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Załącznik nr 1 
                                                                                                                           do Uchwały Nr 127/2015 
                                                                                          Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

                                                                                                                                            z dnia 12 marca 2015 r.  

  

dokonanej w dniach 3-4 listopada 2015 r.  

na kierunku „instrumentalistyka” 

prowadzonym  w ramach obszaru sztuki 

na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia 

realizowanych  w formie studiów stacjonarnych 

na Wydziale Instrumentalnym  

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie  

 

przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie: 

przewodniczący: prof. Joachim Pichura – członek PKA  

członkowie: 

prof. Krystyna Jurecka – ekspert PKA 

prof. Andrzej Godek – ekspert PKA 

Wioletta Marszelewska – ekspert ds. wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

Małgorzata Piechowicz – ekspert ds. wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

- obserwator 

Wiktor Kordyś – ekspert PKA ds. studenckich 

 

INFORMACJA O WIZYTACJI I JEJ PRZEBIEGU 

 

     Ocena jakości kształcenia na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym na Wydziale 

Instrumentalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie została 

przeprowadzona z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac 

określonych przez Komisję na rok akademicki 2015/2016. Polska Komisja Akredytacyjna po 

raz trzeci oceniała jakość kształcenia na ww. kierunku. Poprzednio dokonano oceny w roku 

akademickim 2009/2010, przyznając ocenę pozytywną (uchwała Nr 760/10 z dnia 8 lipca 

2010 roku) 

     Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą. 

Zespół Oceniający PKA zapoznał się z raportem samooceny przekazanym przez władze 

Uczelni. Wizytacja rozpoczęła się od spotkania z Władzami Uczelni oraz Wydziału, dalszy 

przebieg wizytacji odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie wizytacji 

odbyły się spotkania ze studentami, pracownikami Wydziału, z osobami odpowiedzialnymi za 

funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, za prowadzenie 

kierunku studiów, a także z przedstawicielami Samorządu Studentów, Biura Karier. Ponadto 

przeprowadzono hospitacje zajęć, zapoznano się z losowo wybranymi pracami 
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dyplomowymi, oraz dokonano przeglądu bazy dydaktycznej i socjalnej wykorzystywanej            

w procesie dydaktycznym. Przed zakończeniem wizytacji dokonano wstępnych podsumowań, 

sformułowano uwagi i zalecenia, o których Przewodniczący Zespołu oraz eksperci 

poinformowali władze Uczelni na spotkaniu podsumowującym. 

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. 

 

OCENA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OCENY PROGRAMOWEJ DLA 

KIERUNKÓW STUDIÓW  

O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 

 

 

 

 

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 

 

   

                                                           
 



 
 

3 

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. Jednostka sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje na ocenianym kierunku 

studiów program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia. 

Ocena: WYRÓŻNIAJĄCA 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 1       
- koncepcja kształcenia zgodna z misją Uczelni oraz strategią Wydziału; 

- kultywowanie na bardzo wysokim poziomie artystycznym i pedagogicznym dwustuletnich 

tradycji  i wybitnych muzyków związanych z tą Uczelnią; 

- stały rozwój Jednostki poprzez wprowadzanie nowych specjalności wynikających                         

z zapotrzebowania rynku pracy; 

- zakładane efekty kształcenia  zgodne z przyporządkowaniem do obszaru sztuki i profilu 

ogólno akademickiego; 

- bardzo rozbudowany system współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;  

- liczne sukcesy studentów na krajowych i międzynarodowych konkursach muzycznych; 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 1 

Brak  

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. Opis stanu faktycznego    

 

UMFC jest najstarszą wyższą uczelnią muzyczną w Polsce, powstałą w wyniku dekretu 

Naczelnika Państwa J.Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919 roku. Koncepcja kształcenia na 

kierunku – instrumentalistyka  prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym                               

w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina to efekt złożonego procesu kształtowanego 

czynnikami historycznymi, pokoleniowym doświadczeniem praktycznym, potrzebą 

dostosowania jakości i poziomu dydaktyki do wyzwań czasów współczesnych, a także 

działań  wynikających z regulacji prawnej określonej przepisami  w postaci znowelizowanej 

ustawy              o szkolnictwie wyższym  z 2011 i 2014 r. 

Koncepcja kształcenia wpisuje się w politykę jakości kształcenia na kierunku – 

instrumentalistyka poprzez doskonalenie i nieustanne podnoszenie poziomu jakości 

kształcenia. Sprzyja temu relacja mistrz - uczeń, która stanowi podstawową metodę 

kształcenia instrumentalnego. Koncepcja kształcenia jest zgodna z Misją Uczelni oraz ze 

strategią Wydziału. Uwzględnia studia solistyczne,  kameralne i wykonawstwa 
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orkiestrowego.   Sformułowana przez  Wydział  strategia rozwoju do roku 2020, przewiduje 

zapewnienie możliwie szerokiej oferty programowej – wprowadzenie nowych kierunków, 

nowych przedmiotów oraz nawiązanie stałej współpracy z instytucjami muzycznymi Stolicy. 

Koncepcja kształcenia jest zgodna z tak sformułowaną strategią rozwoju.   

Podstawowy cel kształcenia na kierunku instrumentalistyka, jakim jest przygotowanie dla 

potrzeb narodowej kultury muzyków – solistów, kameralistów i muzyków orkiestrowych 

realizowany jest przez Wydział Instrumentalny poprzez zatrudnianie kadry nauczycieli 

akademickich o najwyższych kwalifikacjach artystycznych, pedagogicznych i naukowych. 

Kadra pedagogiczna Wydziału w większości prowadzi działalność artystyczną zarówno                  

w kraju, jak i za granicą. Stanowi niejednokrotnie wzorzec do perfekcyjnego opanowania 

warsztatu wykonawczego, zagadnień stylistycznych i estetycznych oraz umiejętności ich 

wartościowania. Niewątpliwie na jakość kształcenia muzyka - instrumentalisty ma wpływ 

kreowanie świadomości potrzeby zdobywania wiedzy teoretycznej i humanistycznej, 

pozwalającej na krytyczną ocenę własnych osiągnięć oraz realizację świadomego procesu 

twórczej kreacji dzieła muzycznego. Nad jakością kształcenia czuwają wybitni pedagodzy             

z ogromnym doświadczeniem artystycznym i pedagogicznym. 

2. Ocena spełnienia kryterium 1.2       WYRÓŻNIAJĄCA 

  

3. Uzasadnienie oceny:  

       

Wydział ma jasno sprecyzowaną strategię rozwoju wpisującą się w Misję Uczelni. Na 

podkreślenie zasługuje fakt kultywowania na bardzo wysokim poziomie artystycznym                    

i pedagogicznym dwustuletnich tradycji i wybitnych muzyków związanych z tą Uczelnią by 

wymienić tylko Fr. Chopina,   czy J.I. Paderewskiego. Koncepcja kształcenia oparta  na tych 

założeniach, uwzględnia również najlepsze  wzorce i doświadczenia krajowe                                      

i międzynarodowe oraz szeroko pojętą politykę zapewnienia jakości. 

 

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. Opis stanu faktycznego    

 

Zakładane efekty kształcenia są zgodne z przyporządkowaniem do obszaru sztuki i profilu 

ogólnoakademickiego Podstawę rozwoju kierunku instrumentalistyka prowadzonego przez 

ocenianą jednostkę stanowi cel dydaktyczny określony jako wszechstronne przygotowanie 

studentów do zawodu artysty-muzyka solisty oraz muzyka kameralisty i muzyka 

orkiestrowego. Ze względu na duże zainteresowanie muzyką dawną i muzyką jazzową 

planowane jest wprowadzenie nowych specjalności i specjalizacji do planów studiów. 

Planowane jest także wprowadzenie zmian strukturalnych w jednostce np. przekształcenie 

Studium Muzyki Dawnej w Zakład, a w dalszej perspektywie samodzielny Wydział, 

utworzenie Katedry Wykonawstwa Orkiestrowego i powołanie Studium lub Zakładu Budowy 

Instrumentów we współpracy z Zakładem Muzyki Dawnej. Konieczne będzie wprowadzenie 

nowych przedmiotów np. historia,  budowa i konserwacja instrumentu, łacina i retoryka, 

orkiestra smyczkowa, zajęcia indywidualne z koncertmistrzami orkiestr, praca                                

z dyrygentem i solistą, a także rozdzielenie przedmiotów studia orkiestrowe i próby sekcyjne                             

z podziałem na specjalizacje a to: studia solistyczne; studia kameralne (kwartet, kameralistyka 

fortepianowa, zespoły instrumentalne); studia wykonawstwa orkiestrowego (studia 
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orkiestrowe, orkiestra kameralna, orkiestra symfoniczna, praktyki w najlepszych 

warszawskich orkiestrach np. Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki, Sinfonia Varsovia). 

Rozwój kierunku będzie oparty na potencjale wybitnych pedagogów – profesorów, czynnych 

artystów oraz pozyskiwanie młodej utalentowanej kadry. Poszerzenie działań zespołów 

kameralnych oraz zespołów orkiestrowych i big-bandu wzbogacać będzie także proces 

dydaktyczny w kierunku improwizacji i doskonalenia gry na instrumencie. Wspomagać to 

będzie również  organizowanie kursów, warsztatów i sympozjów, które stworzą możliwość 

pracy pod kierunkiem artystów o światowej renomie, a także kształcenie w ramach studiów 

III stopnia. Wobec systematycznie ograniczanego rynku pracy dla solistów i dużego 

zainteresowania studentów i pracodawców wykonawstwem zespołowym, proponowane 

zmiany strukturalne                          i programowe przyczynią się do zapewnienia dobrze 

przygotowanych kandydatów do orkiestr                       i zespołów,  a zacieśnienie współpracy 

z profesjonalnymi orkiestrami, teatrami operowymi              i innymi zespołami artystycznymi 

umożliwią studentom spełnienie współczesnych wymagań rynku pracy.   

 

2. Ocena spełnienia kryterium 1.2       WYRÓŻNIAJĄCA 

 

3. Uzasadnienie oceny  

 

Plany rozwoju obejmujące  wprowadzenie nowych kierunków studiów, powołanie nowej 

struktury - Zakładu Budowy Instrumentów działającego  we współpracy z Zakładem Muzyki 

Dawnej czy  wprowadzenie praktyk w najlepszych warszawskich zespołach  orkiestrowych 

np. Filharmonia Narodowa, Teatr Wielki, Sinfonia Varsovia), w sposób szczególny 

uwzględniają tendencje zmian zachodzących w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie 

artystycznej instrumentalistyka, oraz zorientowane są na potrzeby otoczenia społecznego i 

kulturowego             w tym  współczesnego 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. Opis stanu faktycznego 

 

  Studia w UMFC prowadzone na kierunku instrumentalistyka oraz specjalnościach gra na 

instrumentach (każdy prowadzony na kierunku instrument stanowi oddzielną specjalność), 

zostały przyporządkowane do obszaru kształcenia w zakresie sztuki. Również efekty 

kształcenia dla tego kierunku odniesiono do efektów zdefiniowanych dla dziedziny sztuk 

muzycznych,   dyscypliny instrumentalistyka. Powyższe stwierdzenia znajdują potwierdzenie            

w zestawieniach efektów kształcenia dla poszczególnych specjalności na wszystkich 

prowadzonych rodzajach i poziomach studiów. 

 

2. Ocena spełnienia kryterium  1.3   W PEŁNI 

 

3. Uzasadnienie oceny:  

 

Wydział prawidłowo wskazał dziedzinę nauki oraz dyscyplinę, do których odnoszą się efekty 

kształcenia dla ocenianego kierunku  

  

  

1.4. Efekty kształcenia zakładane dla ocenianego kierunku studiów są spójne z wybranymi 
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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. Opis stanu faktycznego 

 

Kierunkowe efekty kształcenia są zgodne z przyporządkowaniem do obszaru sztuki i profilu 

ogólnoakademickiego. Efekty te osiągane są poprzez odpowiedni dobór przedmiotów                              

(kierunkowe, podstawowe, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne przy Wydziale V). 

Zakładane efekty kształcenia, jak również zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych są sformułowane w klarowny sposób w sylabusach, a studenci są z nimi 

zapoznawani na początku każdego semestru  podczas zajęć organizacyjnych. Jak wskazali 

studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA każdy  z sylabusów poprzedza przedstawienie 

zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, założonych dla danego przedmiotu.  

Taki sposób przedstawienia efektów kształcenia jest dla nich najbardziej odpowiedni. Należy 

zwrócić uwagę na bardzo przejrzyste skonstruowanie sylabusów do każdego z przedmiotów,              

w których zamieszczono efekty kształcenia w sposób, który można uznać za zrozumiały dla 

studentów. Zdaniem ZO założone efekty kształcenia są  realizowane w toku zajęć 

dydaktycznych, uwzględniają zdobywanie przez studentów pogłębionej wiedzy, umiejętności 

badawczych i kompetencji społecznych niezbędnych w działalności badawczej, na rynku 

pracy, oraz   w dalszej edukacji, co potwierdzają ich liczne osiągnięcia na różnego rodzaju 

krajowych                                   i międzynarodowych konkursach muzycznych. Studenci, 

którzy są zainteresowani pracą pedagogiczną,  mogą  zdobyć odpowiednią wiedzę poprzez 

realizację danego modułu                     w ramach Międzywydziałowego Studium 

Pedagogicznego, a tym samym otrzymać odpowiednie uprawnienia zawodowe.   

 

2. Ocena spełnienia kryterium    W PEŁNI 

 

3.Uzasadnienie oceny: 

 

Zakładane efekty kształcenia są zgodne z przyporządkowaniem do obszaru sztuki i profilu 

ogólno akademickiego, a także  uwzględniają zdobywanie przez studentów kompetencji 

niezbędnych w samodzielnej pracy artystycznej, badawczej, pedagogicznej, kompetencji 

niezbędnych na aktualnym rynku pracy.    

  

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 
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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.* 

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 instytucjio 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 
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studiów wspólnie z zagranicznymi uczelniami lub instytucjami naukowymi. 

  

1. Opis stanu faktycznego 

 

1.5.1.  Program studiów na ocenianym kierunku jest przemyślany i dostosowany do 

standardów zawartych w odpowiednich przepisach. Wydział nie prowadzi specjalności 

nauczycielskiej, ale studenci mają możliwość uzyskania takich kompetencji poprzez udział w 

zajęciach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego działającego przy Wydziale V. 

Absolwenci Wydziału Instrumentalnego bardzo często podejmują pracę w charakterze 

nauczyciela-instrumentalisty, a o ich kompetencjach świadczą wyniki osiągane przez ich 

uczniów. 

 

1.5.2. Treści programowe są określone w sylabusach i dostosowane do zakładanych efektów 

kształcenia. Są one realizowane na zajęciach z przedmiotu głównego, na przedmiotach 

teoretycznych i humanistycznych. Każdy z tych działów poprzez odpowiedni dobór 

programów i metod służy rozwojowi umiejętności, wiedzy i osobowości studenta, a szeroki 

wybór przedmiotów fakultatywnych umożliwia im rozwój własnych zainteresowań. 

 

1.5.3. Studia muzyczne w swej naturze wymagają od studenta ogromnego wkładu pracy 

własnej, samodzielnej. Rolą pedagoga jest wskazanie studentowi kierunku, sposobów, idei. 

Stosunek liczby godzin wykładowych do liczby godzin pracy własnej wskazany w sylabusach 

świadczy o głębokim zrozumieniu tej zasady. Zarówno  pedagodzy i studenci są tego 

świadomi - wskazuje na to przebieg hospitowanych zajęć. Zajęcia są prowadzone na zasadzie 

„mistrz-uczeń” co pozwala na dostosowanie metod do osobowości i możliwości danego 

studenta. Rozbudowany system praktyk estradowych, koncertów, udział w konkursach 

aktywizują studentów i zmuszają ich do samodzielnej pracy, a jednocześnie umożliwiają 

prezentację wyników tej pracy i ich ocenę. 

 

W ocenie studentów stosowane metody dydaktyczne są adekwatne do założonych dla 

kierunku efektów kształcenia, co potwierdzają ich liczne osiągnięcia konkursowe, stanowiące 

najlepszą weryfikację dla studentów kierunków muzycznych. W latach 2012 – 2015 studenci 

Wydziału Instrumentalnego zdobyli łącznie ponad 104 nagrody na konkursach krajowych i 

zagranicznych dla przykładu: 

 - I nagroda podczas 12th International Competition Premio di Padova (Padwa 2014)                                                   

- II nagroda podczas Irvine Young Concert Artist (Nowy Jork 02.2015)                                                                          

- II nagroda International Competition for Soloist (Lublana 03.04.2015)                                                                          

- I nagroda oraz Grand Prix 10. Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych (Brno 

30.04.2015) -  Grand Prix XX Big Band Festival (Nowy Tomyśl 12.06.2015                                                                                       

- I nagroda (w kategorii: wiolonczela) na VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. 

Michała Spisaka, Dąbrowa Górnicza 2013                                                                                                                          

- I miejsce na 6˚ Concorso Musicale Europeo Cittŕ di Filadelfia Premio Speciale Paolo Serrao 

2014 (Włochy)                                                                                                                                                                           

- I nagroda (w kategorii: instrumenty dęte blaszane) na 3rd Stockholm International Music 

Competition 2014 (Szwecja).                                                                                                                                               

Studenci studiów I i II stopnia są włączani w proces badań, pojmowany w przypadku 

kierunków muzycznych jako praktyka estradowa. Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA 

wskazali, że odbywana przez nich praktyka estradowa przez cały okres studiów stanowi 
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konieczny element procesu kształcenia. Jednocześnie dostrzegli oni coraz większe 

możliwości oferowane przez Uczelnię  w zakresie realizacji tej praktyki. 

Celem jak najlepszego przygotowania studentów do pracy w zespołach symfonicznych,                  

w Uczelni działa Akademicka Orkiestra Symfoniczna. Orkiestra ta, poprzez liczne koncerty,              

a także możliwość współpracy z wybitnymi dyrygentami  zarówno krajowymi jak                             

i zagranicznymi, daje możliwość profesjonalnego opanowania wszystkich arkanów gry 

orkiestrowej i przygotowania do pracy  w najbardziej wymagających zespołach orkiestrowych 

nie tylko krajowych. 

 

 1.5.4. Na ocenianym kierunku studenci kształcą się na dwóch poziomach – trzyletnie studia 

licencjackie (180 ECTS) i dwuletnie studia magisterskie (120 ECTS). Czas ten jest 

odpowiedni dla realizacji założonych treści programowych i uzyskania przewidzianych 

efektów kształcenia 

  Plan studiów został  tak zaprojektowany, aby w każdym semestrze student mógł uzyskać  

minimum 30 punktów ECTS. Szczegółowe realizacje nakładu pracy studenta wyrażone                  

w punktach ECTS przedstawione są w sylabusach i uwzględniają liczbę godzin 

bezpośredniego kontaktu z wykładowcami w ramach wykładów, ćwiczeń, konsultacji jak i 

godziny samokształceniowe tj. samodzielna praca studenta.  Ukończenie studiów I i II st. 

uwarunkowane jest zaliczeniem wszystkich przedmiotów, zdaniem egzaminów, egzaminem 

artystycznym (publicznym) oraz napisaniem i obroną pracy dyplomowej. 

 

1.5.5. W ocenianej Jednostce, punktacja ECTS dla studiów I i II stopnia została opracowana 

zgodnie z odpowiednimi przepisami i jest ściśle związana z nakładem pracy koniecznym do 

realizacji danego przedmiotu. Punktacja ECTS podlega stałej weryfikacji uwzględniającej 

sugestie studentów.  

W roku akademickim 2013/14 opracowano nowy program kształcenia dla studiów I i II 

stopnia, uwzględniający przypisanie zajęciom związanym z prowadzonymi w ramach 

Wydziału badaniom naukowym większej niż 50% ogólnej liczby punktów ECTS. Jednym               

z elementów pozwalającym na realizacje powyższego wymogu jest opracowania i wdrożenie 

modułów "kameralistyka" i rozszerzenie zakresu  współpracy z Katedrą Kameralistyki 

Wydziału II,  a także  z Międzywydziałowym   Studium Pedagogicznym.      

1.5.6. Studenci wizytowanego kierunku mają możliwość swobodnego wyboru przedmiotów, 

które zostały przewidziane w programach kształcenia dla studiów I i II stopnia. Liczba 

punktów ECTS przeznaczona na przedmioty do wyboru przekracza 30% liczby punktów 

wymaganych dla danego stopnia studiów.  

 Decyzje studentów podyktowane ich preferencjami zawodowymi oraz zainteresowaniami. 

Lista dostępnych przedmiotów praktycznych i teoretycznych w ofercie przygotowanej przez 

uczelnię każdego roku jest poszerzana i udostępniana. Przedmioty fakultatywne są dostępne 

także w pakietach kształcenia jako grupa przedmiotów pozwalająca na uzyskanie 

specjalistycznych umiejętności w ściśle zdefiniowanym zakresie. Obecnie, dla poziomu 

studiów licencjackich i magisterskich są to:  

 Pakiet przedmiotów multimedialnych - specjalistyczny program kształcenia opracowany                            

w ramach uzyskanego grantu ze środków unijnego programu operacyjnego: 

Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna POKL.04.01.01–00-172/09–00. 

Projektodawca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Partner: 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Czas trwania:  minimum do 2018 r.   Cel 

ogólny projektu: Dostosowanie kształcenia do wymogów nowoczesnego rynku sztuki. 
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Celem projektu jest wdrożenie kształcenia w zakresie multimediów poprzez poszerzenie 

oferty edukacyjnej na studiach magisterskich UMFC i ASP, stymulowanie działań 

interdyscyplinarnych — plastyczno-muzycznych, aktualizację wiedzy kadry naukowej 

i naukowo-dydaktycznej oraz stymulowanie rozwoju młodej kadry naukowo-

dydaktycznej. Projekt ma charakter dydaktyczny i kompleksowy obejmując swym 

działaniem także osoby spoza społeczności akademickiej, tj. nauczycieli szkół średnich. 

 Pakiet przedmiotów pedagogicznych oferowanych przez Studium Pedagogiczne przy                   

Wydziale V. 

 Pakiet przedmiotów dot. muzyki dawnej oferowany przez  Zakład Muzyki Dawnej  przy 

Wydziale III. 

 

W ocenie studentów możliwość wyboru danych modułów ma charakter realny i dotyczy także 

seminariów dyplomowych.   

 

1.5.7.  Studenci obecni podczas spotkania z ZO PKA odnosili się pozytywnie do organizacji 

zajęć   Uwagi dotyczące ewentualnej modyfikacji organizacji zajęć przedstawiane są  na 

bieżąco  opiekunom oraz Władzom Dziekańskim, co pozwala na dokonywanie bieżących 

zmian.  Pozytywnie oceniono dobór przedmiotów, przypisany im nakład pracy, a także ich 

sekwencyjność. W ocenie studentów liczebność grup jest odpowiednia, natomiast liczba zajęć 

indywidualnych odpowiada ich potrzebom. Należy podkreślić, że nauczyciele akademiccy są 

dostępni dla studentów także poza wyznaczonymi godzinami zajęć dydaktycznych. 

 

Zgodnie z §21 Regulaminu Studiów, studenci mogą studiować według indywidualnego toku 

studiów (ITS). O przyznaniu ITS decyduje Dziekan, na umotywowany wniosek studenta, po 

zaopiniowaniu przez pedagoga przedmiotu głównego. Studenci obecni na spotkaniu z ZO 

PKA wskazali, że znają procedurę przyznawania ITS i wiedzą o możliwości jej 

wykorzystania. 

 

Zgodnie z §22 Regulaminu Studiów, studenci mogą studiować według indywidualnego 

programu kształcenia (IPK). O przyznanie IPK mogą ubiegać się studenci wybitnie 

uzdolnieni, niepełnosprawni,    a także studenci chcący rozszerzyć swój wymiar studiów. 

Studenci pozytywnie odnieśli się do zasad  i procedur udzielania IPK.  

Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA wskazali, iż znają obydwie instytucje regulaminowe                         

i korzystają z nich. 

 

1.5.8.  Program studiów na Wydziale Instrumentalnym  nie przewiduje praktyk zawodowych. 

 

1.5.9. Na ocenianym Wydziale prowadzone są zajęcia w językach obcych (angielski, 

niemiecki, rosyjski). Wydział współpracuje z uczelniami w Austrii, Czechach, Francji, na 

Litwie, w Niemczech na Słowacji, w Szwajcarii na Ukrainie we Włoszech, w Chinach, Korei 

Płd. Kanadzie. Bardzo intensywna jest wymiana studentów w ramach programu Erasmus                       

i Erasmus +. W latach 2012 – 2015 z programu Erasmus+ średnio rocznie korzystało około             

20 studentów kierunku i podobna liczba była przyjmowana. Przyjmowano także studentów                  

w ramach bilateralnych programów realizowanych  z uczelniami niemieckimi i Koreą 

Południową.  

Dodatkową formą kształcenia są warsztaty i seminaria prowadzone przez wybitnych 

pedagogów zagranicznych uczelni ( Kanada, Austria, Rosja i in.). 

Studenci realizują zajęcia, mając do wyboru lektoraty z różnych języków obcych. Grupy 

zajęciowe odzwierciedlają poziom zaawansowania językowego studentów, co należy ocenić 

pozytywnie. 
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2. Ocena spełnienia kryterium     WYRÓŻNIAJĄCA  

 

3. Uzasadnienie oceny: 

  

Program studiów oraz organizacja i realizacja procesu kształcenia zasługują na szczególne 

podkreślenie. Poprzez szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi krajowymi oraz 

zagranicznymi,  znaczącą liczbę studentów i Pedagogów uczestniczących w programach 

Erasmus+, prowadzenie warsztatów  i seminariów przez wybitnych pedagogów 

zagranicznych Uczelni, władze Wydziału umożliwiają studentom  osiągnięcie zakładanych 

efektów kształcenia i uzyskanie odpowiednich dla profilu ogólnoakademickiego  kwalifikacji                        

w wymiarze  międzynarodowym.   

 

  

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. * 

 

 

1.6.1  Opis stanu faktycznego 

 

Zasady i procedury rekrutacji na studia I i II stopnia wizytowanego kierunku zostały 

określone w Uchwale Senatu nr 24/55/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie 

rekrutacji na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2014/2015. 

Zgodnie z Uchwałą nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego czuwa Uczelniana 

Komisja Rekrutacyjna, natomiast samo postępowanie przeprowadzane jest przez Wydziałową 

Komisję Rekrutacyjną, w której składzie znajduje się także student. 

Postępowanie rekrutacyjne na studia I stopnia ma charakter jawny i konkursowy. Wyniki 

kandydatów ustalane są na podstawie uzyskanej punktacji. W przypadku studiów II stopnia, 

kandydaci zobowiązani są do wykonania wskazanych w Uchwale form muzycznych. 

Wszyscy  kandydaci muszą przejść taką samą procedurę rekrutacji, według tych samych 

zasad, co pozwala na zagwarantowanie przestrzegania zasady równości. 

W tym miejscu należy podkreślić że współczynnik liczby kandydatów do liczby miejsc jakimi 

dysponuje wydział wynosi  1:4 co oznacza, że mimo niżu demograficznego liczba osób 

zainteresowanych studiowaniem  na Wydziale Instrumentalnym UMFC jest bardzo wysoka.  

W ocenie studentów obecnych na spotkaniu z ZO PKA zasady rekrutacji pozwalają na 

odpowiednią selekcję kandydatów. Liczba przyjmowanych osób jest  adekwatna do 

potencjału dydaktycznego Jednostki. 

 

1.6.2. Opis stanu faktycznego   

                                                                                                                                                                         
Senat Uczelni przyjął ustalenia w zakresie zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów 

uczenia się na ocenianym kierunku. W tym celu  Władze Wydziału   powołają odpowiednie 

Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów weryfikujących efektów 
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kształcenia.  Szczegółowe efekty uczenia się określone dla każdego programu studiów i jego 

realizacji, obejmują specyficzną wiedzę z określonej dziedziny i umiejętności jej 

zastosowania, a ich wprowadzenie wiąże się z nowym podejściem do tworzenia programów 

studiów i do zakładanych efektów kształcenia.  

Wprowadzenie efektów uczenia się ma  również ułatwić uznawanie kompetencji studentów 

zdobytych poza  systemem studiów np. w pracy zawodowej. Dzięki definiowaniu efektów 

uczenia się kompetencje te mogą zostać rozpoznane i nazwane, a następnie uznane (lub nie) 

jako wystarczające do przystąpienia do studiów. 

 2. Ocena spełnienia kryterium 1.6    W PEŁNI 

 

3.Uzasadnienie oceny 

 

 Procedura i zasady rekrutacji zarówno w przypadku studiów I jak i II stopnia zostały oparte                           

o jednakowe, obiektywne kryteria. Rekrutacja ma charakter konkursowy i jawny, 

gwarantujący przestrzeganie zasady równych szans. Należy podkreślić, że na jedno miejsce 

będące w dyspozycji  wizytowanej  jednostki  przypada 4 kandydatów co bardzo dobrze 

świadczy o poziomie kształcenia.   

Zasady i tryb rekrutacji w przypadku studiów I i II stopnia jak i w przypadku oceny 

kompetencji zdobytych poza oficjalnym systemem studiów są obiektywne i jednakowe dla 

wszystkich. Zasada równych szans jest gwarantowana przez konkursowy charakter 

egzaminów. 

 

 

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 efektów kształcenia właściwe dla tej 

formy zajęć.* 

 

 

1.7.1. Osiąganie założonych efektów kształcenia w ramach wizytowanego kierunku jest 

sprawdzane za pomocą metod weryfikujących zarówno wiedzę, jak również umiejętności                 

i kompetencje studentów. Należy zwrócić uwagę, że w przeważającej mierze weryfikacja 

studentów odbywa się poprzez stałe sprawdzanie indywidualnych umiejętności gry na 

instrumencie oraz ich rozwoju, co  w praktyce  ma miejsce na każdych zajęciach. Wszystkie  

egzaminy z instrumentu jak i egzaminy dyplomowe są egzaminami komisyjnymi                             

i publicznymi. Studenci podlegają także ocenie zewnętrznej w trakcie koncertów, a przede 

wszystkim przez udział  w konkursach. Ogromna liczba nagród uzyskanych na konkursach 
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krajowych i międzynarodowych świadczy o bardzo wysokim poziomie kształcenia na 

ocenianym Wydziale i potwierdza zasadność i efektywność wydziałowego systemu oceniania. 

Zdaniem ZO, przyjęte formy weryfikacji są adekwatne do zakładanych efektów kształcenia.   

Stosowane metody weryfikacji są wspomagane przez  udział  w licznych  występach 

estradowych na terenie Uczelni jak i poza nią, które w ocenie studentów stanowią najlepszą 

metodę weryfikacji ich umiejętności oraz kompetencji społecznych.  

W przypadku weryfikacji innych przedmiotów  wykorzystywane są także testy, wypowiedzi 

pisemne  i ustne.  

 

Proces dyplomowania polega na przygotowaniu pracy dyplomowej, a także na egzaminie 

dyplomowym. Studenci wskazali, że przyjęty sposób dyplomowania wymaga podjęcia takich 

przygotowań, które pozwolą na podsumowanie ich wiedzy i umiejętności w zakresie 

kończonej specjalności. Studenci pozytywnie odnieśli się do organizacji procesu 

dyplomowania. Zdaniem ZO należy jednak zwrócić większą uwagę na konieczność 

formowania tematów prac pisemnych zgodnie  z kierunkiem studiów.  

 

1.7.2. System oceny efektów kształcenia jest sprecyzowany w Regulaminie Studiów 

dostępnym na stronie internetowej Uczelni. Weryfikacja indywidualnych umiejętności 

instrumentalnych odbywa się na bieżąco na zajęciach z pedagogiem, w trakcie kolokwiów i 

egzaminów komisyjnych. Przy ocenie kolokwiów i egzaminów ma zastosowanie skala od                                  

F (niedostateczny) do A+ (celujący). Należy zwrócić uwagę, że zasadnicza część weryfikacji 

umiejętności studentów ma charakter indywidualny. W ocenie ZO, stosowany system 

odpowiada wymogom obiektywizmu. Również studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA nie 

wskazali przypadków faworyzowania niektórych grup studenckich, czy specjalności, co 

należy ocenić pozytywnie. Studenci pozytywnie odnieśli się również do sposobu 

przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, w tym do sposobu przekazywania informacji o 

uzyskiwanych ocenach. W przypadku zaliczeń lub egzaminów o charakterze indywidualnym 

oceny są zwykle przekazywane i omawiane z poszczególnymi studentami  tuż po ich 

zakończeniu. 

  
2. Ocena spełnienia kryterium 1.7   WYRÓŻNIAJĄCA 

 

 3.Uzasadnienie oceny: 

 

Przyjęty system sprawdzania efektów kształcenia jest w pełni spójny z procesem nauczania. 

Oceniana jest wiedza, kompetencje, a przede wszystkim umiejętności instrumentalne. System 

jest przejrzysty, sprawiedliwy i obiektywny, jednocześnie stawiający bardzo duże 

wymagania. 

 

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 

 Ocena: WYRÓŻNIAJĄCA 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 2 

-  oceniana jednostka zatrudnia wybitnych artystów-pedagogów o niekwestionowanym 

dorobku naukowym/artystycznym, w tym laureatów międzynarodowych konkursów 

muzycznych koncertujących na wielkich estradach w Polsce i na świecie, co zapewnia 

właściwą realizację programu studiów;   

- wysokie kompetencje dydaktyczne oraz doświadczenie naukowe/artystyczne kadry   

dydaktycznej zapewniają właściwą realizację programu nauczania i osiągniecie zakładanych 
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efektów kształcenia; 

- władze jednostki prowadzą przemyślaną i adekwatną do potrzeb dydaktycznych politykę 

kadrową;                                                                                                                                                  

- stopień umiędzynarodowienia kadry dydaktycznej należy ocenić jako wyróżniający.  

 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 2 

Brak 

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.* 

 

1. Opis stanu faktycznego  

 

Po dokonanej analizie pod względem formalnym akt osób, które wchodzą w skład minimum 

kadrowego na kierunku instrumentalistyka, należy uznać, iż zostały spełnione warunki 

określone w § 14 ust. 6 i § 15 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego           

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

kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1370). Podczas weryfikacji teczek 

osobowych, a w szczególności oświadczeń o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum 

kadrowego, stwierdzono, iż 17 osób z pośród 20 zgłoszonych do minimum kadrowego spełnia   

warunki określone w art. 112a ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Z trzema nauczycielami akademickimi 

zgłoszonymi do minimum kadrowego stosunek pracy  zakończył się 30.09.2015 r. 

Kwalifikacje naukowe nauczycieli akademickich potwierdzają odpowiednie dokumenty 

zawarte w ich teczkach osobowych. Deklarowane doświadczenie zawodowe nauczycieli 

akademickich znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji – świadectwach pracy. Wszystkie 

osoby zaliczone przez Zespół oceniający do minimum kadrowego jednostki legitymują się 

wybitnym i obszernym dorobkiem naukowym/artystycznym zapewniającym realizację 

programu studiów w zakresie obszaru kształcenia tj. sztuki muzycznej w dyscyplinie 

artystycznej instrumentalistyka, do której odnoszą się efekty kształcenia określone dla 

kierunku instrumentalistyka.    

Stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe do liczby 

studentów kierunku (na 237 studentów przypada 17 nauczycieli akademickich zaliczonych 

przez Zespół Oceniający do minimum kadrowego) spełnia wymagania § 17 ust. 1 pkt. 1 

rozporządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3 października 2014 r. 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1370).) i wynosi 1:13,94 przy obowiązującym na wizytowanym 

kierunku nie mniejszym niż  1:25. Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 

struktura ich kwalifikacji umożliwiają osiągnięcie założonych celów kształcenia i efektów 

realizacji programu nauczania.  

 

2. Ocena spełnienia kryterium 2.1 - WYRÓŻNIAJĄCA 

 

3. Uzasadnienie oceny  

 

Oceniana jednostka zatrudnia wybitnych artystów-pedagogów o niekwestionowanym dorobku 
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naukowym/artystycznym, w tym laureatów międzynarodowych konkursów muzycznych 

koncertujących na wielkich estradach w Polsce i na świecie, co zapewnia właściwą realizację 

programu studiów oraz relację mistrz-uczeń tak niezbędną w indywidualnym kształceniu 

artystycznym.  

 

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.* 

 

1. Opis stanu faktycznego 

 

Na Wydziale Instrumentalnym zatrudnionych jest 76 nauczycieli akademickich w pełnym 

wymiarze czasu pracy, w tym 18 profesorów tytularnych, 18 ze stopniem naukowym doktora 

habilitowanego lub kwalifikacjami II stopnia, 15 ze stopniem naukowym doktora lub 

kwalifikacjami I stopnia oraz 25 magistrów. Na podstawie umów o świadczenie usług 

zatrudnionych jest 9 pracowników w tym: 1zestopniem doktora i 7 magistrów.  

Na ocenianym kierunku profesorowie stanowią 23,68% ogółu kadry dydaktycznej, osoby 

posiadające stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia – 23,68%, osoby 

posiadające stopień doktora lub kwalifikacje I stopnia – 10,73%, pozostali – 32,89%.  

Wyraźny trzon ogółu kadry stanowią osoby posiadające stopień doktora lub kwalifikacje 

I stopnia oraz  pozostali nauczyciele akademiccy (76,31%). Przedstawione dane 

jednoznacznie wskazują, iż Wydział Instrumentalny jest jednostką wiążącą plany i nadzieje 

z rozwojem własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Dorobek naukowy, doświadczenie w 

prowadzeniu badań/działalności artystycznej oraz kompetencje dydaktyczne nauczycieli 

akademickich prowadzących zajęcia na ocenianym kierunku są adekwatne do realizowanego 

programu i zakładanych efektów kształcenia. Świadczą o tym sprawozdania z działalności 

pedagogów składane oceny kadry dydaktycznej jak również wysokie oceny hospitowanych 

zajęć dydaktycznych (Załącznik nr 6). Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia jest 

również olbrzymia liczba nagród studentów uzyskanych na konkursach muzycznych 

krajowych i zagranicznych, gdzie studenci poddani są niezależnej ocenie zewnętrznej. 

 

Oceniana jednostka nie prowadzi zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia. na odległość   

 

2. Ocena spełnienia kryterium 2.2 – WYRÓŻNIAJĄCA 

 

3. Uzasadnienie oceny  

 

Wysokie kompetencje dydaktyczne oraz doświadczenie naukowe/artystyczne kadry 

dydaktycznej zapewniają realizację programu nauczania na najwyższym, europejskim 

poziomie i osiągniecie zakładanych efektów kształcenia. 

 

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. 

  

1. Opis stanu faktycznego 

 

Na Wydziale Instrumentalnym konsekwentnie stosowana jest zasada nie zatrudniania w 
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ramach etatu pedagogów przechodzących na emeryturę (dotyczy wieku 65 lat dla 

wykładowców i st. wykładowców) oraz 70 lat dla samodzielnych pracowników (doktor 

habilitowany, profesor). Istnieje natomiast możliwość kontynuacji współpracy w ramach 

umowy o dzieło dydaktyczne. Preferencją władz  Wydziału stał się rozwój młodej kadry na 

prowadzonych kierunkach i specjalnościach. Stanowiska etatowe obsadzane są w drodze 

konkursów otwartych. W latach 2010-2015 na Wydziale Instrumentalnym przeprowadzono 14 

przewodów doktorskich, 6 postępowań habilitacyjnych i 5 postępowań o nadanie tytułu 

profesora sztuk muzycznych. Świadczy to do właściwej motywacji nauczycieli akademickich 

do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania kompetencji dydaktycznych. W 

perspektywie trzech lat planowane jest dalsze podnoszenie kwalifikacji kadry nauczającej 

poprzez uzyskiwanie stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki. Celem władz Wydziału 

jest również kontynuacja postępowań dotyczących nadania tytułu profesora sztuk 

muzycznych. W latach 2012-2015 15 nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostce 

uczestniczyło w 27 wyjazdach za granicę w ramach programów międzynarodowych LPP 

Erasmus i Erasmus Plus oraz w wymianie z zagranicznymi ośrodkami akademickimi m. in. w 

Austrii, Chinach, Czechach, Francji, Kanadzie, Korei Płd., na Litwie, w Niemczech. Słowacji, 

Szwajcarii,  na Ukrainie i we Włoszech. W tym samym okresie 11 pedagogów z zagranicy 

prowadziło zajęcia w ocenianej jednostce m. in.: z Austrii, Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji i 

Włoch. Od wielu lat Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Keimyung w Korei 

Południowej, dzięki czemu następuje systematyczna wymiana studentów i pedagogów. 

Wspólne doświadczenia polskich i koreańskich pedagogów i studentów przyczyniają się do 

wypracowania coraz lepszych i doskonalszych metod kształcenia i doskonalenia młodych 

artystów. 

 

2. Ocena spełnienia kryterium 2.3 –   WYRÓŻNIAJĄCA 

 

3. Uzasadnienie oceny  

 

Władze jednostki prowadzą przemyślaną i adekwatną do potrzeb dydaktycznych politykę 

kadrową. Na szczególne podkreślenie zasługuje stopień umiędzynarodowienia kadry 

dydaktycznej, który można określić jako wyróżniający, którego efektem jest również bardzo 

wysoki poziom  kształcenia.     

 

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.* 

  

1. Opis stanu faktycznego 

 

Na Wydziale Instrumentalnym prowadzone są badania naukowe w dyscyplinie artystycznej – 

instrumentalistyka, do których odnoszą się efekty kształcenia. Kadra naukowo-dydaktyczna 

koncentruje swoje badania na takich zagadnieniach jak: problematyka wykonawcza dotycząca 

literatury muzycznej, dorobek twórczy kompozytorów, twórcze opracowanie technik 

wykonawczych.  

Efekty swoich prac pracownicy Wydziału publikują w formie prac doktorskich                                

i habilitacyjnych,  a także w formie folderów, programów i innych opracowań. 

W ostatnich 3 latach Katedry instrumentalne zorganizowały kilkanaście konferencji, sesji                              

i sympozjów naukowych, w których udział brali pracownicy i studenci Wydziału, a także 

zaproszeni goście z kraju i z zagranicznych ośrodków naukowych/artystycznych. 
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Nauczyciele akademiccy prowadzą rozległą działalność koncertową zarówno w kraju jak                    

i zagranicą wykonując około 1000 koncertów rocznie. Wysoko cenione są osiągnięcia 

artystyczne Wydziału – pedagodzy i studenci są laureatami prestiżowych nagród, 

zdobywanych na międzynarodowych konkursach, są poszukiwanymi i chętnie zatrudnianymi 

profesorami                 w liczących się ośrodkach akademickich tak w Polsce, jak i Europie 

czy nawet w krajach pozaeuropejskich 

 

2. Ocena spełnienia kryterium 2.4 -  WYRÓŻNIAJĄCA 

 

 

3. Uzasadnienie oceny  

 

Jednostka prowadzi badania naukowe i bardzo szeroko zakrojoną poza obszar Polski, 

działalność artystyczną odpowiadającą obszarowi kształcenia do którego został 

przyporządkowany kierunek, a także w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie 

artystycznej instrumentalistyka. 

  

 

2.5 Rezultaty prowadzonych w jednostce badań naukowych są wykorzystywane                                        

w projektowaniu i doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku oraz w jego 

realizacji. 

  

1. Opis stanu faktycznego 

 

Rezultaty prowadzonych badań naukowych i działalności artystycznej nauczycieli 

akademickich wykorzystywane są podczas opracowywania indywidualnych, programów 

kształcenia w relacji mistrz-uczeń, przygotowywania programów konkursowych oraz 

wprowadzania najnowszych trendów wykonawczych i współczesnych technik gry na 

wszystkich instrumentach.  Z kolei efekty badań realizowanych w Zespole Muzyki Dawnej 

przekazują w procesie kształcenia wiedzę z zakresu historycznych traktatów w kontekście 

wybranych aspektów interpretacji muzycznej, jak również wykonawstwa na instrumentach 

historycznych. Rezultaty badań w czytelny sposób korespondują z planami rozwoju kierunku 

instrumentalistyka prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym. 

 

2. Ocena spełnienia kryterium 2.5 – W PEŁNI 

 

3. Uzasadnienie oceny  

 

Rezultaty badań prowadzonych w jednostce oraz działalność artystyczna kadry dydaktycznej 

wykorzystywane są w projektowaniu i doskonaleniu indywidualnych programów kształcenia 

na ocenianym kierunku oraz warunkują uzyskiwanie przez studentów wysokich ocen i nagród 

podczas oceny zewnętrznej (krajowe i międzynarodowe konkursy muzyczne, egzaminy 

wstępne do orkiestr  i zespołów, recenzje). 

 

 

3. Współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie 

kształcenia 

Ocena: W PEŁNI 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 3 

- cele kształcenia, jak i ocena stopnia ich realizacji pozostają w ścisłym związku  z rynkiem 



 
 

18 

pracy. 

 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 3 

Brak 

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.* 

  

 

3.1. Opis stanu faktycznego     

 

W skład kadry pedagogicznej ocenianego Wydziału  wchodzą wybitni muzycy-

instrumentaliści. Współpracują oni jako soliści nie tylko z instytucjami muzycznymi 

Warszawy, ale także krajowymi  i międzynarodowymi. Wielu z nich jest też członkami 

orkiestr działających w Warszawie. Dlatego też określenie efektów kształcenia studentów 

oraz weryfikacja stopnia ich realizacji odbywa się w oparciu o doskonałe rozeznanie potrzeb 

tych instytucji. 

 

Ocena spełnienia kryterium: W PEŁNI 

 

3. Uzasadnienie oceny: 

 

Wydział nie współpracuje z pracodawcami w sposób sformalizowany, ale ma ogromną 

wiedzę w zakresie ich potrzeb dzięki działalności artystycznej kadry pedagogicznej. Dlatego 

też zarówno sformułowanie celów kształcenia, jak i ocena stopnia ich realizacji pozostają                     

w ścisłym związku z rynkiem pracy. Władze Wydziału dostrzegają ważność praktyk 

studenckich i mają w planie próbę zorganizowania takowych w warszawskich orkiestrach.  

 

 

3.2 W przypadku prowadzenia zewnętrznych 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. Opis stanu faktycznego 

 

Uczelnia nie prowadzi studiów we współpracy lub z udziałem podmiotów zewnętrznych 

 

   

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 

Ocena: W PELNI 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 4 

- baza lokalowa będąca w dyspozycji Wydziału oraz baza udostępniona przez Uczelnię 

dostosowana jest do potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku oraz zapewnia prowadzenie 

badań naukowych/działalności artystycznej kadry dydaktycznej i studentów. 

- zasoby i infrastruktura Biblioteki w pełni zapewniają realizację procesu dydaktycznego. 
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Zalecenia w odniesieniu do kryterium 4 

Brak 

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.* 

  

 

1. Opis stanu faktycznego 

 

Sale wykładowe, ćwiczeniówki, pracownie, sale koncertowe oraz biblioteka mieszczą się               

w gmachu Uczelni, zatem w razie potrzeb studenci mogą skorzystać z pomieszczeń, aparatury        

i wyposażenia przypisanego także innym wydziałom. W dyspozycji Wydziału znajduje się              

16 sal wykładowych, w których odbywają się zajęcia indywidualne, grupowe i zbiorowe oraz 

ćwiczenia studentów. Wobec permanentnego rozwoju Uczelni baza lokalowa zapewnia 

prowadzenie dydaktyki jednak w stopniu ograniczonym jest dostępna dla studentów poza 

godzinami zajęć. Szesnaście sal wykładowych będących w dyspozycji Wydziału 

wyposażonych jest w fortepiany (lub pianina), lustra szafki na nuty i pulpity. Poza tymi 

salami Wydział korzysta z: Sali koncertowej – 453 miejsca (próby i koncerty Orkiestry 

Symfonicznej, dyplomy, uroczystości wydziałowe i uczelniane), wyposażonej w dwa 

fortepiany i organy; Sali im. H. Melcera – 150 miejsc (zajęcia zespołów kameralnych, 

audycje Katedr próby sekcyjne orkiestry, egzaminy, dyplomy), Sali operowej im. S. 

Moniuszki – wyposażonej w scenę z podstawowymi elementami scenicznymi (zajęcia 

kwartetów smyczkowych, egzaminy, kolokwia); Audytorium im. K. Szymanowskiego – 160 

miejsc (zajęcia teoretyczne grupowe i zbiorowe, audycje Katedr, zespoły kameralne, koncerty 

kameralne), wyposażonej w scenę i fortepian, sprzęt audiowizualny i komputerowy z 

dostępem do Internetu oraz możliwością projekcji kinowych. Wydział Instrumentalny 

korzysta także z sal innych wydziałów do prowadzenia zajęć grupowych np. kształcenie 

słuchu czy języki obce. Przedstawiona wyżej baza lokalowa jednostki oraz baza udostępniona 

przez inne Wydziały zaspokaja potrzeby wynikające ze specyfiki kształcenia artystycznego.  

 

2. Ocena spełnienia kryterium 4.1 – W PEŁNI 

 

3. Uzasadnienie oceny  

 

Baza lokalowa będąca w dyspozycji Wydziału oraz baza udostępniona przez Uczelnię 

dostosowana jest do potrzeb kształcenia na ocenianym kierunku oraz zapewnia prowadzenie 

badań naukowych/działalności artystycznej kadry dydaktycznej i studentów. Władze uczelni 

nieustannie zabiegają o powiększenie bazy lokalowej, jednak ograniczenia w budżecie 

państwa, a przede wszystkim problemy związane ze stanowiskiem spadkobierców głównych 

projektantów Uczelni, uniemożliwiają realizację tych planów.     

 

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.* 

 

1. Opis stanu faktycznego 

 



 
 

20 

Biblioteka Główna pełni funkcję uczelnianej jednostki o zadaniach naukowych, 

dydaktycznych i usługowych. Jest centralnym ośrodkiem informacji naukowej Uniwersytetu, 

dostępnym dla studentów i pracowników, a także osób spoza Uczelni. Biblioteka udostępnia 

elektroniczny katalog w systemie ALEPH oraz pomocnicze cyfrowe katalogi kartkowe 

współpracuje także z NUKAT współtworząc Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny, 

dzięki czemu informacje o zbiorach biblioteki są szeroko dostępne. Biblioteka zapewnia 

również dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Dostęp do baz danych w ramach 

ogólnokrajowych licencji akademickich jest możliwy z komputerów w uczelnianej sieci LAN 

oraz bibliotecznej sieci wi-fi. Biblioteka ma wydzieloną sieć wi-fi, obejmującą wszystkie 

działy. Biblioteka podzielona jest na trzy działy: 

- czytelnia, która funkcjonuje na zasadzie czytelni publicznej dostępnej także dla osób spoza 

UMFC. W czytelni zgromadzone są książki (w tym podręczniki obowiązkowe i zalecane),              

a także czasopisma prenumerowane i otrzymywane w darze. W roku akademickim 

prenumerata obejmowała 31 tytułów krajowych oraz 10 tytułów zagranicznych. Liczba miejsc 

w czytelni: 25; wyposażonych w komputer: 8; do pracy własnej: 17 (przy 9 z nich znajdują 

się gniazdka elektryczne); 

- wypożyczalnia, w której znajduje się : 27 947 egz. książek, 77 217 egz. materiałów 

nutowych, 2 116 zainwentaryzowanych roczników czasopism. W bibliotece gromadzone są 

także czasopisma oraz materiały potrzebne do zajęć dydaktycznych.  

- fonoteka, która gromadzi zbiory dźwiękowe i audiowizualne i udostępnia zbiory na miejscu                  

w 5 kabinach odsłuchowych oraz wypożycza wybrane zbiory na zewnątrz (tylko studentom                      

i pracownikom UMFC). W zasobach fonoteki znajduje się: 9 425 płyt CD, 441 płyt DVD, 

13 578 płyt analogowych, 456 zestawów do literatury muzycznej na płytach CD, 31 kaset 

video, 483 kasety audio, 1250 taśm magnetofonowych (szpulowych), oraz dokumentacja 

koncertów na nośnikach cyfrowych (1680 nagrań) a także 263 płyty CD z nagraniami 

zrekonstruowanymi w pracowni rekonstrukcji.   

Studenci studiujący w specjalnościach prowadzonych przez Wydział Instrumentalny mają też 

dostęp do stanowisk komputerowych umiejscowionych w czytelni.  

 

2. Ocena spełnienia kryterium 4.2 –  W PEŁNI  

 

3. Uzasadnienie oceny  

 

Zasoby i infrastruktura biblioteki w pełni zapewniają realizację procesu dydaktycznego na 

ocenianym kierunku studiów. 

 

    

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. Opis stanu faktycznego 

  

Uczelnia nie prowadzi kształcenia na odległość 
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5.Jednostka zapewnia studentom wsparcie w procesie uczenia się, prowadzenia badań  

i wchodzenia na rynek pracy          

Ocena WYRÓŻNIAJĄCA 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 5 

- studenci są zadowoleni z poziomu opieki dydaktycznej, naukowej i materialnej jaką oferuje 

im Uczelnia; 

- studentom wizytowanego kierunku przedstawiono szeroką ofertę umiędzynarodowienia 

procesu kształcenia; 

- wsparcie studentów w zakresie kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym                          

i kulturalnym odbywa się poprzez wykorzystanie relacji mistrz-uczeń; 

- obsługa administracyjna jest  rzetelna i kompetentna. 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 5 

Brak 

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.* 

 

5.1. Opis stanu faktycznego 

  

Opieka dydaktyczna nad studentami wizytowanego kierunku polega w głównej mierze na 

realizacji zajęć we współpracy z pedagogami przedmiotów kierunkowych. Zgodnie                          

z zaleceniami pedagogów, studenci rozwijają się w ramach zajęć indywidualnych i 

grupowych. Pozostali nauczyciele akademiccy są dostępni dla studentów nie tylko w czasie 

dyżurów i konsultacji, ale właściwie zawsze gdy są w budynku Uczelni. Znaczna część 

nauczycieli akademickich kontaktuje się ze studentami poprzez pocztę elektroniczną lub 

telefonicznie. 

 

Jako podstawowe mechanizmy motywujące do nauki i ćwiczeń studenci wskazali możliwość 

występów estradowych oraz stypendia. W zakresie pomocy materialnej studenci 

wizytowanego kierunku wykorzystują wsparcie w postaci stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, socjalnego, zapomóg, a także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W ocenie 

studentów obecnych na spotkaniu z ZO PKA kryteria przyznawania stypendium rektora dla 

najlepszych studentów stanowią dla nich istotny bodziec w procesie uczenia się. Regulamin 

Pomocy materialnej dla studentów został uzgodniony z samorządem studenckim zgodnie z 

art. 186 ust. 1 Ustawy. Podział dotacji został dokonany w porozumieniu z uczelnianym 

organem samorządu studenckiego, co spełnia przesłanki art. 174 ust. 2 Ustawy. Studenci 

pozytywnie odnieśli się do stopnia w jakim ich osiągnięcia są uwzględniane przy kryteriach 

stypendialnych. Możliwość wystąpienia w licznych konkursach muzycznych, które Uczelnia 

wskazuje studentom, stanowi dodatkowy bodziec motywacyjny. W odniesieniu do pomocy 

materialnej studenci zwrócili jedynie uwagę na zbyt małą liczbę miejsc w domach 

studenckich, która z powodu ich przedłużającego się remontu została znacznie zmniejszona. 

Studenci zgłaszają swoje skargi i wnioski bezpośrednio do Władz Dziekańskich. Skargi oraz 

wnioski składane są zarówno w formie pisemnej, jak również ustnej. Studenci obecni na 

spotkaniu z ZO PKA wskazali, że skargi zdarzają się, choć najczęściej są zgłaszane ustnie. 

Jednakże, niezależnie od ich formy są rozstrzygane przez Władze Dziekańskie, które spełniają 
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rolę mediatora. Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA ten aspekt pracy Władz ocenili jako 

szczególnie istotny. Mniej formalny sposób załatwiania skarg studenci ocenili jako bardziej 

dla siebie dogodny. 

 

 Ogół udostępnianych studentom materiałów dydaktycznych studenci ocenili pozytywnie. 

Studenci wskazali na praktykę kierowania zapytania studentów poprzez nauczycieli 

akademickich, jakie nowe instrumenty powinny zostać zakupione przez Uczelnię. Praktykę 

taką należy ocenić pozytywnie. 

 

Studenci wizytowanego kierunku mają możliwość działania w wydziałowym kole 

naukowym, które ma swojego opiekuna naukowego. Dodatkowo każdy z nauczycieli 

akademickich prezentuje swoim studentom ofertę rozwoju naukowego i zawodowego poza 

zajęciami dydaktycznymi. Większość nauczycieli akademickich to także pracownicy 

placówek kulturalnych, mający rozeznanie   w potrzebach rynku pracy oraz w wydarzeniach 

muzycznych o charakterze konkursowym, które mogą zainteresować studentów. Taka 

aktywna postawa nauczycieli akademickich, stymulująca rozwój naukowy studentów, została 

przez nich wskazana jako jedna z największych zalet kierunku. W zakresie działalności 

naukowej studenci mają także pełną swobodę wyboru   tematyki i promotora pracy 

dyplomowej. W ramach przygotowywania pracy, studenci zwykle wykorzystują już swoje 

doświadczenie zdobyte              w ramach współpracy z placówkami kultury, czy tez w 

ramach przygotowań do różnych konkursów. 

 

Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA odnosili się do procesu kształcenia   pozytywnie, 

wskazując, że najmocniejszą stroną pozostaje aktywna postawa nauczycieli akademickich                 

i pozytywna atmosfera Uczelni.   

 

2. Ocena spełnienia kryterium 5.1     WYRÓŻNIAJĄCA 

 

 

3. Uzasadnienie oceny: 

 

Studenci są zadowoleni z poziomu opieki dydaktycznej, naukowej i materialnej jaką oferuje 

im Uczelnia. Za szczególnie cenną uznali aktywną postawę nauczycieli akademickich i liczne 

możliwości rozwoju także poza zajęciami dydaktycznymi. Jako wyróżniającą należy ocenić 

organizację procesu pomocy materialnej przyznawanej studentom.  

 

   

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.* 

 

1. Opis stanu faktycznego 

 

 Studentom wizytowanego kierunku przedstawiono szerokie możliwości 

umiędzynarodowienia swojego programu kształcenia. Oprócz szerokiej oferty programu 

Erasmus+ (Hochschule fuer Musik und Tanz Koeln, Niemcy, Cukurova University State 

Conservatory, Turcja, Conservatoire Rogal de Bruvelles, Belgia, Conservatorio di Musica 

S.Cecilia, Rzym, Włochy, Cocervarorio Superior de Aragon, Hiszpania i.in) studenci mogą 

korzystać z licznych programów wymiany przewidzianych w programach bilateralnych, a w 
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szczególności z Keimyung University, Daegu, Korea Południowa które organizuje Uczelnia. 

Studenci obecni na spotkaniu z ZO PKA wskazali, że są dobrze poinformowani zarówno o 

możliwościach wyjazdów jak i o sposobach ich zorganizowania. Wskazano na przykłady 

spotkań organizacyjnych, które mają na celu zachęcenie studentów do wyjazdów. Studenci są 

zachęcani przez nauczycieli akademickich do podjęcia wyjazdu zagranicznego. Przykładem 

dużego zainteresowania wyjazdami jest liczba osób uczestniczących w programie Erasmus i  

Erasmus+ Od roku akademickiego 2012 z wymiany skorzystało 21 studentów kierunku, 

natomiast 27 studentów zostało przyjętych na studia. Studenci mają także możliwości 

wymiany z krajowymi akademiami muzycznymi, dzięki podpisanym umowom o partnerstwie 

i wymianie studentów  z Akademią Muzyczną w Krakowie oraz   w Poznaniu. 

 

Studenci są wspomagani przez Uczelnię także poprzez dostosowanie programu studiów do 

potrzeb internacjonalizacji kształcenia. Każdemu z przedmiotów przypisano punktację ECTS. 

Studenci wskazali, że przenoszenie osiągnięć uzyskanych w zagranicznych ośrodkach 

akademickich odbywa się na zasadzie porozumienia z Władzami, co zostało ocenione 

pozytywnie. W programie kształcenia przewidziano kilka przedmiotów fakultatywnych, 

wykładanych w językach obcych, co także należy ocenić pozytywnie.  

 

Studentom zagwarantowano możliwość wyboru języka obcego, a także grupy zaawansowania 

językowego. 

 

2. Ocena spełnienia kryterium 5.2   Ocena:     WYRÓŻNIAJĄCA 

 

3.Uzasadnienie oceny:  

 

Studentom wizytowanego kierunku przedstawiono bardzo szeroką ofertę 

umiędzynarodowienia procesu kształcenia, z której chętnie korzystają. Studenci są dobrze 

poinformowani o możliwościach, a także organizacyjnym aspekcie wyjazdów. Program 

kształcenia został dostosowany do wymogów punktacji ECTS. Na szczególne podkreślenie 

zasługuje możliwość korzystania  przez studentów  z oferty zajęć fakultatywnych 

prowadzonych w językach obcych.  

  

 

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.* 

 

1. Opis stanu faktycznego 

 

 Studenci wizytowanego kierunku otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli akademickich              

w zakresie kontaktów z otoczeniem społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym, przede 

wszystkim poprzez indywidualne propozycje. Studenci zwykle są włączani w różnego rodzaju 

inicjatywy przez swoich pedagogów lub nauczycieli, którzy pełnią funkcje w instytucjach 

kultury. Propozycje te dotyczą zarówno udziału w konkursach czy występach estradowych, 

jak również podjęcia praktyk czy pracy zawodowej w instytucjach, które dla studentów 

kierunków muzycznych stanowią docelowe miejsce zatrudnienia. Studenci bardzo dobrze 

oceniają tego typu niesformalizowany sposób zbliżania   z otoczeniem społeczno-

gospodarczym. 
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2. Ocena spełnienia kryterium 5.3   W PEŁNI   

 

3. Uzasadnienie oceny: 

 

Wsparcie studentów w zakresie kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym                            

i kulturalnym odbywa się poprzez wykorzystanie relacji mistrz-uczeń. Nauczyciele 

akademiccy   wskazują studentom możliwości rozwoju i współpracy w różnego rodzaju 

instytucjach kultury. Studenci bardzo pozytywnie oceniają taki model współpracy. 

 

 

5.4 Jednostka zapewnia studentom niepełnosprawnym wsparcie naukowe, dydaktyczne  

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

naukowych. 

 

1. Opis stanu faktycznego 

 

 Studentom z niepełnosprawnościami umożliwia się studiowanie na wizytowanym kierunku 

m.in. poprzez przyznanie indywidualnego toku studiów lub indywidualnego programu 

kształcenia. Przyznanie powyższych instytucji regulaminowych studentowi nie oznacza 

jednak ograniczenia programu kształcenia – jest on realizowany w pełnym wymiarze, choć                       

w dostosowanej do potrzeb studenta formie. Studenci z niepełnosprawnościami mogą 

otrzymać także niezbędną pomoc  w zakresie poruszania się po budynku Uczelni oraz 

dotarcia do niej. Dostępne są także stypendia dla osób niepełnosprawnych. Należy jednak 

zwrócić uwagę na fakt, że budynek Uczelni jest w niskim stopniu przystosowany do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami.   

 

2. Ocena spełnienia kryterium 5.4         W PEŁNI 

 

3.Uzasadnienie oceny; 

 

Program kształcenia, regulamin studiów, a także praktyka funkcjonująca w ramach Wydziału 

pozwala na studiowanie osobom z niepełnosprawnościami.   

 

  

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. 

 

1. Opis stanu faktycznego 

 

 Obsługa administracyjna studentów odbywa się w głównej mierze poprzez Dziekanat 

Wydziału. Studenci bardzo pozytywnie ocenili bezpośredni kontakt z obsługą Dziekanatu 

wskazując na przyjazną atmosferę i rzetelne podejście do spraw studenckich. Studenci są 

informowani poprzez tablicę informacyjną, a także informacje przesyłane droga 

elektroniczną. Swój poziom poinformowania studenci ocenili jako odpowiedni. Jak wskazano 

w czasie spotkania z ZO PKA ważną funkcję spełniają także Władze Dziekańskie, 

organizujące spotkania informacyjne.  

 

2. Ocena spełnienia kryterium 5.5       WYRÓŻNIAJĄCA 
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3.Uzasadnienie oceny: 

 

Studenci wizytowanego kierunku pozytywnie odnoszą się do ogółu obsługi administracyjnej, 

wskazując na jej rzetelność i kompetencję. Przepływ informacji pomiędzy Władzami 

Dziekańskimi i studentami, a w szczególności wykorzystywane metody kontaktu należy 

ocenić jako wyróżniające. 

 

 

 

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 

Ocena:  WYRÓŻNIAJĄCA 

Uzasadnienie oceny w odniesieniu do kryterium 6   

Struktura i procedury Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale 

Instrumentalnym pozwalają na budowanie kultury jakości na kierunku „instrumentalistyka”.                    

W tworzeniu i funkcjonowaniu Systemu biorą udział przedstawiciele wszystkich grup 

interesariuszy. Stosowane procedury umożliwiają doskonalenie jakości kształcenia. 

Stworzono też narzędzia monitorowania i okresowej oceny działania Systemu. 

Zalecenia w odniesieniu do kryterium 6 

W ramach zaleceń dotyczących funkcjonowania WSZJK zwraca się uwagę na brak 

informacji zwrotnej kierowanej do studentów, dotyczącej wykorzystania wyników 

ankietyzacji oraz brak narzędzi oceny kadry wspierającej proces kształcenia 

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 i naukowej oraz 

środków wsparcia dla studentów, 

6.1.9 sposobu gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczących 

zapewniania jakości kształcenia, 
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6.1.10 dostępu do informacji o programie i procesie kształcenia na ocenianym 

kierunku oraz jego wynikach 

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. 

 

Funkcjonujący w ramach Wydziału Instrumentalnego wewnętrzny system zapewnienia 

jakości kształcenia uwzględnia procedury związane z projektowaniem efektów kształcenia 

oraz wprowadzaniem zmian w ich treści przy udziale interesariuszy zewnętrznych                        

i wewnętrznych.  

Władze Wydziału dążą do umożliwienia pełnego udziału interesariuszy w procesie 

podnoszenia i zapewniania jakości kształcenia poprzez ciągłą współpracę w zakresie 

kształtowania koncepcji kształcenia i doskonalenia oferty dydaktycznej oferowanej 

studentom. Do zdefiniowanych przez Wydział interesariuszy wewnętrznych należą studenci, 

doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji. Udział licznych 

interesariuszy zewnętrznych, w tym przedstawicieli orkiestr Sinfonii Varsovia, Sinfonii 

Juventus, orkiestry Filharmonii Narodowej, Śląskiej, Zielonogórskiej, Dolnośląskiej, 

Olsztyńskiej, Podkarpackiej, Teatru Wielkiego, dyrektorów warszawskich szkół 

muzycznych, zapewnia się poprzez bieżącą współpracę w zakresie organizowanych 

występów artystycznych, konsultacje prowadzone w formie wywiadów grupowych, spotkań 

otwartych, czy też nie mających formalnego charakteru spotkań towarzyszącym 

organizowanym na Uczelni konkursom i festiwalom muzycznym. Przyjęte rozwiązania, 

mimo braku nadania im cech cykliczności gwarantują weryfikację uwzględnionych                

w programie studiów efektów kształcenia przez pryzmat zmieniających się oczekiwań rynku 

pracy. Ich skuteczność przejawia się we wprowadzanych aktualizacjach oferty przedmiotów 

fakultatywnych zwiększających możliwość elastycznego studiowania, zgodnie                         

z indywidualnymi preferencjami studentów, a także dokonywanej weryfikacji programów 

studiów pod względem następstwa sekwencji zdobywania poszczególnych komponentów 

składających się na kierunkowe efekty kształcenia. Zgłaszane przez kadrę akademicką 

sugestie dotyczące projektowania efektów kształcenia gromadzone są podczas posiedzeń 

Rady Wydziału, a także jako uwagi nauczycieli akademickich przekazywane w czasie 

bezpośrednich rozmów z Dziekanem Wydziału. W oparciu o zgromadzone opinie Rada 

Wydziału wprowadza sugestie dotyczące planów studiów a także tworzy koncepcję 

doskonalenia procesu dydaktycznego. Analiza działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia potwierdza, iż realizowane w ramach ocenianego kierunku efekty kształcenia 

podlegały zmianom będącym efektem przeglądów programowych. Wprowadzane zmiany 

uwzględniały sugestie i opinie studentów i poprzedzane były prowadzonymi w ramach 

Katedr  dyskusjami z potencjalnymi pracodawcami. 
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6.1.2. monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na 

wszystkich rodzajach zajęć i na każdym etapie kształcenia, w tym w procesie 

dyplomowania. 

 

Monitorowanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na ocenianym kierunku 

przebiega w sposób ciągły. Jest to wynikiem specyfiki prowadzonego kształcenia opartego 

na relacji Mistrz-Uczeń. Ta niemal indywidualna forma kształcenia sprzyja bieżącemu 

diagnozowaniu i uzupełnianiu braków w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych objętych treścią przedmiotu. 

Monitorowanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia odbywa się także na 

podstawie wyników prac zaliczeniowych, egzaminów, hospitacji prowadzonych zajęć 

dydaktycznych, a także przygotowywanych przez studentów prac dyplomowych.  

Elementem monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia jest 

stwarzana studentom możliwość doskonalenia warsztatu przez udział w licznych zespołach 

kameralnych, orkiestrze, orkiestrze barokowej i big bandzie, gdzie zdobyte wcześniej 

umiejętności mogą być zestawione z kompetencjami innych członków grupy. Zajęcia 

prowadzone są przez wybitnych artystów-pedagogów, pozwalając studentom zdobyć 

doświadczenie niezwykle przydatne w wykonywaniu przyszłego zawodu muzyka- solisty, 

kameralisty lub muzyka orkiestrowego.  

Monitorowanie stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w procesie 

dyplomowania gwarantowane jest poprzez otwarte egzaminy dyplomowe wykonywane               

w formie recitali. Ponadto jakość pisemnych prac dyplomowych podlega ocenie promotora, 

recenzenta oraz przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Wybitne osiągnięcia 

współpracującej z ocenianym kierunkiem studiów kadry akademickiej zarówno na szczeblu 

krajowym jak i zagranicznym stanowią potwierdzenie dla dokonywanej przez nich właściwej 

oceny stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Dodatkowym narzędziem jakim 

dysponuje kierunek jest monitorowanie poziomu realizacji zakładanych efektów kształcenia 

poprzez udział studentów w konkursach krajowych i międzynarodowych. Ich liczne sukcesy 

potwierdzone zdobytymi nagrodami i wyróżnieniami dowodzą wysokiej jakości kształcenia 

oraz w stopniu wyróżniającym osiągnięciu zakładanych w programie studiów efektów 

kształcenia.  

Przyjęta przez Uczelnię Polityka jakości zakłada korygowanie liczby punktów ECTS 

przyznawanych studentowi za osiągnięcie określonych efektów kształcenia na podstawie 

ankiet studenckich, w taki sposób aby wyeliminować przypadki niedoszacowania lub 

przesadnego obciążenia kredytami poszczególnych modułów. Ponieważ dotychczas proces 

ankietyzacji w ramach ocenianego kierunku nie został w pełni wdrożony, niemożliwe jest 

wypełnienie tak sformułowanego założenia Polityki jakości. 

 

6.1.3. weryfikacji osiąganych przez studentów efektów kształcenia na każdym etapie 

kształcenia wszystkich rodzajach zajęć, w tym zapobiegania plagiatom i ich 

wykrywania. 

 

Weryfikacja osiąganych przez studentów efektów kształcenia  przeprowadzana jest przez 

nauczycieli akademickich w toku realizowanych przez nich zajęć dydaktycznych                         

z uwzględnieniem treści  i założeń przyjętych w sylabusie przedmiotu. Do stosowanych 

metod weryfikacji efektów zaliczyć należy wynikające z tradycji uczelni kolokwia                      

i egzaminy przeprowadzane przez kilkuosobowe komisje pozwalające zobiektywizować 

ocenę pedagoga prowadzącego. Ponadto wyniki egzaminów podlegają dyskusji pedagogów 

na zebraniach Katedr. Oparcie procesu kształcenia na relacji Mistrz-Uczeń pozwala na                    

w pełni zindywidualizowane podejście nauczycieli akademickich do potrzeb studentów 
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umożliwiając prowadzącym zajęcia bieżącą weryfikację osiąganych efektów kształcenia. 

Dodatkowym i obowiązkowym elementem weryfikacji osiąganych przez studentów efektów 

kształcenia jest ich udział w audycjach, koncertach, konkursach, festiwalach, kursach 

mistrzowskich oraz seminariach organizowanych przez Uczelnię. Liczne sukcesy studentów 

potwierdzają wysoką jakość kształcenia zapewnianego przez Władze kierunku oraz 

potwierdzają właściwy dobór form weryfikacji osiąganych efektów kształcenia. Władze 

Wydziału starają się, w miarę istniejących możliwości, uwzględniać i akceptować podania 

studentów dotyczące zmiany pedagoga, akompaniatora, wyjazdów z orkiestrami, przyznania 

indywidualnego toku studiów, czy też przeniesienia realizacji przedmiotów na następny 

semestr, co ułatwia studentom osiągnięcie efektów kształcenia zgodnie z obraną przez nich 

wizją kariery muzyka.  

Specyfika kształcenia artystycznego wyraźnie uwidacznia się przy weryfikacji efektów                    

w trakcie przygotowania pracy dyplomowej, bowiem niewielka liczba dyplomantów 

podlegającym poszczególnym promotorom, pozwala na systematyczne badanie postępów 

przygotowania pracy z uwzględnieniem samodzielności jej pisania. Obecnie Uczelnia 

wdraża system antyplagiatowy. Należy jednak stwierdzić, iż stosowane dotychczas metody 

zapobiegania i wykrywania plagiatów gwarantowały samodzielne przygotowanie pracy 

dyplomowej. Organizowane przez Uczelnię egzaminy dyplomowe oraz obrony prac 

licencjackich i magisterskich przeprowadza się przed minimum pięcioosobową komisją 

(promotor, recenzent, dziekan lub prodziekan Wydziału, pedagodzy danej specjalności), przy 

czym standardem stało się zadawanie pytań przez wszystkich członków komisji. Ponadto 

przyjęto zasadę niepowtarzania zrealizowanych już tematów prac dyplomowych. 

Analiza prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia potwierdza zaangażowanie                            

w podejmowanie działań projakościowych na rzecz pełnego osiągnięcia wszystkich 

zakładanych programem studiów efektów kształcenia i skutecznej ich weryfikacji. Wyniki 

zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej podlegają omówieniu z kierownikami katedr, ponadto 

wyznacza się tendencje  w zakresie interesujących studentów przedmiotów, a także bada się 

czy obecnie stosowane metody weryfikacji efektów kształcenia gwarantują studentom 

przyszłe sukcesy zawodowe. Należy podkreślić, iż nauczyciele akademiccy zachęcani są do 

nieustannego kształcenia się w zakresie zróżnicowania metod kształcenia i form pracy 

odpowiadających osiągnięciu założonych efektów oraz doboru metod ich weryfikacji, co 

poświadczają organizowane dla nich szkolenia. 

 

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

systemem studiów. 

 

Wydział Instrumentalny Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,                 

w  ramach którego prowadzone jest kształcenie na kierunku „instrumentalistyka”, jest 

uprawniony do potwierdzania efektów uczenia  zgodnie z art. 170e ust. 1 ustawy Prawo                 

o szkolnictwie wyższym na podstawie wydanej przez Polską Komisję Akredytacyjną 8 lipca 

2010 r. pozytywnej oceny programowej. Zgodnie z postanowieniami ustawy Senat Uczelni 

29 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania 

efektów uczenia się. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem procedur umożliwiających 

właściwą walidację wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych poza 

systemem formalnej edukacji. Świadomość nauczycieli akademickich w zakresie przyjętych 

przez Uczelnię rozwiązań oraz zaangażowanie Władz Wydziału w stworzenie odpowiednich 

procedur weryfikujących efekty uczenia się związane z edukacją muzyczną pozwalają 

stwierdzić, iż implementacja przepisów prawnych w zakresie omawianego kryterium 

przebiega prawidłowo.  
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6.1.5. wykorzystania wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów do oceny 

przydatności na rynku pracy osiągniętych przez nich efektów kształcenia. 

 

Monitoring losów zawodowych absolwentów przebiega na dwóch płaszczyznach poprzez 

pozyskiwanie informacji odnośnie przydatności na rynku pracy osiągniętych w trakcie 

studiów efektów kształcenia bezpośrednio od studentów oraz od ich pracodawców. 

Nauczyciele akademiccy poprzez długoletnią współpracę ze swoimi studentami budują 

bliskie relacje interpersonalne, które pozwalają na utrzymanie ciągłego kontaktu ze swoimi 

podopiecznymi nawet po ukończeniu przez nich kształcenia na Uczelni. Pozwala to na 

bieżące monitorowanie losów zawodowych absolwentów oraz ocenę celowości stosowanych 

metod i form nauczania. Władze Wydziału stale obserwują również wyniki organizowanych 

na szczeblu krajowym i międzynarodowym konkursów, turniejów i festiwali muzycznych            

w celu pozyskania informacji o odnoszonych w nich sukcesach absolwentów Uczelni. Jak 

wskazują przedstawione przez Władze Wydziału przykłady, tradycją stało się, iż absolwenci 

z własnej inicjatywy zgłaszają Uczelni fakt zdobycia nagrody lub sukcesu odniesionego               

w ramach prowadzonych przez instytucje kultury procesów rekrutacyjnych. Drugą 

płaszczyzną pozyskiwania przez Wydział Instrumentalny informacji odnośnie losów 

zawodowych absolwentów jest bliska współpracę z licznymi instytucjami kultury będącymi 

potencjalnymi pracodawcami przyszłych absolwentów Uczelni (np. Sinfonia Varsovia, 

Sinfonia Juventus, Filharmonia Śląska, Zielonogórska, Dolnośląska, Olsztyńska, 

Podkarpacka, Opera  i Filharmonia Narodowa). Kontakt ten stanowi bogate źródło informacji 

na temat zatrudnienia absolwentów oraz opinii tej grupy interesariuszy zewnętrznych o 

poziomie kwalifikacji zawodowych absolwentów i przydatności na rynku pracy osiągniętych 

przez nich efektów kształcenia. Choć omówione sposoby monitoringu losów zawodowych 

absolwentów nie zostały ujęte w ramy formalne, to efektywność prowadzonych działań 

pozwala stwierdzić, iż są one właściwe i skuteczne w obrębie specyfiki prowadzonych 

studiów. Bliski kontakt nauczycieli akademickich ze studentami w toku trwania studiów 

przyczynia się do nawiązania osobistych relacji, które sprzyjają wymianie informacji                   

o możliwościach rozwoju zawodowego absolwentów kierunku oraz przydatności na rynku 

pracy osiągniętych przez nich efektów kształcenia. Analiza prac Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia wskazuje na zrozumienie konieczności wykorzystania opinii studentów, 

absolwentów i interesariuszy zewnętrznych do doskonalenia procesu dydaktycznego. 

 

6.1.6. kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia na ocenianym kierunku 

studiów, oraz prowadzonej polityki kadrowej. 

 

Zajęcia dydaktyczne na ocienianym kierunku studiów prowadzone są przez osoby 

przygotowane pod względem merytorycznym oraz dydaktycznym, a ponadto dzięki licznym 

sukcesom artystycznym odnoszonym na szczeblu krajowym i międzynarodowym, 

stanowiące autorytet dla swoich studentów. Kadra ma świadomość obowiązkowości 

wykonywania powierzonych przez Dziekana zajęć dydaktycznych, zwracają uwagę na 

regularność odbywania zajęć jako podstawowy warunek poprawy efektywności kształcenia              

i ze szczególną troską podchodzą do utrzymania właściwych relacji interpersonalnych ze 

studentami. Kierownicy katedr mają obowiązek przeprowadzania hospitacji zajęć raz               

w semestrze wypełniając opracowaną do tego celu kartę hospitacji. Wyniki hospitacji,                  

a także okresowej oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez Dziekana podlegają 



 
 

30 

dyskusji na posiedzeniach Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Prowadzona 

polityka kadrowa poza procedurami hospitacyjnymi opiera się również o opinie wydane 

przez Dziekana we współpracy z kierownikami katedr, które następnie przekazywane są 

Rektorowi. Dziekan motywuje nauczycieli akademickich do jeszcze lepszej działalności 

dydaktycznej przez przyznawane pracownikom nagród i wyróżnień. Ich podział uzależnia się 

od osiągnięć studentów, podejmowanych przez nauczyciela akademickiego inicjatyw na 

rzecz poprawy jakości kształcenia, a także osiągniętych na przestrzeni lat własnych 

sukcesów zawodowych. Władze ocenianego kierunku dbają o świadomość nauczycieli 

akademickich odnośnie obowiązujących przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, a także 

proces doskonalenia ich pracy pod względem rozwoju umiejętności dydaktycznych. 

Świadczą o tym przeprowadzone szkolenia związane z podnoszeniem poziomu wiedzy 

nauczycieli akademickich na temat wymagań KRK niezbędnych do prawidłowego opisania 

poszczególnych modułów i tworzenia programów studiów bazujących na efektach 

kształcenia, procesu walidacji, kształcenia się w zakresie zróżnicowania metod kształcenia             

i form pracy odpowiadających osiągnięciu założonych efektów. Dążenie do rozwoju 

nauczycieli akademickich znajduje również odzwierciedlenie w zdobywaniu przez nich 

tytułów naukowych. Obecnie wszystkie osoby zaliczone do minimum kadrowego posiadają 

tytuł naukowy profesora. Władze Wydziału dbają o rozwój młodej kadry, dlatego też 

konsekwentnie stosowana jest zasada niezatrudniania jako w podstawowym miejscu pracy 

nauczycieli akademickich przechodzących na emeryturę (możliwa jest jednak dalsza 

współpraca w ramach umowy o dzieło). Stanowiska etatowe obsadzane są w drodze 

konkursów otwartych. Spośród zatrudnionych osób wyznaczani są opiekunowie roku, którzy 

ze szczególną troską dbają o sprawy wychowawcze i organizacyjne swoich studentów.  

WSZJK nie przewiduje natomiast narzędzi oceny kadry wspierającej proces kształcenia. 

 

6.1.7. wykorzystania wniosków z oceny nauczycieli akademickich dokonywanej przez 

studentów w ocenie jakości kadry naukowo-dydaktycznej. 

 

Ze względu na zindywidualizowany proces kształcenia, pozyskiwanie od studentów 

informacji odnośnie oceny nauczycieli akademickich nie miało charakteru formalnego                        

i odbywało się w formie bezpośrednich rozmów. Ponadto elementem uwzględniania 

wniosków studentów w zakresie oceny jakości kadry naukowo-dydaktycznej jest 

umożliwianie studentom zmiany pedagoga,  tak, aby zagwarantować właściwą współpracę 

obu stronom. Wydziałowa Komisja uznała, iż istnieje konieczność wykorzystania opinii 

studentów, absolwentów, interesariuszy zewnętrznych do doskonalenia procesu 

dydaktycznego. W celu zasięgnięcia opinii studentów odnośnie ich oceny wypełniania przez 

nauczycieli akademickich obowiązków dydaktycznych, a co za tym idzie podnoszenia 

jakości kształcenia Uczelnia podjęła próbę ankietyzacji studentów. Wypracowanie 

właściwego wzoru ankiety było tematem dyskusji i działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. Ankiecie podlegały wszystkie zajęcia indywidualne i zbiorowe. Procedury 

przeprowadzania ankiet spełniały wszystkie standardy w zakresie ochrony danych 

osobowych, powszechności dostępu, zapobiegania fałszowania wyników ankiety przez 

wielokrotne wypełnianie arkusza, a także anonimowości. Za prawidłowe przeprowadzenie 

ankiety i opracowanie wyników odpowiadał zespól powołany przez Przewodniczącego 

Samorządu Studentów UMFC, który następnie przedstawił informacje o sposobie 

przeprowadzania ankiety i jej wynikach Rektorowi. Mimo dużej zwrotności ankiet,                      

z powodu niskiej liczebności grup i braku możliwości udostępnienia poszczególnym 

nauczycielom akademickim wyników w taki sposób, aby autor ankiety pozostał anonimowy 
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Rektor zdecydował, iż przedstawi wyniki ankiety Dziekanowi Wydziału w formie zbiorczej. 

Opinie studentów o kadrze akademickiej były zróżnicowane, ale w przeważającej mierze 

pozytywne. Wyniki dotychczas przeprowadzonej ankiety zostały uwzględnione przez 

Rektora jako jeden z elementów przy formułowaniu okresowej oceny pedagogów. Obecni na 

spotkaniu z Zespołem Oceniającym nauczyciele akademiccy wyrazili chęć kontynuowania 

prac związanych z ankietyzacją studentów i poddania się ich ocenie w sposób gwarantujący 

studentom anonimowość, co byłoby dla nich dodatkowym źródłem wiarygodnych informacji 

o własnej pracy. Należy docenić otwartość Dziekana Wydziału, który uwzględniając sugestie 

nauczycieli akademickich, samorządu studenckiego i członków Wydziałowej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia zobowiązał się do przeprowadzenia procesu ankietyzacji wraz                      

z możliwością uzyskania odpowiedzi zwrotnej dla studentów i nauczycieli akademickich. 

  

6.1.8. zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej oraz środków 

wsparcia dla studentów. 

 

Dostępna w ramach Wydziału infrastruktura dydaktyczna umożliwia realizację kształcenia 

na ocenianym kierunku studiów, jednakże jak zaznaczają Władze Uczelni oraz studenci 

wymaga rozbudowy oraz dużych nakładów finansowych celem jej uzupełnienia                        

i modernizacji. Liczba dostępnych sal dydaktycznych pozwala realizować zakładane 

programem studiów zajęcia, jednakże brakuje miejsca, w którym studenci mogliby  

samodzielnie ćwiczyć czy przeprowadzać próby. Władze Wydziału i Uczelni zdefiniowały 

potrzeby dotyczące bazy dydaktycznej i nieustannie zabiegają o pozyskanie środków 

finansowych, ale ograniczenia budżetowe ze strony państwa uniemożliwiają ich realizację. 

Zły stan techniczny dostępnej na Wydziale infrastruktury jest również przedmiotem troski 

Samorządu Studentów. Raz w roku kierownicy katedr dokonują oceny wykorzystania 

dostępnych zasobów materialnych, a ewentualne potrzeby w zakresie braków                                

w infrastrukturze są zgłaszane do Działu Gospodarczego. W ramach dostępnych środków 

widoczne są intensywne prace nad rewitalizacją i dostosowaniem dostępnej na uczelni 

infrastruktury dla potrzeb studentów i kadry naukowo-dydaktycznej (trwający obecnie 

remont sal i pracowni). Uczelnia stwarza studentom możliwość udostępniania instrumentów 

muzycznych z przynależnej do niej wypożyczalni. Choć nie wszystkie dostępne w niej 

instrumenty oferowane są w dobrym stanie technicznym Uczelnia podejmuje działania nad 

ich modernizacją i w ostatnich latach dokonała zakupu nowych instrumentów.  

Uczelnia z przysługujących jej środków wspiera również działalność funkcjonujących                   

w ramach ocenianego kierunku studiów kół studenckich: Warszawskie Studenckie Koło 

Akordeonowe, Artystyczno-Naukowe Koło Muzyki Dawnej, Międzywydziałowe Koło 

Kameralistyki. 

Biblioteka  aktywnie wspomaga proces dydaktyczny i działalność naukową pracowników              

i studentów Wydziału. Ponadto studenci mają do dyspozycji zbiory fonoteki oferującej 

dostęp do zbiorów dźwiękowych i audiowizualnych.  

Funkcjonujący w ramach Wydziału i kierunku system pomocy materialnej należy ocenić 

pozytywnie. Kompetencje w tym zakresie powierzono Komisji Stypendialnej, w skład której 

wchodzą pracownicy administracyjni Uczelni oraz przedstawiciele Samorządu Studentów. 

Uczelnia oferuje studentom stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium 

socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a w przypadku nagłego 

pogorszenia się sytuacji finansowej studenta istnieje możliwość złożenia wniosku                         

o przyznanie zapomogi. Ponadto poza przyznawanym studentom stypendium Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Uczelnia umożliwia najzdolniejszym studentom pozyskanie środków finansowych 
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oferowanych w formie stypendium przez podmioty prywatne (Fundacja Pro Polonia Society, 

w ramach współpracy z Keimyung University w Korei Południowej oraz Stypendia Banku 

Société Générale.  

 

6.1.9. sposobu gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczących 

zapewniania jakości kształcenia. 

 

Funkcjonujący w ramach kierunku wewnętrzny system zapewniania jakości przyczynia się 

do skutecznego gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczących 

zapewniania jakości kształcenia. Materiały potwierdzające weryfikację efektów kształcenia 

(kolokwia, egzaminy, prace pisemne) gromadzą i archiwizują osoby odpowiedzialne za 

weryfikację efektów kształcenia. Ponadto upoważnieni pracownicy Wydziału 

odpowiedzialni są za gromadzenie protokołów z posiedzeń Rad Wydziału oraz 

przygotowywanych corocznie sprawozdań z działań Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia. Władze kierunku rozbudowały system upowszechniania informacji dotyczących 

działalności koncertowej studentów i osiąganych przez nich sukcesów na konkursach 

krajowych i międzynarodowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik 

multimedialnych, na których prezentowane są najbardziej aktualne dane dotyczące osiągnięć 

studentów. Rozpowszechnianiu podobnych treści służy również strona internetowa Uczelni. 

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Władz kierunku, iż popularyzowanie sukcesów 

studentów oraz absolwentów przyczynia się do motywowania innych studentów do ich 

rozwoju, a dla nauczycieli akademickich stanowi impuls do doskonalenia stosowanych 

metod dydaktycznych oraz tworzenia planów studiów zapewniających realizację 

zakładanych efektów kształcenia w stopniu wyróżniającym. Wypracowanie właściwego 

sposobu gromadzenia, analizowania i dokumentowania działań dotyczących zapewniania 

jakości kształcenia było tematem dyskusji w ramach zorganizowanych spotkań 

konsultacyjno-szkoleniowych dla pracowników dziekanatów i przedstawicieli studentów 

dotyczących prawidłowego wdrażania poszczególnych etapów KRK. Skuteczność działania 

systemu w tym zakresie potwierdzają również efekty prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości 

Kształcenia, która przyczynia się do organizowania konkursów instrumentalnych 

promujących studentów Wydziału oraz zapewnia informowanie kadry i studentów                            

o wszystkich podejmowanych przez nią działaniach. 

 

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

oraz jego wynikach. 

 

Wydział zapewnia dostęp do informacji o programie i procesie kształcenia poprzez stronę 

internetową Uczelni. Udostępniane na niej dane związane są z przebiegiem procesu 

kształcenia i uwzględniają m.in. plany studiów (w tym katalog przedmiotów 

fakultatywnych), opisy kierunkowych efektów kształcenia, sylabusy, tygodniowe plany 

zajęć, sylwetkę absolwenta, ofertę Studium Pedagogicznego, plany zajętości sal 

dydaktycznych, sylwetki wykładowców, kalendarz koncertowy (porównywalny                             

z kalendarzem Filharmonii Narodowej). Odpowiedzialność w zakresie publikowania 

informacji o programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku studiów spoczywa na 

pracownikach dziekanatu, których praca w zakresie realizacji zarówno tych, jak                            

i pozostałych obowiązków została wysoko oceniona  przez nauczycieli akademickich                     

i studentów. Władze Wydziału dbają również o umożliwienie studentom dostępu do 

bieżących informacji dotyczących zajęć dydaktycznych na Wydziałach, a szczególnie 

wiadomości o odwoływanych i przekładanych zajęciach. Dostęp do aktualnych informacji 
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związanych z procesem dydaktycznym gwarantuje również obecność Uczelni na portalach 

społecznościowych. Zadowolenie studentów z dostępności i aktualności informacji 

potwierdza wypracowanie przez Wydział właściwych metod zagwarantowania dostępu do 

informacji o programie i procesie kształcenia na ocenianym kierunku studiów. 

 

2. Ocena spełnienia kryterium 6.1    WYRÓŻNIAJĄCA 

 

 

3. Uzasadnienie oceny 

 

Funkcjonujący w ramach, prowadzonego na Wydziale Instrumentalnym Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, kierunku studiów „instrumentalistyka” 

wewnętrzny system zapewniania jakości należy ocenić wyróżniająco. Jednostka 

zagwarantowała przejrzysty podział obowiązków w zakresie objętych systemem obszarów, 

który w pełni uwzględniając specyfikę prowadzonych studiów zapewnia wysoką jakość 

kształcenia. Większość przyjętych rozwiązań wynika z głęboko ugruntowanej tradycji 

kształcenia muzycznego, nie zawsze wykorzystując współczesne możliwości pozyskiwania 

informacji (współpraca z interesariuszami, monitoring losów zawodowych absolwentów, 

ankietyzacja studentów), jednakże z całą pewnością należy stwierdzić, iż są one skuteczne              

i pozwalają na właściwą realizację procesu kształcenia. Kompleksowość stosowanych 

procedur gwarantuje efektywność w zakresie udziału interesariuszy zewnętrznych                        

i wewnętrznych w procesie projektowania, monitorowania oraz weryfikowania zakładanych 

programem studiów efektów kształcenia, a także przyczynia się do ciągłego doskonalenia 

przyjętych rozwiązań.  

Oceniany system zapewniania jakości kształcenia został wdrożony z uwzględnieniem 

realizowanej przez Uczelnię polityki jakości umożliwiając systematyczną ocenę                             

i optymalizowanie metod realizacji procesu kształcenia przy wykorzystaniu osiągnięć 

wybitnej kadry akademickiej, monitoringu losów zawodowych absolwentów, a także 

dostępnej infrastruktury. 

 

Podsumowując należy uznać, że Wydział ma opracowaną politykę jakości oraz 

podporządkowaną jej strukturę organizacyjną systemu zapewniania jakości kształcenia. Jej 

cechą jest integracja wysiłków wszystkich wydziałowych podmiotów uczestniczących                  

w zapewnianiu jakości kształcenia, Na wyróżnienie zasługuje rozwijana współpraca                     

z interesariuszami. Wydziałowy System Zapewniania Jakości ma cechy kompleksowości 

ponieważ swoim zakresem obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania Wydziału, cykle 

kształcenia oraz kluczowe czynniki oddziaływujące na jakość kształcenia. Na podstawie 

wnikliwej analizy funkcjonujących rozwiązań systemowych w sferze operacyjnej ZO PKA 

stwierdza, że w wielu z analizowanych obszarów można znaleźć przykłady dobrych praktyk 

wyróżniające Wydział na tle innych Wydziałów w Polsce. Dotyczy to w szczególności 

zapewniania jakości kształcenia na poziomie kierunków studiów, polityki kadrowej.  Wydaje 

się, że umiejętnie połączono nowe rozwiązania formalne z nieformalnymi praktykami 

zakorzenionymi w historii i tradycji kształcenia Na uznanie zasługuje determinacja                           

i zaangażowanie Władz Wydziału a także całej społeczności akademickiej i interesariuszy 

zewnętrznych w rozwijanie systemu jakościowego. W opinii ZO PKA na Wydziale 

stworzono trwałe fundamenty dla zbudowania, w nieodległej perspektywie, kultury jakości. 

Ważne jest, że Samorząd Studencki jest uwzględniany na wszystkich etapach 

funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Zastrzeżenia budzi 

jednak fakt braku informacji zwrotnej, skierowanej do całej społeczności studenckiej, 
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dotyczącej wyników badań ankietowych. Końcowym rezultatem działań projakościowych 

jest wysoki poziom jakości absolwentów potwierdzony przez nich samych, pracodawców                     

a także wysoki poziom satysfakcji studentów i nauczycieli akademickich i administracji.  

 

  

 

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. Opis stanu faktycznego 

 

Na Wydziale Instrumentalnym UMFC działa  Zespół ds. Jakości Kształcenia, który realizuje 

zadania mieszczące się w ramach funkcjonowania WSZJK w tym: planów studiów, treści 

programowych, efektów  kształcenia i  obsady kadrowej. Jednostka zagwarantowała 

przejrzysty podział obowiązków w zakresie objętych systemem obszarów który w pełni, 

uwzględniając specyfikę prowadzonych studiów, zapewnia wysoką jakość kształcenia. 

Dotychczasowa praktyka jak i przedstawiona dokumentacja dowodzi, że sugestie  zgłaszane 

przez interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych są przez władze wizytowanej 

Jednostki uwzględniane. Szeroko zakrojona współpraca z krajowymi i zagranicznymi 

uczelniami oraz instytucjami kulturalnymi, a także stała weryfikacja jakości kształcenia 

poprzez uczestnictwo (w charakterze jurorów czy wykonawców) w konkursach 

międzynarodowych   pozwala na stałe aktualizowanie procesu kształcenia.   

Ocena skuteczności działania WSZJK na proces kształcenia ujawnia się podczas cyklicznych 

kontroli, oraz analiz dokonywanych przez poszczególne Katedry po każdym egzaminie 

semestralnym. Zgodnie z wieloletnią tradycją jest to najlepszy moment do wskazania tych 

obszarów i procedur kształcenia, na które należy zwrócić uwagę, a także na  formułowanie 

konkretnych wniosków.  

O efektach działania Zespołu ds. Jakości Kształcenia najdobitniej świadczą liczne nagrody 

studentów i pedagogów uzyskiwane  na krajowych i zagranicznych konkursach  

instrumentalnych.   

 

 

2. Ocena spełnienia kryterium 6.2  WYRÓŻNIAJĄCA 

 

3. Uzasadnienie oceny  

 

Jednostka dokonuje systematycznej oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości  i jego wpływu na podnoszenie jakości kształcenia na ocenianym kierunku studiów.  

 

  
*
 - stopień spełnienia oznaczonego gwiazdką kryterium II i II stopnia warunkuje ocenę 

kryterium nadrzędnego, tj. odpowiednio II i I stopnia 

 

 

Odniesienie się do analizy SWOT przedstawionej przez jednostkę w raporcie samooceny, 

w kontekście wyników oceny  przeprowadzonej przez zespół oceniający PKA 
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W oparciu o przedstawioną dokumentację, jak i hospitacje zajęć można stwierdzić, że 

analiza SWOT zaproponowana przez Uczelnię jest w pełni zgodna z wynikami oceny 

przeprowadzonej przez ZO.    ZO PKA potwierdza samoocenę w odniesieniu  do wybitnej, 

koncertującej na estradach Europy jak i krajów pozaeuropejskich kadry pedagogicznej, 

posiadającej również bogate doświadczenie naukowo-pedagogiczne; bardzo dobre metody 

weryfikacji kształcenia oparte na publicznych egzaminach, dobre metody rekrutacji 

studentów zapewniające przyjęcia najzdolniejszej młodzieży, orkiestra symfoniczna i inne 

zespoły dające możliwość nabycia umiejętności praktycznych; bardzo dobrej współpracy                                  

z Uczelniami i ośrodkami zagranicznymi; szerokie  kontakty z interesariuszami zewnętrznymi  

w postaci  polskich orkiestr symfonicznych. Efektem  są liczne nagrody studentów zdobyte na  

konkursach krajowych   i zagranicznych. 

 Wychodząc naprzeciw nowym zapotrzebowaniom  środowiska, Jednostka dąży się do 

powołania nowych, atrakcyjnych kierunków. W tych działaniach Wydział upatruje dalszego  

rozwoju,  podniesienia  atrakcyjności studiów.  

Do słabych stron Jednostka zaliczyła ograniczenia finansowe nie pozwalają na oferowanie 

większej palety przedmiotów i zajęć.  

 

 

Zalecenia                                                                                                                                                         

 

- Brak zaleceń  

 

Dobre praktyki 

  

Do dobrych praktyk Wydziału Instrumentalnego UMFC należy zaliczyć: 

 

 - stałą współpracę z wieloma uczelniami zagranicznymi oraz wymianę pedagogów                        

i studentów;  

 

-  zajęcia prowadzone  w języku angielskim; 

 

- bardzo szeroka współpracę z polskimi instytucjami kultury w tym z większością orkiestr 

filharmonicznych; 

 

- egzaminy i estrady studentów dostępne dla publiczności; 

 

- działalność Orkiestry Symfonicznej UMFC, która pracuje w systemie filharmonicznym. 

Zespół zapewnia studentom zdobywanie praktycznych  umiejętności, które są niezbędne w ich 

pracy zawodowej.  Promuje wielkie wykonania artystyczne oraz Uczelnię na terenie miasta              

i kraju ; 

 

- działalność BIG-BANDU, który zapewnia studentom nabycie umiejętności praktycznych             

i promuje Uczelnię  na terenie miasta i kraju. Zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień 

 
 


