
 
 

 Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 66/2019  

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

RAPORT SAMOOCENY
1
 

OCENA PROGRAMOWA (PROFIL PRAKTYCZNY) 

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów: 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku 

Filia w Koszalinie 

Nazwa ocenianego kierunku studiów: ADMINISTRACJA 

1. Poziom/y studiów: pierwszy stopień 

2. Forma/y studiów: niestacjonarne 

 

1. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek
2,3

 

NAUKI PRAWNE 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa 

efektów uczenia sięwraz zokreśleniem procentowego udziału liczby punktów ECTS 

dla dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia 

studiów na kierunku. 

 

                                                
1 Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do raportu samooceny oraz tych, które należy przygotować do 

wglądu w czasie wizytacji zawiera Załącznik nr 2. 
2
 Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
3 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku 

dodyscyplinnaukowychlubartystycznychokreślonychwprzepisachwydanychnapodstawieart.5ust.3ustawy podają 

dane dotyczące dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia. 
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Nazwa dyscypliny 

wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

Nauki prawne 147 81,66 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz zokreśleniem procentowego udziału liczby 

punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS 

wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

L.p.  Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

1 Nauki o polityce i 

administracji 

13 7,22 

2 Nauki o zarządzaniu i 

jakości 

6 3,33 

3 Ekonomia i finanse 4 2,22 

4 Językoznawstwo 8 4,44 

5 Psychologia 2 1,13 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

Efekty uczenia się dla studiów pierwszego stopnia – profil praktyczny na kierunku 

Administracja na Wydziale Administracji Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 

w Gdańsku Filia w Koszalinie 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Efekty uczenia się dla kierunku ADMINISTRACJA 

Po ukończeniu  studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Administracja o profilu praktycznym absolwent osiąga 

następujące efekty uczenia się: 

Odniesienie do 

efektów uczenia się  

w obszarze  

kształcenia 

w zakresie  nauk 

społecznych 

1 2 3 

WIEDZA – absolwent zna i rozumie 
K_W01 Ma podstawową wiedzę z obszaru nauk społecznych 

(ekonomicznych i prawnych) oraz ich relacje do innych 

nauk. 

P6S_WG 

K_W02 Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania społeczności 

lokalnych i regionalnych. 

P6S_WG 

K_W03 Rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do 

funkcjonowania ogólnie rozumianej administracji oraz 

rozwoju lokalnego i regionalnego, a także ma uporządkowaną 

wiedzę ogólną obejmującą filozoficzne oraz historyczne 

aspekty funkcjonowania administracji, z uwzględnieniem 

organizacji i zarządzania w administracji. 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W04 Zna najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii 

prawa, ekonomii, socjologii, politologii, administracji, historii 
P6S_WG 
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administracji i wybrane zagadnienia z zakresu stosowanych 

nauk społecznych, a także zna podstawy funkcjonowania 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz zna 

uwarunkowania prawno- organizacyjne administracji. 
K_W05 Zna mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej oraz 

podstawowe źródła prawa wspólnotowego 

i międzynarodowego. 

P6S_WG 

K_W06 Zna metody i narzędzia stosowane w badaniach z zakresu nauk 

społecznych. 
P6S_WG 

K_W07 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia 

społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych 

uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej 

i działalności gospodarczej. 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

K_W08 Zna i rozumie podstawowe problemy i pojęcia  pojawiające się 

w ramach funkcjonowania administracji. Zna i interpretuje 

podstawowe przepisy prawa. 

P6S_WG 

P6S_WK  

K_W09 Zna i rozumie potrzebę zachowywania prawa własności 

intelektualnej, a także skutki jego niezachowania. 
P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi 
K_U01 Potrafi praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania 

prostych problemów społecznych, ekonomicznych, prawnych 

i innych. 

P6S_UW 
 

 

K_U02 Potrafi brać udział w dyskusji – przedstawiać i oceniać różne 

opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich 
P6S_UK 

K_U03 Potrafi znajdować źródła danych, korzystać z nich oraz 

interpretować pozyskane dane. Umie bezpiecznie 

przechowywać i wykorzystywać pozyskane informacje.  

P6S_UW 

K_U04 Umie postrzegać problemy społeczne i ekonomiczne w całej 

złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-

gospodarczych, w tym potrafi poddać analizie dostrzeżone 

problemy społeczne w ich kontekście historycznym, a także 

potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania 

w oparciu o poznane twierdzenia i metody osiągając 

odpowiedni poziom umiejętności analitycznych z zakresu 

wnioskowania z posiadanych danych właściwych dla 

pracownika administracji rządowej i samorządowej.  

P6S_KK 

K_U05 Potrafi podejmować decyzje oraz planować i organizować  

pracę indywidualną i w zespole.  
P6S_UO 

K_U06 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 

przez całe życie.  
P6S_UU 

K_U07 Potrafi posługiwać się biegle jednym językiem obcym na 

poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

P6S_UK 

K_U08 Umie prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów 

i zjawisk społecznych. 
P6S_UW 

K_U09 W podstawowym zakresie posługuje się językiem prawnym 

i prawniczym. 

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U10 W podstawowym zakresie potrafi interpretować i odpowiednio 

zastosować uregulowania prawne.  

P6S_UW 

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do 
K_K01 Wykazuje się inicjatywą, elastycznością i samodzielnością – P6S_KO 
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jako podstawami przygotowania i podejmowania decyzji 

w prostych problemach społecznych, ekonomicznych, 

prawnych i innych.  
K_K02 Jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy.  P6S_KR 
K_K03 Rozumie podstawowe zasady etyki zawodowej.  P6S_KR 
K_K04 Wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym, gospodarczym i politycznym w wymiarze 

lokalnym i regionalnym. 

P6S_KO 

K_K05 Jest świadomy poziomu posiadanej wiedzy oraz jej znaczenia 

w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

głównie w obszarze nauk o administracji. 

P6S_KK 

K_K06 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych 

i osobistych doskonalących umiejętności z zakresu nauk 

społecznych niezbędnych przy realizacji zadań w zakresie 

administracji, potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy potrafi określić priorytet oraz identyfikować 

i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego 

przez siebie lub innych zadania.  

P6S_KO 

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

Imię i nazwisko  Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

 

WIESŁAW 

CIENKOWSKI     

              dr inż./adiunkt/Dziekan Wydziału 

Administracji 

IRENEUSZ RADKO  mgr/Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk 

MALGORZATA 

GWIZDALSKA  
 mgr/specjalista w Biurze Karier GWSH 

ELŻBIETA WABICKA          kierownik Dziekanatu Wydziału Administracji 

AGNIESZKA RYBICKA                         mgr/dział planowania 

BARBARA KOTERWA                                 specjalista w dziale kadr GWSH 
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Prezentacja uczelni 

 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku (dalej GWSH) jest uczelnią 

niepubliczną, utworzoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-128/RO/99 

z dnia 17 marca 1999 r. na podstawie  art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. 

o wyższych szkołach zawodowych (wpisana do rejestru MEN pod numerem 12). Decyzją 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-781/TT/02 z dnia 17 lipca 2002 r. 

Uczelnia przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą wpisana do rejestru pod nr 142. Dnia 

30 marca 2012 r. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego MNISW-DNS-WUN-

601422731-1/WM/12 Uczelnia została wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych 

i Związków Uczelni niepublicznych pod numerem 248 oraz otrzymała pozwolenie na 

utworzenie uczelni lub związku uczelni na czas nieokreślony. Uczelnia działa na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. 2018 poz. 

1668), ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) oraz na podstawie statutu zatwierdzonego Decyzją 

Założyciela z dnia 26.06.2015 r. (Z 4/2015). 

 Siedziba główna uczelni jest w Gdańsku, gdzie funkcjonuje Wydział Nauk Społecznych. 

Jednostką organizacyjną uczelni jest Filia GWSH w Koszalinie.  W Filii GWSH w Koszalinie 

funkcjonują dwa wydziały: Wydział Humanistyczny oraz Wydział Administracji. Na Wydziale 

Humanistycznym realizowane jest kształcenie na kierunku pedagogika na poziomie studiów 

pierwszego stopnia – profil praktyczny. Na Wydziale Administracji realizowane jest 

kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia, na kierunku administracja – profil 

praktyczny (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu 

Wydziałowi Administracji Filii w Koszalinie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 

w Gdańsku uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 

administracja – DNS.WUN-6021-10481-1/EK/10). 

 W dniu 31 maja 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Gdańskiej Wyższej 

Szkole Humanistycznej w Gdańsku uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia 

o profilu praktycznym na kierunku „administracja” prowadzonym w Filii w Koszalinie – 

DSW.WNN.5014.80.2019.AM.4. Planowane rozpoczęcie kształcenia na drugim stopniu od 

roku akademickiego 2019/2020. 

Kształcenie w ramach kierunku administracja na Wydziale Administracji zakłada 

prowadzenie różnorodnych specjalności, które będą odpowiadały oczekiwaniom zarówno 

studentów, jak i pracodawców tworzących lokalny rynek pracy. Aktualnie ze względu na 
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możliwości związane z zatrudnieniem w Koszalinie i okolicach, na Wydziale Administracji w 

ramach kierunku administracja realizowane są dwie specjalności: administracja publiczna, 

zarzadzanie zasobami ludzkimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty 

uczenia się 

Administracja w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie 

to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia  – nauk 

społecznych –  realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia. 

Realizowany jest w formie studiów niestacjonarnych na studiach pierwszego stopnia. Profil 
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kształcenia na kierunku to profil praktyczny, co oznacza, że kształcenie odbywa się 

z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta podstawowych 

i pogłębionych umiejętności praktycznych i teoretycznych.  

Moduły zajęć zapewniają studentom nie tylko wybór przedmiotów odpowiadający ich 

zainteresowaniom i przyszłej pracy, ale także pozwalają na dostosowywanie programu do 

bieżących oczekiwań rynku, w tym sygnałów od interesariuszy zewnętrznych. Studia na 

kierunku Administracja zakładają realizację efektów uczenia się w  dyscyplinach: nauki 

prawne, ale także - w niewielkim stopniu - ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, 

nauki o polityce i administracji, z których dyscyplina nauki prawne jest dyscypliną wiodącą. 

Wśród kluczowych dla kierunku efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia wymienić 

należy: podstawową wiedzę o charakterze nauk prawnych, w tym prawno-administracyjnych, 

ich miejscu w systemie nauk i wzajemnych relacjach, znajomość i rozumienie podstawowej 

terminologii tych nauk, podstawowa wiedza na temat przedmiotu regulacji gałęzi prawa 

związanych z pracą administracji i relacjach pomiędzy strukturami i instytucjami 

administracji publicznej, umiejętność wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z 

zakresu administracji oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizowania i 

interpretowania  problemów związanych z szeroko rozumianą administracją, a także 

rozumienia i analizowania zjawisk społecznych oraz wykorzystywania tej analizy w pracy 

zawodowej, umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, 

obywatelskich, prawnych i gospodarczych związanych z administracją. Wszystkie efekty 

uczenia się są adekwatne do obowiązujących obecnie wymogów prawnych (rozpoczęte studia 

na kierunku Administracja prowadzone są według efektów kształcenia, które w wersji 

elektronicznej stanowią załącznik do niniejszego raportu).  

Wydział Administracji prowadzący kierunek Administracja w ostatniej ocenie PKA uzyskał 

ocenę pozytywną. Było to konsekwencją między innymi znacznego wzrostu jakości kadry 

dydaktyczno-naukowej pracowników Wydziału. Dodać trzeba, że część kadry zatrudniona jest 

w wiodących placówkach szkolnictwa wyższego (np. Uniwersytet Jagielloński) a także 

w jednostkach samorządu terytorialnego i w kancelariach prawnych. Pozytywnie ocenić 

trzeba też awanse naukowe pracowników wydziału od 2013. r. jedna osoby uzyskała tytuł 

naukowy profesora, jedna osoba - stopień naukowy doktora habilitowanego (2014). Ważnym 

wyrazem uznania pozycji naukowej pracowników WA było powołanie wielu z nich do składu 

uznanych krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych. Absolwent studiów 

pierwszego stopnia na kierunku Administracja uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskanie 

tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji, w szczególności 

oznacza osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się (wcześniej kształcenia) założonych dla 

kierunku Administracja. Głównym celem kształcenia na kierunku Administracja jest uzyskanie 

zaawansowanych kompetencji w zakresie szeroko pojętej administracji ze szczególnym 

uwzględnieniem wiedzy związanej z tworzeniem i stosowaniem prawa. Ich zdobycie stworzy 

absolwentom możliwość zatrudnienia w administracji publicznej (samorządowej, rządowej 

oraz państwowej pozarządowej), w instytucjach politycznych, administracji prywatnej szeroko 

pojętej, przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, kancelariach 

prawniczych, w dyplomacji, etc., przy czym umiejętności pozwalają na ich zatrudnienie na 

samodzielnych stanowiskach. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę na 

studiach II stopnia. Wszyscy absolwenci mogą też ubiegać się o przyjęcie na studia 

podyplomowe.  

Kierunek Administracja jest najwcześniej utworzonym kierunkiem na Wydziale 

Administracji. Wynika on z potrzeby zapewnienia wysoko wykwalifikowanych kadr 

urzędniczych dla Pomorza Środkowego, a także całego kraju. Oferta związana z 

przygotowaniem takich urzędników, dysponujących stosowną wiedzą i umiejętnościami 

związanymi ze stosowaniem prawa, w tym na stanowiskach decyzyjnych, jest wyrazem tego, 
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że Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna gwarantuje bogatą i różnorodną ofertę kształcenia 

z troską o jego najlepszą jakość. Administracja wpisuje się w strategię rozwoju Gdańskiej 

Wyższej Szkoły Humanistycznej do 2023 roku, w której podkreśla się konieczność zachowania 

dbałości o wysoki poziom kwalifikacji absolwentów i ich dobre przygotowanie do kariery 

zawodowej w integrującej się Europie, także na poziomie lokalnym czy regionalnym. 

Podnoszenie poziomu i jakości kształcenia będzie realizowane poprzez nieustanne 

aktualizowanie przekazywanej wiedzy w ślad za najnowszymi osiągnięciami nauki i 

transformacją systemów społecznych, uelastycznienie procesu kształcenia w kontekście 

zarówno doboru zakresu wiedzy, jak i form jej przekazywania. Wydział Administracji 

Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie kształci cenionych 

specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne 

w życiu społecznym i gospodarczym, wnosi również wkład w naukowe poznanie świata i 

rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów. Kształci w poszanowaniu zasad 

humanizmu, prawa, demokracji i tolerancji.   

 

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: organach administracji rządowej 

szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów 

i województw, instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, tj. policji, 

strażach, inspekcjach, służbach specjalnych, na stanowiskach urzędniczych w sądach 

i w prokuraturze, sektorze prywatnym, m.in. w firmach, bankach, kancelariach, biurach. 

 

KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE: znajomość terminologii używanej w różnych 

obszarach administracji publicznej, znajomość ustroju i zasad funkcjonowania administracji 

publicznej, znajomość zasad pracy urzędniczej, znajomość zasad i metod zarządzania 

w administracji publicznej, znajomość zasad postępowania administracyjnego i sądowo-

administracyjnego, prawa zamówień publicznych, znajomość przepisów prawnych z zakresu 

prawa karnego, prawa cywilnego, prawa finansowego i podatkowego, prawa pracy 

w administracji publicznej, znajomość systemu instytucjonalnego i źródeł prawa Unii 

Europejskiej, umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w celach praktycznych, 

w tym zastosowania właściwej normy prawnej z zakresu prawa administracyjnego 

w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, umiejętność sporządzenia wniosku, decyzji 

administracyjnej, skargi do sądu administracyjnego. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: umiejętność pracy z interesantem oraz pracy w grupie, 

otwartość na współpracę i budowę relacji w instytucji i społeczności lokalnej, prezentowanie 

otwartej i życzliwej postawy, gotowość do podejmowania zawodowych wyzwań i dążenie do 

samokształcenia oraz realizacji indywidualnych i zespołowych działań, umiejętność 

terminowej i efektywnej realizacji zadań, umiejętność odpowiedniej oceny priorytetów, 

świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i stałego przestrzegania zasad 

etyki zawodowej. 

KOMPETENCJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI: umiejętność prowadzenia 

korespondencji z organami administracji i obywatelami, umiejętność wyjaśniania problemów 

merytorycznych i proceduralnych, umiejętność konstruktywnej argumentacji. 

KOMPETENCJE INFORMATYCZNE: praktyczna znajomość obsługi standardowych 

aplikacji informatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej, w tym systemów 

informacji prawnej. 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram 

realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, 

praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się 

Studia I stopnia na kierunku Administracja trwają sześć semestrów i zakładają uzyskanie 

180 ECTS w ramach godzin kontraktowych oraz pracy własnej studenta. Program studiów 

dostosowany jest do potrzeb rynku i odpowiada zakresowi badań prowadzonych przez 

pracowników Wydziału. Dodatkowym powiązaniem badań naukowych z treściami kształcenia 

jest częste korzystanie przez studentów z podręczników i innych opracowań przygotowanych 

przez pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych zatrudnionych na wydziale. 

Znacząca część programu prowadzona jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Zajęcia takie są na kierunku 

Administracja prowadzone przede wszystkim w formie wykładów i ćwiczeń 

konwersatoryjnych, a także seminariów, lektoratów oraz w formach innych, oferowanych 

przez nauczycieli akademickich, takich jak egzaminowanie, konsultacje. Zgodnie 

z programem na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia zajęcia (nie prowadzony przez 

Uczelnię), bez konsultacji i egzaminów obejmują 2025 godzin (w tym 960 godzin praktyk). Na 

studiach niestacjonarnych liczba godzin objętych programem studiów wynosi 1990 (w tym 

960 godzin praktyk), co oznacza 98 % godzin w stosunku do studiów stacjonarnych. Doża 

liczba godzin w programie studiów wynika przede wszystkim z wymagań dotyczących 

realizacji praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Na 

studiach ponad połowa programu studiów realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, co jest realizacją 

wymogów ustawowych. Różnorodność form prowadzenia zajęć sprzyja realizacji efektów 

uczenia się. O ile wykłady służą przede wszystkim uzyskiwaniu wiedzy, o tyle pozostałe formy 

zajęć mają na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych opartych na owej 

wiedzy. Służy temu stosowanie zróżnicowanych metod prowadzenia tych zajęć i oparcie ich o 

takie metody, jak analiza tekstów aktów normatywnych, dyskusja, analiza przypadków 

krytycznych, praca w grupach czy przygotowywanie projektów.   

Na kierunku administracja obecnie są realizowane dwie specjalności: administracja 

publiczna i zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyboru specjalności studenci dokonują po 3 

semestrze studiów. 

Przyjmuje się, że moduł specjalnościowy stanowi wybór studenta – przedmioty do wyboru. 

Wybór lektoratu języka obcego stanowi również przedmiot do wyboru. Ogółem przedmiotów 

do wyboru jest 12 (łącznie 82 punkty ECTS). 

Na kierunku Administracja prowadzone są zajęcia w formie komplementarnej 

wspomagane poprzez wykorzystanie form i elementów kształcenia na odległość (w formie e-

learningu). Zasady realizacji kształcenia na odległość reguluje Regulamin Prowadzenia 

Zajęć Dydaktycznych z Wykorzystaniem Metod i Technik Kształcenia na Odległość 

(Zarządzenie Rektora Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku nr 3/2019 z dnia 

28.01.2019 r.). W roku akademickim 2019/2020 przewidzianych jest łącznie 330 godzin 

prowadzonych w formie e-learningu na dwóch specjalnościach (administracja publiczna, 
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zarzadzanie zasobami ludzkimi) co stanowi 21 % wszystkich zajęć przewidzianych do 

realizacji w roku akademickim 2019/2020. Wybrane przedmioty nie są prowadzone w tej 

formie z uwagi na niewielki wymiar godzinowy.  Zamiarem władz Wydziału jest utrzymanie 

liczby zajęć prowadzonych w tej formule, gdyż będzie to daleko idące ułatwienie dla osób 

wybierających niestacjonarną formę studiowania.  

W GWSH w Gdańsku ma zastosowanie indywidualna organizacja studiów (IOS – 

określony w rozdziale 4 Regulaminu Studiów GWSH) w przypadku studenta znajdującego się 

w sytuacji uznanej przez dziekana za uzasadniającą podjęcie takiego trybu studiów. Dziekan 

może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów w 

szczególności w stosunku do studentów, którzy: samotnie wychowują dzieci; pełniących 

opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, potwierdzoną zaświadczeniem właściwych organów 

opieki społecznej; niepełnosprawnych lub chorych na chorobę przewlekłą, utrudniającą 

odbywanie studiów w normalnym trybie; odbywających część studiów w uczelniach 

krajowych i zagranicznych; będących parlamentarzystami lub radnymi organów 

samorządowych; członków sportowej kadry narodowej; studiujących na dwóch lub więcej 

kierunkach studiów, specjalnościach; studiujących wybrane przedmioty na innych kierunkach 

studiów lub specjalnościach; uczestniczących w pracach badawczych; znajdujących się 

według uznania dziekana, w innej sytuacji życiowej, uzasadniającej przyjęcie wobec nich 

takiego rozwiązania oraz studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem do odbywania 

studiów na określonym kierunku i poziomie studiów do czasu ich ukończenia – w przypadku 

studiów stacjonarnych. Indywidualna organizacja studiów w GWSH w Gdańsku  polega na 

ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z 

planów studiów i programów kształcenia. Dziekan ustala zasady i tryb indywidualnej 

organizacji studiów na okres nie dłuższy niż rok akademicki. Zasady studiowania z 

zastosowaniem  indywidualnej organizacji studiów są zawarte na druku decyzji wydanej przez 

Dziekana dla każdego studenta w sposób indywidualny po rozpatrzeniu jego sytuacji. Każdy 

student, aby mógł otrzymać zgodę na IOS  składa do Dziekana Wydziału podanie wraz z kartą 

realizowanych przedmiotów potwierdzoną przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot, 

iż wyraża on zgodę na indywidualną organizację studiów i ewentualnie wskazuje szczególne 

wymagania co do zaliczenia przedmiotu.  

Uczelnia stara się znosić wszelkie bariery utrudniające studiowanie tworząc tym samym 

przyjazne warunki  do pobierania nauki. Zgodnie z §12 Regulaminu Studiów zostały 

wprowadzone następujące zasady optymalizacji warunków studiowania przez osoby 

z niepełnosprawnością. Wszyscy pracownicy uczelni  zobowiązani są do  przestrzegania  

zasady zachowania tajemnicy i prywatności w kontaktach ze studentem niepełnosprawnym. 

Wszelkie formy zaliczeń, kolokwiów, egzaminów oraz czas ich trwania należy dostosować do 

indywidualnych możliwości i predyspozycji studentów niepełnosprawnych. W razie 

uzasadnionej potrzeby, na wniosek studenta niepełnosprawnego nauczyciel akademicki  może 

czasowo  zmniejszyć w stosunku do niego wymagania dydaktyczne.  Wszelkie materiały 

informacyjne związane z procesem dydaktycznym powinny być dostarczone  studentowi 

niepełnosprawnemu z odpowiednim wyprzedzeniem i dostosowane do rodzaju stopnia 

niepełnosprawności. W przypadku  zajęć obowiązkowych poza uczelnią student 
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niepełnosprawny w sposób indywidualny może je odbywać po uprzednim uzgodnieniu terminu 

i czasu. Studentowi niesłyszącemu lub słabo słyszącemu realizującemu proces dydaktyczny 

może na zajęciach towarzyszyć tłumacz języka migowego po uprzednim wyrażeniu zgody 

przez prowadzącego. Osoba niepełnosprawna ma prawo wyboru dyscypliny sportowej 

realizowanej w ramach zajęć z wychowania fizycznego odpowiednio dobranej do jej 

możliwości. Student niepełnosprawny po wyrażeniu  uprzedniej zgody przez prowadzącego 

może korzystać ze środków dydaktycznych  ułatwiających  mu realizację zajęć takich jak: 

komputer, dyktafon, przygotowanych materiałów w powiększonej czcionce oraz innych 

środków ułatwiających osobie z danym rodzajem niepełnosprawności studiowanie. Biblioteka 

Filii została wyposażona w stanowisko komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem 

dla osób niewidomych i niedowidzących: program powiększający (z wielojęzycznym 

syntezatorem mowy, umożliwiający bezproblemową pracę z aplikacjami środowiska 

Windows, do użytku przez osoby niedowidzące i niewidome), program udźwiękowiający (który 

z każdego komputera czyni stanowisko przystosowane do obsługi bezwzrokowej, praca 

z komputerem wspierana jest mową syntetyczną i pismem Braille’a), program do 

przekształcania zeskanowanych dokumentów i plików PDF w edytowalne pliki, co eliminuje 

potrzebę ręcznego przepisywania i formatowania. Stanowisko komputerowe zostało 

wyposażone w: czułą mysz bezprzewodową, pracującą na różnych powierzchniach, 

klawiaturę dostosowaną do zakupionego oprogramowania (z szybkim dostępem do regulacji 

powiększenia i prędkości mówienia oraz specjalnymi klawiszami do najczęściej używanych 

funkcji, wyraźne klawisze o dużym kontraście dostosowane są do osób z wadami wzroku oraz 

niepełnosprawnych ruchowo). W bibliotece można skorzystać z lupy elektronicznej 

(przeznaczona szczególnie dla osób z dużą wadą wzroku). Uczelnia stwarza również 

możliwości kształcenia studentom niepełnosprawnym poprzez dostosowania infrastruktury do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W GWSH w Gdańsku obowiązują również przyjęte 

zwyczajowo normy ułatwiające osobie niepełnosprawnej studiowanie i zdobycie kwalifikacji 

na poziomie wyższym. Do takich norm należy chociażby zaliczyć fakt, że osoby 

niepełnosprawne mają prawo jako pierwsze przystąpić do egzaminu dyplomowego i do 

egzaminów zaliczeniowych ustnych.  Osoby słabo widzące lub słyszące zajmują pierwsze 

miejsca w salach dydaktycznych o ile zgłoszą prowadzącemu fakt o swojej 

niepełnosprawności. 

Przyjęty na studiach harmonogram realizacji zajęć oparty jest na uporządkowaniu 

logicznym wynikającym z treści programowych z poszczególnych przedmiotów. W pierwszej 

kolejności prowadzone są zajęcia z przedmiotów podstawowych dla kierunkowych efektów 

uczenia się. Na dalszych semestrach są realizowane zajęcia wymagające wiedzy 

specjalistycznej. W semestrach od 2 do 5 studiów pierwszego stopnia prowadzone są lektoraty 

językowe, które mają na celu rozwinąć kompetencje językowe studentów, wykorzystywane 

w dalszym procesie kształcenia. Na studiach administracyjnych niestacjonarnych liczebność 

grup ćwiczeniowych i seminaryjnych pozwala na efektywną realizację celów studiów. Co 

istotne liczebność grup ćwiczeniowych po trzecim semestrze jest z reguły niska, realnie 

wynosząc około 20-25 studentów na grupę. Zdecydowanie mniej zajęć prowadzona jest 

jednak w formie wykładowej. W nowym planie studiów stanowią one: 27,13 .% zajęć na 

studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia. Stosunkowo dużą liczbę punktów ESTS 
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studenci uzyskują na praktykach zawodowych w wymiarze 960 godzin (32 punkty ECTS) co ze 

względu na profil praktyczny ma swoje uzasadnienie, wynika to również z nowych uregulować 

prawnych (Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce - art. 67 ust. 5 pkt 1).  

Szczegółowe zasady odbywania praktyk określa Uchwała Senatu Gdańskiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej w Gdańsku nr 3/2018 z dnia 29.06.2018 roku w sprawie: uchwalenia 

Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania 

studentów lub słuchaczy z obowiązku ich odbywania. Rozliczenie praktyki następuje po 

każdym z semestrów od 2 do 6. Studenci wybierają miejsce realizacji praktyki przy 

wspomaganiu pełnomocnika rektora ds. praktyk (GWSH posiada popisane porozumienia 

w sprawie realizacji praktyk studenckich z odpowiednimi podmiotami) lub we własnym 

zakresie w porozumieniu z opiekunem praktyk studenckich dla kierunku Administracja. 

Praktyki studenckie odbywają się w trakcie zajęć dydaktycznych roku akademickiego w 

semestrach: 2 (160 godzin) – 3 (240 godzin) – 4 (160 godzin) – 5 (240 godzin) – 6 (160 

godzin). Organizację praktyk określa program praktyk studenckich, który wyznacza 

następujące aspekty: ogólne założenia praktyk dla określonej specjalności, wymiar czasowy 

praktyki pedagogicznej/zawodowej oraz jej formę, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyki, 

założenia praktyki, efekty kształcenia jakie student powinien uzyskać po ukończeniu 

kształcenia praktycznego, cele praktyk, zadania do realizacji przez studenta, szczegółowe 

obowiązki studenta oraz opiekuna z ramienia instytucji, miejsca odbywania praktyk. 

Organizację praktyk oraz ich realizację określa również sylabus (opis przedmiotu) praktyk 

zawierający: nazwę specjalności oraz jej wytyczne, liczbę godzin, sposób realizacji zajęć, 

określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganymi przedmiotami, cele 

kształcenia, efekty kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), opis przedmiotu 

wraz z treściami programowymi, metody prowadzenia zajęć, obciążenia pracą studenta 

w aspekcie przyznanych punktów ECTS (formy aktywności), kryteria i metody weryfikacji na 

podstawie efektów uczenia się, formy i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub inne 

wymagania. Od roku akademickiego 2019/2020 z uwagi na wymogi ustawowe znacznie 

zwiększono liczbę godzin praktyk, które rozpoczynają się już w drugim semestrze studiów. 

W semestrze drugim i trzecim praktyki mają charakter ogólny, a począwszy od semestru 

czwartego mają elementy związane z wybraną przez studenta specjalnością.  

Wszystkie wymogi związane z programem i organizacją kształcenia w pełni odpowiadają 

wymogom ustawowym, a także wynikającym z aktów wykonawczych i wewnętrznych regulacji. 

Osiągnięcie  efektów uczenia się praktycznego w GWSH Filia w Koszalinie stwarza 

możliwości studentom do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania przyszłych 

i obecnych zadań; w szerokim aspekcie uczenia się, sprawności komunikacyjnej, umiejętności 

współdziałania z innymi w roli zarówno członka, jak i lidera zespołu czy specyfiką środowiska 

zawodowego. 
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów 

uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 zostały określone  uchwałą  Senatu 

Gdańskiej Wyższej Szkoły  Humanistycznej  w Gdańsku  nr 2/2018 z dnia 28 lutego2018 r., 

zmienione uchwałą  Senatu Gdańskiej Wyższej Szkoły  Humanistycznej  w Gdańsku nr 8/2019 

z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych 

kierunkach w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz Filii w Koszalinie. Wstęp na 

studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja jest wolny. Obywatele polscy, którzy 

uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli 

przedstawią dokumenty wymienione w § 6 wyżej wymienionej uchwały Senatu GWSH w 

Gdańsku oraz dodatkowo zaświadczenie o uznaniu równoważności świadectwa uzyskanego za 

granicą ze świadectwem w Polsce. Zaświadczenie wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania 

osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia kurator oświaty.  

Zasady podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi 

określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w 

sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2018 poz. 1125). 

Warunkiem przyjęcia na studia w Filii jest złożenie następujących dokumentów 

odpowiednio w Uczelni bądź w Filii: formularza podania o przyjęcie na studia wraz z ankietą 

osobową wg ustalonego wzoru, kserokopii świadectwa dojrzałości oraz oryginał do 

poświadczenia przez Uczelnię kserokopii, trzech aktualnych fotografii (podpisanych imieniem 

i nazwiskiem), zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 

dowodu dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, odpowiednio na 

rachunek bankowy GWSH w Gdańsku lub Filii w Koszalinie, okazanie dokumentu 

potwierdzającego tożsamość kandydata na studia. Kanclerz w porozumieniu z Rektorem 

ustala odrębnymi dokumentami:  limity przyjęć na prowadzone studia w Uczelni i w Filii 

finansowane ze źródeł innych niż opłaty za świadczone usługi edukacyjne;  rodzaje i 

wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne – opłat za studia (w tym wpisowego) oraz 

opłat za świadczone usługi edukacyjne – opłat dodatkowych, a także tryb uiszczenia opłat. 

Efekty uczenia się opracowane zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji zostały przyjęte 

Uchwałą Senatu nr 2/2017 z dnia 31.05.2017 r. Efekty te zostały także zaopiniowane przez 

Radę Wydziału Administracji (Uchwała nr 1a/2016/2017 z dnia 14 stycznia 2017 r.) oraz 

Wydziałową Radę ds. Jakości Kształcenia Wydziału Administracji (Uchwała nr 1/2016/2017 

z dnia 13.05.2017 r.) 

Na studiach pierwszego stopnia kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych realizowane są poprzez następujące moduły 

przedmiotów: moduł językowy, moduł przedmiotów ogólnych, moduł technologie 

informacyjne, moduł promocja zdrowia i kultura fizyczna, oraz kluczowe moduły: moduł 

wiedzy o administracji, moduł prawny, moduł ekonomiczny, moduł specjalnościowy. Program 

zakłada, że przedmioty do wyboru zawarte są w modułach specjalnościowych. Moduł 

przedmiotów do wyboru służy przede wszystkim realizacji specjalnościowych efektów 

kształcenia, ale pozwala także na doskonalenie efektów kierunkowych. Przyporządkowanie 

efektów kształcenia do przedmiotów, a także wybór form zajęć w zależności od zakładanych 

efektów pokazują opracowane dla kierunku administracja matryce efektów kształcenia. 

Matryce pokazują spójność efektów i treści realizowanych w ramach poszczególnych 
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przedmiotów. Opisy przedmiotów dają szczegółowy obraz sposobu, w jaki treści programów 

oraz metody prowadzenia zajęć i metody kontroli efektów uczenia się tworzą spójny system 

realizacji założonych celów kształcenia. Efekty uczenia się na studiach niestacjonarnych, 

osiągane są dzięki zrównoważonemu nakładowi pracy samodzielnej studenta i z bezpośrednim 

udziałem nauczyciela akademickiego. Efekty uczenia się przedmiotowe definiowane są przez 

nauczycieli akademickich w opisach przedmiotu, za ich monitorowanie odpowiedzialny jest 

koordynator prowadzący przedmiot. Jeśli chodzi o praktyki monitoruje je zakładowy opiekun 

praktyk i  Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk.  

Efekty uczenia się uzyskiwane w procesie kształcenia na poziomie przedmiotu 

weryfikowane są poprzez następujące formy: egzaminy (egzamin ustny, egzamin pisemny 

opisowy, egzamin pisemny testowy), zaliczenie (zaliczenie ustne, zaliczenie pisemne opisowe, 

zaliczenie pisemne testowe), kolokwium, przygotowanie referatu, przygotowanie projektu 

(w tym projektu w postaci multimedialnej), przygotowanie prezentacji, a także napisanie eseju 

czy analiza konkretnej sytuacji faktycznej (kazusu) oraz wypełnione dzienniki praktyk 

i protokoły egzaminów dyplomowych. Tematykę prac etapowych i egzaminacyjnych określają 

nauczyciele akademiccy – koordynatorzy przedmiotów, są zgodne z treściami programowymi 

danego przedmiotu i mają zadanie zweryfikować efekty uczenia się. Efekty uczenia się są 

oceniane poprzez mierniki ilościowe, tj.: oceny z zaliczeń, kolokwiów i egzaminów, oceny 

z ćwiczeń, konserwatoriów, seminariów i innych form zajęć, ocenę aktywności studentów na 

zajęciach. Szczegółowe określenie sposobów oceny tych efektów zostało ujęte w sylabusach i 

jest zgodne z warunkami uzyskiwania zaliczeń, zawartymi w Regulaminie Studiów. W pełni 

odpowiadają one regulacjom wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

Wszystkie prace zaliczeniowe, kolokwia, prace egzaminacyjne, testy egzaminacyjne itp. są 

archiwizowane i przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym student kończy 

cykl kształcenia. Z egzaminu ustnego sporządzany jest odrębny protokół, na którym 

umieszczana jest treść pytania i jego ocena cząstkowa (w przypadku listy pytań na protokole 

umieszczany jest tylko numer pytania a lista stanowi załącznik do protokołu). 

Studenci są informowani przez prowadzącego przedmiot o przypisanych do konkretnego 

modułu/przedmiotu efektach kształcenia oraz sposobach ich weryfikacji przed rozpoczęciem 

zajęć (sporządzany jest specjalny protokół). Ponadto mają możliwość zapoznania się z opisem 

przedmiotu znajdującym się w Katalogu ECTS. 

Korzystanie z różnorodnych form zajęć daje możliwość studentom zdobycia wiedzy, 

umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji działań zawodowych na właściwym 

poziomie merytorycznym. Zaliczanie etapów studiów – okresów zaliczeniowych (semestrów, 

lat) odbywa się na podstawie uzyskania przez studenta zajęć objętych programem studiów, 

złożenie wszystkich egzaminów z przedmiotów kończących się egzaminem w danym semestrze 

oraz osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się na dany semestr. Warunkiem koniecznym 

do zaliczenia semestru jest osiągnięcie przez studenta minimalnej liczby 30 punktów ECTS. 

 W GWSH w Gdańsku Zarządzeniem Rektora GWSH w Gdańsku  nr 5/2017 z dnia 

9.05.2017 roku  został wprowadzony Regulamin Zasad Dyplomowania w GWSH w Gdańsku. 

Zasady ujęte w regulaminie określają: przygotowanie pracy dyplomowej; przyjęcie pracy 

dyplomowej; kryteria oceny pracy dyplomowej; wymogi formalne pracy dyplomowej; 

wymagania redakcyjne. Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie praca dyplomowa 

jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl kształcenia. W pracy powinna 

być wykorzystana wiedza zdobyta uprzednio w ramach wykładów, ćwiczeń, seminariów, 

warsztatów, projektów. Koncepcja pracy dyplomowej wynika z założonych efektów uczenia 

się w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych z uwzględnieniem obszaru 

kształcenia/obszarów kształcenia, kierunku studiów oraz specjalności. Dotychczas 

realizowane prace dyplomowe maja charakter: 
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- teoretyczne (opisowe) – prace te są  teoretyczne i bazują na specjalistycznej literaturze oraz 

aktach prawnych. 

- empiryczne (badawcze) – które polegają na przeprowadzaniu własnych badań w terenie i 

zbieraniu unikalnych materiałów (pozwalają na odkrycie czegoś nowego). Opierają się na 

bezpośrednim kontakcie z rzeczywistymi osobami i instytucjami. Na podstawie uzyskanych 

materiałów empirycznych - opisuje się zjawiska, fakty oraz poddaje się je odpowiedniej 

klasyfikacji i systematyzacji.  

- przeglądowe - opierają się, przede wszystkim, na analizie porównawczej literatury, która 

dotyczy określonego problemu. Zatem tego rodzaju prace, to przeanalizowane wyniki badań 

innych autorów i ich krytyczna ocena. 

   Niektóre prace dyplomowe, stanowią połączenie, syntezę - zarówno pracy opisowej, jak i 

pracy badawczej. 

Praca oceniana jest niezależnie przez promotora i recenzenta na druku recenzji 

określonym  załącznikiem nr 3 do Regulaminu zasad dyplomowania GWSH w Gdańsku, na 

którym uwzględnia się weryfikację efektów kształcenia.  

 

Od naboru roku akademickiego 2019/2020 nie przewiduje się seminarium dyplomowego 

(wykonywania-pisania pracy dyplomowej-licencjackiej), w miejsce seminarium został 

wprowadzony przedmiot – przygotowanie do egzaminu dyplomowego) – zgodnie z art. 76. 

Ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Weryfikacja końcowa efektów kształcenia poczyniona jest w toku  egzaminu dyplomowego. 

Weryfikacji końcowej dokonujemy poprzez: 

- średnią ocen z  toku studiów - 50% 

- ocenę pracy dyplomowej  - 25% 

- ocena egzaminu dyplomowego – 25% 

Od roku akademickiego 2019/2020 dla cyklu kształcenia 2019-2022 nie przewiduje się 

seminarium dyplomowego a tym samym pisania pracy dyplomowej, dlatego ocena końcowa 

jest wynikiem: 

 - średniej ocen z  toku studiów - 65% 

- oceny egzaminu dyplomowego – 35% 

 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją z udziałem przewodniczącego i dwóch 

członków (dotychczas był to promotor pracy dyplomowej i recenzent – w przypadku 

obowiązku pisania pracy dyplomowej). Podczas egzaminu  student odpowiada na dwa  

zadane pytania. Przy ocenie egzaminu dyplomowego brana jest pod uwagę: znajomość 

terminów, pojęć; erudycja teoretyczna; potencjał krytyczny w ujęciu problemu; atrakcyjność 

odpowiedzi; tempo wypowiedzi; język; struktura wypowiedzi. Szczegółowe zasady 

prowadzenia egzaminu dyplomowego dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia 

zostały decyzją Dziekana Wydziału Administracji  GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie. 

Członków komisji wyznacza Dziekan. Ocena końcowa wystawiana jest również  zgodnie 

z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów  GWSH w Gdańsku, która jest 

odzwierciedleniem poziomu osiągniętych efektów uczenia się. Z całego przebiegu egzaminu 

dyplomowego sporządzony jest dodatkowo zbiorczy dokument  tzw. protokół przebiegu 

egzaminu dyplomowego.  

Zarządzeniem Rektora i Kanclerza GWSH w Gdańsku nr 1/2017 z dnia 9.05.2017 roku 

został  wprowadzony Regulamin archiwizowania prac dyplomowych (jeśli program studiów 

przewiduje pisanie pracy dyplomowej). Obowiązek archiwizowania prac dyplomowych 

w formie elektronicznej obejmuje prace dyplomowe studentów pierwszego i drugiego stopnia 

studiów. 
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W GWSH w Gdańsku szczegółowe procedury potwierdzania efektów uczenia się były 

dotychczas uregulowane w zapisach Regulaminu Studiów (potwierdzenie efektów uczenia się 

uzyskanych poza systemem studiów polegało na potwierdzeniu odpowiednich efektów 

kształcenia zawartych w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu 

studiów, poprzez zaliczenie przedmiotów, praktyk realizujących te efekty kształcenia na 

podstawie wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych w drodze kształcenia 

zorganizowanego i niezorganizowanego instytucjonalnie. Efekty mogły być potwierdzone 

osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia 

zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia; osobie 

posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia 

zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia w przypadku ubiegania się o przyjęcie 

na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Procedura potwierdzania 

polegała na złożeniu przez wnioskodawcę na wydziale wniosku wraz z załączonymi 

dokumentami pozwalającymi ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

wnioskodawcy nabyte w systemach uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego 

instytucjonalnie. Po złożeniu wniosku Dziekan zobowiązany był powołać Wydziałową Komisję 

ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, a następnie przekazać wniosek celem rozpatrzenia. 

Komisja Rekomendowała Dziekanowi potwierdzenie lub niepotwierdzenie efektów, a 

następnie Dziekan podejmował decyzję). Należy nadmienić, że nie było przypadku ubiegania 

się kandydata na studia o potwierdzenie efektów uczenia się. 

 

 

 

Od 1 października 2019 r. określenie sposobu potwierdzania efektów uczenia się będzie 

przedmiotem prac Senatu GWSH. 

Gdańska Wyższa Szkoła humanistyczna w Gdańsku przeprowadza badania losów 

absolwentów. Ostatnim badaniem objęto absolwentów GWSH w Gdańsku oraz GWSH Filia 

w Koszalinie, którzy:  

a. ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia i studiowali w trybie stacjonarnym 

bądź niestacjonarnym,  

b. zdali egzamin dyplomowy w okresie od kwietnia 2018 roku do lutego 2019 roku,  

c. wyrazili zgodę na uczestnictwo w badaniach losów absolwentów GWSH oraz na 

gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Gdańską Wyższą 

Szkołę Humanistyczną w celach badawczych,  

d. podali adres e-mail w Formularzu zgłoszeniowym do badania. Badanie przeprowadzono 

po sześciu miesiącach od ukończenia studiów.  

 

W I etapie badania otrzymano Formularze zgłoszeniowe. Kolejnym etapem badania objęto 

257 absolwentów (193 – GWSH w Gdańsku, 64 – GWSH Filia w Koszalinie), którzy: a. 

wyrazili zgodę  

na uczestnictwo w badaniach losów absolwentów GWSH oraz na gromadzenie, 

wykorzystywanie  

i przetwarzanie danych osobowych przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną w celach 

badawczych,  

b. podali swój adres e-mail w Formularzu zgłoszeniowym do badania.  

 

W II etapie badania do każdego z 257 absolwentów wysyłano drogą elektroniczną przy 

użyciu mailingu informację o badaniu wraz z linkiem do ankiety zintegrowanej z portalem 



18 

www.gwsh.gda.pl
4
. W przypadku nieodesłania przez absolwenta wypełnionej ankiety, prośbę 

o jej wypełnienie wysłano ponownie po upływie dwóch tygodni.  

 

III etapem badania objęto 36 absolwentów, którzy nadesłali wypełnioną ankietę (stopa 

zwrotu ankiet
5
 na poziomie 14%) – 28 absolwentów Wydziału Nauk Społecznych (77,8% 

ogółu badanych  

w III etapie), 4 absolwentów Wydziału Administracji (11,1%), 3 absolwentów Wydziału 

Humanistycznego (8,3%) oraz 1 absolwenta (2,8%) dwóch różnych wydziałów Uczelni.   

 

Grupę badanych stanowiło 31 absolwentów kierunku Pedagogika (86,1%), 4 absolwentów 

Administracji (11,1%) oraz 1 absolwent Zarządzania (2,8%).  
 

Kierunek: Administracja (III etap badania) 

 

Badaniem objęto czterech absolwentów. Uzyskane wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.  
 
Tabela 1. Wyniki badań absolwentów Administracji 

Płeć 

Kobieta (3) Mężczyzna (1) 

Wiek 

23 – 41 lat 

Ukończone specjalności 

Administracja publiczna (3) Zarządzanie zasobami ludzkimi (1) 

Tryb ukończonych studiów 

Niestacjonarne (4) 

Stopień ukończonych studiów 

Pierwszy (4) 

Wielkość miejsca zamieszkania 

Wieś (4) 

Podjęcie pierwszego zatrudnienia 

Przed rozpoczęciem studiów (2) W trakcie studiów (2) 

Kraj pierwszego zatrudnienia 

Polska (4) 

Wielkość zatrudnienia w podmiotach, w których badani podjęli pierwszą pracę 

Mniej niż 50 pracowników (2) Mniej niż 250 pracowników (2) 

Sektory, w których badani podjęli pierwsze zatrudnienie 

Sektor publiczny (2) Sektor rynkowy (2) 

Sposoby znalezienia pierwszego zatrudnienia 

Urząd pracy, inne instytucje rynku pracy  

(np. agencje zatrudnienia) (2) 
Pomoc rodziny, znajomych (2) 

Zmiana pracy po ukończeniu studiów 

Nie (4) 

Sytuacja badanych po sześciu miesiącach od ukończenia studiów 

Zatrudnieni (4) 

Kraj zatrudnienia 

Polska (4) 

Wielkość zatrudnienia w podmiotach będących pracodawcami badanych 

Mniej niż 50 pracowników (2) Mniej niż 250 pracowników (1) Więcej niż 250 pracowników (1) 

Sektory zatrudnienia 

                                                
4 Adres URL ankiety: http://www.gwsh.gda.pl/pl/10-test-web24.  
5 Stosunek liczby ankiet otrzymanych w III etapie badania do liczby absolwentów objętych II etapem badania.  

http://www.gwsh.gda.pl/
http://www.gwsh.gda.pl/pl/10-test-web24
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Sektor publiczny (3) Sektor rynkowy (1) 

Status prawny zatrudnienia 

Umowa o pracę (4) 

Sposoby znalezienia zatrudnienia 

Urząd pracy, inne instytucje rynku pracy  

(np. agencje zatrudnienia) (1) 
Pomoc rodziny, znajomych (3) 

Korzystny wpływ ukończenia studiów na warunki zatrudnienia 

Zdecydowanie tak (1) Trudno powiedzieć (1) Nie (1) Zdecydowanie nie (1) 

Poziom satysfakcji z wynagrodzenia 

Wysoki (1) Trudno powiedzieć (1) Niski (1) Bardzo niski (1) 

Zatrudnienie związane z przedmiotem ukończonych studiów 

Zdecydowanie tak (1) Tak (1) Nie (1) Zdecydowanie nie (1) 

Przydatność w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów 

Zdecydowanie tak (1) Trudno powiedzieć (1) Nie (1) Zdecydowanie nie (1) 

Odpowiedzi respondentów w pytaniu otwartym: „Proszę określić, jakie kompetencje (wiedza  

i umiejętności) zdobyte na studiach uznaje Pan/i za przydatne w swojej pracy zawodowej”. 

Specja lność:  Administ racja  

publ iczna 

– Umiejętność współpracy, 

komunikacji. 

Specja lność:  Zarządzan ie 

zasobami ludzkimi 

– Praca zespołowa. 

Niewskazanie kompetencji (2) 

Odpowiedzi respondentów w pytaniu otwartym: „Jakie kompetencje zdobyte na studiach  

nie są przydatne w Pana/i pracy zawodowej?”. 

Niewskazanie kompetencji (4) 

Odpowiedzi respondentów w pytaniu otwartym: „Jakie kompetencje zdobyte na studiach  

są przydatne w Pana/i życiu osobistym (pozazawodowym)?”. 

Specja lność:  Administ racja  publ iczna  

– Nauka, a podjęta praca, to dwie różne kwestie. 

– Umiejętność pracy w zespole, otwartość. 

– Znajomość ustaw i przepisów. 

Specja lność:  Zarządzan ie zasobami ludzkimi  

– Przepisy prawne. 

Formy aktywności podejmowane przez badanych w okresie studiów6 

Staż (bezpłatny, płatny) (2) Niepodejmowanie aktywności (2) 

Deklaracja podjęcia dalszych studiów 

Tak (3) Nie (1) 

Stopień lub rodzaj studiów, których podjęcie deklarują badani7 

Studia drugiego stopnia (magisterskie) (3) 

Wskazania respondentów w pytaniu otwartym: „Jaki kierunek studiów  

zamierza Pan/i podjąć, o jakiej tematyce?”8. 

Administracja 

Księgowość  

Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi 

Rachunkowość 

Odpowiedzi respondentów w pytaniu otwartym: „Czy ma Pan/i sugestie  

dotyczące sposobu kształcenia studentów?”. 

 Brak sugestii (4) 

 

 

                                                
6 Badani mogli wskazać więcej niż jedną formę aktywności. 
7 Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 
8 Badani mogli wskazać więcej niż jeden kierunek lub obszar tematyczny studiów.   
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Administracja jest kierunkiem, na którym dominują przedmioty zaliczane do dyscypliny 

nauk prawnych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni wydziału posiadają nie tylko 

dorobek z przedmiotów stricte prawniczych, ale również z innych dyscyplin pokrewnych. 

Dlatego też zajęcia są prowadzone przez wykładowców, których dorobek naukowy oraz 

doświadczenie dydaktyczne gwarantują wysoki poziom zajęć dydaktycznych. W chwili obecnej 

na wydziale zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jest 9 na stanowiskach naukowo-

dydaktycznych i dydaktycznych, w tym 1 profesor, 1 doktor habilitowany, 8 doktorów 

i 1 magister.  W gronie wykładowców, którzy prowadzą zajęcia na kierunku Administracja 

znajdują się osoby, które poza karierą naukową aktywnie wykonują zawody prawnicze 

(dwóch nauczycieli dodatkowo pracuje w kancelariach prawnych). Część zajęć oparta jest o 

podręczniki przygotowane samodzielnie lub we współautorstwie przez pracowników WA. 

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na WA (na etatach) realizują ponad 85 % godzin zajęć 

przewidzianych na kierunku Administracja. Należy również wskazać, iż planowane jest, aby 

pewna część zajęć prowadzona była przez osoby wskazane przez interesariuszy zewnętrznych, 

co pozwoli na lepsze przekazanie praktycznych aspektów pracy w administracji. 

Podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych pracowników jest ważne dla władz Wydziału. 

Wydział podejmuje starania do motywowania pracowników do aktywności naukowej. 

Uczelnia posiada własne, cenione wydawnictwo naukowe „Studia Gdańskie. Wizje 

i rzeczywistość” – rocznik umieszczony na międzynarodowej ICI Journals Master List, które 

służy ułatwieniu awansów naukowych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, 

zarówno na umowę o pracę jak i umowy cywilno-prawne.  

Na Wydziale Administracji zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-

dydaktyczna, której dorobek naukowy, doświadczenie praktyczne i posiadane kwalifikacje 

oraz kompetencje w pełnym zakresie zaspokajają potrzeby kształcenia na kierunku 

administracja. Na kierunku administracja do ogółu kadry dydaktycznej zaliczonych jest 22 

nauczycieli. Wśród nich na umowę o pracę zatrudnionych jest 11 nauczycieli akademickich 

a Uczelnia dla 8 z nich stanowi podstawowe miejsce pracy. W ramach umów cywilno-

prawnych zatrudnionych jest 11 wykładowców. 

Dorobek naukowy nauczycieli akademickich i pozostałych nauczycieli, jest zgodny 

z obszarami, dziedzinami i dyscyplinami naukowymi przyjętymi dla kierunku administracja. 

Dobór kadry uwarunkowany jest potrzebami wynikającymi z realizowanych w ramach 

kształcenia specjalności. Istotnym elementem w procesie doboru kadr jest również kwestia 

dbałości o właściwe przygotowanie studentów wydziału w obszarze wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych, dzięki któremu po ukończeniu cyklu kształcenia staną się 

aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Oprócz nauczycieli zatrudnionych w ramach etatu, 

władze uczelni pozyskują pracowników o kwalifikacjach i dorobku praktycznym w zakresie 

realizowanych specjalności, osoby te dzielą się ze studentami wieloletnim doświadczeniem 

zdobytym podczas pracy zawodowej. Takie rozwiązanie gwarantuje w pełni realizację 

założonych efektów uczenia się.  
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GWSH jako jedna z nielicznych uczelni na Pomorzu wielokrotnie otrzymywała certyfikat 

„Wiarygodna Szkoła”, „Uczelnia Liderów” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest jedyną szkołą wyższą w północnej Polsce, która 

kilkakrotnie uzyskała wyróżnienie w konkursie pt. „Najbardziej innowacyjna i kreatywna 

uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji 

programu studiów oraz ich doskonalenie 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, Filia w Koszalinie jest właścicielem 

budynku znajdującego się w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 113. Budynek administracyjno-

dydaktyczny  wykorzystywany jest do realizacji statutowych zadań GWSH.  

Tabela 1.  

Opis Adres Przeznaczenie 

Budynek 

administracyjno 

- dydaktyczny 

Koszalin, 

ul. Zwycięstwa 113 

Administracja Filii,  

Wydział Administracji, Wydział Humanistyczny,  

Centrum Informatyczne,  Biblioteka i Czytelnia 

 

GWSH Filia w Koszalinie korzysta również z najmu pomieszczeń na cele dydaktyczne. Wykaz budynków, w 

których odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów GWSH Filia w Koszalinie, przedstawiono w poniższej 

tabeli.  

Tabela 2.  

Opis Adres Uwagi 

Budynek dydaktyczny  

w Zespole Szkół Nr 2 

Koszalin, 

ul. Jedności 9 

Sala gimnastyczna – 200 osób, aula – 100 osób,  

10 sal dydaktycznych (30 – 60 osób) 

Budynek dydaktyczny  

w Zespole Szkół Nr 7 

Koszalin, 

ul. Orląt Lwowskich 18 

Sala gimnastyczna – 100 osób, łącznik – 80 osób,  

3 sale (50 – 60osób),  

8 sal dydaktycznych (15 – 30 osób) 

 

Wszystkie obiekty, wynajmowane przez GWSH do prowadzenie zajęć dydaktycznych 

zapewniają studentom możliwość spożywania posiłków i zakupu napojów.  Wszystkie budynki, 

w których odbywają się zajęcia, przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

zgodnie z zaleceniami dotyczącymi tego typu obiektów dydaktycznych. Pracownicy 

obsługujący obiekty podczas zajęć są dodatkowo instruowani o obowiązku niesienia pomocy 

osobom niepełnosprawnym lub potrzebującym takiej pomocy. Pracownicy uczelni sprawdzają 
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również stan techniczny i sanitarny pomieszczeń dydaktycznych oraz pomocniczych 

w budynku własnym i wynajmowanych, aby zapewniały one możliwość praktycznego 

przygotowania zawodowego, wykonywania czynności praktycznych oraz realizowanie 

projektów. W budynku głównym Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Filii w Koszalinie 

znajdującym się przy ul. Zwycięstwa 113 znajdują się dodatkowo: 

- Sala obron (pok. nr 104) – w której odbywają się egzaminy dyplomowe w warunkach 

zapewniający komfort egzaminowanemu, jak również członkom Komisji Egzaminacyjnej, 

- Sale Seminaryjne (pok. nr 8, 11, 100, 105, 205) – w których odbywają się spotkania 

studentów z  wykładowcami, 

- Sala przeznaczona dla osób niepełnosprawnych (pok. nr 8) - w której pracownicy 

Biblioteki Uczelnianej umożliwiają dostęp do zbiorów bibliotecznych jak również zasobów 

Czytelni. W pokoju tym jest także stały dostęp do Internetu również poza zajęciami 

dydaktycznymi, 

- Sala pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla studentów i słuchaczy (pok. nr 8,11, 100, 

104) gdzie specjaliści udzielają psychologicznego i pedagogicznego wsparcia w formie 

indywidualnych spotkań są do dyspozycji studentów i słuchaczy podczas dyżurów, które 

odbywają się zgodnie z harmonogramem. 

- Sale wykładowców (pok. nr 8, 11, 104, 205) służą wykładowcom w przerwach między 

zajęciami. 

Udostępniona studentom baza dydaktyczna Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w 

Gdańsku Filii w Koszalinie, gwarantuje odpowiednie warunki realizacji zaplanowanego 

procesu dydaktycznego jak również osiągnięcie zaplanowanych celów i efektów uczenia się. 

Liczba sal, ich stan techniczny oraz powierzchnia jest wystarczająca do liczby studentów. 

Pomieszczenia dydaktyczne są wyposażone w odpowiadający współczesnym wymogom sprzęt 

audiowizualny, komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem oraz w inny sprzęt 

dydaktyczny gwarantujący prawidłową realizację treści kształcenia oraz realizację zajęć 

praktycznych, a także zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności deklarowanych 

w celach i efektach uczenia się. 

W czasie trwania zajęć pracownik GWSH zajmuje się obsługą sprzętu audiowizualnego 

oraz dba o jego bezawaryjne działanie. W trakcie zajęć wykorzystywane są również pomoce 

audiowizualne należące do właścicieli wynajmowanych obiektów oraz sprzęt będący 

własnością GWSH. Pracownie komputerowe w Filii w Koszalinie - Centrum Komputerowe 

mieści się przy ul. Zwycięstwa 113 w Koszalinie w budynku GWSH w Gdańsku Filia 

w Koszalinie. Obejmuje dwie pracownie komputerowe.  

Jeden z zestawów komputerowych - multimedialny (komputer, monitor, skaner, drukarka 

laserowa) przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych ze specjalistycznym 

oprogramowaniem dla osób niewidomych i niedowidzących (program powiększający 

z wielojęzycznym syntezatorem mowy, program udźwiękowiający, program przekształcający, 
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eliminujący potrzebę ręcznego przepisywania), dodatkowo wyposażone w czułą mysz 

bezprzewodową, klawiaturę dostosowaną do zakupionego oprogramowania, przystosowaną 

do użytku przez osoby niedowidzące, z dużymi wadami wzroku i niepełnosprawnych ruchowo, 

skaner, drukarkę i słuchawki. 

Dostęp do Internetu umożliwiają 2 stałe łącza w technologii DSL. W budynku przy ulicy 

Zwycięstwa 113 dostępna jest sieć bezprzewodowa z dostępem do Internetu. Studenci mają 

możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu w pracowniach 

poza zajęciami dydaktycznymi. 

Zajęcia z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle prowadzone są od kilku lat 

i stale modyfikowane po uwagach i wnioskach tak ze strony studentów, jak i kadry 

dydaktycznej. Po kilku latach można powiedzieć, że po początkowej niepewności  system ten 

został pozytywnie przyjęty tak przez studentów, jak i prowadzących. Zmiana otaczającego 

świata, lepsze dopasowanie czasu nauki do możliwości studenta, dostosowanie tempa pracy 

do indywidualnych potrzeb, łatwiejszy dostęp do treści wykładanych w danym przedmiocie 

zadecydowały o wprowadzeniu  zajęć w formie e-learningu szczególnie na studiach 

zaocznych. Ma to też za zadanie podnieść poziom kształcenia. Oczywiście tą formą zajęć 

objętych jest tylko część z ogólnego cyklu kształcenia, a kształcenie to ma charakter 

komplementarny.  

Każdy student i grupa studentów, która przewidziana jest do odbycia zajęć w formie e-

learningu jest na początku semestru objęta obowiązkowym szkoleniem na pierwszych 

zajęciach z przedmiotu Technologie Informacyjne lub poza normatywnymi planowymi 

zajęciami. Na szkoleniu takim omawiane są metody dostępu do serwisu e-learningowego 

i wirtualnego dziekanatu. Pokazywany jest sposób dostępu do platformy, adres internetowy, 

wymagania co do komputera, pierwsze logowanie i sposób generacji konta użytkownika 

i hasła. Omawiane są  wymagania i zasady w przypadku korzystania z testu, czatu, forum, 

prezentacji czy innych materiałów multimedialnych.  Zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych każdy student otrzymuje login składający się kombinacji imienia i nazwiska oraz 

numeru albumu, hasło jest generowane na podstawie numeru Pesel. Zapobiega to logowaniu 

się i podglądowi do danych nie należących do właściciela konta. Poza tym zabezpieczeniem 

każdy student po pierwszym zalogowaniu może dowolnie zmienić swoje hasło. Na szkoleniu 

pokazywane są również przykłady jakich treści i form mogą się spodziewać na kursach, jak 

poruszać w systemie, odnajdywać swoje kursy i jak się na nie zapisywać,  korzystać 

z zamieszczonych materiałów i w jaki sposób można kontaktować się z prowadzącym lub 

uzyskać pomoc w centrum komputerowym. Udzielana jest też informacja o ciągłym 

monitorowaniu aktywności studentów i możliwości sprawdzenia aktywności i uczestnictwa w 

kursach przez prowadzącego dany przedmiot, jak też przez administratora systemu. W czasie 

trwania zajęć studenci bardzo często korzystają z pomocy przy logowaniu, dostępie do kursów 

czy rozwiazywaniu innych problemów natury technicznej. Pomoc udzielana jest 

natychmiastowo.   

Każdy nauczyciel akademicki  jeżeli ma zaplanowane zajęcia z wykorzystaniem platformy 

e-learningowej objęty jest obowiązkowym szkoleniem indywidulnym. Na szkoleniu takim 
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omawiane są sprawy związane z dydaktyką w szkoleniu na odległość i stroną techniczną 

prowadzenia kursu. Każdy prowadzący uzyskuje dostęp do platformy z odpowiednimi 

uprawnieniami po podaniu swojego indywidualnego loginu oraz hasła, które zostają 

wprowadzone do systemu. Zostaje dla prowadzącego pokazany sposób logowania do 

platformy, sposób zamieszczania materiałów, formę w jakiej może zamieszczać materiały od 

prostych plików z materiałem w formie wykładu  poprzez prezentacje, testy, strony 

internetowe, materiały audio, video, czaty, posty i inne możliwe do zastosowania formy.  

Sposób i forma zamieszczania materiałów zależy wyłącznie od prowadzącego. Prowadzący 

zajęcia zobowiązany jest do posiadania konta poczty elektronicznej i udostępnienia go do 

komunikacji z uczestnikami kursu gdyby zaszła taka potrzeba. Nauczyciel zobowiązany jest do 

zapewnienia co najmniej 1 godziny dydaktycznej w miesiącu na konsultacje i osobiste 

zapytania studentów. Na  początku zajęć z danego przedmiotu ma obowiązek przedstawić 

plan zajęć, z wskazaniem jakie będą prowadzone w sposób tradycyjny a jakie w formie e-

learningu,  metody i kryteria oceniania, formy kontaktu i konsultacji ze studentami. 

Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do opracowania w formie elektronicznej 

odpowiednich materiałów i umieszczeniu ich na platformie w postaci przystosowanej do 

wymagań systemu, oraz aktualizacji tych materiałów i informacji o przebiegu zajęć  - w razie 

potrzeby. Na nauczycielu spoczywa obowiązek bieżącej kontroli postępów w nauce, 

weryfikacji wiedzy, uczestnictwa w kursach i przeprowadzeniu końcowego egzaminu  lub 

zaliczenia zajęć. Wszystkie materiały zamieszczane przez prowadzących i udostępniane dla 

studentów chronione są ochroną związaną z prawem autorskim, chyba że wskazano inaczej. 

Dlatego każdy prowadzący ma obowiązek  zabezpieczenia swoich materiałów hasłem, które 

podaje dla studentów w celu uzyskania przez nich dostępu do swoich materiałów. 

Jednocześnie prowadzący ponosi odpowiedzialność za publikowane materiały wynikającą 

z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po pierwszym szkoleniu i zamieszczeniu 

pierwszych materiałów każdy nauczyciel akademicki objęty jest w drugim etapie pomocą w 

przygotowaniu i edycji materiałów, problemami z ich zamieszczeniem, modyfikacją, budową 

bardziej zaawansowanych kursów, kontrolą postępów w nauce, aktywności studentów na 

kursie. Podczas roku akademickiego duża część kadry dydaktycznej korzysta z pomocy 

centrum komputerowego i administratora platformy.   

Biblioteka GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie mieści  się w budynku Gdańskiej Wyższej 

Szkoły Humanistycznej w Koszalinie przy ulicy Zwycięstwa 113. Studenci mogą korzystać z 

zasobów bibliotecznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 oraz w soboty 

zjazdowe w godzinach 8:00 – 15:00. Biblioteka jest ogólnouczelnianą  jednostką 

organizacyjną spełniającą zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. Gromadzona w niej 

literatura reprezentuje dyscypliny naukowe zgodne z kierunkami kształcenia na Uczelni.  

 Tematyka gromadzonego księgozbioru jest zgodna z aktualnymi kierunkami kształcenia 

i odpowiada na zapotrzebowanie czytelnicze studentów i wykładowców. Studenci 

i wykładowcy mają nieograniczony dostęp w Czytelni oraz salach komputerowych do 

światowych zasobów wiedzy – czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej 

Wirtualnej Biblioteki Nauki; bazy EBSCO; e-Publikacji Nauki Polskiej; bazy INFORLEX-u, 

katalogów Biblioteki Narodowej oraz katalogów bibliotek lokalnych. W ramach współpracy 
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z lokalnymi bibliotekami studenci korzystają z zasobów bibliotek pedagogicznych 

w województwie zachodniopomorskim. 

Księgozbiór czytelni, wyodrębniony z całości zbiorów bibliotecznych, zawiera przede 

wszystkim wydawnictwa specjalistyczne oraz najbardziej poszukiwane przez studentów. 

Czytelnicy mają wolny dostęp do regałów z księgozbiorem, najnowszymi czasopismami, 

a także słownikami i encyklopediami. Ze zbiorów biblioteki korzystają studenci i kadra 

naukowo-dydaktyczna Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku i Filii 

w Koszalinie. Inwentarz biblioteczny na dzień 31 lipca 2019 roku  liczy 16946 voluminów. 

Księgozbiór obejmuje książki tematycznie powiązane z kierunkami kształcenia na 

administracji i pedagogice oraz publikacji stanowiących uzupełnienie podstawowej literatury 

na tych kierunkach, np. z psychologii, filozofii, etyki, logiki, nauk społecznych itd. Całość 

zbioru bibliotecznego uzupełniają dostępne w czytelni wydawnictwa specjalistyczne oraz 

encyklopedyczne. Biblioteka prenumeruje 12 tytułów czasopism stanowiących uzupełnienie 

zbioru książkowego oraz 27 czasopism w wersji elektronicznej. Zarówno pozycje zwarte, jak 

i branżowe czasopisma, dostępne w bibliotece uczelni, tworzą księgozbiór obligatoryjny dla 

kształcenia pedagogów i nauczycieli. Korzystają z niego także nauczyciele akademiccy, którzy 

wybrane pozycje wskazują jako literaturę obowiązkową bądź dodatkową, konieczną do 

osiągnięcia zaplanowanych efektów kształcenia.  

W roku akademickim 2018/2019 (stan na dzień 31.08.2019 r.) z wypożyczalni skorzystało 

891 czytelników, którym łącznie wypożyczono 1154 książek. Z czytelni skorzystało 251 osób, 

którym udostępniono 419 książek i 710 czasopism. 

Studenci i pracownicy GWSH – Filia Koszalin korzystają  z bezpłatnego dostępu do 

darmowych e-booków bazy „e-Publikacje Nauki Polskiej”. Nasi czytelnicy mają również 

nieograniczony dostęp do systemu INFORLEX.pl, zawierającego akty prawne, orzecznictwo, 

interpretacje urzędowe oraz niespotykany na rynku zbiór porad i komentarzy zaczerpnięty 

z czasopism INFOR Ekspert i innych specjalistycznych wydawnictw. W programie dostępne 

są również artykuły ze specjalistycznych czasopism oraz książki. Ponadto nasi studenci mają 

dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Z pomieszczeń biblioteki wyodrębniona 

została wypożyczalnia, magazyny i czytelnia.  Księgozbiór czytelni obejmuje 2357 vol. – 

wyodrębniony z księgozbioru głównego, który zawiera publikacje encyklopedyczne, 

słownikowe oraz podręczniki akademickie i inne tytuły poszukiwane przez studentów naszej 

Uczelni a dostępne w pojedynczych egzemplarzach. Całość zbiorów bibliotecznych jest 

opracowana w programie MAK oraz w formie kartotek zagadnieniowych. Na bieżąco 

opracowywane są artykuły z gromadzonych czasopism i zamieszczane w katalogu online.  

Biblioteka współpracuje z bibliotekami na terenie Koszalina. Umowy o  współpracy zostały 

podpisane z Koszalińską Biblioteką Publiczną, Oddziałem Centralnej Biblioteki Lekarskiej. 

Studenci mogą korzystać z bogatych zasobów Biblioteki Pedagogicznej CEN wraz z jej filiami 

na terenie byłego województwa koszalińskiego. Zgodnie z założeniami Biblioteka GWSH 

w Koszalinie pełni rolę centralnego ośrodka informacji uczelni. Do najważniejszych zadań w 

tej dziedzinie należy informowanie o materiałach bibliotecznych gromadzonych 

i przechowywanych w bibliotece oraz o dostępności poszukiwanych przez czytelników tytułów 
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w innych bibliotekach. Całość zbiorów biblioteki udostępniana jest studentom GWSH 

w Gdańsku oraz GWSH w Gdańsku - Filia w Koszalinie. Studenci kierunku Administracja 

mogą korzystać z czytelni wszystkich bibliotek mieszczących się na terenie Gdańska i 

Koszalina, jak i w całej Polsce zgodnie z obowiązującym prawem. 

W obszarze aktualizacji zasobów bibliotecznych każdy z wykładowców ma możliwość 

zgłaszania propozycji zakupów pozycji z zakresu realizowanego procesu kształcenia. 

W trosce o zapewnienie właściwego poziomu jakości kształcenia władze Uczelni podejmują 

działania, dzięki którym możliwe jest systematyczne modernizowanie istniejącej bazy 

sprzętowej wykorzystywanej w procesie kształcenia. Rosnące wymagania w sferze obsługi 

informatycznej uczelni stawiane zarówno od strony administracyjnej, jak związanej 

z działalnością dydaktyczną spowodowały, iż podjęto decyzję o wymianie w 2018 r. 

wszystkich kluczowych serwerów do obsługi uczelni i zaktualizowaniu oprogramowania na 

stacjach roboczych do Windows 10 Professional. W maju 2018 zakupiony został serwer od 

obsługi finansowo – księgowej w celu umożliwienia obsługi najnowszych modułów 

finansowych w tym obsługę, generację i eksport Jednolitego Pliku Kontrolnego wymaganego 

przez Urząd Skarbowy, oraz lepszej obsługi kwalifikowanego certyfikatu  i podpisywania 

eksportowanych dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W lipcu 2018 roku zakupione zostały serwery do siedziby uczelni w Gdańsku 

i do Filii w Koszalinie w celu zaktualizowania obecnie używanego oprogramowania do 

elektronicznej obsługi uczelni i studentów. Nowsze oprogramowanie do obsługi uczelni 

i dziekanatów ma usprawniło eksport danych do zintegrowanego systemu informacji o nauce 

i szkolnictwie wyższym Polon, oraz Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych 

i obsługę systemu antyplagiatowego. Nowe funkcje usprawniły też pracę dziekanatów 

usprawniając takie moduły jak Wirtualny Dziekanat (dostęp do systemu informatycznego 

przez studenta do swoich danych), lepszą obsługę rekrutacji internetowej, weryfikację 

informacji wprowadzanych przez dziekanat na koncie studenta, a również na ochronę danych 

osobowych  zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO). Ze względów  bezpieczeństwa 

zostały również zaktualizowane kluczowe komputery stosowane do obsługi dziekanatów 

i w dziale finansowym.  

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Koncepcja kształcenia na kierunku administracja o profilu praktycznym zakłada 

współpracę z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w proces kształcenia, co 

w zamiarze powinno skutkować pogłębieniem aspektu praktycznego kształcenia oraz 

pobudzaniem studentów do poszukiwania możliwości zweryfikowania zdobytej wiedzy 

w praktycznym działaniu. Położenie większego nacisku na aktywne formy zajęć oraz 

realizację praktyk to przejawy dbałości o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Włączenie 

do kadry prowadzącej zajęcia praktyków z zakresu realizowanych specjalności daje 

możliwość ściślejszej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, którzy mają możliwość 

zgłaszania uwag i propozycji modyfikacji programów kształcenia oraz opierając się na 

posiadanej wiedzy i doświadczeniu wskazują zmieniające się oczekiwania pracodawców 
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w obszarze kształcenia. Kontakty interesariuszy zewnętrznych z Dziekanem wydziału mają 

raczej nieformalny charakter i najczęściej przyjmują formę spotkań, podczas których 

omawiane są wnoszone uwagi czy też dyskutowane są zgłaszane propozycje. Dużym atutem 

WA jest posiadanie wśród zatrudnionej kadry naukowo-dydaktycznej dwóch samodzielnych 

nauczycieli akademicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, których cenne uwagi na 

Radach Wydziału Administracji (są jej członkami) pozwalają na właściwe skonstruowanie 

programu studiów pierwszego stopnia na kierunku administracji. 

Bardzo ważnym elementem komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jest stałe realizowanie 

zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w instytucjach, z którymi uczelnia podpisała 

umowy. Opiekunowie tych praktyk są w stałym kontakcie z Pełnomocnikiem ds. Praktyk 

z ramienia Uczelni w zakresie oceny jakości kształcenia i podejmowanych działań w zakresie 

przebiegu kształcenia praktycznego. Poprzez podpisanie umów z interesariuszami 

zewnętrznymi reprezentującymi otoczenie administracyjne, możliwe jest nawiązanie 

ściślejszej współpracy i stworzenie właściwych warunków odbywania praktyk czy 

prowadzenia badań niezbędnych przy tworzeniu prac dyplomowych. Pracownicy instytucji 

współpracujących z Uczelnią chętnie wspierają studentów i umożliwiają prowadzenie badań 

w ramach prac dyplomowych. 

W roku akademickim 2018/2019 odbyły się trzy spotkania (raz/dwa w semestrze), 

w których uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału oraz 

pracownicy  jednostek samorządu terytorialnego jak również instytucji otoczenia biznesu oraz 

polskich uczelni wyższych. Tematem spotkań były przede wszystkim zagadnienia związane 

z przygotowaniem programu studiów drugiego stopnia oraz propozycje zmian w programie 

studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja – profil praktyczny. W spotkaniach 

uczestniczyli przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Dygowo, 

Urząd Miasta i Gminy Wejherowo, Urząd Miasta i Gminy Koszalin, Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego), instytucji otoczenia biznesu (Centrum Biznesu 

Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie), przedsiębiorców (Firma 

SEMATIL spółka z o.o.), wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Koszalinie, Politechnika Koszalińska). W trakcie spotkań zwrócono uwagę  na 

dobre i  bardzo dobre przygotowanie merytoryczne studentów kierunku Administracja, co 

dało się zauważyć podczas realizacji praktyk przez studentów. W trakcie spotkań padały 

stwierdzenia o korzyściach płynących z aktywnej współpracy Wydziału i praktyków, co 

skutkuje właściwie skonstruowanym programem kształcenia i wysokim poziomem 

przygotowania studentów do pracy zawodowej.  Spotkania miały szczególne znaczenie przy 

tworzeniu programu studiów drugiego stopnia oraz pomogły wprowadzić właściwe zmiany 

i modyfikacje w programie studiów pierwszego stopnia. 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

Władze Uczelni popierają działania kadry naukowo – dydaktycznej w obrębie poszerzania 

horyzontów zawodowych i pozytywnie odnoszą się do propozycji udziału w konferencjach  

i publikowania w wydawnictwach zagranicznych. Możliwość nawiązywania kontaktów, 

poznawania specyfiki procesów kształcenia w innych krajach niewątpliwie wpływa na 

przenoszenie pozytywnych wzorców na grunt Uczelni. Działania w tym zakresie w dużej 

mierze zależą od aktywności kadry. 
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Studenci kierunku administracja w ramach realizowanych zajęć mają możliwość 

podnoszenia kompetencji językowych w trakcie obligatoryjnych zajęć z zakresu języka obcego 

wynikających z programu studiów.  

W ramach prowadzonej opieki naukowej uczelnia zapewniła możliwość uzyskania przez 

studentów certyfikatów Goethe-Institut oraz Cambridge ESOL. Od  dnia 11 grudnia 2012 

roku GWSH została Uczelnią objętą patronatem Centrum Egzaminów Językowych English 

Unlimited: Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut i Autoryzowanego Centrum 

Egzaminacyjnego Cambridge ESOL/PL080. Studenci przystępujący do egzaminu mają 

zagwarantowaną bezpłatną opiekę merytoryczną przez lektorów przygotowujących studentów 

do zdawania egzaminów.  

Studenci dotychczas mieli zapewnioną możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus.  

Uczelnia aktywnie angażowała się w działania zmierzające w kierunku zwiększenia 

mobilności studentów i kadry naukowej oraz administracyjnej. Biuro Programu Erasmus 

pozostawało w kontakcie z koordynatorami programu Erasmus uczelni partnerskich 

i wszelkie kwestie dotyczące studentów były niezwłocznie komunikowane uczelniom 

macierzystym. Studenci zakwalifikowani do wyjazdu otrzymywali kompleksowe informacje 

dotyczące wybranych uczelni oraz kontakty do osób odpowiedzialnych za programy wymiany 

na miejscu. Uczelnia oferowała studentom wyjeżdżającym uczestnictwo w kursach językowych 

przygotowujących szczególnie z języka angielskiego. Po podpisaniu umowy z uczelnią 

studenci otrzymywali stypendium na wyjazd oraz wybierali w porozumieniu z swoimi 

Dziekanami wydziałów przedmioty zapisane w „Porozumieniu o Programie Zajęć” 

otrzymując jednocześnie informację „Kartę uznania zaliczeń”. Podczas pobytu na uczelni 

zagranicznej pozostawali w kontakcie z uczelnią macierzystą, która wspierała ich pod 

wszystkimi względami aż do powrotu i pełnego rozliczenia stypendium. Dotychczas studenci 

Wydziału Administracji nie korzystali z możliwości wyjazdu, jest to związane ze specyfiką 

studiów niestacjonarnych oraz tym, iż znacząca część studentów pracuje zawodowo. 

 
 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

System pomocy materialnej dla studentów GWSH realizowany jest ze środków finansowych 

przekazywanych przez MNiSW. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się  

o następujące świadczenia wypłacane comiesięcznie: stypendium socjalne, stypendium 

socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium 

specjalne dla osób niepełnosprawnych, student może także ubiegać się o zapomogę wówczas, 

gdy z przyczyn losowych znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota zapomogi 

ustalana jest indywidualnie (max. 2000 zł). Wysokość stypendiów ustalana jest na początku 

roku akademickiego i może ulec zmianie w zależności od liczby uprawnionych osób w 

stosunku do posiadanej puli stypendialnej. W GWSH, na każdym wydziale powołana jest 

przez Dziekana Wydziałowa Komisja Stypendialna, składająca się z jednego pracownika 

Uczelni i pięciu studentów rekomendowanych przez Parlament Studentów GWSH. 

Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie: Prorektor ds. Studenckich oraz pięciu 

studentów powołuje Rektor spośród studentów delegowanych przez Parlament Studentów 

GWSH i pracowników uczelni. Stypendia wypłacane są co miesiąc, z wyjątkiem zapomogi, 

która jest świadczeniem jednorazowym i może być przyznana studentowi dwa razy w roku 

akademickim. 

Wyznaczone terminy składania wniosków stypendialnych traktujemy jako zalecane w celu 

usprawnienia procedur, wszystkie wnioski składane po terminie były rozpatrywane. Władze 

uczelni wyznaczały dwóch pracowników (jeden w siedzibie uczelni w Gdańsku, drugi w Filii 
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w Koszalinie), których obowiązkiem jest udzielanie wszelkiej pomocy studentom składającym 

wnioski stypendialne. Pracownicy ci sprawdzają poprawność każdego wniosku, załączników 

i weryfikują ich kompletność. Kontaktują się każdym studentem, który złożył nieprawidłowy 

lub niekompletny wniosek stypendialny, doradzają i pomagają mu w spełnieniu warunków 

niezbędnych do uzyskania stypendium. Pełnią dyżury w siedzibie uczelni, by każdy 

zainteresowany student mógł osobiście lub telefonicznie konsultować się w sprawach 

stypendialnych. 

Należy nadmienić, że wnioski stypendialne są przyjmowanie w dziekanatach lub 

w rektoracie we wszystkie dni robocze i weekendy, a studenci, którzy nie mogli osobiście 

dostarczyć wniosku o stypendia, przysyłali je pocztą. Wnioski te były rozpatrywane 

niezależnie od terminu, w którym zostały dostarczone na uczelnię. 

Studenci oraz słuchacze GWSH mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, która obejmuje: 

– wsparcie psychologiczne polegające na poradach psychologicznych, rozmowach 

wspierających oraz na wstępnej diagnozie psychologicznej i ewentualnym skierowaniu do 

specjalisty w zakresie psychologii lub medycyny, 

– wsparcie pedagogiczne w procesie adaptacji do roli studenta lub słuchacza i poradnictwo 

zawodowe, 

– udział w warsztatach i szkoleniach mających na celu rozwój osobowy, rozwój kompetencji  

w zakresie radzenia sobie ze stresem, w trudnych sytuacjach i efektywnego realizowania 

zadań studenckich. 

Pomocy psychologicznej w GWSH Filia w Koszalinie udziela psycholog dr Jerzy 

Łukomski. Studenci i słuchacze koszalińskiej Filii Uczelni korzystają także ze wsparcia 

pedagogicznego udzielanego przez pedagoga dr Irinę Kierzkowską, przedmiotem spotkań były 

m.in.: a. adaptacja do specyfiki kształcenia (studenci i słuchacze pierwszych semestrów), 

b. planowanie i prognozowanie ścieżki zawodowej, rozwoju zawodowego oraz możliwości 

wykorzystania posiadanych predyspozycji (głównie studenci i słuchacze ostatnich semestrów), 

c. możliwości pogłębienia zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych (studenci i słuchacze 

różnych semestrów), d. kwestie związane z kontynuowaniem kształcenia w ramach studiów 

drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.   

Kapituła Medalu Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej przyznaje corocznie medale 

„Primus Inter Pares”. Otrzymują ją absolwenci, którzy wyróżnili się w nauce, aktywności 

społecznej oraz w działaniach na rzecz uczelni. Ponadto, studenci wyróżniający się 

zaangażowaniem i osiągnięciami w pracy na rzecz Uczelni – jej rozwoju naukowego, 

dydaktycznego, prestiżu oraz za pracę społeczną dla dobra studentów i organizacji 

studenckich w działalności naukowej i społecznej, otrzymują Dyplom Rektora. 

Dziekanaty Wydziału Administracji i Wydziału Humanistycznego Gdańskiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej w Gdańsku Filia w Koszalinie mieszczą się w budynku przy ul. Zwycięstwa 

113. 

Obsługa administracyjna studentów następuje w dziekanacie, w którym zatrudnione są trzy 

osoby zajmujące się sprawami studentów. Osoby zatrudnione w dziekanacie zapewniają 

kompetentną obsługę administracyjną studentów, która wynika z toku studiów dla danego 

kierunku, uchwał Rady Wydziału i Senatu, zarządzeń Rektora, Kanclerza oraz zarządzeń 

innych jednostek organizacyjnych. Studenci we własnych sprawach uzyskują informacje, 

ustne, pisemne oraz drogą elektroniczną. Z opinii studentów wynika, że pracownicy 

dziekanatów są dla nich dostępni w czasie odbywania zajęć, jak również poza nimi. Wszyscy 

studenci podkreślili, że zawsze pracownicy dziekanatów są obecni w wyznaczonych godzinach 

urzędowania. Z pracownikami można bez problemu kontaktować się osobiście, listownie 

i telefonicznie lub drogą elektroniczną, a wybrana forma nie ma wpływu na jakość 

załatwianej sprawy. Studenci nie mają problemu ze swobodnym dostępem do dziekanatów – 
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zazwyczaj nie tworzą się przed nimi długie kolejki. Wszystkie sprawy związane 

z funkcjonowaniem studentów na uczelni są załatwiane terminowo i profesjonalnie. Studenci 

także zwrócili uwagę na merytoryczne przygotowanie pracowników dziekanatu niezależnie od 

specyfiki sprawy, z jaką się zwracali. W opiniach studentów dominują stwierdzenia mówiące 

o otwartym i pozytywnym nastawieniu pracowników dziekanatu oraz ich wysokiej kulturze 

osobistej. Ponadto studenci zwracają uwagę na to, iż pracownicy dziekanatu zawsze służą 

pomocą oraz udzielają porad w kwestiach związanych z obowiązującymi na Uczelni 

procedurami. 
 

Biuro Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wspiera studentów oraz 

absolwentów Uczelni w rozwoju osobowym i zawodowym, a przede wszystkim przygotowuje 

ich do skutecznego wejścia oraz efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Do głównych 

zadań Biura Karier należy dostarczanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych (poradnictwo zawodowe), pozyskiwanie 

i udostępnianie ofert pracy, staży oraz praktyk, współpraca z instytucjami rynku pracy 

i pracodawcami. Biuro Karier prowadzi badania losów absolwentów Uczelni. Realizuje także 

badania opinii pracodawców o absolwentach GWSH. Organizuje sesje warsztatowe, 

konferencje i inne wydarzenia o charakterze edukacyjno-dydaktycznym. 

Biuro Karier we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizuje 

otwarte, bezpłatne wydarzenia dydaktycznych, adresowanych do studentów, absolwentów, 

nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, rodziców i innych zainteresowanych. 

Coroczne szczegółowe sprawozdania z działalności Biura Karier GWSH przedstawiane są  

w odrębnych dokumentach (raportach). Studenci oraz absolwenci Uczelni uzyskują pełen 

dostęp do informacji na temat działalności i oferty Biura Karier za pośrednictwem strony 

internetowej (adres URL: http://www.gwsh.gda.pl/pl/zobacz-takze/biuro-karier-1.html), 

Newslettera GWSH oraz mediów społecznościowych.    

Dziekan Wydziału Administracji pozostaje do dyspozycji studentów w ciągu całego roku 

akademickiego. Dyżury dziekańskie odbywają się w każdym tygodniu i dopasowane są tak, 

aby były dostępne zarówno dla studentów studiów pracujących jak i niepracujących. Dla 

studentów studiów niestacjonarnych wybrane dyżury Dziekana odbywają się podczas zjazdów 

w soboty. Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału dostępni są dla studentów podczas 

konsultacji podczas zjazdów w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych. 

Studenci kierunku aktywnie uczestniczą w pracach organów kolegialnych Wydziału 

Administracji: Rada Wydziału Administracji, Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia, 

Komisja Stypendialna. 

Studenci kierunku maja możliwość rozwijania swoich zainteresowań w Studenckim Kole 

Administracji i przedsiębiorczości. 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

Wszystkie informacje dotyczące oferty kształcenia na kierunku Administracja w tym przede 

wszystkim dotyczące procesu rekrutacji, programów studiów, planów zajęć, spraw 

socjalnych, wymiany zagranicznej studentów i pracowników, konsultacji pracowników 

dydaktycznych, pracy dziekanatów czy terminów egzaminów dla studentów są publicznie 

dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej GWSH., Strona internetowa jest 

modernizowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb różnych odbiorców. Obecny layout 

strony ułatwia wszystkim grupom interesariuszy znalezienie w krótkim czasie niezbędnych dla 
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siebie informacji. Wydział zapewnia szybkie przekazywanie informacji dotyczących spraw 

dydaktycznych i administracyjnych. Istotną rolę w zakresie przekazywania informacji 

stanowią także znajdujące się na Wydziale tablice z podstawowymi informacjami (w tym 

plany zajęć), a także dostępne (na stronie Internetowej) gotowe formularze poszczególnych 

wniosków, które ułatwiają studentom właściwe rozpatrzenie jego sprawy.  

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój 

Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku na lokalnym i krajowym obszarze 

edukacyjnym – Senat Uczelni GWSH w Gdańsku z dnia 24. 07. 2012 roku  Uchwałą  Nr 

3/2012 wprowadził Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, zwany dalej 

WSZJK, który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni oraz dotyczy  wszystkich form studiów 

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe). W roku 

akademickim 2016/2017 został zmodyfikowany zgodnie ze zmianami w obowiązujących 

przepisach prawa oraz chęcią dostosowania do zmian zachodzących w procesie kształcenia. 

Nowe zasady zostały wprowadzone w życie Zarządzeniem Rektora nr 4/2017 z dnia 8.05.2017 

r. 

WSZJK zawiera zasady oraz najważniejsze uwarunkowania i wytyczne kreowania wysokiej 

kultury jakości kształcenia, zarówno na poziomie Wydziału, jak i na poziomie Uczelni. 

Zapewnianie jakości kształcenia realizowane jest przede wszystkim na poszczególnych 

Wydziałach. Działania podejmowane w tym zakresie powinny być planowane i nadzorowane. 

WSZJK został opracowany w oparciu o zasadę ciągłego doskonalenia systemu, czemu służą 

wbudowane w niego procedury. Przy projektowaniu zasad funkcjonowania systemu przyjęto 

założenie, iż powinien być on możliwie prosty i przejrzysty, a jednocześnie musi spełniać 

swoje cele, tj. realnie wpływać na poprawę jakości kształcenia w Uczelni. Dodatkowo 

powinien spełniać niezbędne wymogi, jakie stawiane są uczelniom przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisję Akredytacyjną, a także przez standardy 

określone w Deklaracji Bolońskiej. WSZJK do realizacji zadań, wykorzystuje instrumenty 

i procedury, które są cyklicznie poddawane weryfikacji i doskonaleniu. 

Podstawowym zadaniem WSZJK jest ciągłe badanie, analiza, ocena i monitorowanie 

zmian jakości kształcenia w Uczelni oraz przedkładanie rezultatów tych czynności władzom 

Uczelni i społeczności akademickiej do praktycznego wykorzystania. WSZJK realizowany jest 

w GWSH w Gdańsku przez: Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia (URJK); Wydziałowe 

Rady ds. Jakości Kształcenia (WRJK); Jednoosobowe organy zapewnienia jakości 

kształcenia, do których zalicza się: Rektora, Dziekana Wydziału, Kierownika 

Studium/Pracowni, Uczelnianego koordynatora ECTS, Koordynatora przedmiotu. Na 

poziomie Wydziałów funkcjonują Wydziałowe Rady ds. Jakości Kształcenia (WRJK), 

powoływane na wniosek Dziekana Wydziału przez Rektora. W skład WRJK wchodzą: Dziekan 

Wydziału, przedstawiciele nauczycieli akademickich wskazani przez właściwą Radę Wydziału,  

przedstawiciel studentów wskazany przez Samorząd Studencki. Nadzór nad procesem 

zapewnienia jakości kształcenia i weryfikowania jego efektów na poziomie uczelni sprawuje 
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Rektor przy współpracy URJK. Przyjęto zasadę, że za zapewnianie jakości kształcenia na 

Wydziale odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału, a na poziomie studium/pracowni 

Dyrektor/Kierownik. Natomiast za ocenę jakości kształcenia odpowiedzialna jest Wydziałowa 

Rada ds. Jakości Kształcenia.  

Zadaniem Uczelnianego koordynatora ECTS w zakresie zarządzania jakością kształcenia i 

kontroli jakości kształcenia jest czuwanie nad spójnością uczelnianej polityki w zakresie 

ECTS. Zadania w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w ramach poszczególnych 

przedmiotów wykonuje Koordynator przedmiotu.  

WRJK obejmuje swoją oceną następujące obszary procesu kształcenia oraz jego 

administrację i techniczną infrastrukturę: efekty uczenia się dla kierunku/zakresu studiów 

podyplomowych, programy kształcenia,  organizację studiów, poziom  realizacji zajęć 

dydaktycznych przez nauczycieli, warunki socjalne studentów, warunki prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, zasoby biblioteczne i warunki panujące w czytelni biblioteki, prace 

dyplomowe, wdrażania decyzji podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia, 

obsługę administracyjną studentów, organizację praktyk studenckich, ocena programów 

studiów przez studentów. 

System oceny zarządzania kierunkiem w zakresie jakości kształcenia w GWSH Filia w 

Koszalinie jest  drożny, zapewniający kontrolowanie realizacji procesu dydaktycznego na 

każdym etapie jego realizacji, jak również zapewniający czuwanie nad jakością jego 

realizacji i doskonalenie. Na poziomie realizacji przedmiotów o najwyższą jakość kształcenia 

dba koordynator przedmiotu, który jest odpowiedzialny za jego przebieg. Dba o poprawną 

weryfikację efektów uczenia się na każdym etapie realizacji przedmiotu. Przedkłada 

Dziekanowi kartę przedmiotu po zakończeniu jego realizacji oraz dokumentację weryfikacji 

efektów uczenia się, statystykę  ocen oraz protokół spotkania ze studentami. W karcie 

przedmiotu, mogą również wnosić do Dziekana uwagi co do efektów uczenia się i ich 

weryfikacji dla następnego cyklu kształcenia. Koordynator przedmiotu może dokonać zmian 

w realizowanych treściach kształcenia i doborze literatury dla danego cyklu kształcenia 

w celu osiągnięcia efektów uczenia się. Koordynator przedmiotowy może również na karcie 

przedmiotu  uwzględnić sugestię co zmiany dotyczącej nakładów pracy studenta (punktu 

ECTS). Wnioski  koordynatora przedmiotu są bardzo istotne z uwagi na fakt, iż w sposób 

bezpośredni realizuje on przedmiot i dokonuje obserwacji pracy studentów, jak również 

zapewne przekazywane są mu opinie przez samych studentów co do realizowanych treści, 

efektów uczenia się czy sposobu weryfikacji efektów  uczenia się. Dziekan Wydziału nadzoruje 

i koordynuje wszelkie działania dotyczące jakości kształcenia. Jednostką nadzorującą 

i opiniującą wszelkie działania dotyczące jakości kształcenia na Wydziale Administracji 

GWSH w Gdańsku Filia w Koszalinie jest Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia. WRJK 

na Wydziale Administracji GWSH w Gdańsku  Filia w Koszalinie sporządza raz w roku 

raport z funkcjonowania kierunku, który przekazywany jest URJK, a następnie wyniki 

przedstawione są Rektorowi, który przedstawia je Senatowi. Raport przygotowany przez 

URJK przekazywany jest również na wydziały Dziekanom, oraz WRJK. WRJK po otrzymaniu 

wniosków od koordynatorów przedmiotów, wyników opracowanych ankiet dotyczących oceny 
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dostępności  materiałów dotyczących organizacji  i realizacji  procesu dydaktycznego oraz 

satysfakcji ze studiowania w GWSH w Gdańsku, jak i ankiet dotyczących szczegółowych 

zasad oceny  programów studiów w GWSH w Gdańsku przez nauczycieli i studentów, 

wypracowuje najlepsze rozwiązania dotyczące jakości kształcenia. 

Program studiów przyjmuje Rada Wydziału po zaopiniowaniu przez Wydziałową Radę ds. 

Jakości Kształcenia, a ustala Senat GWSH  po zaopiniowaniu przez samorząd studentów. 

Opracowany program studiów uwzględnia obowiązujące warunki do uzyskania kwalifikacji 

pierwszego stopnia, osiągniecie wszystkich założonych w programie efektów uczenia się, 

uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie studiów 

praktyk oraz złożenie egzaminu dyplomowego. Plan studiów jest elementem programu 

studiów i określa zestaw modułów, przedmiotów kształcenia obowiązkowych i podlegających 

wyborowi przez studenta, w układzie semestralnym. z zachowaniem właściwej sekwencji 

przedmiotów, z wymiarem godzinowym zapewniającym właściwą organizację zajęć 

dydaktycznych, formą tych zajęć i przyporządkowaną liczbą punktów ECTS. Przy 

projektowaniu punktów ECTS przyjęto zasadę, że jeden punkt ECTS odpowiada efektom 

kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin całkowitego 

nakładu pracy, na który składają się zajęcia organizowane zgodnie z planem studiów oraz 

jego indywidualna praca. Liczba punktów ECTS dla roku studiów wynosi 60. Program 

studiów określa ogólny wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych oraz łączną 

liczbę punktów ECTS, konieczną do uzyskania przez studentów w ramach ich odbywania.  

Przegląd programu studiów dokonywany jest w sposób ciągły oraz podsumowywany 

w raporcie rocznym. Raport z przeglądu programu studiów przygotowywany jest, zgodnie 

z przyjętymi wydziałowymi i kierunkowymi procedurami w odniesieniu do weryfikacji efektów 

uczenia się i organizacji procesu kształcenia, po zakończeniu danego roku akademickiego dla 

każdego cyklu kształcenia. 

  Przy podejmowaniu  działań odnoszących się  do poprawy jakości kształcenia WRJK 

uwzględnia również opinię interesariuszy zewnętrznych. WRJK wykorzystuje otrzymane 

wyniki opinii co do procesu kształcenia od pracodawców, u których studenci realizują 

praktykę. Wszelkie opinie dotyczące procesu kształcenia od pracodawców opracowuje 

Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i przekazuje WRJK. WRJK przy konstruowaniu zmian 

dotyczących jakości kształcenia uwzględnia również opinie absolwentów i pracodawców 

otrzymane w sprawozdaniu z Biura Karier, które przeprowadza stosowane w tym zakresie 

badania - program badań opinii pracodawców o absolwentach GWSH, zgodnie z którym 

badaniem objęci są pracodawcy z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, którzy 

zatrudniają absolwentów GWSH (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, inne formy 

zatrudnienia). Celem badań jest: a. rozpoznanie opinii pracodawców o kompetencjach 

absolwentów GWSH, perspektywach zatrudnienia absolwentów szkół wyższych oraz 

potrzebach edukacyjnych pracowników badanych podmiotów, b. wykorzystanie opinii 

pracodawców przy tworzeniu programów kształcenia oraz oferty edukacyjnej GWSH. 

Badania realizuje Biuro Karier GWSH w Gdańsku. W I etapie badania do pracodawcy 

wysyłana jest drogą elektroniczną przy użyciu mailingu informacja o badaniu wraz z linkiem 
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do ankiety. Podmiot proszony jest o wypełnienie oraz odesłanie ankiety on-line w przypadku, 

gdy zatrudnia absolwentów GWSH. Pracodawca informowany jest, iż badania mają 

charakter poufny, a zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych. 

Ankieta zawiera m.in. prośbę o podanie nazwy i adresu siedziby podmiotu oraz adresu e-mail. 

Dane te są konieczne do zapewnienia poprawności procesu badawczego i wyeliminowania 

przypadków kilkukrotnego wypełniania ankiety przez danego pracodawcę bądź przez osoby 

przypadkowe. Na podstawie wyników analizy statystycznej uzyskanych danych (II etap 

badania) formułowane są wnioski z badań będące przesłankami do określania zaleceń 

dotyczących realizacji strategii rozwoju Uczelni, a przede wszystkim dostosowywania oferty 

edukacyjnej i programów kształcenia do zmieniającego się rynku pracy. Integralnym celem 

badań jest rozpoznawanie zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów o określonych 

kompetencjach obejmujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które są lub 

mogą być w ofercie edukacyjnej GWSH. Badanie przeprowadzane jest jednokrotnie w danym 

roku akademickim.  

Coroczne badanie opinii pracodawców o absolwentach Gdańskiej Wyższej Szkoły 

Humanistycznej obejmuje pracodawców z województwa pomorskiego oraz 

zachodniopomorskiego. Każdy z podmiotów poproszony jest o wypełnienie oraz odesłanie e-

ankiety w przypadku, gdy w ciągu roku poprzedzającego badanie zatrudnił absolwentów 

GWSH (adres URL ankiety: http://www.gwsh.gda.pl/pl/badanie-opinii-pracodawcow-5). 

Uzyskane dane wskazują na pewną spójność potrzeb edukacyjnych pracowników z ofertą 

kształcenia GWSH. Szczegółowe wyniki corocznych badań opinii pracodawców o 

absolwentach GWSH przedstawiane są w odrębnych dokumentach (raportach). W sześciu 

dotychczasowych edycjach badań, przeprowadzonych w latach 2013 – 2018, pozyskano 

opinię 95 pracodawców z północnej Polski. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji,z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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1. Doświadczona kadra dydaktyczna, często 

zajmująca ważne i prestiżowe stanowiska 

2. Przeprowadzone  badania wśród  studentów  

i kadry dydaktycznej dotyczące poprawności 

przypisywania punktów ECTS 

odzwierciedlających   nakład pracy studenta  

uwidoczniły wysoki poziom znajomości  tego 

zagadnienia. 

3. Usystematyzowana wymiana informacji 

pomiędzy pracodawcami a Uczelnią pozwala 

na szybkie wprowadzanie zmian w procesie 

kształcenia adekwatnie do oczekiwań 

pracodawców. Ściślejsza współpraca z 

pracodawcami pozwoli na dodanie do 

teoretycznego również praktycznego wymiaru 

kształcenia. 

4. Wystarczająca liczba sal wykładowych, 

infrastruktura dydaktyczna prezentuje bardzo 

wysoki poziom. Sale wykładowe są bardzo 

dobrze wyposażone, uczelnia dysponuje 

biblioteką i czytelnią z pełnym dostępem do 

zasobów. 

1. Należy w większym zakresie zapoznać 

studentów i udostępnić regulamin  

funkcjonowania  Wewnętrznego Systemy 

Zapewnienia   Jakości Kształcenia w GWSH.  

2. Należy cyklicznie przeprowadzać 

szkolenia dla  nauczycieli w celu wyjaśnienia 

wszelkich wątpliwości dotyczących 

weryfikowania efektów uczenia się.    

3. W obszarze praktyk należy bardziej 

zaktywizować działalność w zakresie 

hospitacji i kontroli przebiegu praktyk. 

4.  Należy   w większym zakresie    zwrócić 

uwagę na  ocenę przez studentów programu 

kształcenia, zwracać się z prośbą do 

absolwentów o wypowiedzenie się i sugestie 

dotyczące zmian w programach studiów. 
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1. Pozytywne prognozy dotyczące 

konieczności kształcenia wysoko 

wykwalifikowanej kadry dla administracji  

2. Stale rosnąca pozycja Wydziału w 

stosunku do innych podmiotów na innych 

uczelniach prowadzących studia 

administracyjne, czego wyrazem jest 

uzyskanie pozwolenia na prowadzenie 

studiów II stopnia  

3. Możliwość aktywnej współpracy podczas 

kształcenia na kierunku Administracja 

z innymi Wydziałami na GWSH (Wydział 

Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny) 

 

1. Ryzyko powstania przepaści pokoleniowej 

wśród pracowników naukowych związane 

z ograniczonymi możliwościami 

przyjmowania młodych pracowników 

naukowych.  

2. Niekorzystne trendy społeczne 

demograficzne, powodujące spadek 

potencjalnych osób zainteresowanych 

podjęciem studiów. 

3. Wzrastająca liczba pracujących studentów, 

mających problemy  z regularnym 

uczęszczaniem na zajęcia. 

4. Silne natężenie konkurencji ze strony 

uczelni publicznych i niepublicznych oraz 

presja cenowa powiązana z niższymi 

wymaganiami wobec studentów. 

5. Niestabilność prawa regulującego 

funkcjonowanie uczelni wyższych. 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

Koszalin/Gdańsk, dnia 20.09.2019 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku
9
 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I - - 41 0* 

II - - 42 67 

III - - 42 65 

Razem:   125 132 

* stan rekrutacji – studia pierwszego stopnia - na dzień 16.09.2019 r.  (bez statusu studenta) – 33 osoby 

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów w 

danym roku  

I stopnia 

2017 - - 62 51 

2018 - - 52 53 

2019 - - 45 41 

Razem: - - 159 145 

 

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)
10

. 

 

Studia niestacjonarne 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 
6/180 

Łączna liczba godzin zajęć 1990 

                                                
9 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów 

(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
10 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie. 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia 

97 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne 
107 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z 

dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznychw przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 74 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  32 

Wymiar praktyk zawodowych  960 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 
Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach 

niestacjonarnych/ Łącznaliczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych 

prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1./ - nie dotyczy 

 

 

2./1990/ max.324 

 

Administracja studia pierwszego stopnia 

Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne
11

 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 

zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Moduł językowy Lektorat 120/120 8 

Moduł – technologie 

informacyjne 

Ćwiczenia 
30/15 3 

Moduł wiedzy o 

administracji 

Ćwiczenia 
115/140 21 

Moduł prawny Ćwiczenia 75/70 13 

Moduł ekonomiczny Ćwiczenia 30/35 7 

Moduł 

specjalnościowy 

Ćwiczenia 
285/110 23 

Praktyki zawodowe Praktyki 960/960 32 

Razem: 1615/1450 107 

 

Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 

Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela
12

 

                                                
11Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie. 
12 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra 

inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów 

ECTS 

Nie dotyczy    

Razem:   

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych
13

 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

Nie dotyczy      

 

Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 3-4 rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 

1861). 

2. Obsadę zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze roku 

akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów. 

4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy zajęć 

wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac dyplomowych (jeśli 

dotyczy ocenianego kierunku),a w przypadku kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo także nauczycieli 

akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia odpowiednio z podstaw opieki pielęgniarskiej lub 

podstaw opieki położniczej, sporządzoną wg wzoru 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów i niezgodności 

wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium 

PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz 

przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, w których 

odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku,a takżeinformacja o bibliotece 

i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany wg lat, z podziałem na poziomy oraz formy studiów; 

wykaz można przygotować wg. przykładowego wzoru: 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających 

ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką 

informację. 



40 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
14

 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię 

i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię 

i nazwisko 

recenzenta 

Ocena 

pracy 

Ocena 

egzaminu 

dyplomo

wego 

Ocena na 

dyplomie 

        

        

        

Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym 

dodatkowe wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu 

z raportem samooceny 

1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty zrealizowaneprzez 

studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych(z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających 
wizytację). 

2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji egzaminacyjnych 

(z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół oceniający. 

4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli praktyki zawodowe są 

uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 

5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji programu 

studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, jeśli praktyki zawodowe 

są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku (w formie elektronicznej). 

6. Wykaz osiągnięć, których autorami/twórcami/realizatorami lub współautorami/ współtwórcami/ 

współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku z ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym 

prowadzona jest wizytacja (w formie elektronicznej). 

7. Informacja  o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub 

naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry 

prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom, 

8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub inne instytucje 

krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w odpowiedzi na zaleceniatych instytucji 

(w formie elektronicznej). 

 

                                                
14 Należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich poziomów i form studiów na ocenianym kierunku z 

ostatnich dwóch lat poprzedzających rok, w którym przeprowadzana jest ocena. W przypadku, gdy łączna liczba 

absolwentów z ostatnich dwóch lat przekracza 100 – należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich 

poziomów i form studiów na ocenianym kierunku z ostatniego roku poprzedzającego rok, w którym 

przeprowadzana jest ocena. 


