy. 

1.3 Jednostka przyporządkowała oceniany kierunek studiów do obszaru/obszarów kształcenia oraz 

wskazała dziedzinę/dziedziny nauki oraz dyscyplinę/dyscypliny naukowe, do których odnoszą się 

efekty kształcenia dla ocenianego kierunku. 

1.4. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku studiów są spójne z wybranymi efektami 

kształcenia dla obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu ogólnoakademickiego, do 

którego/których kierunek ten został przyporządkowany, określonymi w Krajowych Ramach 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, sformułowane w sposób zrozumiały i pozwalający na 

stworzenie systemu ich weryfikacji. W przypadku kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), 

efekty kształcenia są także zgodne ze standardami kształcenia określonymi w przepisach wydanych na 

podstawie wymienionych artykułów ustawy. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku 

studiów, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez studentów pogłębionej wiedzy, 

umiejętności badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na rynku 

pracy, oraz w dalszej edukacji.* 

1.5 Program studiów dla ocenianego kierunku oraz organizacja i realizacja procesu kształcenia, 

umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia oraz uzyskanie 

kwalifikacji o poziomie odpowiadającym poziomowi kształcenia określonemu dla ocenianego 

kierunku o profilu ogólnoakademickim.* 

1.5.1. W przypadku kierunków studiów, o których mowa w art. 9b, oraz kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu nauczyciela, o którym mowa w art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, program studiów dostosowany jest do warunków określonych w standardach zawartych w 

przepisach wydanych na podstawie wymienionych artykułów ustawy. 

1.5.2 Dobór treści programowych na ocenianym kierunku jest zgodny z zakładanymi efektami 

kształcenia oraz uwzględnia w szczególności aktualny stan wiedzy związanej z zakresem ocenianego 

kierunku.* 
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1.5.3. Stosowane metody kształcenia uwzględniają samodzielne uczenie się studentów, aktywizujące 

formy pracy ze studentami oraz umożliwiają studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, 

w tym w szczególności w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia - co najmniej 

przygotowanie do prowadzenia badań, obejmujące podstawowe umiejętności badawcze, takie jak: 

formułowanie i analiza problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i 

prezentacja wyników badań, zaś studentom studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich – udział w prowadzeniu badań w warunkach właściwych dla zakresu działalności 

badawczej związanej z ocenianym kierunkiem, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie 

prac badawczych przez studentów.* 

1.5.4. Czas trwania kształcenia umożliwia realizację treści programowych i dostosowany jest do 

efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku studiów, przy uwzględnieniu nakładu pracy 

studentów mierzonego liczbą punktów ECTS. 

1.5.5. Punktacja ECTS jest zgodna z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, 

w szczególności uwzględnia przypisanie modułom zajęć powiązanych z prowadzonymi w uczelni 

badaniami naukowymi w dziedzinie/dziedzinach nauki związanej/związanych z ocenianym 

kierunkiem więcej niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS.* 

1.5.6. Jednostka powinna zapewnić studentowi elastyczność w doborze modułów kształcenia  

w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS wymaganej do osiągnięcia kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi kształcenia na ocenianym kierunku, o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej.* 

1.5.7. Dobór form zajęć dydaktycznych na ocenianym kierunku, ich organizacja, w tym liczebność 

grup na poszczególnych zajęciach, a także proporcje liczby godzin różnych form zajęć umożliwiają 

studentom osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, w szczególności w zakresie pogłębionej 

wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji społecznych niezbędnych w działalności 

badawczej. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość spełnia 

warunki określone przepisami prawa.* 

1.5.8. W przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym kierunku zostały uwzględnione praktyki 

zawodowe, jednostka określa efekty kształcenia i metody ich weryfikacji, oraz zapewnia właściwą 

organizację praktyk, w tym w szczególności dobór instytucji o zakresie działalności odpowiednim do 

celów i efektów kształcenia zakładanych dla ocenianego kierunku oraz liczbę miejsc odbywania 

praktyk dostosowaną do liczby studentów kierunku. 

1.5.9. Program studiów sprzyja umiędzynarodowieniu procesu kształcenia, np. poprzez realizację 

programu kształcenia w językach obcych, prowadzenie zajęć w językach obcych, ofertę kształcenia dla 

studentów zagranicznych, a także prowadzenie studiów wspólnie z zagranicznymi uczelniami lub 

instytucjami naukowymi. 

1.6. Polityka rekrutacyjna umożliwia właściwy dobór kandydatów. 

1.6.1. Zasady i procedury rekrutacji zapewniają właściwy dobór kandydatów do podjęcia kształcenia 

na ocenianym kierunku studiów i poziomie kształcenia w jednostce oraz uwzględniają zasadę 

zapewnienia im równych szans w podjęciu kształcenia na ocenianym kierunku.  

1.6.2. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się na ocenianym kierunku umożliwiają 

identyfikację efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów oraz ocenę ich adekwatności do 

efektów kształcenia założonych dla ocenianego kierunku studiów. * 

1.7. System sprawdzania i oceniania umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz ocenę 

stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia.* 

1.7.1. Stosowane metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są adekwatne do zakładanych 

efektów kształcenia, wspomagają studentów w procesie uczenia się i umożliwiają skuteczne 

sprawdzenie i ocenę stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów kształcenia, w tym w 

szczególności w zakresie pogłębionej wiedzy, umiejętności prowadzenia badań oraz kompetencji 

społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na każdym etapie procesu kształcenia, także na 

etapie przygotowywania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego, oraz w 

odniesieniu do wszystkich zajęć, w tym zajęć z języków obcych. 

1.7.2. System sprawdzania i oceniania efektów kształcenia jest przejrzysty, zapewnia rzetelność, 

wiarygodność i porównywalność wyników sprawdzania i oceniania, oraz umożliwia ocenę stopnia 

osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia. W przypadku prowadzenia kształcenia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stosowane są metody weryfikacji i oceny 
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efektów kształcenia właściwe dla tej formy zajęć.* 

 

1. Ocena  znacząco  

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema i trzema cyframi. 

 

1.1. 

Uczelnia Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie swoją misję określiła w Statucie 

Akademii w &1 pkt. 2. Misją Uczelni jest przyciąganie i rozwijanie talentów w zakresie 

przedsiębiorczości i badań naukowych przez kształtowanie kreatywnego myślenia, szczególnych 

kompetencji i umiejętności praktycznych na najwyższym poziomie, wykorzystując związki Uczelni          

z otoczeniem krajowym i międzynarodowym w dziedzinie gospodarki, nauki i zagadnień społecznych. 

Strategia Uczelni na lata 2014 – 2016 została przyjęta Uchwałą Senatu AFiBV z dnia 23 stycznia 2014 

r. Dokument ten określa ogólne kierunki funkcjonowania uczelni w planowanym okresie. 

Europejski Wydział Sztuk na którym jest kierunek grafika, poddany akredytacji powstał w wyniku 

decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2014 r. Europejska Akademia 

Sztuk i Akademia Finansów i Biznesu Vistula połączyły się, a AFiBV przejęła wszelkie prawa          

i obowiązki EAS. Z tym dniem wszyscy pracownicy i studenci EAS stali się pracownikami        

i studentami AFiBV w Warszawie. 

Koncepcja kształcenia na ocenianym kierunku studiów jest zgodna z misją i strategią rozwoju uczelni. 

Cele strategiczne i szczegółowe zostały ukierunkowane na potrzeby i oczekiwania studentów oraz 

otoczenia zewnętrznego – gospodarczego, społecznego w tym rynku pracy. 

W poszczególnych celach odniesiono się m.in. do: osiągnięcia wysokiego poziomu usług 

edukacyjnych dla krajowej i międzynarodowej społeczności studentów, kształcenia odpowiadającego 

na potrzeby otoczenia zewnętrznego, współtworzenia społeczności nastawionej na sukces w oparciu         

o efekty kształcenia wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Dążenie do realizacji celów na 

kierunku grafika w AFiBV w Warszawie poparte jest doświadczeniem i wzorcami w realizację 

kształcenia w ośrodkach krajowych o podobnym profilu akademickim. Koncepcja kształcenia na 

kierunku grafika jest ściśle związana z celami kształcenia, które wiążą się z uzyskanymi 

kompetencjami absolwenta potrzebnymi do efektywnego komunikowania się i życia         

w społeczeństwie. Koncepcja kształcenia na kierunku grafika, jak również prowadzona polityka 

jakości kształcenia, jest ściśle powiązana z potrzebami i oczekiwaniami zarówno studentów, jak           

i kadry naukowo-dydaktycznej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich 

posiadających doświadczenie naukowe i praktyczne i są to najczęściej artyści od lat aktywni 

zawodowo na rynku zarówno tym artystycznym, jak i komercyjnym. Koncepcja kształcenia jest 

tworzona przy udziale interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Przy AFiBV została 

powołana Rada Biznesu. Rada skupia interesariuszy zewnętrznych jako ciało doradcze, wspiera 

wszelkie działania związane z rozwojem naukowym i dydaktycznym uczelni.  

Efekty kształcenia, jak: wiedza w obszarze sztuki, umiejętności posługiwania się narzędziami 

warsztatu artystycznego, student kierunku zdobywa w specjalnościach proponowanych na kierunku. 

Specjalności te odpowiadają na potrzeby otoczenia i związane są bezpośrednio z rynkiem pracy.  

Oryginalność i cały proces kształcenia ukierunkowany jest na umożliwienie absolwentowi zdobycie 

niezbędnej wiedzy, szerokich umiejętności i kompetencji społecznych. Wszystkie te komponenty mają 

umożliwić absolwentowi kontynuację kształcenia lub zdobycie pracy. 
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1.2. 

Plany rozwoju kierunku powinny być tak zaplanowane, aby w każdej sytuacji reagować na tendencje          

i zmiany zachodzące w obszarze sztuki, które w szkolnictwie wyższym związanym z działalnością 

artystyczną ulegają nieustannej ewaluacji. Uczelnia, Wydział i kierunek mając na uwadze potrzeby 

rynku pracy, który nieustannie ewoluuje, odpowiadając na potrzeby otoczenia społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego jest świadoma zmian w tym obszarze. Wzrost zainteresowań studiami 

artystycznymi – szczególnie z naciskiem na Sztukę Mediów, Animację oraz zapotrzebowanie na 

absolwentów z interdyscyplinarnym artystycznym wykształceniem, staje się koniecznością, która 

może przyczynić się do większego zainteresowania studiami na kierunku grafika. Władze Wydziału 

zakładają zmiany w programach studiów oraz szersze działania w obszarze badań naukowych. Plany 

rozwoju kierunku grafika powinny uwzględnić zarówno zmiany w infrastrukturze, którą dysponuje 

kierunek, jak i zmiany w programie dydaktycznym. 

Brak odpowiedniego zaplecza, w tym: brak własnych pracowni związanych z grafiką warsztatową           

i technologiami, które są tam realizowane, takimi jak: linoryt, akwaforta, litografia czy serigrafia, brak 

pracowni działań w obszarze szeroko pojętej animacji i multimediów, brak własnego zaplecza 

pracowni fotografii może być realnym zagrożeniem dla rozwoju tego kierunku. W planach rozwoju 

kierunku uczelnia zakłada pozyskanie nowych powierzchni infrastrukturalnych. Inwestycja ta                      

w sposób znaczący poprawiła by jakość prowadzonych na kierunku zajęć dydaktycznych.  

Potrzeby otoczenia społecznego, gospodarczego lub kulturalnego identyfikowane są poprzez uwagi 

zawierane przez interesariuszy zewnętrznych na spotkaniach Rady Biznesu, jak również przez samych 

pracowników naukowo-dydaktycznych. Część pracowników prowadzących zajęcia na kierunku 

grafika to jednocześnie aktywni artyści. W naturalny sposób do prowadzonych przez siebie 

przedmiotów wprowadzają treści wynikające z ich praktyki zawodowej oraz doskonalą umiejętności, 

kompetencje i postawy szczególnie przydatne z punktu widzenia pracodawców. Odniesienie się do 

rzeczywistych rynkowych potrzeb, możliwość zetknięcia się z konkretnym zamówieniem pozwalają 

studentom odnaleźć się na rynku pracy.  

 

1.3. 

Europejski Wydział Sztuk, na którym prowadzony jest kierunek grafika, został prawidłowo 

podporządkowany do jednego obszaru - obszaru sztuka, dziedzina sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki 

piękne, sztuki projektowe oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Koncepcja kształcenia przyjęta 

na w/w kierunku oraz plany jego rozwoju odpowiadają obszarowi, dziedzinie i dyscyplinie 

artystycznej, do której odnoszą się efekty kształcenia dla ocenianego kierunku.  
 

1.4. 

Rada Wydziału Europejskiego Wydziału Sztuk na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie 

podjęła Uchwałę nr 01/03/2015 z dnia 4 marca 2015 w sprawie: przyjęcia programu kształcenia (opisu 

efektów kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, oraz opisu procesu kształcenia, 

prowadzącego do osiągnięcia tych efektów) oraz planów studiów dla studiów pierwszego i drugiego 

stopnia na kierunku grafika o profilu ogólnoakademickim. Przyjęta Uchwała została zaopiniowana 

przez studentów pozytywnie. Zaleca się uporządkowanie zapisów związanych z tabelami efektów 

kształcenia zgodnymi z KRK, szereg nieścisłości powoduje, że dokumenty są nieczytelne i wymagają 

poprawy. Efekty kształcenia przyjęte na kierunku grafika zarówno w odniesieniu do efektów 

kierunkowych, jak i obszaru kształcenia, poziomu i profilu są zgodne z koncepcją kształcenia          

i planami rozwoju kierunku. Efekty kształcenia są spójne, zrozumiałe i sprawdzalne. Kierunkowe 

efekty kształcenia (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne) są takie same dla studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno na studiach I jak i II stopnia, a osiągane są dzięki 
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większemu nakładowi pracy studenta (pracy własnej) bez bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego. Na studiach I stopnia, sformułowano 13 kierunkowych efektów kształcenia w zakresie 

wiedzy, 26 w zakresie umiejętności i 12 w zakresie kompetencji społecznych.  Na studiach II stopnia 

sformułowano 6 kierunkowych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 10 w zakresie umiejętności         

i 6 w zakresie kompetencji społecznych. Zakładane efekty kształcenia oraz spójność kierunkowych              

i podstawowych modułów efektów kształcenia są zgodne z koncepcją rozwoju kierunku, który 

zakłada, że absolwent studiów I stopnia ma: wiedzę na temat nurtów, tendencji, kierunków, tradycji, 

na polu historii sztuki i teorii kultury, zna teorię, metodologię i stosowane praktyki związane           

z technikami tradycyjnymi grafiki warsztatowej, a także z technologiami analogowymi, cyfrowymi, 

multimedialnymi oraz obróbką obrazu i dźwięku, jest przygotowany do rozpoznawania i definiowania 

wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania, 

potrafi podjąć pracę indywidualną jako artysta grafik, grafik – projektant, artysta fotograf, bądź pracę 

zespołową w agencjach reklamowych, studiach animacji, studiach telewizyjnych, wytwórniach 

filmowych, teatrach i kulturalnych instytucjach pożytku publicznego, będzie przygotowany do pracy 

artystycznej i projektowej w oparciu o własne refleksje estetyczne, etyczne, społeczne i naukowe 

nadające pracy kontekst uniwersalny, jest gotowy do posługiwania się wyobraźnią, intuicją          

i autonomicznym myśleniem, w celu rozwiązania problemów. Efekty kształcenia dla każdego modułu 

kształcenia w tym zarówno w grupie treści podstawowych, kierunkowych jak i specjalności dla 

kierunku, dla każdego poziomu kształcenia są zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego. Opracowano efekty kształcenia w formie „tabel odniesień efektów kształcenia 

w obszarze kształcenia w zakresie sztuki” oraz „Matryce efektów kształcenia” dla I i II stopnia.           

W zbiorze efektów kształcenia określonych dla ocenianego kierunku, specjalności uwzględniono 

efekty pozwalające studentom do uzyskania pogłębionej wiedzy w zakresie obszaru, dziedziny, 

dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek. Realizowane na kierunku specjalności: grafika 

artystyczna i grafika interdyscyplinarna są spójne z wybranymi efektami kształcenia dla obszaru 

sztuki. Specjalności umożliwiają studentom uzyskanie kompetencji niezbędnych w działalności 

badawczej w zakresie obszaru, wiedzy, odpowiadającej ocenianemu kierunkowi. Kompetencje 

uzyskane przez studentów dają szansę na kontynuowanie edukacji jak również wzbogacają ich                 

o większy zakres możliwości, w kontekście rynku pracy. 

Zakładane efekty kształcenia określone przez Wydział są zdefiniowane poprawnie, jednak realna 

możliwość ich osiągnięcia przez studentów budzi wątpliwości, w dużej mierze ze względu na 

zachwiane proporcje w programie studiów pomiędzy poszczególnymi modułami kształcenia. Moduł 

przedmiotów kierunkowych związany z podstawami jest zbyt mały w stosunku do modułu 

przedmiotów kierunkowych związanych z etapem dyplomowym. Zatem zakładane efekty kształcenia, 

które uwzględniają zdobywanie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu obszaru sztuki na 

kierunku grafika,  nie są w pełni osiągalne. 

Należy stwierdzić, że efekty kształcenia dla studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych II stopnia,          

w tym sylwetka absolwenta nie może być oceniona przez ZO PKA, ponieważ nie został zakończony 

pełen cykl dydaktyczny na II stopniu. Wydział na II stopniu nie posiada absolwentów. Pierwsze 

roczniki absolwentów będą w 2017 r. 

Metody weryfikacji osiągnięć studentów są określone w sylabusach przedmiotów opracowanych przez 

prowadzących. Weryfikacja osiągnięć zakładanych efektów kształcenia odbywa się na każdym etapie 

procesu dydaktycznego poprzez ustalone formy, charakterystyczne dla poszczególnych zajęć, takie 

jak: korekty prac, korekty projektów, omówienie w formie dyskusji przedstawionych założeń          

i koncepcji. Weryfikacja odbywa się również poprzez przeglądy wewnętrzne, zaliczenia, przeglądy 

semestralne i egzaminacyjne. Jednostka stosuje przejrzysty system oceny efektów kształcenia. 
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Stosowany przez Jednostkę system jest powszechnie dostępny. System weryfikujący zamierzenia           

i ocenę na poszczególnych etapach, którego efektem finalnym jest dyplom licencjacki, w sposób 

kompleksowy odnosi się do wszystkich efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych). 

W ocenie studentów efekty kształcenia dla kierunku grafika zostały sformułowane w sposób    

zrozumiały, nie ma w nich sformułowań niedookreślonych. Studenci wskazali, że weryfikacja 

zakładanych celów na każdym etapie jest spójna oraz umożliwia dokonywanie oceny w sposób 

przejrzysty i kompleksowy. W toku studiów weryfikowane są także umiejętności nabywane w czasie 

praktyk studenckich. Studenci uważają, że ocena efektów kształcenia jest przejrzysta i zrozumiała. 

Studenci są zapoznani z efektami kształcenia i ich zdaniem są one spójne. W procesie definiowania 

efektów kształcenia i dostosowywania do nich programów studiów poza pracownikami naukowo-

dydaktycznymi biorą udział studenci. 

 

1.5. 

Na wizytowanym kierunku program studiów jest ukierunkowany na osiągnięcie efektów kształcenia         

z obszaru sztuki. Program studiów stanowi opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia 

efektów kształcenia określonych dla kierunku grafika. Zakładane efekty kształcenia, treści 

programowe, formy i metody dydaktyczne kierunku tworzą spójną całość. 

Program studiów przyjęty dla studiów I stopnia w przedstawionym podziale punków ECTS, które 

student musi uzyskać aby móc osiągnąć zakładane efekty kształcenia jest spójny. Jednak poprawność 

wyodrębnienia przez jednostkę – modułów kształcenia/przedmiotów – w ramach programu studiów         

i planu studiów budzi zastrzeżenia zespołu wizytującego. Moduł przedmiotów kierunkowych 

związany z podstawami z zakresu grafiki jest zbyt mały w stosunku do modułu przedmiotów 

kierunkowych związanych z etapem dyplomowym. Zatem, zakładane efekty kształcenia, które 

uwzględniają zdobywanie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu obszaru sztuki na kierunku,  

nie są w pełni osiągalne.  
Zachowano właściwą proporcję pomiędzy przedmiotami teoretycznymi i praktycznymi – 

specjalnościowymi. Ocena ta została dokonana na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz 

rozmów przeprowadzanych z władzami Uczelni i pracownikami dydaktycznymi kierunku, jak również 

na podstawie hospitacji zajęć. Łączna ilość godzin dydaktycznych: 2305.   

Zgodnie z Regulaminem Studiów Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie przyjętym 

Uchwałą Senatu nr 2/30.04/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. rozdział V – Zasady i warunki odbywania 

studiów według indywidualnego programu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów - studenci 

mają możliwość ubiegania się o indywidualny tok studiów (zwanej IPS). Indywidualna organizacja 

studiów (IOS) polega na indywidualnym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia sposobów i terminów 

realizacji przedmiotów występujących w obowiązującym studenta planie studiów w danym semestrze 

i roku studiów. Zasady i tryb indywidualnego programu studiów określa regulamin. 

1.5.1. 

Nie dotyczy 

 

1.5.2. 

Treści programowe uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku są spójne z efektami 

kształcenia dla tego kierunku. Treści programowe uwzględniają różnorodność i aktualność zarówno         

w grupie treści podstawowych, jak również w grupie treści kierunkowych. Oferta programowa 

obejmuje szereg przedmiotów ściśle związanych z wiedzą humanistyczną, metod rozwiązywania 

problemów projektowych oraz twórczego posługiwania się warsztatem w swobodnym wyrażaniu 
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koncepcji artystycznej. Treści programowe sformułowane przez poszczególnych pracowników 

naukowo-dydaktycznych są w kartach przedmiotów przygotowywanych dla każdego modułu. Treści 

są pochodną sformułowanych przez poszczególnych nauczycieli akademickich efektów kształcenia       

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych skorelowanych z efektami kierunkowymi. 

Tematyka przygotowywanych na kierunku grafika prac dyplomowych podlega każdorazowej 

akceptacji przez Radę Europejskiego Wydziału Sztuk. Prace dyplomowe realizowane w roku 

akademickim 2014/2015 zostały przyjęte uchwałą Rady Wydziału z dnia 4 marca 2015 r. Zasady 

realizacji procesu dyplomowania  zostały szczegółowo opisane w Zarządzeniu nr 1/09/2015 Rektora 

Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z dnia 24 września 2015. Praca dyplomowa składa 

się z dwóch części. Pierwsza część to praca pisemna, obejmująca swoim tematem zagadnienia 

związane z szeroko rozumianymi wartościami z obszaru sztuki. Temat, jak i forma pracy teoretycznej 

ustalana jest w formie indywidualnych konsultacji i jest ona odzwierciedleniem zainteresowań 

naukowych i artystycznych studenta. Druga część pracy dyplomowej to praca projektowa lub 

artystyczna. Egzamin dyplomowy jest dwuczęściowy i ma charakter autorskiej prezentacji prac 

artystycznych oraz obrony. Podstawowe warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego to: 

uzyskanie zaliczeń wszystkich obowiązkowych przedmiotów i praktyk. Analiza proponowanych 

zagadnień na wykładach, ćwiczeniach, pracowniach artystycznych, a także przegląd proponowanej 

literatury przedmiotu pozwala stwierdzić ich zgodność z aktualnym stanem wiedzy         

z szerokorozumianego obszaru sztuki. 

1.5.3. 

Metody dydaktyczne realizowane na kierunku grafika mają charakter różnorodny, a ich kształt 

uzależniony jest od specyfiki poszczególnych przedmiotów oraz celów, jakie stawiane są zarówno 

prowadzącym, jak i studentom. Specyfika metod dydaktycznych przyjętych na w/w kierunku  

uwzględnia aktywizujące formy pracy ze studentami. Studenci mają możliwość uczestniczenia          

w wykładach, w  ćwiczeniach w pracowniach artystycznych, w laboratoriach czy konwersatoriach,          

a także w zajęciach wyjazdowych (w plenerze). Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA 

studenci bardzo pozytywnie ocenili zróżnicowanie form i metod kształcenia, a także sposób 

prowadzenia zajęć dostosowany do tematyki przedmiotu. Stosowane metody kształcenia uwzględniają 

samodzielne uczenie się studenta. W sylabusach przedmiotowych zostały uwzględnione różne metody 

nauczania na ocenianym kierunku. Metody dydaktyczne w zdobywaniu poszczególnych poziomów 

kształcenia możemy podzielić na trzy grupy: metody audytoryjne, metody ćwiczeniowo/warsztatowe 

oraz pracę własną. 

Metody audytoryjne są podstawą bloku zajęć związanych z grupą treści podstawowych, wszystkimi 

blokami teoretycznymi realizowanymi w formie wykładów, seminariów oraz konwersatoriów.  

Metoda ćwiczeniowo/warsztatowa stanowi podstawę zajęć realizowanych w grupie treści 

kierunkowych. Ta forma zajęć oparta w dużej mierze na wykonywaniu zadań oraz ćwiczeń 

warsztatowych jest najlepszą metodą nauki warsztatu i zawodu. W tej grupie można wyróżnić 

charakterystyczną metodę przynależną do kształcenia artystycznego - korektę artystyczną opartą na 

relacji „mistrz – uczeń”. 

Praca własna, którą wykonuje student to praca wykonywana podczas toku całych studiów jak również 

- a może przede wszystkim - praca związana z dyplomem.  

AFiBV stosuje systemowe podejście do zapewnienia studentom niepełnosprawnym szeroko 

rozumianego wsparcia. Zarządzeniem Rektora AFiBV została powołana Komisja ds. Studentów 

Niepełnosprawnych (Zarządzenie nr 14/2012) oraz Rzecznik Studentów Niepełnosprawnych 

(Zarządzenie nr 13/2012). Do głównych zadań Komisji należy planowanie, inicjowanie         

i monitorowanie działań uczelni podnoszących jakość warunków studiowania osób 

niepełnosprawnych oraz usuwanie wszelkich barier utrudniających lub uniemożliwiających im pełne 
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uczestnictwo w procesie kształcenia i integrację ze środowiskiem akademickim. 

Uczelnia oferuje dostosowaną do potrzeb studentów niepełnosprawnych infrastrukturę, m.in. 

wydzielone miejsca parkingowe, szerokie windy, podjazdy, przystosowane łazienki i toalety oraz 

sprzęt wspomagający – np. specjalne oprogramowanie, nakładki na klawiaturę Intellikeys, myszy 

pneumatyczne, Lunar (nakładka programowa do powiększania tekstu i grafiki), Windows Eyes 

Standard (oprogramowanie dla osób niewidomych), Zoom Text (program do powiększania tekstu), 

rzutnik Braille’a, drukarkę brajlowska, dyktafon cyfrowy, wzmacniacz dźwięku. 

Plan studiów przewiduje prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (e-learning), przy czym zajęcia e-learningowe mają głównie charakter 

wspomagający realizację zakładanych efektów kształcenia. Na kierunku grafika uczelnia 

wykorzystuje system zarządzania kursami, w oparciu o stabilne oprogramowanie edukacyjna Moodle, 

przystosowane do współpracy z urządzeniami mobilnymi. System jest kompletny i spełnia wszystkie 

wymogi kształcenia akademickiego. System jest wykorzystywany także przy nauce języków obcych 

wykorzystując platformę TELL ME MORE. 

Studenci mogą korzystać z pomocy materialnej w postaci specjalnych stypendiów dla osób 

niepełnosprawnych. 

Przyjęte metody kształcenia umożliwiają osiągniecie przez studentów zakładanych efektów 

kształcenia w obszarze przygotowania do prowadzenia badań, jak również w obszarze do prowadzenia 

badań. Tak przyjęte metody kształcenia pozwalają studentom dobrze przygotować się do etapu 

dyplomowego.  

 

1.5.4. 

Czas trwania kształcenia jest określony zgodnie z obowiązującymi standardami w szkolnictwie 

wyższym. Studia I stopnia realizowane są w ciągu 6 semestrów, w trakcie których student realizuje 

2300 godzin zajęć kontaktowych i uzyskuje 180 pkt. ECTS. Określony planem studiów czas trwania 

kształcenia pozwala na realizację treści programowych (szczegółowo określonych w kartach 

przedmiotów), a tym samym jest adekwatny do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku. 

Czas trwania kształcenia jest również określony dla studiów I stopnia niestacjonarnych – 1600 godzin, 

jak również studiów II stopnia stacjonarnych – 1400 godzin, 4 semestry 120 pkt. ECTS          

i niestacjonarnych – 1000 godzin – jednakże z uwagi na niezakończenie całego cyklu kształcenia 

(absolwenci tych form kształcenia będą w roku akademickim 2016/2017) odniesienie się co do 

poprawności przyjętego czasu trwania kształcenie nie może być określone. 

 

1.5.5. 

Punktacja ECTS jest zgodna z przepisami Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” i aktami 

wykonawczymi (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r.          

w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczanych przez studenta).  

Każdy semestr kończy się uzyskaniem przez studenta 30 punktów ECTS, a łączna liczba punktów 

przyporządkowana wszystkim przedmiotom przewidzianym w planie studiów dla roku akademickiego 

wynosi 60 punktów ECTS. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie 

wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy. Do modułów zajęć związanych z aktywnością 

twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych przypisano 150 punktów ECTS, tj. 83% z 180 punktów 

stanowiących łączną liczbę punktów ECTS. 

 

1.5.6. 

Program studiów dla kierunku grafika, studia stacjonarne I stopnia określa sekwencje i moduły 

określone w planie programu studiów: profil kształcenia – stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 

liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających 
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poziomowi studiów – 6 semestrów, liczbę punktów ETCS konieczną dla uzyskania kwalifikacji 180, 

łączną liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje podczas zajęć wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów - 180, łączną liczbę  punktów ECTS, którą student musi 

uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla 

określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – 22, łączną liczbę  punktów ECTS, którą student 

musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych 

– 150, liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na 

zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów – 18, liczbę punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego – 4, liczbę punktów przypisanych 

praktykom – 4, liczbę punktów przypisanych przedmiotom umożliwiającym studentowi wybór – 62, 

liczbę punktów przypisanych przedmiotom z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych – 6 

oraz języka obcego -8.  

 

Program studiów przyjęty dla studiów I stopnia w przedstawionym podziale punków ECTS, które 

student musi uzyskać aby móc osiągnąć zakładane efekty kształcenia jest spójny. Jednak poprawność 

wyodrębnienia przez jednostkę – modułów kształcenia/przedmiotów – w ramach programu studiów         

i planu studiów budzi zastrzeżenia zespołu wizytującego. Moduł przedmiotów kierunkowych 

związany z podstawami jest zbyt mały w stosunku do modułu przedmiotów kierunkowego związanych 

z etapem dyplomowym. Zatem, zakładane efekty kształcenia które uwzględniają zdobywanie 

pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu obszaru sztuki na kierunku,  nie są w pełni osiągalne. 

  

Program studiów dla kierunku grafika, studia stacjonarne II stopnia określa sekwencje i moduły 

określone w planie programu studiów: profil kształcenia – stacjonarne, profil ogólnoakademicki, 

liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających 

poziomowi studiów – 6 semestrów, liczbę punktów ETCS koniecznych dla uzyskania kwalifikacji 

180, łączną liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje podczas zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 120, łączną liczbę  punktów ECTS, 

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się 

efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – 16, łączną liczbę  

punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć 

laboratoryjnych i projektowych – 114, liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując 

moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów – 12, 

liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego – 2, liczbę 

punktów przypisanych praktykom – 4, liczbę punktów przypisanych przedmiotom umożliwiającym 

studentowi wybór – 64, liczbę punktów przypisanych przedmiotom z obszarów nauk humanistycznych 

i nauk społecznych – 6 oraz języka obcego -8. 

Program studiów przyjęty dla studiów II stopnia w przedstawionym podziale punków ECTS które 

student musi uzyskać aby móc osiągnąć zakładane efekty kształcenia jest spójny. Niemiej fakt 

niezakończenia całego procesu dydaktycznego (brak absolwentów studiów II stopnia w tym 

odniesienia się do sylwetki absolwenta) jest przyczyną braku oceny studiów II stopnia. 

Studenci mają możliwość wyboru specjalności w ramach programu studiów, zarówno na studiach 

pierwszego, jak i drugiego stopnia. Studenci podali, że mają dwie specjalności do wyboru i w ich 

ramach wybierają moduły przedmiotów, w których mogą uczestniczyć. Co do zasady podczas 

spotkania z Zespołem Oceniającym PKA byli zadowoleni z kierowanej do nich oferty, wskazali 

jedynie, że chcieliby, aby mogli wybierać z większej ilości przedmiotów/modułów.  
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1.5.7. 

Formy zajęć przyjęte na ocenianym kierunku, w tym liczebność grup, umożliwiają studentom 

osiągniecie zakładanych efektów kształcenia. Proporcja liczby godzin przypisanych do 

poszczególnych form zajęć jest poprawna. 

Studia I stopnia stacjonarne/niestacjonarne: wykłady – 220/145 godz. = 9,5%/9,5%, ćwiczenia 

audytoryjne – 240/110 godz. = 10,4%/7,2%, ćwiczenia w pracowniach artystycznych – 975/645 godz. 

= 42,3%/42,4%, konwersatoria – 360/216 godz. = 15,6%/14,2%, laboratorium i multimedia – 210/135 

godz. = 9,1%/8,9%, e-learning – 200/190 godz. = 8,7%/12,5%, plenery – 50/30 godz. = 2,2%/2% oraz 

praktyki 50/50 godz. = 2,2%/3,3% razem 2305/1521 godz. = 100%. 

Studia II stopnia stacjonarne/niestacjonarne: wykłady – 120/80 godz. = 8,8%/8,5%, ćwiczenia 

audytoryjne – 60/50 godz. = 4,4%/5,3%, ćwiczenia w pracowniach artystycznych – 600/405 godz. = 

44,2%/42,9%, konwersatoria – 235/165 godz. = 17,3%/17,5%, laboratorium i multimedia – 165/110 

godz. = 12,1%/11,6%, e-learning – 120/90 godz. = 8,8%/9,5%, plenery – 30/20 godz. = 2,2%/2,1% 

oraz praktyki 25/25 godz. = 1,8%/2,6% razem 1355/945 godz. = 100%. 

Przyjęto następujące założenia dotyczące maksymalnej liczebności grup: wykład – 50 osób, ćwiczenia 

audytoryjne – 25 osób, ćwiczenia w pracowniach artystycznych i laboratoriach – 12 osób. Na kierunku 

grafika EWS przyjęto następujące formy prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia audytoryjne, 

ćwiczenia w pracowniach artystycznych, ćwiczenia w laboratoriach, konwersatoria, z wykorzystaniem 

technik i metod kształcenia na odległość (e-learning), zajęcia poza uczelnią, w tym zajęcia plenerowe. 

Zachowano właściwą proporcję pomiędzy przedmiotami teoretycznymi i kierunkowymi – 

specjalnościowymi.  Studenci podali, że zróżnicowanie form zajęciowych jak i liczebność grup jest ich 

zdaniem odpowiednia, podali, że dla każdego uczestnika zajęć jest przygotowane miejsce, stanowisko 

pracy (np. komputer).  

 

1.5.8. 

Regulamin praktyk zawodowych został wprowadzony Zarządzeniem Rektora Akademii Finansów         

i Biznesu Vistula nr 2/09/2014 z dnia 1 września 2014 roku. Określa on szczegółowy harmonogram 

postępowania, który należy wykonać celem zaliczenia praktyki zawodowej. Formy i miejsce 

odbywania praktyk zostały określone w § 5 regulaminu. Studenci sami mają możliwość wskazania 

miejsca, w którym chcieliby odbyć praktykę, mogą też skorzystać z pomocy Uczelni, która skieruje 

studenta w miejsce praktyk. Praktyki organizowane są w miesiącu czerwcu, po zakończeniu zajęć,          

w wymiarze: dwóch tygodni dla studiów I stopnia, jednego tygodnia dla studiów II stopnia. Praktyki 

studenckie odbywają się w ostatnim roku studiów. Taki tryb uniemożliwia pełną weryfikację efektów 

kształcenia. Wydział powinien przenieść realizację praktyk studenckich na drugi rok studiów I stopnia 

oraz na I rok studiów II stopnia. Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. 

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie prezentacji wykonanego projektu, pod warunkiem: 

odbycia praktyk w ustalonym terminie, przedłożenia dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki, 

przedłożenia sprawozdania z przebiegu praktyki (dzienniczek praktyki studenckiej), akceptacji 

sprawozdania przez Uczelnianego Opiekuna Praktyk Studenckich. Praktyki są bezpośrednio 

powiązane z realizowanymi efektami kształcenia oraz programem studiów.  

Każdego roku studenci poza praktykami w instytucjach zewnętrznych mogą też odbywać praktyki na 

Uczelni. Studenci obecni podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA wskazali, że część z nich 

odbywała praktyki w uczelnianej bibliotece, ich praca polegała m.in. na tworzeniu projektów 

identyfikacji wizualnej (np. sposobu oznaczenia książek, działów, półek z książkami), projekty przez 

nich przygotowane nie zostały wykorzystane. Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym studenci 

podali, że chcieliby mieć większą liczbę godzin praktyk oraz listę renomowanych instytucji, w których 

mogliby je odbywać, czasem bowiem zdarza się tak, że największe ośrodki związane z grafiką nie  
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poszukują praktykantów albo nie mają dla nich miejsc.  

 

1.5.9. 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest uczelnią, w której studiują studenci z kilkudziesięciu 

krajów – najwięcej z Ukrainy, Indii, Białorusi, Malawi, Nigerii i Turcji.  Uczelnia ma podpisane 

umowy z 62 uczelniami partnerskimi w ramach programu – ERASMUS+, jednak w katalogu 

kierunków, w ramach których studenci mogą wyjechać zagranicę nie znajduje się kierunek grafika. 

Możliwość wymiany zarówno studentów, jak i kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu 

ERASMUS+ na dzień dzisiejszy nie istnieje.  

W programie studiów przewidziane są zajęcia z języka obcego. Z uwagi na fakt, że na ocenianym 

kierunku liczną grupę stanowią obcokrajowcy, mają oni także do wyboru zajęcia z języka polskiego 

(jako język obcy). Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA studenci wskazali, że co do 

zasady są zadowoleni z prowadzonych zajęć, jednak brakuje im większego nacisku na słownictwo 

specjalistyczne. Studenci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w językach 

obcych jako wolni słuchacze. Przyjęty plan rozwoju EWS na lata 2015-2016 zakłada przygotowanie 

oferty studiów w języku angielskim od roku akademickiego 2016/2017. 

 

1.6. 

Zasady i procedury rekrutacji studentów są przejrzyste, uwzględniają zasadę równych szans          

i zapewniają właściwą selekcję kandydatów na dany kierunek studiów. Egzamin umożliwia wnikliwą  

i obiektywną ocenę kandydatów, pozwala na przyjęcie najzdolniejszej młodzieży na studia. Egzamin 

wstępny nie dyskryminując żadnej z grup. Liczba kandydatów przyjmowanych na kierunek 

odpowiada potencjałowi dydaktycznemu jednostki. 

 

1.6.1. 

Warunki i tryb rekrutacji określa Senat Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Stosowna 

Uchwała przyjmowana jest w ustawowym trybie. Na rok akademicki 2015/2016 została przyjęta         

w dniu 28 maja 2014 roku. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia na kierunku grafika jest: 

posiadanie świadectwa dojrzałości, przedstawienie zestawu prac potwierdzających podstawowe 

kompetencje artystyczne, pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego (powołanego przez Radę 

Wydziału) z przeglądu zestawu prac. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia na kierunku grafika 

jest: posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, ukończenie studiów I lub II stopnia                     

w obszarze sztuki lub w innych obszarach, np. humanistycznych i ogólnoplastycznych, rozmowa 

kwalifikacyjna połączona z prezentacją i autoanalizą dotychczasowego, autorskiego dorobku 

plastycznego. Postępowanie rekrutacyjne składa się z internetowej rejestracji kandydata, postępowania 

kwalifikacyjnego, doręczenia decyzji komisji rekrutacyjnej, złożenia przez przyjętą osobę 

wymaganych dokumentów i deklaracji podjęcia studiów. Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym 

PKA studenci wskazali, że zasady rekrutacji są przejrzyste i jasne i ich zdaniem nie dyskryminują 

żadnej z grup kandydatów. Jednostka zapewnia równe szanse w podjęciu kształcenia wszystkim 

kandydatom, liczba przyjmowanych kandydatów jest w opinii studentów adekwatna do potencjału 

dydaktycznego Jednostki. Wskazali jednak, że bardziej pożądanym byłoby, by selekcja podczas 

rekrutacji była większa, tak, aby tylko najlepsi kandydaci mogli liczyć na przyjęcie w poczet 

studentów.  

Zasady rekrutacji zostały opublikowane na stronie internetowej Uczelni, gdzie w zakładce 

„rekrutacja” udostępnione zostały wszelkie informacje na temat tego procesu – dokumenty, jakie 

należy złożyć, terminy, których należy przestrzegać oraz opłaty, które należy uiścić.  
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1.6.2. 

Uczelnia nie prowadzi działalności w zakresie potwierdzania efektów uczenia się ze względu na nie 

spełnianie warunków określonych w art. 170e.1. Ustawy. 

 

1.7. 

System sprawdzania i oceniania, umożliwia w pełni monitorowanie postępów uczenia się przez cały 

program kształcenia. Na każdym etapie całego procesu edukacyjnego pogłębianie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych jest sprawdzalne i umożliwia ocenę stopnia osiągnięcia 

efektów kształcenia. Oceny osiągnięć dydaktycznych studentów w wizytowanej jednostce na 

wszystkich profilach i modułach kształcenia nie budzą zastrzeżeń. Charakteryzuje je pełen 

obiektywizm i przejrzystość formułowania ocen. Oceny efektów kształcenia osiąganych przez 

studentów, na każdym etapie procesu dydaktycznego dokonują kierownicy pracowni, w których 

realizowany jest program dydaktyczny, a pracę końcową ocenia komisja dyplomowa. 

W odczuciu studentów system oceny osiągnięć jest zobiektywizowany i sprawiedliwy, zgodny                 

z tradycją uczelni artystycznych. Zapewnia przejrzystość i obiektywizm formułowania ocen, jest 

dobrze dobrany i różni się od siebie w zależności od specyfiki czy tematyki przedmiotu. 

 

1.7.1. 

W wizytowanej jednostce stosowane metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia są dobrane 

poprawnie. Uwzględniają specyfikę kierunku grafika, metody sprawdzania i oceniania efektów 

kształcenia odpowiadają formie zajęć i nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów. Przedmioty 

teoretyczne sprawdzane są klasycznymi metodami, takimi jak: egzamin (pisemny i ustny), kolokwium, 

rozmowa dydaktyczna, praca semestralna czy prezentacja multimedialna. Przedmioty związane            

z modułem kierunkowym (artystycznym) są sprawdzane i oceniane poprzez rozmowę i analizę prac 

studenckich powstałych w pracowni bądź poza nią oraz obserwację aktywności studentów.   

Kompetencje społeczne oceniane są przez sprawdzanie umiejętności pracy zespołowej m.in. w ramach 

przygotowywanych projektów. Umiejętności prowadzenia badań naukowych weryfikowane są przez 

pracę dyplomową, a egzamin dyplomowy weryfikuje poziom pogłębionej wiedzy. System oceniania 

jest przedstawiany studentom w czasie pierwszych zajęć organizacyjnych. Regulamin Studiów 

umożliwia studentom wgląd do ocenionych prac, jak również określa sytuacje, w których studenci 

mają prawo wnosić o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego. Na każdym etapie procesu 

dydaktycznego – zaliczenie zadań semestralnych, zaliczenie zadań końcowo rocznych – system 

sprawdzania i oceniania efektów kształcenia jest przejrzysty, zapewnia rzetelność, wiarygodność oraz 

umożliwia ocenę stopnia osiągniecia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.  

Studenci po zakończeniu każdego semestru mają wystawę swoich prac w pracowniach, co pozwala na 

porównanie ich osiągnięć z innymi studentami, mobilizuje do dalszej pracy. Rozwiązanie to 

szczególnie wysoko zostało ocenione przez studentów, którzy bardzo cenili sobie możliwość 

skonfrontowania się z koleżankami i kolegami. 

 

1.7.2. 

System weryfikacji zakładanych efektów kształcenia opracowany został na podstawie             

następujących dokumentów: Regulaminu studiów, programu kształcenia (w tym  programu studiów, 

planu studiów, kart przedmiotów), protokołów komisji Jakości Kształcenia oraz Regulaminu 

studenckich praktyk zawodowych. System sprawdzania efektów jest przejrzysty i rzetelny. Regulamin 

studiów zawiera podstawowe zasady oceniania, szczegółowe zasady zawarte są w kartach 

przedmiotów. Karty przedmiotów są łatwo dostępne w Internecie. Przegląd sporządzonych  przez 

poszczególnych pedagogów kryteriów pozwala stwierdzić, że są one przejrzyste i mogą zapewnić 
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wiarygodność i rzetelność oceniania. Weryfikacja i ocena efektów kształcenia na egzaminie 

dyplomowym dotyczy zarówno pracy pisemnej, jak i artystycznej. 

Zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia raz w roku (po zakończeniu zajęć w danym roku 

akademickim) dokonuje przeglądu programów kształcenia i na jego podstawie ustalana jest zgodność 

efektów przypisanych poszczególnym przedmiotom z efektami kierunkowymi. W ocenie studentów 

system oceniania jest przejrzysty i spełnia warunki równego traktowania studentów w procesie 

sprawdzania i oceniania efektów kształcenia. Na początku zajęć określane są wymagania, nauczyciele 

akademiccy wskazują, czego będą oczekiwać na zaliczeniu czy egzaminie, a później konsekwentnie 

realizują swoje założenia. Studenci podali, że mają wgląd do swoich prac pisemnych oraz mogą 

podczas spotkania z nauczycielami akademickimi wyjaśnić ewentualne wątpliwości.  

 

 

3. Uzasadnienie 

 

Koncepcja kształcenia na kierunku grafika Europejskiego Wydziału Sztuk na Akademii Finansów            

i Biznesu Vistula w Warszawie jest w pełni zgodna z misją i strategią rozwoju Uczelni. Wzorce 

krajowe i międzynarodowe oraz jakość kształcenia odpowiadają obszarowi sztuka, w którym 

jednostka realizuje swoje cele. Jednostka prawidłowo przyporządkowała kierunek do obszaru, 

dziedziny i dyscypliny, do którego odnoszą się efekty kształcenia. Zakładane przez jednostkę efekty 

kształcenia odnoszące się do danego programu studiów, stopnia i profilu, kształcenia są zgodne         

z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji oraz koncepcją rozwoju kierunku.  

Stosowane metody kształcenia uwzględniają wszystkie formy pracy studenta. Punktacja ECTS jest 

zgodna z wymaganymi określeniami obowiązujących przepisów prawa. Jednostka zapewnia 

studentom wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS. 

Formy zajęć oraz wielkość grup studenckich jest prawidłowa. Zasady i procedury rekrutacji 

zapewniają właściwy dobór kandydatów. Zasady, warunki i tryb potwierdzenia efektów uczenia się 

umożliwiają  identyfikację efektów uczenia. System sprawdzania i oceniania efektów kształcenia jest 

przejrzysty, zapewnia rzetelność, wiarygodność i porównywalność wyników sprawdzania i oceniania, 

oraz umożliwia ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów kształcenia. 

Program studiów realizowany na kierunku oraz organizacja studiów, nie w pełni umożliwia studentom 

osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Duża różnica pomiędzy modułem 

przedmiotów na podstawach, a modułem przedmiotów kierunkowym związanych z grafiką,  powoduje 

zachwianie w osiąganiu zakładanych efektów kształcenia. Brak jest własnych pracowni grafiki 

warsztatowej. 

Uczelnia ma podpisane umowy z 62 uczelniami partnerskimi w ramach programu – ERASMUS+, 

jednak w katalogu kierunków, w ramach których studenci mogą wyjechać zagranicę nie znajdują się 

uczelnie z obszaru sztuki i kierunku grafika. Możliwość wymiany zarówno studentów, jak i kadry 

naukowo-dydaktycznej w ramach programu ERASMUS+ na dzień dzisiejszy na w/w kierunku nie 

istnieje.  

Należy stwierdzić, że efekty kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia,        

w tym sylwetka absolwenta nie może być oceniona przez ZO PKA, ponieważ nie został zakończony 

pełen cykl dydaktyczny na II stopniu. Wydział na II stopniu nie posiada absolwentów. Pierwsze 

roczniki absolwentów będą w 2017 r. 

Praktyki studenckie odbywają się w ostatnim roku studiów. Taki tryb uniemożliwia pełną weryfikację 

efektów kształcenia. Wydział powinien przenieść realizację praktyk studenckich na drugi rok studiów 

I stopnia oraz na I rok studiów II stopnia.  
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4. Zalecenia 

 

Zaleca się podjęcie działań  zmierzających do zawarcia umów umożliwiających wyjazdy studentom 

kierunku grafika w ramach programu Erasmus+ . Zaleca się częstsze organizowanie spotkania ze 

studentami, podczas którego będą oni mieli możliwość wypowiedzenia się na temat warunków 

studiowania (w tym np. zasad rekrutacji na oceniany kierunek). Zaleca się zwiększenie godzin dla 

przedmiotów kierunkowych związanych z podstawami. Zaleca się zmianę realizacji praktyk 

zawodowych na drugi rok studiów I stopnia oraz na I rok studiów II stopnia. Zaleca się 

uporządkowanie zapisów związanych z tabelami efektów kształcenia zgodnymi z KRK. 

 

2. Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe 

zapewniają realizację programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz osiągnięcie przez 

studentów zakładanych efektów kształcenia 

2.1 Nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe posiadają dorobek naukowy zapewniający 

realizację programu studiów w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu 

dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty 

kształcenia określone dla tego kierunku. Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich 

stanowiących minimum kadrowe odpowiada wymogom prawa określonym dla kierunków studiów  

o profilu ogólnoakademickim, a ich liczba jest właściwa w stosunku do liczby studentów ocenianego 

kierunku.* 

2.2 Dorobek naukowy, doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz kompetencje 

dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku są adekwatne do 

realizowanego programu i zakładanych efektów kształcenia. W przypadku, gdy zajęcia realizowane są 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, kadra dydaktyczna jest przygotowana do 

prowadzenia zajęć w tej formie.* 

2.3 Prowadzona polityka kadrowa umożliwia właściwy dobór kadry, motywuje nauczycieli 

akademickich do podnoszenia kwalifikacji naukowych i rozwijania kompetencji dydaktycznych oraz 

sprzyja umiędzynarodowieniu kadry naukowo-dydaktycznej. 

2.4 Jednostka prowadzi badania naukowe w zakresie obszaru/obszarów wiedzy, 

odpowiadającego/odpowiadających obszarowi/obszarom kształcenia, do którego/których został 

przyporządkowany kierunek, a także w dziedzinie/dziedzinach nauki oraz dyscyplinie/dyscyplinach 

naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia.* 

2.5 Rezultaty prowadzonych w jednostce badań naukowych są wykorzystywane w projektowaniu  

i doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz w jego realizacji. 

1. Ocena  znacząco  

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

2.1  

Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na Europejskim 

Wydziale Sztuk na kierunku grafika (studia stacjonarne i niestacjonarne I. i II. stopnia) nie 

odpowiada wymogom prawa określonym dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim. 

Do minimum kadrowego wizytowanego kierunku Zespół Oceniający zaliczył  6 osób w tym: jednego 

profesora, jednego doktora habilitowanego oraz czterech doktorów. 

Dla takiej liczby minimum stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum 

kadrowe do liczby studentów kierunku grafika wynosi około 1:17,5. Tym samym jednostka mieści się 

w wymaganiach § 17 ust. 1 pkt. 1 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku 

i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz.1370.). 

Wszystkie osoby zaliczone do minimum kadrowego: 

- złożyły oświadczenia deklarujące przynależność do minimum kadrowego, 
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- wykaz dorobku artystycznego lub naukowego w obszarze sztuki, w dziedzinie sztuk plastycznych 

  lub w innym obszarze (szczegółowy wykaz w załączniku nr 4). 

Jednostka nie spełnia wymagania. 

 

2.2  

Dorobek naukowy i artystyczny oraz kwalifikacje dydaktyczne kadry zwłaszcza tworzącej minimum 

kadrowe są nie w pełni adekwatne do realizowanego programu na kierunku grafika i zakładanych 

efektów kształcenia. Potwierdzenie dorobku naukowego i artystycznego Komisja Oceniająca uzyskała 

w opisie kart dydaktyków tworzących minimum kadrowe. W załączniku nr 4 są przedstawione 

wybrane z większej ilości wpisanych najważniejszych dokonań kadry w postaci wystaw lub publikacji 

z zakresu sztuki oraz inne nie spełniające kryteria minimum kadrowego. W Raporcie Samooceny 

władze Wydziału piszą, że oprócz nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego 

Europejski Wydział Sztuki zatrudnia jeszcze dziesięciu nauczycieli akademickich ze znaczącym 

dorobkiem artystycznym i naukowym, z czego  pięciu z tytułem magistra sztuki, w dziedzinie sztuk 

plastycznych. 

 

2.3  

Na spotkaniu z władzami Uczelni, wydziału i osobami odpowiedzialnymi za rozwój kadry, Zespół 

Oceniający dowiedział się, że w Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest wprowadzany Uczelniany 

System Oceny i Rozwoju Kadr (SORK) jako element Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. System ten zakłada coroczną ewaluację osiągnięć kadry dydaktycznej. Systemem oceny 

objęci są wszyscy nauczyciele akademiccy i pracownicy dydaktyczni Uczelni. Wyniki oceny          

w ramach SORK stanowią podstawę do podejmowania decyzji o awansie, nagrodach lub dalszym 

zatrudnieniu pracownika. Pozwala również na bieżąco identyfikować potrzeby rozwojowe 

poszczególnych pracowników i wydziałów, co pozwala uczelni w miarę możliwości je realizować. 

System (SORK)  na Europejskim Wydziale Sztuk jest wdrażany na podobnych zasadach jak na innych 

wydziałach w Uczelni.  

 

2.4  

Europejski Wydział Sztuk nie otrzymuje środków celowych przyznawanych w ramach oceny 

parametrycznej na badania statutowe. W Raporcie władze wydziału interpretują badania naukowe jako 

własną działalność artystyczną i naukową – tzn. każdy pedagog we własnym zakresie biorąc udział          

w wystawach, konferencjach, prelekcjach, odczytach, a także w publikacji, pisząc w uznanych 

wydawnictwach krajowych i zagranicznych.  

 

2.5  

Mimo braku środków celowych na badania naukowe, pedagodzy prowadząc własną działalność 

artystyczną i naukową wykorzystują to wszystko w projektowaniu i doskonaleniu programów 

kształcenia. Na  spotkaniu z kadrą Zespół Oceniający uzyskał potwierdzenie takich własnych działań  

- pracownicy dydaktyczni w ten sposób poszerzają swoje kompetencje dydaktyczne, które później 

uwzględniają w pisaniu autorskich programów dydaktycznych. Uczelnia i Wydział partycypują         

w kosztach podnoszenia kwalifikacji pedagoga - obecnie dwie osoby uzyskają środki finansowe  

przy realizacji studiów III stopnia. 
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3. Uzasadnienie 

 

Europejski Wydział Sztuk prowadząc studia stacjonarne i niestacjonarne I. i II. stopnia na kierunku 

grafika pod względem dorobku artystycznego lub naukowego zapewnia znacząco kadrę stosowną do 

potrzeb wynikających z prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Według 

w/w kryterium oraz § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia           

3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku         

i poziomie kształcenia, do minimum kadrowego wizytowanego kierunku grafika Zespół Oceniający 

zaliczył 6 osób: jednego profesora (posiadający tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych, nadany 

w 2003 r.) jednego dr hab. (kwalifikacje II st. sztuk plastycznych w zakresie dyscypliny artystycznej 

malarstwo, 2001 r.,) oraz czterech doktorów (przewód kwalifikacyjny na stanowisko adiunkta, 1985 

r., doktor sztuk plastycznych, dyscyplina artystyczna, sztuki piękne, 2012 r., doktor sztuk 

plastycznych, dyscyplina artystyczna, sztuki piękne, 18.12.2015 r., doktor sztuk plastycznych, 

dyscyplina artystyczna, sztuki piękne, 2008 r.).  

Stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe, do liczby studentów 

kierunku grafika jednostka spełnia wymagania i wynosi około 1:17,5 przy obowiązującym na 

wizytowanym kierunku nie większym niż 1:25  (liczba studentów na studiach stacjonarnych wynosi 

73, a na studiach niestacjonarnych 33 – razem 106). Pozostała liczba pracowników naukowo-

dydaktycznych oraz struktura kwalifikacji są prawidłowe i zapewniają osiągnięcie zakładanych celów 

i efektów kształcenia. 

Wydział wspiera i motywuje swoich pracowników w zakresie rozwoju naukowo-badawczego oraz 

podnoszenia umiejętności dydaktycznych. Na spotkaniu z kadrą dydaktyczną członkowie Komisji 

Oceniającej uzyskali w pełni potwierdzenie tego faktu.   

Jednostka nie ma środków celowych przyznawanych w ramach oceny parametrycznej na badania 

statutowe. Mimo braku środków celowych na badania naukowe, pedagodzy prowadząc własną 

działalność artystyczną i naukową otrzymują wsparcie Uczelni do: 

- organizacji wystaw pracowników i studentów w dwóch udostępnionych przestrzeniach   

wystawienniczych na terenie Uczelni,  

- organizacji Międzynarodowego Konkursu Artystycznego VISTULA INTERNATIONAL ART & 

DESIGN COMPETITION, 

- dodatkowej pracy w ramach  kół naukowych (fotograficzne i grafiki artystycznej). 

Pedagodzy mogą i wykorzystują to wszystko w projektowaniu i doskonaleniu autorskich  

programów kształcenia. 

 

4. Zalecenia 

 
Uzupełnienie braku minimum kadrowego.  
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3. Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia 

3.1 Jednostka współpracuje z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym, w tym  

z pracodawcami i organizacjami pracodawców, w szczególności w celu zapewnienia udziału 

przedstawicieli tego otoczenia w określaniu efektów kształcenia, weryfikacji i ocenie stopnia ich 

realizacji, organizacji praktyk zawodowych, w przypadku, gdy w programie studiów na ocenianym 

kierunku praktyki te zostały uwzględnione.* 

3.2 W przypadku prowadzenia studiów we współpracy lub z udziałem podmiotów zewnętrznych 

reprezentujących otoczenie społeczne, gospodarcze lub kulturalne, sposób prowadzenia i organizację 

tych studiów określa porozumienie albo pisemna umowa zawarta pomiędzy uczelnią a danym 

podmiotem. * 

 

1. Ocena w pełni   
 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

3.1. 

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula powołano ciało doradcze – Radę Biznesu. Celem Rady 

Biznesu jest wspieranie AFiBV we wszystkich zadaniach związanych z rozwojem naukowym           

i dydaktycznym uczelni, w szczególności poprzez proponowanie kierunków działalności, inicjowanie 

wspólnych przedsięwzięć oraz kreowanie wizerunku uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 

Regulamin Rady Biznesu został przyjęty Zarządzeniem Rektora nr 3/02/2015 z dnia 23.02.2015 roku. 

W skład Rady wchodzą zarówno interesariusze zewnętrzni, jak i wewnętrzni.  

Zasadniczym celem Rady jest wspieranie i organizowanie szerokiej współpracy Uczelni, w tym EWS 

z podmiotami zewnętrznymi w kierunku doskonalenia efektów kształcenia w kontekście przydatności 

studentów do wymogów rynku pracy, organizacja praktyk i staży, pozyskiwanie dla każdej 

realizowanej na studiach specjalności partnerów, pomoc organizacyjna i merytoryczna w organizacji 

konferencji i seminariów, tworzenie platform wymiany opinii akademickiej oraz inicjowanie nowych 

form współpracy. Uczelnia posiada podpisane umowy z firmami zewnętrznymi jako umowy 

partnerskie. Ilość podpisanych umów jest imponująca - 59. Współpraca jednostki z interesariuszami 

zewnętrznymi oparta jest z jednej strony na realizacji praktyk studenckich, z drugiej na udostępnianiu 

infrastruktury do prezentacji osiągnięć i promocji studentów. Udział interesariuszy zewnętrznych                 

w projektowaniu i modyfikowaniu efektów kształcenia poprzez Radę Biznesu staje się realną 

platformą oddziaływania zarówno na efekty kształcenia, jak i program. Poprzez wspólne 

przedsięwzięcia w sposób pośredni ten wpływ staje się realny. 

Do szczególnych, wspólnych działań pomiędzy kierunkiem grafika a interesariuszami zewnętrznymi 

należą: współpraca pomiędzy Galerią U - Dom Kultury Stokłosy a kierunkiem grafika na Wydziale 

EWS - współpraca zakłada udostępnienie powierzchni wystawienniczej w celu wspólnej realizacji 

wystaw prac studentów i absolwentów uczelni, JOB-SPOT – kwiecień 2016 – Targi Pracy - udział 

studentów w targach pracy, którym towarzyszą liczne konferencje tematyczne, warsztaty prowadzone 

przez ekspertów z branży doradztwa personalnego, Związek Polskich Artystów Fotografików – 

objął patronat artystyczny nad konkursem „4th Vistula International Art & Design Competition” 

Europejski Wydział Sztuk i „Foto-Vistula” (koło naukowe studentów) jest współorganizatorem 

konkursu. Przedmiotem Konkursu były prace fotograficzne, prace plastyczne i wizualizacje 

architektoniczne. Łącznie wpłynęło 850 prac, złożonych przez 224 autorów z 22 krajów. Współpraca 

przy uruchomieniu nowych przedmiotów fotograficznych: „Alternatywne Procesy w Kreacji 

Fotograficznej” i „Tworzenie autorskich projektów fotograficznych”, Agencja Neo Art - oferta 

praktyk dla studentów EWS, Galeria młynek, Warszawa, ul. Działdowska 6 „My”- wystawa prac 

dyplomowych absolwentów kierunku grafika na  EWS, Biblioteka Publiczna w Szczytnie – wystawa 

zbiorowa studentów koła naukowego „Foto-Vistula”, Akcja „Poczytaj mi mamo” - 2013 - warsztaty 
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dla dzieci z Ursynowa, prowadzone przez studentów EWS połączone z promocją książki Hansa 

Lijklemy 

3.2. 

Nie dotyczy 

 

3. Uzasadnienie 

 

Europejski Wydział Sztuk, w skład którego wchodzi kierunek grafika współpracuje z instytucjami 

kultury, gospodarki i oświaty regionu. Interesariusze zewnętrzni biorą udział w przedsięwzięciach 

realizowanych przez akredytowany kierunek. Ważnym elementem tych działań jest utworzona Rada 

Biznesu. To skłania do stwierdzenia, że działania w tym zakresie są prowadzone poprawnie        

i rozwojowo.  

 

4. Zalecenia 

 

Należy jeszcze bardziej rozwinąć współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w kontekście zarówno 

doświadczeń wynikających z realizowanych praktyk zawodowych jak również w perspektywie 

przyszłej pracy zawodowej. 

 

4. Jednostka dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą realizację 

programu kształcenia o profilu ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych 

efektów kształcenia, a także prowadzenie badań naukowych 

4.1 Liczba, powierzchnia i wyposażenie sal dydaktycznych, w tym laboratoriów badawczych 

ogólnych i specjalistycznych są dostosowane do potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku, tj. liczby 

studentów oraz do prowadzonych badań naukowych. Jednostka zapewnia studentom dostęp do 

laboratoriów w celu wykonywania zadań wynikających z programu studiów oraz udziału  

w badaniach.* 

4.2 Jednostka zapewnia studentom ocenianego kierunku możliwość korzystania z zasobów 

bibliotecznych i informacyjnych, w tym w szczególności dostęp do lektury obowiązkowej i zalecanej 

w sylabusach, oraz do Wirtualnej Biblioteki Nauki.* 

4.3 W przypadku, gdy prowadzone jest kształcenie na odległość, jednostka umożliwia studentom  

i nauczycielom akademickim dostęp do platformy edukacyjnej o funkcjonalnościach zapewniających 

co najmniej udostępnianie materiałów edukacyjnych (tekstowych i multimedialnych), 

personalizowanie dostępu studentów do zasobów i narzędzi platformy, komunikowanie się 

nauczyciela ze studentami oraz pomiędzy studentami, tworzenie warunków i narzędzi do pracy 

zespołowej, monitorowanie i ocenianie pracy studentów, tworzenie arkuszy egzaminacyjnych i testów 

 

1. Ocena  w pełni  

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

4.1 

Na terenie Uczelni mieści się Pracownia malarska (o pow. ok. 80m
2
), która posiada wystarczającą 

liczbę sztalug i desek rysunkowych do liczby studentów. W pracowni o takiej powierzchni dodatkowo  

jest wygospodarowane miejsce do ekspozycji modela lub martwej natury. Również na terenie Uczelni 

studenci mogą korzystać z Pracowni komputerowej (o pow. ok. 80m
2
), która  posiada odpowiedni 

sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Wydział korzysta także z pracowni zewnętrznych, na 

podstawie umów: Pracowni fotografii (studio fotograficzne) z odpowiednim wyposażeniem, Pracowni 

grafiki artystycznej - również z pełnym wyposażeniem, Pracowni fotograficznych technik 

szlachetnych – (o pow. ok. 240 m
2
) z odpowiednim wyposażeniem. Tak więc infrastruktura 
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dydaktyczna i naukowa umożliwia realizację programu kształcenia w pełni o profilu 

ogólnoakademickim i osiągnięcie przez studentów zakładanych efektów kształcenia. 

W budynku AFiBV znajdują się ponadto: pełnowymiarowa sala sportowa, Biblioteka Naukowa, 

gabinet lekarski, a także: Ursynowska Biblioteka Publiczna, bar i sklepik studencki. 

 

4.2 

Na kompleks biblioteczny w Uczelni składają się czytelnia i wypożyczalnia oraz magazyn książek, 

wraz z zapleczem (ogólna powierzchnia ok. 715 m
2
). Czytelnia Biblioteki Naukowej Akademii 

Biznesu i Finansów VISTULA wyposażona jest w 122 miejsca do pracy i 22 stanowiska komputerowe 

z dostępem do Internetu oraz pełnej katalogowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych. Liczą one  

ok. 40 tys. wydawnictw zwartych oraz ok. 540 tytułów wydawnictw ciągłych (w tym ponad 40 

obcojęzycznych). Biblioteka udostępnia następujące bazy danych: katalog książek, katalog artykułów, 

katalog czasopism, katalog wydawnictw specjalnych. 

Uczelnia zapewnia swobodny dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

Ogólnie dostęp do lektury obowiązkowej i zalecanej w sylabusach jest bardzo dobry.  

 

4.3.  

Wydział nie prowadzi kształcenia na odległość.  

 

 

3. Uzasadnienie 

 

Jednostka zapewnia bazę materialną, niezbędną do osiągnięcia efektów kształcenia na kierunku 

studiów grafika, a także uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Sale wykładowe są 

dostosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych - odpowiedni sprzęt nagłaśniający, projektory 

multimedialne, ekrany. Studenci mają zapewniony dostęp do bezprzewodowego Internetu. 

Jednostka korzysta z pracowni zewnętrznych, takich jak: pracowni fotograficznej, proces nauczania 

odbywający się w studio wykładowcy umożliwia praktyczne korzystanie w celach dydaktycznych  

z w pełni profesjonalnego wyposażenia jakim zawodowo posługuje się artysta fotografik.  

To samo dotyczy pracowni grafiki artystycznej, gdzie studenci stykają się efektami pracy 

profesjonalnych artystów. Słabymi stronami pracowni zewnętrznych są: konieczność dojazdu 

studentów na zajęcia z budynku głównego Uczelni oraz uaktualniania i pilnowania umów wynajmu. 

Wynajmowane pracownie są wyposażone odpowiednio do wykonywania prac graficznych           

i fotograficznych. Pracownia grafiki artystycznej posiada: prasę walcową do formatu 120x80 cm,  

dwie prasy litograficzne firmy Krause do formatu 100x70 oraz do formatu A3, kopioramę do formatu 

100x70 oraz A3. Wyposażona jest także w kamienie litograficzne oraz wszystkie materiały niezbędne 

do wykonania grafik z zakresu druku wypukłego, wklęsłego oraz płaskiego. Pracownia fotografii 

posiada na wyposażeniu m.in. siedem lamp studyjnych /błysk ekspozycyjny i tzw. piloty pozwalające 

na dokładny modelunek zaprojektowanego światłocienia/ z pełnią dodatkowych elementów 

ukierunkowujących snop światła – lampy umocowane do pantografów poruszających się wzdłuż 

sufitowych szyn, aparaty fotograficzne; Nikon D3, Nikon D60, Nikon D70 – z dużym wyposażeniem 

optycznym, profesjonalne mierniki ekspozycyjne światła ciągłego i błyskowego, dla zainteresowanych 

profesjonalny sprzęt analogowy aparaty; Mamiya 67 i Mamiya Press, oraz małoobrazkowe; Nikon F4 

i Nikon F6. 

Pracownia fotograficznych technik szlachetnych umożliwia realizację prac we wszystkich dostępnych 

szlachetnych technikach fotograficznych, począwszy od fotografii wielkoformatowej w studio, aż po 

uzyskanie dzieła o walorach wystawienniczych. Pracownia komputerowa posiada sprzęt komputerowy 

i oprogramowanie m.in. Adobe CC. Komputery (w ilości 20 szt.) wyposażone są w podstawowe 
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oprogramowanie do nauki przedmiotów multimedialnych. Ponadto sala wyposażona jest w niezbędny 

rzutnik multimedialny i w niezbędne rolety zaciemniające światło z okien. 

Studenci kierunku grafika  mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Naukowej Akademii Biznesu          

i Finansów Vistula, a także z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Godziny otwarcia biblioteki są dla 

studentów dogodne. Zbiory biblioteczne w zupełności zaspokajają potrzeby studentów – podczas 

spotkania z Zespołem Oceniającym PKA podali oni, że mają możliwość korzystania ze wszystkich 

książek, które zostały podane w sylabusach przedmiotowych. Nadto studenci mogą korzystać            

z czytelni bibliotecznej, która - w ich ocenie - jest bardzo dobrze wyposażona, posiada liczne miejsca 

do czytania,  stanowiska komputerowe i bogate zbiory czasopism (w tym także internetowych).       

Plan studiów przewiduje prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość (e-learning) w liczbie ok. 3 % z ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych, 

przy czym zajęcia e-learningowe mają jedynie charakter informacyjno-wspomagający przy realizacji 

zakładanych efektów kształcenia. Uczelnia wykorzystuje system zarządzania kursami, w oparciu         

o stabilne oprogramowanie edukacyjne Moodle 2.6, przystosowane do współpracy z urządzeniami 

mobilnymi. Nauczyciele i studenci uczestniczą w cyklicznych szkoleniach z obsługi platformy                     

e-learningowej. 

 

 

4. Zalecenia 

 

1. Baza lokalowa pracowni specjalizacyjnych powinna znajdować się na terenie Uczelni - minimalna 

strata czasu dla studentów, łatwiejsza i efektywniejsza logistyka zajęć.  

2. Z punktu widzenia studentów  oraz ZO PKA wyposażenie niektórych sal i pracowni wymagałoby 

doposażenia. 

3. Z punktu widzenia studentów oraz ZO PKA szybsze uaktualnianie specjalistycznych programów 

komputerowych. 

 
 

5. Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań  

i wchodzenia na rynek pracy 

5.1 Pomoc naukowa, dydaktyczna i materialna sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu  

i zawodowemu studentów, poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc  

w procesie uczenia się i skutecznym osiąganiu zakładanych efektów kształcenia oraz zdobywaniu 

umiejętności badawczych, także poza zorganizowanymi zajęciami dydaktycznymi. W przypadku 

prowadzenia kształcenia na odległość jednostka zapewnia wsparcie organizacyjne, techniczne  

i metodyczne w zakresie uczestniczenia w e-zajęciach.* 

5.2 Jednostka stworzyła warunki do udziału studentów w krajowych i międzynarodowych programach 

mobilności, w tym poprzez organizację procesu kształcenia umożliwiającą wymianę krajową  

i międzynarodową oraz nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym.* 

5.3 Jednostka wspiera studentów ocenianego kierunku w kontaktach ze środowiskiem akademickim,  

z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym oraz w procesie wchodzenia na rynek 

pracy, w szczególności, współpracując z instytucjami działającymi na tym rynku.* 

5.4 Jednostka zapewnia studentom niepełnosprawnym wsparcie naukowe, dydaktyczne  

i materialne, umożliwiające im pełny udział w procesie kształcenia oraz w badaniach naukowych. 

5.5 Jednostka zapewnia skuteczną i kompetentną obsługę administracyjną studentów  

w zakresie spraw związanych z procesem dydaktycznym oraz pomocą materialną, a także publiczny 

dostęp do informacji o programie kształcenia i procedurach toku studiów. 
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1. Ocena częściowo  

 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema cyframi. 

 

5.1. 

Opieka dydaktyczna: 

W ramach wsparcia dydaktycznego nauczyciele akademiccy są dostępni dla studentów na zajęciach, 

konsultacjach, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie bieżących, bezpośrednich 

rozmów. Studenci wskazali, że nauczyciele są bardzo pomocni, odpowiadają na e-maile, są 

zaangażowani w sprawy studentów. 

Studenci przyznali, że zdarza im się korzystać z sylabusów przedmiotowych, jednak nie czynią tego 

regularnie – zazwyczaj sięgają po informacje w nich zawarte w okresie sesyjnym, kiedy koniecznym 

jest przypomnienie sobie, jakie są zasady zaliczenia danego przedmiotu, z jakiej literatury należy 

korzystać przygotowując się do zaliczenia czy egzaminu oraz osiągnięcie jakich umiejętności i wiedzy 

będzie sprawdzane.  

Na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA studenci podali, ze niektórzy nauczyciele akademiccy 

podejmują dodatkowe działania mające na celu zachęcenie studentów do częstszej aktywności na 

zajęciach, wskazali, ze czynnikiem motywującym są np. dodatkowe punkty na zaliczenie czy tzw. 

„plusik za aktywność”.  

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, podali 

jednak, że bardzo trudno jest je uzyskać z uwagi na konieczność uzyskania wysokiej średniej i dużą 

konkurencję wśród studentów. Mają też możliwość ubiegania się o stypendium ministra dla 

najlepszych studentów, jednak nieliczni studenci obecni na spotkaniu z Zespołem Oceniającym PKA 

zdawali sobie sprawę z takiej opcji.  

Opieka naukowa: 

Studenci mogą zrzeszać się w ramach kół naukowych, jednak ich działalność w tych strukturach nie 

jest sformalizowana. Studenci podczas spotkania z ZO PKA podali, że dopiero będą planowali 

założenia swojej działalności na najbliższy rok akademicki i zamiary te będą sukcesywnie realizować.  

Studenci wskazali, że mogą liczyć na pomoc naukową nauczycieli akademickich w procesie 

dyplomowania – mają możliwość wyboru swojego promotora, tematu pracy dyplomowej, a także 

uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych. System zapisów na seminarium jest przejrzysty, każdy 

dokonuje wyboru swojego promotora, a w praktyce nie zdarza się, aby ktoś nie został przypisany do 

grupy seminaryjnej niezgodnie ze swoim wyborem.  

Opieka materialna: 

Studenci mają możliwość ubiegania się o wszystkie świadczenia przewidziane w ustawie Prawo                     

o szkolnictwie wyższym (art. 173 ustawy), a zastosowane kryteria przyznawania świadczeń są zgodne 

z jej wymogami.  Regulamin przyznawania pomocy materialnej dostępny jest na stronie internetowej 

Uczelni w zakładce „stypendia”, tam też, poza udostępnionym regulaminem znajdują się informacje 

związane z dokumentami, jakie należy złożyć ubiegając się o stypendium, a także jakie są terminy 

składania dokumentów.  

Powołana została Wydziałowa Komisja Stypendialna Europejskiego Wydziału Sztuk, w skład której 

wchodzi 5 członków, z czego 3 osoby to przedstawiciele studentów (co jest zgodne z art. 177 ust. 3 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). 

Z przedstawionych przez Uczelnię dokumentów nie wynika jednak podstawa, na jakiej konkretni 

studenci zostali powołani w skład tego organu (art. 177 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

wskazuje, że członków komisji stypendialnej powołuje Rektor spośród delegowanych przez właściwy 

organ samorządu studenckiego i pracowników Uczelni).  
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5.2. 

Na Uczelni istnieje możliwość korzystania z programów wymiany studenckiej, jednak                        

z przedstawionej oferty nie wynika, aby studenci kierunku grafika także mieli taką możliwość. 

Podczas spotkania z Zespołem Oceniającym PKA studenci wskazali, że co do zasady nie są 

zainteresowani wyjazdami zagranicznymi, ponieważ chcą rozwijać się w Polce i tutaj tworzyć, a nadto 

z uwagi na zobowiązania zawodowe i rodzinne nie są w stanie opuścić Polski.  

Studenci zagraniczni obecni na spotkaniu z ZO PKA podali natomiast, że przyjechali na studia do 

Polski i tutaj chcieliby się kształcić, nie interesują się więc możliwością zagranicznych wyjazdów.  

 

5.3.  

Na terenie Uczelni funkcjonuje Biuro Karier, którego zadaniem jest wspieranie studentów          

w kontaktach ze środowiskiem akademickim, otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz                          

w procesie wchodzenia na rynek. Studenci mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, szkoleniach 

i spotkaniach, a także korzystać z ofert zgromadzonych w Biurze Karier.  Biuro to usytuowane jest na 

parterze gmachu Uczelni, w dogodnym dla studentów punkcie, studenci wiedzą, że w razie potrzeby 

mogą korzystać z pomocy pracowników Biura. Do ich dyspozycji przeznaczone zostało miejsce,            

w którym mogą zapoznawać się z ofertami pracy.  

 

5.4. 

Uczelnia jest przystosowana do przyjęcia osób niepełnosprawnych – w budynku ograniczono bariery 

architektoniczne – wejście do gmachu nie ma schodów, a na terenie Uczelni znajdują się windy           

i toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Studenci z różnorakimi dysfunkcjami mogą liczyć na 

pomoc w toku nauki - np. czas pisania egzaminu może zostać wydłużony, mogą też mieć zmienioną 

formę egzaminu (z ustnego na pisemny i odwrotnie), a także korzystać ze specjalistycznego 

oprogramowania. Przy Rektorze funkcjonuje pełnomocnik Rektora ds. niepełnosprawnych, któremu 

studenci mogą na bieżąco zgłaszać swoje uwagi i potrzeby związane z ograniczeniami narządów ruchu 

czy innymi niepełnosprawnościami utrudniającymi funkcjonowanie, dzięki temu otrzymują oni 

niezbędną pomoc dostosowaną do ich potrzeb.  

 

5.5. 

Podczas spotkania z ZO PKA studenci bardzo pozytywnie ocenili obsługę administracyjną wydziału. 

Podkreślili, że pracownicy są zawsze bardzo pomocni, przypominają o upływających terminach do 

złożenia wniosku czy podania, informują, jak należy wypełnić druki w przypadku, kiedy student ma          

z tym problem.  

Wymiar obsługi oferowanych przez dziekanat jest adekwatny do potrzeb studentów. Wszelkie 

informacje związane z administracyjną stroną studiowania dostępne są na stronie internetowej Uczelni 

i Wydziału, począwszy od podania godzin otwarcia poszczególnych placówek, poprzez informacje 

kontaktowe (adresy, telefony), po pliki i druki do pobrania. 

 

 

3. Uzasadnienie 

 

Pomoc naukowa, dydaktyczna i materialna co do zasady sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu 

i zawodowemu studentów, zapewnia im dostępność nauczycieli akademickich, pomoc w procesie 

uczenia się, w tym w zdobywaniu umiejętności praktycznych.  Studenci mają zapewnioną opiekę 

materialną, dydaktyczną i naukową, jednak nie wszystkie jej aspekty są w odpowiedni sposób 

sformalizowane – niejasne są np. zasady naboru do komisji stypendialnej i czynniki, które decydują         



25 

 

o powołaniu studenta na członka takiej komisji.  

Studenci teoretycznie mają zapewnioną możliwość korzystania z programów wymiany studenckiej, 

jednak nie przedstawiono ofert kierowanych bezpośrednio do studentów kierunku grafika.  

 

4. Zalecenia 

         

Sugeruje się sprawdzenie zasad powoływania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej         

i ustalenie formalnych struktur samorządu. Zaleca się także zorganizowanie spotkania informacyjnego 

dla studentów (np. cyklicznego, co semestr), podczas którego będą oni informowani i przysługujących 

im prawach, obowiązkach i możliwościach – szczególnie zasadne jest rozpowszechnienie wiedzy na 

temat ubiegania się o stypendium ministra. 

 
 

6. W jednostce działa skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 

zorientowany na ocenę realizacji efektów kształcenia i doskonalenia programu kształcenia oraz 

podniesienie jakości na ocenianym kierunku studiów 

6.1. Jednostka, mając na uwadze politykę jakości, wdrożyła wewnętrzny system zapewniania jakości 

kształcenia umożliwiający systematyczne monitorowanie, ocenę i doskonalenie realizacji procesu 

kształcenia na ocenianym kierunku studiów, w tym w szczególności ocenę stopnia realizacji 

zakładanych efektów kształcenia i okresowy przegląd programów studiów mający na celu ich 

doskonalenie, przy uwzględnieniu: *  

   6.1.1. projektowania efektów kształcenia i ich zmian oraz udziału w tym procesie interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych,*  

   6.1.2. monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na wszystkich rodzajach 

zajęć i na każdym etapie kształcenia, w tym w procesie dyplomowania,  

   6.1.3. weryfikacji osiąganych przez studentów efektów kształcenia na każdym etapie kształcenia  

i wszystkich rodzajach zajęć, w tym zapobiegania plagiatom i ich wykrywania,* 

   6.1.4. zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem 

studiów,  

   6.1.5. wykorzystania wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów do oceny przydatności 

na rynku pracy osiągniętych przez nich efektów kształcenia,*  

   6.1.6. kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia na ocenianym kierunku studiów, oraz 

prowadzonej polityki kadrowej,*  

   6.1.7. wykorzystania wniosków z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów  

w ocenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej,  

   6.1.8. zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej oraz środków wsparcia dla 

studentów,  

   6.1.9. sposobu gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczących zapewniania 

jakości kształcenia,  

   6.1.10. dostępu do informacji o programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku oraz jego 

wynikach. 

6.2. Jednostka dokonuje systematycznej oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości i jego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów, a także 

wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia systemu. 

 

1. Ocena  znacząco 
 

2. Opis spełnienia kryterium, z uwzględnieniem kryteriów oznaczonych dwiema i trzema cyframi. 

 

6.1.  

Jako aktualne podstawowe przepisy dot. utworzenia i funkcjonowania WSZJK Uczelnia wskazała 

m.in. Uchwały Senatu: nr 8/2013 z dn. 17.01.2013 r. w sprawie udoskonalenia w AFiBV 
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Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK); nr 2/23.01/2014 z dn.  

23.01.2014 r. w sprawie aktualizacji Strategii AFiBV na lata 2014-2016; nr 2/31.10/2014 z dn. 

31.10.2014 r. w sprawie wdrożenia modelu zarządzania jakością i kontroli kształcenia w AFiBV - 

Księga Jakości; nr 5/25.06/2015 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie WSZJK (działania doskonalące),  

a także Zarządzenie Rektora nr 5/10/2013 z dn. 1.10.2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej 

Komisji ds. Realizacji i Doskonalenia WSZJK (Komisja ds. Jakości Kształcenia), w której skład 

wchodzą: Prorektor ds. Kształcenia, Prorektor ds. Studenckich, Pełnomocnik Rektora ds. Badań  

i Rozwoju, przedstawiciele Wydziałowych Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia, przedstawiciel 

praktyki gospodarczej, Kierownik Biura Praktyk i Karier, przedstawiciel Samorządu Studentów. 

Rada Europejskiego Wydziału Sztuk (REWS) Uchwałą nr 04/03/2015 z dn. 4.03.2015 r. powołała 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZdsOJK; 4 osoby, w tym 1 studentka),  

a w Uchwale nr 05/03/2015 z dn. 4.03.2015 r. ustaliła jego zadania, tj.: 1. Monitorowanie procesu 

dyplomowania (analiza: tematów prac dyplomowych, danych z raportów antyplagiatowych, danych 

liczbowych dot. studentów nie przystępujących w terminie do egzaminu dyplomowego, przegląd 

recenzji prac dyplomowych); 2. Analiza i opracowanie statystyczne ankiet studenckich (oceny 

przedmiotów/ programu, oceny nauczycieli (zbyt niski lub za wysoki poziom ocen)); 3. Analiza        

i opracowanie statystyczne danych z hospitacji zajęć; 4. Analiza infrastruktury (baza dydaktyczna);           

5. Ocena jakości obsługi administracyjnej (dziekanat); 6. Ocena działalności kół naukowych; 7. Ocena 

aktywności naukowej kadry (wystawy, plenery, konkursy); 8. Ocena działań promocyjnych i dostępu 

do informacji; 9. Przygotowanie dla Dziekana opinii ze stopnia realizacji zabiadanych efektów 

kształcenia. 

Zgodnie z Polityką Jakości (zał. do ww. Uchwały nr 2/23.01/2014 z dn. 23.01.2014 r.) jednym  

z celów AFiBV jest dążenie do realizacji procesu kształcenia w oparciu o realne potrzeby 

współczesnego rynku pracy, ciągłe i nieustanne doskonalenia programów i metod kształcenia  

w oparciu o trwałe i aktywne partnerstwa z podmiotami funkcjonującymi na docelowym rynku pracy 

absolwentów Uczelni. EWS realizuje ww. Uchwałę nr 2/23.01/2014 i nie wprowadzał odrębnej 

Polityki Jakości, a także ww. Uchwały dot. WSZJK, gdyż nie przyjmował także osobnego 

dodatkowego dokumentu, który wprowadzałby odmienne czy uzupełniające postanowienia  

w stosunku do dokumentów ogólnouczelnianych. 

  

6.1.1.  

Uchwałą nr 01/03/2014 z dn. 4.03.2015 r., po zasięgnięciu opinii studentów, REWS przyjęła program 

kształcenia (opis efektów kształcenia, zgodny z KRK, oraz opis procesu kształcenia, prowadzący do 

osiągnięcia tych efektów) oraz planów studiów dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 

grafika o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz w przedmiocie 

przyporządkowania kierunku grafika do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin 

naukowych. W projektowaniu efektów kształcenia i ich zmian biorą udział interesariusze wewnętrzni 

poprzez uczestnictwo w posiedzeniach REWS. 

Od 1.10.2015 r. Kierownik Programu jest odpowiedzialny m.in. za : dbanie o rozwój kierunku studiów 

w perspektywie długookresowej (inicjowanie zmian w programie kształcenia istotnych z punktu 

widzenia jego aktualności i konkurencyjności na międzynarodowym rynku edukacyjnym), 

monitorowanie i aktualizację programu studiów w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki oraz 

oczekiwania rynku pracy, koordynację i rozwój współpracy z interesariuszami i partnerami 

zewnętrznymi współpracującymi w ramach realizacji kierunku studiów. 

Zarządzeniem nr 3/02/2015 z dn. 23.02.2015 r. Rektor powołał Radę Biznesu AFiBV, której jednym  

z zadań jest „doradztwo w ewaluacji programów kształcenia studiów wyższych”. Przedstawiono także 

6 opinii interesariuszy zewnętrznych z 2016 r. nt. programu kształcenia na kierunku grafika (Neo Art 

Studio, Galeria „Mostra”, Public Dialog – członek Rady Biznesu, Muzeum St. Staszica, Związek 
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Polskich Artystów Fotografików – Okręg warszawski i Okręg Górski). 

 

6.1.2.  

Uczelnia i Jednostka posiadają podstawy prawne do monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia, w tym w procesie dyplomowania w postaci m.in. Zarządzeń Rektora:  

nr 3/06/2014 z dn. 2.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Sytemu Oceny Studentów (SOS) w AFiBV, nr 

3/12/2014 z dn. 15.12.2014 r. w sprawie zasad dyplomowania obowiązujących studentów  

z Europejskiej Akademii Sztuk; nr 1/09/2015 z dn. 24.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

procesu dyplomowania w AFiBV. 

SOS określa m.in.: formy oceniania stopnia realizacji efektów kształcenia dot. poszczególnych zajęć, 

objętych programem kształcenia; minimalne wymagania warunkujące uzyskanie oceny pozytywnej       

z zajęć i seminarium dyplomowego, skalę ocen określoną w Regulaminie Studiów, a także kryteria 

ilościowe wykorzystywane w procesie oceniania: oceniania stopnia realizacji efektów kształcenia 

zakładanych w poszczególnych zajęciach, pracy dyplomowej przez promotora oraz recenzenta, 

stopnia realizacji efektów kształcenia, mających swój wyraz w ocenie na dyplomie. 

Uczelnia w Raporcie Samooceny wspomina o przeglądach prac i dokonań studentów, obejmujących 

wszystkie przedmioty, w obecności wszystkich prowadzących daną grupę (rocznik), a także o tym, że 

wyniki przeglądu prac dyplomowych oraz ich prac są przedmiotem wewnętrznej analizy w ramach 

corocznych spotkań kadry dydaktycznej kierunku i są ujęte w corocznym sprawozdaniu Dziekana.  

ZO nie otrzymał dowodów na prowadzenie wyżej wymienionych lub innych działań w tym zakresie. 

 

6.1.3.  

Uczelnia i Jednostka posiadają podstawy prawne do weryfikacji osiąganych przez studentów efektów 

kształcenia, w tym zapobiegania plagiatom i ich wykrywania w postaci m.in. Zarządzeń Rektora:  

nr 3/06/2014 z dn. 2.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Sytemu Oceny Studentów (SOS) w AFiBV,  

nr 4/09/2015 z dn. 28.09.2015 r. w sprawie zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac 

dyplomowych oraz rozpraw doktorskich przygotowywanych przez osoby ubiegające się o nadanie 

stopnia doktora. 

Uczelnia w Raporcie Samooceny napisała, że weryfikacja osiąganych przez studentów efektów 

kształcenia odbywa się zgodnie z Regulaminem Studiów, czyli za pomocą ocen bieżących, etapowych, 

dyplomowych, itd., które są następnie przedmiotem wewnętrznej analizy w ramach corocznych 

spotkań kadry dydaktycznej kierunku i są ujęte w corocznym sprawozdaniu Dziekana.  

ZO nie otrzymał dowodów na prowadzenie wyżej wymienionych lub innych działań w tym zakresie. 

 

6.1.4.  

Senat Uchwałą nr 3/25.06./2015 z dn. 25.06.2015 r. zatwierdził Regulamin potwierdzania efektów 

uczenia się. Jednakże wizytowana Jednostka w Raporcie Samooceny w pkt. 6.1.4. nie napisała nic. 

Oznacza to, że nie realizuje zapisów art. 170e, 170f, 170g ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), a także zapisów ww. Uchwały Senatu.  

 

6.1.5.  

Zarządzeniem nr 18/2012 z dn. 10.10.2012 r. Rektor wprowadził system monitorowania losów 

zawodowych absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do 

potrzeb rynku pracy, a wyniki prowadzonych badań miały stanowić jeden z obszarów doskonalenia 

WSZJK w Uczelni. Podczas wizytacji ZO uzyskał jedynie informację, że w roku akad. 2014/2015 

EWS ukończyło pierwszych 13 absolwentów studiów licencjackich, których objęto I etapem 

monitorowania (w dniu obrony). Ankietę wypełniło 4 absolwentów, którzy dobrze ocenili kadrę 

dydaktyczną, indywidualne podejście do studenta, otwartość na działania artystyczne oraz 
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motywowanie do samodzielnego rozwijania się, jednakże oczekują więcej ćwiczeń oraz zajęć  

z profesjonalistami aktywnie pracującymi w branży. Na podstawie tak małej ilości danych trudno 

stwierdzić, czy Jednostka wykorzystuje wyniki z monitoringu losów zawodowych absolwentów do 

oceny przydatności na rynku pracy osiągniętych przez nich efektów kształcenia. 

 

6.1.6.  

W zakresie polityki kadrowej ZO pozyskał następujące informacje: Rektor Zarządzeniem nr 

3/10/2013 z dn. 1.10.2013 r. wprowadził obserwacje i opiniowanie przebiegu zajęć dydaktycznych,  

a narzędzia służące do tego celu to hospitacje (przeprowadzane na podstawie wcześniej przyjętego 

wydziałowego planu hospitacji) i wizytacje (niezapowiedziane wcześniej wizyty na zajęciach). Ich 

wyniki są elementem okresowej oceny nauczycieli akademickich w zakresie pełnionych obowiązków 

dydaktycznych w ramach SORK (Systemu Oceny Rozwoju Kadr) i dotyczą wszystkich pracowników 

dydaktycznych Uczelni: zarówno etatowych, jak i zatrudnionych w ramach umowy cywilno-prawnej. 

SORK został wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 7/09/2015 z dn. 28.09.2015 r. Oceny 

pracowników dokonuje Komisja Oceniająca (akt powołania z dn. 1.10.2015 r.) w składzie: Kanclerz, 

Prorektor ds. Kształcenia, Prorektor ds. Nauki, Dyrektor HR, składa się ona z: samooceny i oceny 

bezpośrednich przełożonych i przeprowadza się ją on-line w systemie – „Portal Pracownika”  

w okresie marzec-czerwiec. Do końca czerwca Kanclerz i Rektor, na podstawie oceny aktywności 

dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej każdego pracownika, podejmują decyzje personalne 

wynikające z przeprowadzonej oceny, w tym decyzje o nagrodach, podwyżkach, awansie, szkoleniach 

lub inne wynikające z właściwych przepisów. Ponadto jednym z zadań Kierownika/Dyrektora 

Programu jest dbanie o poprawny dobór kadry dydaktycznej do realizowanych zajęć. 

 

6.1.7.  

Podczas wizytacji ZO otrzymał jeden akt prawny w tym zakresie, tj. Zarządzenie Rektora nr 

1/11/2013 z dn. 29.11.2013 r. w sprawie ewaluacji zajęć przeprowadzonych w semestrze zimowym 

roku akad. 2013/2014 oraz jedno zestawienie tabelaryczne wyników ankiet z semestru zimowego roku 

akad. 2015/2016. Na tej podstawie nie można stwierdzić, czy w ramach funkcjonowania WSZJK 

wykorzystuje się wnioski z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów w ocenie 

jakości kadry naukowo-dydaktycznej. 

  

6.1.8.  

Z informacji zawartych w Raporcie Samooceny wynika, że to Kierownik/Dyrektor Programu jest 

odpowiedzialny za gromadzenie od pracowników i studentów informacji nt. jakości i stanu zasobów 

materialnych oraz infrastruktury dydaktycznej pod kątem specyficznych wymagań kierunku grafika, 

np. wyposażenia multimedialnego, a następnie przekazywania rekomendacji do Biura Kanclerza. 

Natomiast podczas wizytacji przekazano ZO dokument pt. Opis stanowiska pracy Dyrektora 

Programu Kształcenia (zadania stałe i dodatkowe), który nie wspomina o takich zadaniach  

w zakresie obowiązków tej osoby. 

Podczas wizytacji ZO otrzymał jedynie następujące Zarządzenia Rektora w tym zakresie: nr 

5/09/2014 z dn. 29.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej; nr 

5/11/2015 i Nr 6/11/2015 z dn. 30.11.2015 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej studentom 

AFiBV w zakresie stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych  

i zapomóg oraz w sprawie przyznawania pomocy materialnej studentom AFiBV w zakresie stypendium 

rektora dla najlepszych studentów. 

W Uczelni nie funkcjonuje narzędzie systemowe do badania zasobów materialnych, w tym 

infrastruktury dydaktycznej oraz środków wsparcia dla studentów. 
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6.1.9 

ZO otrzymał Zestawienie działań naprawczych zainicjowanych przez WZdsOJK, w okresie maj 2015 - 

czerwiec 2016, w postaci tabeli (z podziałem na kolumny: termin, badany obszar, wyniki badania, 

wskazania dot. działań doskonalących). Jako badane obszary wskazano: programy kształcenia, 

przegląd sylabusów i kompatybilności treści z praktycznym działaniem; dostęp do informacji WWW; 

infrastruktura dydaktyczna i naukowa; organizacja i procedury toku studiów - dyplomowanie; 

realizacja założonych efektów kształcenia - praktyki; współpraca z otoczeniem społeczno-

gospodarczym; monitorowanie losów zawodowych absolwentów; hospitacje zajęć; polityka kadrowa - 

ocena okresowa; ankietyzacja - anonimowe badania studentów; ocena stopnia realizacji zakładanych 

efektów kształcenia w roku akad. 2015/16. Jednakowoż przedstawiono tylko szczątkowe dowody na 

wykonanie ww. przeglądów, analiz czy badań (np. opinie interesariuszy zewnętrznych, wypełnione 

arkusze hospitacji, jedno zestawienie tabelaryczne wyników ankiet z semestru zimowego roku akad. 

2015/2016, jedną stronę informacji nt. wniosków z ankiet absolwentów, które wypełniły 4 osoby). 

Na stronie internetowej Wydziału nie ma informacji nt. WSZJK, natomiast na stronie internetowej 

Uczelni (http://www.vistula.edu.pl/pol/page/o-uczelni/wewnetrzny-system-jakosci-ksztalcenia) jest 

bardzo ogólny opis WSZJK oraz wykaz aktów prawnych, ale niestety wszystkie są niedostępne. 

 

6.1.10. 

Informacje o programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku, a także o organizacji roku 

akademickiego, praktykach, ofertach pracy, staży i praktyk interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni 

mogą znaleźć na stronie internetowej Wydziału (np. http://www.i.vistula.edu.pl/moodlwp/as/grafika-

studia-1-stopnia-licencjat/). Na stronie internetowej Uczelni (http://www.vistula.edu.pl/) znajduje się 

link do platformy INTRANET (za jej pośrednictwem student może: zapisać się na zajęcia, sprawdzić 

plany zajęć i daty egzaminów, odbierać materiały do zajęć przygotowane przez wykładowców), w tym 

do programu USOS (student może sprawdzić: uzyskane oceny, odpowiedzi na złożone podania, 

decyzje dziekana, itp.). 

6.2.  

W związku z wdrożeniem od roku akad. 2014/2015 udoskonalonego SZJK w Uczelni (Księga Jakości) 

przeprowadzono w maju 2015 r. audyt procedur i narzędzi Systemu, w wyniku czego sporządzono 

Raport z realizacji procedur i narzędzi SZJK w AFiBV (3.06.2015 r.). Wysunięto m.in. następujące 

wnioski: położyć szczególny nacisk na komunikację wewnątrzuczelnianą, ujednolicić procedury 

projakościowe obowiązujące na poszczególnych wydziałach, w Uczelni brakuje gremium, które 

mogłoby wymieniać się doświadczeniem i praktyką związaną z zarządzaniem jakością kształcenia. 

W celu dalszego udoskonalania WSZJK Uchwałą Senatu nr 5/25.06/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Uczelnia wprowadziła następujące działania: okresowa analiza aktualności koncepcji kształcenia; 

analiza i ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia; analiza i ocena zgodności zakładanych 

efektów kształcenia z przyjętą koncepcją kształcenia; analiza zgodności stosowanych metod 

dydaktycznych z zakładanymi efektami kształcenia; analiza zgodności stosowanych metod oceniania  

z zakładanymi efektami kształcenia; analiza i zatwierdzanie tematów prac; analiza postępów 

studentów w przygotowaniu prac dyplomowych (wnioski formułowane przez promotorów); analiza 

jakości recenzji prac dyplomowych; analiza jakości prac dyplomowych; System Oceny i Rozwoju 

Kadr (SORK). 

Na podstawie informacji zebranych w trakcie wizytacji przez ZO wynika, że WZdsOJK w okresie maj 

2015 - czerwiec 2016 badał pewne obszary i wskazywał działania doskonalące (opisane w pkt. 6.1.9). 

Na potwierdzenie tych działań ZO otrzymał jedynie Zestawienie działań naprawczych zainicjowanych 

przez WZdsOJK, w okresie maj 2015 - czerwiec 2016, w postaci tabeli (z podziałem na kolumny: 
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termin, badany obszar, wyniki badania, wskazania dot. działań doskonalących). 

Na podstawie tych informacji trudno stwierdzić, czy Jednostka dokonuje systematycznej oceny 

skuteczności WSZJK i jego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku 

studiów, a także wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia systemu. 

 

3. Uzasadnienie 

 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula przedstawiła podstawowe przepisy prawne dot. utworzenia  

i funkcjonowania WSZJK, także dot. wprowadzenia Księgi Jakości i działań doskonalących, oraz 

pozostałe uchwały i zarządzenia dot. procesu kształcenia, a także informacje nt. przeprowadzonego  

w 2015 r. audytu procedur i narzędzi Systemu. Powołano gremium uczelniane i wydziałowe ds. 

WSZJK. Rada Europejskiego Wydziału Sztuk przyjęła programu kształcenia kierunku grafika. 

Uczelnia i Jednostka posiadają podstawy prawne do monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych 

efektów kształcenia, w tym w procesie dyplomowania oraz weryfikacji osiąganych przez studentów 

efektów kształcenia, w tym zapobiegania plagiatom i ich wykrywania, ale ZO nie otrzymał dowodów 

na prowadzenie działań w tym zakresie.  

Na podstawie zbyt małej ilości danych trudno stwierdzić, czy Jednostka wykorzystuje wyniki  

z monitoringu losów zawodowych absolwentów do oceny przydatności na rynku pracy osiągniętych 

przez nich efektów kształcenia, a także nie można stwierdzić, czy w ramach funkcjonowania WSZJK 

wykorzystuje się wnioski z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez studentów w ocenie 

jakości kadry naukowo-dydaktycznej.  

EWS nie realizuje zapisów art. 170e, 170f, 170g ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym. W zakresie polityki kadrowej ZO pozyskał informacje jedynie nt. oceny nauczycieli 

akademickich. W Uczelni nie funkcjonuje narzędzie systemowe do badania zasobów materialnych,  

w tym infrastruktury dydaktycznej oraz środków wsparcia dla studentów. Na stronie internetowej 

Wydziału nie ma informacji nt. WSZJK, natomiast na stronie internetowej Uczelni jest bardzo ogólny 

opis WSZJK oraz wykaz aktów prawnych, ale niestety wszystkie są niedostępne. 

W Uczelni przeprowadzono audyt procedur i narzędzi Systemu, w wyniku czego sporządzono „Raport 

z realizacji procedur i narzędzi SZJK”; w celu dalszego udoskonalania Systemu wprowadzono nową 

Uchwałę dot. WSZJK zawierającą informacje nt. kolejnych analiz oraz SORK-u. 

WZdsOJK badał pewne obszary i wskazywał działania doskonalące, ale na ich potwierdzenie ZO 

otrzymał jedynie „Zestawienie działań naprawczych zainicjowanych przez WZdsOJK”, w postaci 

tabeli. Na podstawie tych informacji trudno stwierdzić, czy Jednostka dokonuje systematycznej oceny 

skuteczności WSZJK i jego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku 

studiów, a także wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia systemu. 

 

4. Zalecenia 

 

Jak słusznie zauważono w „Raporcie z realizacji procedur i narzędzi SZJK” należy przede wszystkim 

poprawić komunikację wewnątrzuczelnianą. ZO odnosi wrażenie, że procedury ogólnouczelniane nie 

schodzą na poziom Wydziału. Są wydane stosowne akty prawne, ale na poziomie Wydziału nie są 

realizowane, brakuje badań, analiz i działań w tym zakresie (opisanych powyżej). ZO podtrzymuje 

zalecenie z audytu - „ujednolicić procedury projakościowe obowiązujące na poszczególnych 

wydziałach, co pozwoliłoby na stosowanie takich samych kryteriów do oceny jakości kształcenia”. 

Należy dokonać dokładnego przypisania przydziału odpowiedzialności i zakresu uprawnień w ramach 

określonych działań/zadań pomiędzy poszczególne organy funkcjonujące w ramach WSZJK na EWS, 

sformułować konkretne procedury do obszarów jeszcze nimi nie objętych (przyporządkować im 

narzędzia diagnostyczne/wskaźniki pomiaru, wskazać powiązane dokumenty i akty prawne). 
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Dopracowania wymagają prowadzone ankiety studenckie oraz badanie losów absolwentów (niezbędne 

jest opracowanie pozyskanych wyników w celu oceny przydatności osiągniętych efektów kształcenia 

na rynku pracy). Należy wprowadzić mechanizmy stałego monitorowania skuteczności WSZJK we 

wszystkich jego obszarach, a także poprawić na wizytowanym Wydziale kwestię gromadzenia, 

analizowania i dokumentowania działań dotyczących zapewniania jakości kształcenia, gdyż 

dokumentacja Systemu, jaką otrzymał ZO podczas wizytacji, była doprawdy niewielka. 

 

 
Odniesienie się do analizy SWOT przedstawionej przez jednostkę w raporcie samooceny, w kontekście 

wyników oceny  przeprowadzonej przez zespół oceniający PKA 

 

Europejski Wydział Sztuk, kierunek grafika na AFiBV w Warszawie, ma pełną możliwość rozwoju           

i może być w przyszłości Wydziałem o znaczącej wartości edukacyjnej na polskim rynku uczelni, 

które w swojej strukturze zajmują się obszarem sztuki. Na chwilę obecną jest kilka ważnych 

elementów do poprawienia i wprowadzenia. Zarówno na poziomie funkcjonowania i poprawności 

dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Wydziału,  jak i praktycznym, czyli infrastruktury          

i wyposażenia pracowni. Brak na dzień dzisiejszy prowadzenia wymiany międzynarodowej studentów 

jak i kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+ na wydziale stanowi praktyczne 

ograniczenie możliwości w wprowadzaniu innowacyjnych  rozwiązań i rozwijaniu się kierunku 

grafika. Uczelnia, a tym samym i Wydział, powinna jasno zdefiniować kierunki rozwoju kierunku nie 

patrząc na koszty kształcenia i organizacji bazy dydaktycznej. Kierunki artystyczne są kosztochłonne, 

a ilość studentów studiujących na kierunku jest niewielka, to w konsekwencji decyzji o uruchomieniu 

takiego kierunku powinno władzom Uczelni zależeć na rozwoju i promocji takiej formy studiów. 

Wskazane w Raporcie Samooceny zarówno pozytywy jak i negatywy rozwoju kierunku, ich pełna 

świadomość, świadczy o bardzo pragmatycznym podejściu władz Wydziału do rozwoju kierunku. 

Wskazane zagrożenia i szanse są dowodem na myślenie o przyszłości tego kierunku. 

 

 

 

Dobre praktyki 

 

 

 

 

 

 

 

 


