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RAPORT SAMOOCENY1 

 

OCENA PROGRAMOWA (PROFIL PRAKTYCZNY) 
 

Nazwa szkoły wyższej: 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek: 

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

Nazwa ocenianego kierunku: psychologia 

1. Poziomy kształcenia: studia pierwszego i drugiego stopnia 

2. Formy studiów: studia stacjonarne (tylko I stopnia) i niestacjonarne (I i II stopnia) 

3. obszar/obszary kształcenia oraz dziedzina/dziedziny nauki i dyscyplina/dyscypliny 

naukowe2, do których odnoszą się efekty kształcenia, wskazane w uchwale senatu uczelni. 

Studia pierwszego stopnia 

L.p. Nazwa obszaru 
Dziedziny 

nauki 

Dyscypliny 

naukowe 

Punkty ECTS3 

liczba % 

 

 

Nauki społeczne 

 

 

Nauki 

społeczne 

 

Psychologia 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Socjologia 

Nauki o 

bezpieczeństwie 

Pedagogika 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wykaz dokumentów, które zostały dołączone do raportu samooceny, lub które są przygotowane do wglądu 

Komisji w czasie wizytacji zawiera Załącznik nr 2.  
2 Określenia: obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa, dorobek naukowy, osiągnięcia naukowe, 

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

dorobek artystyczny, osiągnięcia artystyczne oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki. 
3 Dotyczy kierunków przyporządkowanych do więcej niż jednego obszaru kształcenia. 
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Studia drugiego stopnia 

Od edycji 2018 (rozpoczęcie kształcenia) 

L.p. Nazwa obszaru 
Dziedziny 

nauki 

Dyscypliny 

naukowe 

Punkty ECTS4 

liczba % 

 

Nauki społeczne 

 

Nauki 

społeczne 

 

Psychologia 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Socjologia 

Nauki o 

bezpieczeństwie 

Pedagogika 

 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny:  

 

Imię i nazwisko  Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 

 

Natalia MAJCHRZAK – dr, prorektor strategiczny - przewodniczący 

Katarzyna GÓRECKA – dr, prorektor – zastępca przewodniczącego 

Ilona WALKOWSKA – dr hab., prorektor kreatywny – zastępca przewodniczącego 

Julita JABŁOŃSKA – mgr, dyrektor Biura Rektora – członek 

Anna KURKIEWICZ – dr, dyrektor Centrum Dydaktyki i Badań – członek 

Marika KLICIŃSKA – mgr inż., dyrektor Centrum Administracji i Finansów – członek 

Natalia URBANIAK – mgr, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej – członek 

Danuta BARTKOWIAK – dr, dyrektor Biblioteki – członek 

Katarzyna STACHOWIAK – mgr, kierownik Akademickiego Biura Karier i Rozwoju - 

członek 

Karina KNASIECKA-FALBIERSKA – dr, dziekan Wydziału Studiów Społecznych  

w Poznaniu – członek 

Sebastian NIEDZWIECKI – dr, prodziekan ds. jakości kształcenia - członek 

Joanna FARYSEJ – dr, prodziekan ds. społecznych – członek 

Bartosz KRYGIER – mgr inż., specjalista ds. USOS i e-learningu oraz ewidencji rozwoju – 

członek 

Marta MAJORCZYK – dr, specjalista ds. efektów i programów kształcenia – sekretarz 

 

 
 

 

                                                           
4 Dotyczy kierunków przyporządkowanych do więcej niż jednego obszaru kształcenia. 
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Prezentacja Uczelni/jednostki5 

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej Uczelnią) jest 

niepaństwową uczelnią zawodową, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej 

stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym tego słowa znaczeniu. 

Dlatego też Uczelnia kształci specjalistów w tym zakresie, jednocześnie ukierunkowując swój 

przedmiot zainteresowań na inne obszary i związane z nimi kierunki studiów, takie jak: 

psychologia, pedagogika czy też zarządzanie. 

Uczelnia rozpoczęła bowiem swoją działalność od prowadzenia kształcenia na kierunku 

pedagogika oraz zarządzanie i marketing na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu nr DSW-3-4001-972/WB/04 z dn. 17.12.2004 r. nadającej uprawnienia do 

prowadzenia wyższych studiów zawodowych. Obecnie Uczelnia kształci studentów na ww. 

kierunkach o profilu praktycznym łącznie w ośmiu Wydziałach zlokalizowanych  

w: Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Bartoszycach, Giżycku, Jaworznie, Skoczowie  

i Jastrzębiu-Zdroju.  

Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka 

m. in. w sferach psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej czy też zdrowotnej; edukacja 

oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ww. 

obszarach. Dzięki temu absolwenci Uczelni dysponują takimi kompetencjami zawodowymi, 

które czynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy.  

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu (zwany dalej Wydziałem) to jedna  

z podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni, której nazwa z dniem 01.10.2011 r. na 

podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6012-

20041-2/AB/11 z dn. 14.12.2011 r., została zmieniona z Wydziału Bezpieczeństwa 

Społecznego na Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu po uwagach Zespołu 

Oceniającego Państwowej (wówczas) Komisji Akredytacyjnej wizytującego kierunek 

bezpieczeństwo narodowe w Poznaniu w roku akademickim 2010/2011.  

Na Wydziale jest prowadzone kształcenie m. in. na kierunkach psychologia, pedagogika, 

zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe i zdrowotne na poziomie studiów pierwszego stopnia, 

na kierunku bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów drugiego stopnia, a od semestru 

zimowego bieżącego roku akademickiego 2018/2019 również na kierunku psychologia na 

poziomie studiów drugiego stopnia.  

Wydział uzyskał uprawnienie do prowadzenia kształcenia na kierunku psychologia na 

poziomie studiów pierwszego stopnia na podstawie decyzji Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego DSW.ZNU.6022.125.2014.EK.3 z dn. 16 czerwca 2014  

r., a na poziomie studiów drugiego stopnia na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego DSW.WNN.6022.100.4.2017.AN z dn. 21 grudnia 2017 r. Przeprowadzana  

w bieżącym roku akademickim 2018/2019 ocena programowa przez Zespół Oceniający 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej na tym kierunku ma miejsce po raz pierwszy. W roku 

akademickim 2016/2017 kierunek psychologia na poziomie studiów pierwszego stopnia  

w Poznaniu ukończyli pierwsi jego absolwenci. Pierwsi absolwenci kierunku psychologia 

drugiego stopnia ukończą studia w roku akademickim 2019/2020.  

Złożona sytuacja we współczesnym świecie spowodowała konieczność utworzenia  

i rozwoju kierunku psychologia, który jest w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie na 

wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie edukacji i pomocy psychologicznej, 

kształtowania postaw, które w obliczu istniejących psychologicznych zagrożeń, pozwolą 

sobie z nimi poradzić czy profilaktyki zdrowia psychicznego. 

                                                           
5 Poprzez jednostkę należy rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną uczelni. 
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Uczelnia stała się pierwszą uczelnią w Polsce przygotowującą fachowe kadry w zakresie 

bezpieczeństwa, a w tym w zakresie przygotowania psychologicznego, otwierając przed 

kandydatami innowacyjne możliwości rozwoju i perspektywy ciekawej pracy w wielu 

sektorach odpowiedzialnych za poczucie bezpieczeństwa jednej z najcenniejszych wartości 

każdego człowieka, czyli zdrowia psychicznego.  

W strukturze Wydziału znajdują się cztery katedry: Katedra pedagogiki i psychologii, 

Katedra nauk o bezpieczeństwie, Katedra nauk humanistycznych oraz Katedra nauk  

o zarządzaniu. 

Dziekanem Wydziału jest dr Karina KNASIECKA-FALBIERSKA.  

Uczelnia prowadzi również kształcenie na kierunku psychologia na poziomie studiów 

pierwszego stopnia na Wydziałach Studiów Społecznych w Gdańsku i Gliwicach, na 

Wydziale Nauk Społecznych w Giżycku, a od tego roku akademickiego 2018/2019 również 

na nowo utworzonym Wydziale Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju, ponieważ w lipcu 

2018 r. Uczelnia na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała 

uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia na tym 

Wydziale. 
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Część I - samoocena jednostki w zakresie spełniania kryteriów oceny jakości kształcenia 

na kierunku studiów o profilu praktycznym 

 

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

 

Kierunek psychologia został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się 

zachowaniem człowieka, jego procesami psychicznymi, motywami postępowania oraz  

metodami poprawy jakości życia. Wobec dynamicznych przemian społeczeństwa światowego, 

ogromnego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego oraz towarzyszących tym procesom 

zagrożeń, szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie szeroko pojętej psychologii, 

skoncentrowana na wyjaśnianiu i rozumieniu mechanizmów zachowania się człowieka;  

a także rozwijanie takich sposobów myślenia i bycia człowieka w świecie, które umożliwią 

humanistyczny rozwój współczesnych społeczeństw. Patologizacja życia rodzinnego, nowe 

formy przestępczości, wykluczenia społeczne, konieczność dostosowania się no nowego 

rynku pracy, rozwój mediów, kryzysy gospodarcze i społeczne to wyzwania, którym lepiej 

można sprostać dzięki posiadanej wiedzy psychologicznej. Zapotrzebowanie na nią jest tym 

większe, im bardziej widoczne są zmiany, które w społeczeństwie następują. We 

współczesnym świecie, który często powoduje wiele problemów psychicznych i hamuje 

humanistyczny rozwój człowieka, naciskając na rozwój zawodowy i gospodarczy, ważna jest 

prawidłowość w podejmowaniu decyzji oraz zachowaniu poprawnych postaw wynikających  

z psychologii komunikacji, pracy, emocji czy biznesu.  Z uwagi na powyższe czynniki, 

zdrowie psychiczne jest strategicznym priorytetem UE, co wynika z nasilania się m.in. zmian 

demograficznych, a w tym starzenia się społeczeństw, a także ze zmiany psychicznej kondycji 

Europejczyka i jego stylu życia, co wpływa m. in. na zmiany struktury chorób, warunków 

środowiskowych, w tym związanych z globalizmem; poszerzającą się sferę nierówności 

społecznych i przemieszczanie się całych grup ludności, a także rozwój nowych technologii, 

które rewolucjonizują sposób życia i komunikacji.  

To właśnie psychologia jako nauka integrująca wiedzę o zachowaniu człowieka i jego 

procesach psychicznych, pozwala opisać rzeczywistość społeczną, wyjaśnić mechanizmy 

leżące u podstaw zachowań oraz zaproponować modele zmian, które przyczynią się do 

poprawy jakości życia nie tylko jednostek, ale także grup społecznych. Wiedza 

psychologiczna ma aktualnie bardzo szerokie zastosowanie i wykracza poza do tej pory 

rozumiane funkcje psychologii. Kierunek psychologia dostarcza zweryfikowanych narzędzi 

do rozwiązywania licznych i różnorodnych problemów, z jakimi współczesny człowiek musi 

się zmagać, co odpowiada aktualnym trendom edukacyjnym, kładącym nacisk na 

aplikacyjność wiedzy oraz kształtowane kompetencje społeczne.  
 

1.1.1. Powiązania koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi 

Uczelni oraz Wydziału. 

 

Koncepcja kształcenia na kierunku studiów psychologia na studiach  I i II stopnia 

nawiązuje do misji Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa poprzez: 

− upowszechnianie humanistycznych wartości; 

− oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach; 

− propagowanie bezpieczeństwa człowieka w zakresie zdrowia psychicznego; 

− kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa, w tym rozumienia mechanizmów ludzkich 

zachowań, ochrony zdrowia i kondycji psychofizycznej człowieka, poczynając od dzieci  

i młodzieży, poprzez dorosłych, a kończąc na osobach starszych; 
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− kształcenie studenta na miarę potrzeb gospodarki oparte na profesjonalnej wiedzy  

i szerokich umiejętnościach praktycznych pozwalających na efektywne konkurowanie na 

ryku pracy;   

− dbałość, aby  absolwenci mieli szerokie horyzonty i wysokie kompetencje zawodowe oraz 

społeczne, pozwalające na samodzielność i przedsiębiorczość w pracy, a także ciekawość, 

chęć własnego doskonalenia i umiejętności organizacyjne. 

Misja szkoły celowo została uwypuklona w nazwie Uczelni i jest realizowana szczególnie 

poprzez: 

− koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać 

potrzeby bezpieczeństwa, w tym w zakresie zdrowia psychicznego, w różnych 

płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, aktywnie na nie oddziałując;   

− animację środowiska kulturotwórczego oraz kreowanie wzorców zachowań, postaw  

i wartości wypływających z profilu i filozofii szkoły;   

− rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy w odniesieniu do społecznych, 

edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów; 

− rozwijanie integralnego modelu kształcenia łączącego wiedzę, postawy i umiejętności  

w jednolity organizm szkoły.  

Stąd też kształcenie na kierunku psychologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego 

stopnia (w sposób pogłębiony) zwraca szczególną uwagę na: 

− zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu podstawowych praw rządzących zachowaniem 

człowieka; 

− kształcenie kompetencji w zakresie profesjonalnego doradztwa psychologicznego; 

− wspomaganie naturalnej potrzeby do samorozwoju; 

− nastawienie na potrzeby innego człowieka; 

− rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej studentów i nabywanie praktycznych 

umiejętności w zakresie ewaluacji, wartościowania zjawisk społecznych  

i kulturowych; 

− ukształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się społecznego, wypowiadania 

się, negocjacji oraz rozumienia przekazów społecznych i medialnych; 

− kształtowanie postawy aksjologicznej studentów na rzecz realizacji w ich życiu  

i przyszłej pracy zawodowej takich wartości, jak: podmiotowy stosunek do człowieka, 

honor, godność i odpowiedzialność. 

Koncepcja kształcenia na kierunku studiów psychologia na studiach pierwszego  

i drugiego stopnia nawiązuje także do strategii jednostki, która zakłada kształcenie studentów 

oraz organizowanie im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych 

dziedzinach aktywności społecznej, związanych z bezpieczeństwem człowieka  

i społeczeństwa, a w tym z ich zdrowiem psychicznym, poprzez sprawne i efektywne 

funkcjonowanie Uczelni w obszarach jej działalności - zarówno dydaktycznej, naukowej  

i organizacyjnej, jak również związanej z rozwojem współpracy z podmiotami zewnętrznymi.  

Koncepcja kształcenia na kierunku studiów psychologia na studiach pierwszego  

i drugiego stopnia nawiązuje do strategii jednostki m. in. poprzez: 

− stałe podnoszenie atrakcyjności i poziomu jakości kształcenia w obrębie szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa i związanego z nim zdrowia psychicznego; 

− elastyczność i wykorzystanie nowych możliwości kształcenia związanych  

z szeroko rozumianym bezpieczeństwem człowieka, w szczególności w obszarze 

psychologii; 

− orientację procesu dydaktycznego na efekty kształcenia rozwijające wśród studentów 

wiedzę i umiejętności powiązane z różnymi obszarami kształcenia, które są niezbędne do 

bycia specjalistą w zakresie związanym z psychologią; 
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− budowanie potencjału kadrowego o bogatym doświadczeniu zawodowym i szerokiej 

wiedzy opartej na wynikach badań naukowych; 

− nowe specjalności odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy; 

− intensyfikację działalności naukowej (np. prowadzenie badań naukowych, organizowanie 

konferencji naukowych);  

− nieustanne rozszerzanie zakresu współpracy, w tym międzynarodowej; 

− wymianę studentów (studenci mogą realizować część planu studiów w ramach programu 

Erasmus Plus);  

− rozwój wykorzystania narzędzi IT (platforma e-learningowa, systemy informatyczne do 

administracyjnej obsługi studentów – USOS i MAK+);  

− zwiększenie dostępu do bibliotek cyfrowych (studenci mają możliwość korzystania m. in. 

z e-czytelni Ibuk Libra). 

 

Związek kształcenia z obszarami działalności zawodowej i gospodarczej  

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy i uwarunkowaniom 

społecznym, Uczelnia na kierunku psychologia kształci specjalistów przygotowanych do 

wykonywania przewidywanego zawodu, w tym uzyskanie uprawnień zawodowych oraz 

pogłębienie wykształcenia kierunkowego poprzez realizowane specjalności. Na studiach 

licencjackich i magisterskich studenci są kształceni na specjalnościach z zakresu szeroko 

pojętej psychologii z uwzględnieniem aspektów dotyczących bezpieczeństwa człowieka 

(tabela 1).     

 
Tabela 1. Oferowane (edycja 2018)/realizowane (edycje 2016 i 2017) specjalności na kierunku 

psychologia. 

 Studia pierwszego stopnia  

E
d

y
cj

a
 

2
0
1
6
 

1. Psychologia kryminalistyczno-śledcza  

2. Psychologia służb mundurowych  

3. Psychologia w biznesie i zarządzaniu 

E
d

y
cj

a
 

2
0
1
7
 

1. Psychologia kryminalistyczno-śledcza  

2. Psychologia sytuacji kryzysowych 

3. Psychologia w biznesie i zarządzaniu 

 

E
d

y
cj

a
 2

0
1

8
 

1. Cyberpsychologia 

2. Komunikacja wizerunkowa 

3. Neuropsychologia 

4. Psychologia emocji 

5. Psychologia finansów i kryptowalut 

6. Psychologia kryminalistyczno-śledcza 

7. Psychologia mediacji i negocjacji 

8. Psychologia mediów i dziennikarstwo 

9. Psychologia służb mundurowych  

10. Psychologia sytuacji kryzysowych  

11. Psychologia terroryzmu  

12. Psychologia w biznesie i zarządzaniu  
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 Studia drugiego stopnia  
E

d
y

cj
a

 2
0
1

8
 

13. Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznego  

14. Neuropsychologia  

15. Psychologia dyplomacji  

16. Psychologia edukacji pozytywnej  

17. Psychologia finansów  

18. Psychologia konfliktu i przemocy  

19. Psychologia kultury bezpieczeństwa  

20. Psychologia reklamy  

21. Psychologia sądowa i penitencjarna  

22. Psychologia zagrożeń społecznych  

23. Psychoonkologia  

24. Seksuologia społeczna  

 

Sylwetka absolwenta, przewidywane miejsca zatrudnienia absolwentów, cechy 

wyróżniające koncepcję kształcenia oraz wykorzystane wzorce krajowe  

i międzynarodowe. 

 

Absolwenci kierunku psychologia otrzymują tytuł licencjata (w odniesieniu do studiów 

pierwszego stopnia) i tytuł magistra (w odniesieniu do studiów drugiego stopnia). W wyniku 

realizacji celów kształcenia i wychowania są wyposażeni we wszechstronną wiedzę  

i umiejętności praktyczne pozwalające im na samodzielną i zespołową pracę zawodową 

bezpośrednio po ukończeniu studiów. Cechują się prezentowaniem postaw  

i myśleniem związanym z kategoriami, takimi jak: zachowanie człowieka, jego procesy 

psychiczne, motywy postępowania czy metody poprawy jakości życia w warunkach 

społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego państwa prawa. Znajduje to 

odzwierciedlenie w przestrzeganiu norm moralnych, czego wyrazem jest uczciwość, 

odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność i zaangażowanie. W pracy zawodowej 

absolwentów kierunku psychologia cechuje profesjonalizm, życzliwość, otwartość  

i wrażliwość na problemy innych, umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, 

umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za podejmowane zadania, wytrwałość  

w dążeniu do celu, ale też zdolność reagowania na zmiany, ich antycypowanie oraz dbałość  

o wysokie standardy etyczne, zawodowe i społeczne w miejscu pracy. Ponadto mają 

rozwinięte dyspozycje intelektualne, przejawiające się nie tylko w złożonych procesach 

wnioskowania i rozumowania, ale też w efektywnym korzystaniu z nabytej wiedzy  

i doświadczenia. Wrażliwość estetyczno-kulturalna, rozwijana w procesie kształcenia, 

pozwala absolwentom zachować równowagę wewnętrzną, przestrzegać zasad współżycia 

społecznego i etyki zawodowej. 

Absolwenci kierunku psychologia mają w wyniku realizacji programu studiów wiedzę 

głównie z dyscyplin takich, jak m. in. psychologia, socjologia i  nauki o bezpieczeństwie, oraz 

umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki dotyczącej wyjaśniania mechanizmów zachowań czy doradztwa i pomocy 

psychologicznej. Dzięki kształceniu na kierunku psychologia absolwenci dysponują 

niezbędnymi kompetencjami o charakterze: dydaktyczno-wychowawczym (w zakresie 

właściwego rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze); społecznym, 

socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi i budowania zwartych 

zespołów w tym obszarze, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność 

współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym); kreatywnym (innowacyjność, 

mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju); 

prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, a zwłaszcza w obszarze 

prognozowania, projektowania, planowania, organizowania czy też kontroli i oceny aspektów 
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psychologicznych oraz podejmowanych inicjatyw społecznych); komunikacyjnym 

(efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach administracyjnych, 

edukacyjnych oraz kryzysowych); techniczno-informacyjnych (korzystanie z nowoczesnych 

technologii informacyjnych i środków multimedialnych). 

Absolwenci są przygotowani (w zależności od ukończonej specjalności) do: pracy  

w firmach, organizacjach, instytucjach państwowych, ośrodkach doradczych, sądach, 

ośrodkach pomocy społecznej i interwencji kryzysowej, służbach mundurowych czy organach 

sprawiedliwości, w których przedmiotem ich zainteresowania jest głównie pomoc 

psychologiczna. 

Ponadto są przygotowani do rozwiązywania problemów zawodowych; gromadzenia, 

przetwarzania i udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz 

posługiwania się specjalistycznym językiem polskim i angielskim niezbędnym do 

wykonywania zawodu. 

Bogata oferta edukacyjna z zakresu języków obcych sprzyja rozwijaniu umiejętności 

porozumiewania się i sprawnego funkcjonowania na rynku pracy Unii Europejskiej. 

Absolwenci kierunku psychologia uzyskują niezbędną wiedzę w zakresie podstaw 

diagnozowania i wyjaśniania ludzkich zachowań w wymiarze indywidualnym i zbiorowym; 

podstawowych psychologicznych i socjologicznych aspektów bezpieczeństwa człowieka czy 

też jego społecznych i prawnych uwarunkowań. Dysponują dobrymi podstawami 

teoretycznymi z zakresu psychologii, a w rezultacie posiadają praktyczne umiejętności  

w zakresie wyciszania zachowań agresywnych, metod rozwiązywania konfliktów, 

podstawowych strategii negocjacyjnych, technik, zasad oraz warunków skutecznej negocjacji. 

Są też wyposażeni w umiejętności analizowania i oceniania sytuacji społecznych oraz 

samodzielnego rozwiązywania zarówno problemów teoretycznych, jak i praktycznych 

pojawiających się w obszarze psychologii. 

Nabywanie przez absolwentów ww. wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

stanowi doskonałe odzwierciedlenie cech wyróżniających koncepcję kształcenia. 

Przy opracowywaniu programu studiów, a w tym zbioru efektów kształcenia wykorzystano 

analizę programów studiów w uczelniach wyższych głównie związanych  

z obszarem psychologii i nauk społecznych, jak m. in.: Toros University in Mersin (Turcja), 

Universidad de Almeria (Hiszpania), Uniwersytet w Oviedo (Hiszpania), Matej Bel 

University in Banska Bystrica (Słowacja), University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava  

(Słowacja), Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu (Ukraina), Uniwersytet im. Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ponadto uwzględniono również 

Deskryptory Dublińskie, Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w tym Polską Ramę 

Kwalifikacji, oraz wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przy 

opracowywaniu programów studiów korzystano również z Subject Benchmark Statement 

stworzonego dla obszaru kształcenia obejmującego psychologię (na poziomie Honours 

Degree) przez brytyjską agencję rządową Quality Assurance Agency for Higher Education 

(QAA). W koncepcji tej studia na kierunku psychologia dostarczają szeregu ważnych 

wiadomości i umiejętności praktycznych. Ich specyficzność zależna jest od wybranej przez 

absolwenta określonej specjalizacji stosowanej. Główna koncepcja kształcenia opiera się na 

nabyciu umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozy psychologicznej oraz stosowaniu już 

istniejących i konstruowaniu nowych narzędzi psychometrycznych czy też stosowaniu 

podstawowych technik pomocy psychologicznej. Indywidualizacja programu studiów 

stymuluje studentów do refleksji nad własnymi zainteresowaniami, uczy krytycyzmu wobec 

swoich możliwości, formułowania celów i dokonywania wyborów. Celem kształcenia na 

kierunku psychologia jest zatem rozwijanie wrażliwości na indywidualność i potrzeby innych 

ludzi, budowanie szacunku dla relacji, odmiennych przekonań oraz godności każdej istoty 
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żywej. Wymienione kompetencje są spoiwem wiedzy i umiejętności nabywanych w toku 

studiowania. 

Uczelnia przygotowała również program studiów dostosowany od edycji 2017 do stanu 

prawnego związanego z wprowadzeniem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

i poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji i jest na etapie przygotowywania zmian w programie 

studiów wynikających z najnowszego stanu prawnego, a w tym przede wszystkim z ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), mających wejść w życie  

w dn. 01 października 2019 r. 

 

1.1.2.  Główne założenia i cele polityki jakości oraz wpływ jej realizacji na 

doskonalenie koncepcji kształcenia. 

 

Zgodnie z głównymi założeniami polityki jakości Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  

z siedzibą w Poznaniu przedstawiony program studiów jest stale zatwierdzany, monitorowany 

oraz okresowo przeglądany. Oferta edukacyjna jest stałe doskonalona  

i dostosowana do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy. W pracach 

nad koncepcją i programem studiów wykorzystywany jest także system gromadzenia  

i analizowania informacji pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

Uczelni, którym koordynuje prorektor dr hab. Ilona WALKOWSKA.  

 Uczelnia w obszarze kształcenia na kierunku psychologia w głównych założeniach  

i celach polityki jakości integruje środowiska i kształci w sposób praktyczny, m. in. dzięki 

stosunkowo unikatowym w skali kraju specjalnościom przeznaczonym dla wąskich grup 

zawodowych. Studenci mogą także podejmować kształcenie interdyscyplinarne na dwóch 

specjalnościach, dzięki czemu mają szansę na poznanie różnorodności programu studiów, co 

stanowi immanentną wartość dla bycia atrakcyjnym na rynku pracy. W ten sposób Uczelnia 

staje się jeszcze bardziej nowoczesna, otwarta i przyjazna studentom. 

W procesie kształtowania powyżej przedstawionej koncepcji kształcenia brali udział 

interesariusze wewnętrzni, będący pracownikami Uczelni i specjalistami w dziedzinach 

związanych z ocenianym kierunkiem studiów oraz przedstawiciele samorządu studenckiego, 

 a także interesariusze zewnętrzni, którzy m. in. są członkami Rady Pracodawców ds. oceny 

praktycznego kształcenia studentów, będącej kolegialnym organem doradczym dziekana 

Wydziału w zakresie jakości kształcenia praktycznego studentów. 

Opracowując program studiów, wzięto pod uwagę także opinie osób z zewnątrz Uczelni,  

z którymi posiada ona podpisane porozumienia o przyjmowaniu studentów na praktyki 

zawodowe i którzy znają aktualne potrzeby rynku pracy. Ponadto Uczelnia monitoruje kariery 

zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów  

i programów studiów do potrzeb rynku pracy. 

Do interesariuszy zewnętrznych Uczelni należą: 

1. Wojskowa Poradnia Psychologiczna i Pracowania Psychologiczna w Poznaniu. 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach. 

3. Poradnia Pedagogiczno–Psychologiczna w Sulęcinie. 

4. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna „Dwa Krzesła” w Gorzowie Wielkopolskim. 

5. Poradnia Zdrowia Psychicznego „Bogna Sterna” w Gorzowie Wielkopolskim. 

6. Mgr Waldemar PATERNOGA - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

7. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. 

8. Mgr Dariusz CZAPRACKI - Biuro Ochrony „Sezam”. 

9. Kpt mgr Leszek KOŁTUN – starszy specjalista w Dziale Kadr i Szkoleń Centralnego 

Zarządu Służby Więziennej w Kaliszu. 

10. Mgr Dariusz CZERNY – główny specjalista BHP, właściciel PHU „Edison”. 
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11. Płk Ryszard GRZEŚKOWIAK - WKU Poznań. 

12. Gen. bryg. dr n. med. Andrzej TRYBUSZ – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej 

w Poznaniu. 

13. 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy Poznań;  kpt. lek. med. Krzysztof JEDLIKOWSKI – 

kierownik Izby Chorych. 

14. Kpt. lek. med. Przemysław KUJ – Starszy lekarz Ambulatorium 14. Wojskowego 

Oddziału Gospodarczego Poznań. 

15. Mgr Łukasz SUBDA – zastępca kierownika Oddziału Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego. 

16. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

w Poznaniu. 

17. Szpital Powiatowy w Śremie. 

18. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.  

19. E.U. MED Edukacja i Usługi Medyczne.  

20. Psycholodzy Domów Dziecka w Poznaniu i Kórniku.  

21. Domy Pomocy Społecznej w Krotoszynie i Rogowie. 

22. Zakład Karny w Koziegłowach. 

23. Zakład Karny we Wronkach. 

24. Zakład Karny w Gębarzewie. 

25. Areszt Śledczy w Gorzowie Wielkopolskim. 

26. Areszt Śledczy w Poznaniu.  

27. Okręgowa Służba Więzienna w Poznaniu.  

28. Komenda Policji w Śremie.  

29. Komenda Policji w Nowym Tomyślu.  

30. Komenda Policji w Czarnkowie.  

31. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu. 

32. WSZW w Poznaniu.  

33. Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.  

34. CSWL w Poznaniu.  

35. Fundacja „Integra” w Poznaniu. 

36. Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o. 

37. Kancelaria Prawno-Grafologiczna Sp. z o.o. w Warszawie - Karolina Gorzkowska. 

38. Biuro Detektywistyczne Maciej Zygmunt. 

39. Kancelaria Prawno-Detektywistyczna „Szafran” Słubice. 

40. Samorządowy publiczny zakład opieki zdrowotnej w Poznaniu. 

41. Polska Federacja Detektywów w Warszawie. 

42. Dr inż. Hanna PŁUSZKA – Poradnia Dietetyczna „LIBRA”. 

43. Mgr Anetta KOMENDA - Tomma Diagnostyka Obrazowa Sp. z o.o., dyrektor ds. 

sprzedaży i rozwoju, członek Zarządu Tomma Diagnostyka Obrazowa Sp. z o.o.. 

44. Dr Adam PYTLIŃSKI – Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej (przy 

Amarican Heart Association). 

45. Mgr Sławomir WOJTASZ - właściciel E. U. MED Edukacja i Usługi Medyczne. 

46. Mgr Monika FILIPOWSKA - „Cichy Fight & Tactics Group Consulting Counterterrorism 

Training Poland”. 

47. Mgr Anna GŁÓWKA – psycholog; Poradnia zdrowia psychicznego w Poznaniu. 
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48. Mgr Agnieszka KOTEWICZ–WOJNOWSKA - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 

OHP w Poznaniu. 

49. Stowarzyszenie „Sokół” w Poznaniu. 

50. Fundacja „Boks Wielkopolski” w Poznaniu. 

51. Observer Security Group Poland Słubice. 

W aspekcie międzynarodowej współpracy Uczelnia prowadzi aktywny przegląd 

problematyki związanej z psychologią oraz międzynarodowymi trendami aktywności  

i działań na rzecz zdrowia psychicznego. W tym celu organizuje międzynarodowe 

konferencje o charakterze warsztatowym, w tym także z udziałem studentów, co ma też swoje 

odzwierciedlenie w realizowanym procesie kształcenia. 

 

1.2. Prace rozwojowe w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej właściwych 

dla kierunku studiów. 
 

1.2.1.  Sposoby wykorzystania osiągnięć badawczo-rozwojowych w opracowaniu 

koncepcji kształcenia oraz w realizacji programu kształcenia. 

 

Uczelnia kształtuje proces edukacyjny z perspektywy absolwentów Uczelni i ich miejsca 

na rynku pracy, stąd też tak ważne jest dla niej wykorzystanie osiągnięć badawczo-

rozwojowych w opracowaniu koncepcji kształcenia i realizacji procesu kształcenia.   Uczelnia 

przygotowała blog dydaktyczny (w trakcie publikacji - realizacja na koniec lutego 2019) 

prezentujący studenckie prace projektowe. Uczelnia promuje również osiągnięcia badawczo-

dydaktyczne w mediach społecznościowych m. in. poprzez panel Expert WSB, wydawanie 

EDUblog WSB poświęconej prezentacji zewnętrznych działań warsztatowych. Otwarte 

portale społecznościowe zapewniają możliwość interdysplinarnych rozwiązań dla dydaktyki. 

Uczelnia opracowała również portal REKRUT WSB, który w otwarty sposób integruje 

środowiska kandydatów, pozwala na badanie jakości programów dydaktycznych, specjalności 

oraz śledzenie zapotrzebowania na nowe umiejętności i kompetencje. Uczelnia przygotowała 

dla pracowników podstrony (profili naukowych) dotyczące ich działalności naukowo-

badawczej i edukacyjnej. 

 Współpraca w całej Polsce z pracowniami, przychodniami psychologiczno–

pedagogicznymi, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej odbywa się z poziomu 

wykładowców i samej Uczelni. Przykładem jest działalność dr hab. Ilony WALKOWSKIEJ, 

która tworzy programy szkoleniowe ze szkołami, przedszkolami i Młodzieżowymi 

Ośrodkami Socjoterapii Ośno Lubuskie, Zielona Góra, Witnica i Nowiny Wielkie. 

Jednocześnie rozwija programy szkoleniowe dla nauczycieli z zakresu arteterapii dla dzieci  

z problemami psychicznymi. W ostatnim roku koordynowała projekt dydaktyczny „Wszędzie 

jest Środek Świata”.  

Uczelnia zwiększyła umiędzynarodowienie konferencji naukowych organizowanych przez 

wydziały. Rozwija również bazę dydaktyczną przez projekt Zintegrowany Program Rozwoju 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu (3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych - 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju).  

Warto również zwrócić uwagę na działalność rozwojową interesariuszy wewnętrznych 

Uczelni. Przykładem jest Katarzyna BORKOWSKA świadcząca usługi w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Reczu, m. in. z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu 

„Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”, co 

z powodzeniem jest wykorzystywane przez Uczelnię. Mgr Katarzyna BORKOWSKA 

prowadzi zajęcia terapii grupowej i sesje indywidualne dla pacjentów, uczestniczy  

w zebraniach zespołu klinicznego i zebraniach społeczności terapeutycznej „Euromedis”, 
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Ośrodka Terapii Zaburzeń Pamięci, co przekłada się na zajęcia warsztatowe, jakie prowadzi 

ze studentami.  

Dla Uczelni pracuje również jako interesariusz wewnętrzny mgr Katarzyna 

STACHOWIAK z doświadczeniem w pracy doradcy zawodowego w Stowarzyszeniu 

Wielkopolskich Doradców Kariery „WiDoK” i w Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju 

VIRTUS. Prowadzi również działalność gospodarczą – „PROEFEKT Doradztwo 

Edukacyjno-Zawodowe”. 

W 2015 r. dr inż. Marian KRYŁOWICZ kierował projektem powołania Wielkopolskiej 

Legii Akademickiej zrzeszającej głównie studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  

z siedzibą w Poznaniu, gdzie dziś studenci mogą przeprowadzać badania i brać udział  

w zajęciach terenowych w ramach specjalności psychologia służb mundurowych.  

Mgr Michał MAĆKOWIAK wdrażał w Uczelni projekty, w których uczestniczyli studenci 

jako obserwatorzy pracy streetworkera w GAS „Rezerwat” (w grupie zagrożonej 

marginalizacją, szczególnie tzw. „dzieci ulicy”) czy też partyworkera w ramach programów 

profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta Poznania. Brał udział w akcjach społecznych takich, 

jak: „Party Time”, „ABC zdrowej imprezy”, „Mały Artysta”, ,„FUN UNDER CONTROL”, 

„BAW SIĘ BEZPIECZNIE”.  

Dr Ewa WOJTOWICZ - coach ICC, wykładowca, trener, doradca zawodowy i prezes 

fundacji Instytutu Psychologii i Psychoterapii – wykorzystuje swoje doświadczenie  

w programach studiów z zakresu psychologii biznesu, psychologii pracy oraz organizacji, 

psychologii rozwoju zawodowego i planowania karier. 

Arleta GARNIEWICZ jako psycholog - praktyk prowadziła następujące projekty 

niezwykle ważne dla specjalności: psychologia emocji, psychologia kryminalistyczno–

śledcza i psychologia mediacji i negocjacji: „Dziecko – świadek szczególnej troski. Praktyka 

przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków”, „Bezprzyrządowe sposoby 

rozpoznawania zachowań ponarkotykowych i podopalaczowych”, „Zasady postępowania  

z osobą znajdującą się pod wpływem narkotyków lub dopalaczy”, „Warsztat diagnozy  

i terapii ADHD”, „Interwencja kryzysowa - jak szybko i skutecznie udzielać pierwszej 

pomocy psychologicznej”. Ponadto konsultacje programowe były oparte również na 

doświadczeniu psychologów z m. in.: SP ZOZ Nowy Tomyśl, a proces budowania efektów 

kształcenia dla specjalności psychologia służb mundurowych opierał się głównie na 

obserwacji pracy w Areszcie Śledczym w Poznaniu przy udziale psychologa Arlety 

GARNIEWICZ (kierownika projektu POKL) i współpracy z Prokuraturą i Sądem w Nowym 

Tomyślu. W programie studiów jako interesariusz wewnętrzny Arleta GARNIEWICZ 

realizuje zajęcia, na których studenci poznają takie czynności, jak: przesłuchiwanie w sądzie 

pokrzywdzonych oraz świadków, diagnozowanie oraz udzielanie wsparcia na oddziałach 

szpitalnych.  

W ciągłym doskonaleniu programów studiów uczestniczą również: dr Natalia 

PYTLIŃSKA z Oddziałem Wielkopolsko-Lubuskim Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kościanie, Poznański Ośrodek Zdrowia 

Psychicznego - oddział dzienny psychiatryczny, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z Józefiną PIJANOWSKĄ (szczególnie  

w budowaniu specjalności neuropsychologia) przy udziale Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Gostyniu i Małgorzaty SURACKIEJ-BIDERMAN (w tym wprowadzenie 

do programów studiów warsztatów z prowadzenia psychologicznych badań diagnostycznych 

(m.in. Test Wechslera, Skala Rozwoju i Inteligencji IDS, Krótka Skala Inteligencji, Test 

matryc Raven’a, Test pamięci wzrokowej Benton’a, Test figury złożonej Rey’a).  

Dr Ewa SZCZEŚNIAK, będąc funkcjonariuszem Służby Więziennej w Gdańsku, dzieli się 

doświadczeniem w budowaniu programu studiów z zakresu usług psychologicznych oraz 

psychoterapeutycznych u osób izolowanych wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii 
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Uzależnień w Gdańsku oraz szpitalnym Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym im. prof. 

T. Bilikiewicza w Gdańsku. 

Wykładowcy Uczelni wyposażają, zgodnie z sylabusami, studenta w grupę umiejętności, 

które pozwolą mu zaistnieć w zmieniającej się rzeczywistości. Zadania dydaktyczne oparte są 

na systemie wyzwań zawodowych i społecznych, wymagających nieustannego doskonalenia 

się. Uczelnia monitoruje aktywność wykładowców na polu społecznym i praktycznym, by 

angażować studenta, który nie tylko przyswaja wiedzę, ale również aktywnie uczestniczy  

w procesie kształcenia problemowego z zachowaniem relacji mistrz–student. Absolwent 

Uczelni ma określone jako obywatel Unii Europejskiej kwalifikacje i kompetencje, 

podlegające międzynarodowej uznawalności. W dobie powstawania nowych zawodów i dużej 

dynamiki rynku pracy Uczelnia śledzi i identyfikuje potrzeby pracodawców oraz 

odpowiednio dostosowuje do nich programy studiów. W październiku 2018 r. przygotowano 

projekt „Studio Arteterapii” dla studentów psychologii przez Instytut Bezpieczeństwa. 

Formuła programu studiów opiera się również na pracach rozwojowych, projektach UE  

i prowadzonych grantach przez wykładowców indywidualnie i grupowo. Do najważniejszych 

należą: projekt-grant Uczelni „Fundacji Merkury Innowacje dla Niepełnosprawnych”  

w zakresie dbania o zdrowie psychiczne młodych twórców i ich sposobów komunikacji ze 

światem młodego człowieka; projekt BOTTOM-UP Dania „Nowatorskie narzędzie 

kształtowania przestrzeni publicznej dla bezpieczeństwa społecznego, angażujący 

przestrzenie psychologii miasta.” Projekt był nastawiony głównie na wykształcenie wśród 

studentów umiejętności postrzegania i analizowania problemów bezpieczeństwa 

psychicznego, które jest wynikiem bezpieczeństwa publicznego, społecznego, 

ergonomicznego; odnotowywania i analizowania problemów psychicznych, jakie występują 

w następstwie np. problemów społecznych. Badania nad przestrzenią miejską dotyczyły 

szkiców problemowych wykonanych przez studentów w obrębie niebezpiecznych miejsc dla 

zdrowia i życia wynikających z różnych obszarów bezpieczeństwa. Studenci nabyli 

szczególnych umiejętności prowadzenia akcji społecznych dla zdrowia szeroko pojętej 

psychiki; projekt Horyzont 2020 „Granty na Granty” MNiSW, nr 3410/GG horyzont 

2020/2015/0, który zakładał głównie działania w celu budowania  kultury bezpieczeństwa 

poprzez prowadzenie badań wśród różnych grup społecznych i odnotowywanie poczucia 

bezpieczeństwa w zakresie budowania tożsamości grupy, przynależności, identyfikowania się 

z grupą czy też komunikacji w grupie; projekt VCC Organizator Ruchu Turystycznego  

w zakresie bezpieczeństwa zdrowia - program szkoleniowy dla przedsiębiorców i studentów 

kształtujący budowanie świadomości zdrowia psychicznego wśród pracowników sektora 

prywatnego. To seria szkoleń i jednocześnie integralna część programu prowadzonych 

specjalności w Uczelni. Studenci mogli brać udział w zajęciach i warsztatach,  w których 

uczono ich mechanizmów terapeutycznych, technik komunikacji czy też radzenia sobie ze 

stresem. Studenci uczestniczący w programie nabyli kwalifikacji VCC.  

Odzwierciedleniem nowych specjalności opartych na analizie badań naukowych 

prowadzonych przez pracownie psychologiczne stało się kształcenie związane z narastaniem 

wartości propagowanych przez służby mundurowe. To m. in. praca badawcza dr hab. 

Andrzeja GAŁECKIEGO w ramach działalności własnej w latach 2009 – 2012: „Praca szefa 

powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w rozwiązywaniu sytuacji w stanach 

nadzwyczajnych na przykładzie powiatu zielonogórskiego.” To badania nad gruntownym 

poznaniem pracy szefa zespołu i członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w różnych sytuacjach kryzysowych polegające na poznaniu, przeanalizowaniu i ocenie 

zagrożeń kryzysowych; monitoringu zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń  

o charakterze naturalnym; na bazie których zbudowano specjalność psychologia sytuacji 

kryzysowych. Innym projektem dr hab. Andrzeja GAŁECKIEGO był projekt badawczy 

realizowany w ramach działalności statutowej Uczelni na lata 2017 – 2019: „Technologia 
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ataków przeprowadzanych w cyberprzestrzeni” przyczynił się do przygotowania specjalności 

cyberpsychologia. Celem tej specjalności jest identyfikacja technologii ataków 

dokonywanych w cyberprzestrzeni oraz wskazanie sposobów obrony przed nimi. Z jednej 

strony postęp w tym zakresie umożliwia dokonywanie szeregu ważnych odkryć naukowych,  

z drugiej zaś strony stwarza nowe wyzwania i zagrożenia dla funkcjonowania człowieka,  

a tym samym rodzi potrzebę budowania nowych specjalności dla bezpieczeństwa 

psychicznego.  

Dzięki zdobytym w toku studiów umiejętnościom absolwent kierunku potrafi korzystać ze 

zdobytej wiedzy w pracy, poszukiwać informacji dotyczących analizowanych przez siebie 

problemów oraz zgodnie współpracować w grupie. Studia dostarczają również szeregu 

ważnych wiadomości i umiejętności praktycznych przez czynny udział studentów w pracach 

badawczych swoich wykładowców. W trakcie studiów na kierunku psychologia ich 

uczestnicy zdobywają ponadto kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej, stosowania 

narzędzi psychometrycznych czy stosowania podstawowych technik pomocy psychologicznej 

dzięki praktykom odbywanym bezpośrednio w poradniach psychologicznych oraz  

w szkołach. 

Projekt Gmina Witnica - projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: Usługi szkoleniowe i kursy dla 

uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy – badanie dla Centrum Edukacyjnego  

w Witnicy to z kolei prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości 

psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania ich 

mocnych stron; diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu i szkole w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Efektem tych działań był 

autorski program dydaktyczny dla nauczycieli „Wszędzie jest Środek Świata”, a częściowo 

wdrożony do programu specjalności psychologia emocji.  

Z kolei efektem badań artystyczno–psychologicznych w zespole dr hab. Ilony 

WALKOWSKIEJ i dr. hab. Piotra MAKOWSKIEGO (Akademia Sztuki Wojennej) nad 

produktem i marką polską oraz filozofią komunikacji i procesu kształtowania wartości 

propolskich jest program specjalności komunikacji wizerunkowej, komunikacji i kreowania 

wizerunku publicznego oraz psychologii reklamy. Sam projekt składał się z części badawczej 

oraz wystawy i publikacji cyfrowej, w których uczestnicy nabyli kwalifikacje VCC i ECCC  

w zakresie grafiki cyfrowej oraz psychologii reklamy. Wiele treści programowych było 

efektem wyników badań na rosnącą potrzebą integracji grup produktów polskich ponad rynki 

globalne z naciskiem na kształtowanie wizerunku bezpiecznego produktu regionalnego.  

 
1.2.2.  Prowadzone prace rozwojowe w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej, do których odnoszą się efekty kształcenia. 

 

Prace rozwojowe w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej wykładowców 

Uczelni są prowadzone równolegle na Uczelni i w osobistych ścieżkach kariery naukowej. 

Odnoszą się do nich efekty kształcenia, a wyniki tych prac są wykorzystane w projektowaniu 

koncepcji kształcenia na ocenianym kierunku. Przykładowo mgr Katarzyna BORKOWSKA 

pracowała w zespole badawczym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego, Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Obserwatorium Integracji 

Społecznej, brała udział w aktualizacji wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej 
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oraz zbieraniu danych służących opracowaniu oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej  

i opracowywaniu materiałów analityczno–diagnostycznych z sondaży oraz badań 

prowadzonych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego pt.: „Tożsamość regionalna 

mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego oraz zapotrzebowanie na szkolenia  

i usługi w zakresie doradztwa wśród pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz 

powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa zachodniopomorskiego”. 

Opracowuje również wyniki badań dla czynników warunkujących efektywność działań 

ośrodków pomocy społecznej województwa zachodniopomorskiego w opinii ich 

pracowników. Doświadczenia te posłużyły w przygotowaniu programu specjalności: 

komunikacji wizerunkowej, psychologii mediów i dziennikarstwa, psychologii mediacji  

i negocjacji, komunikacji i kreowania wizerunku publicznego.  

Badania i prace rozwojowe dr Anny BORUCKIEJ-KOTWICY dotyczące projektu  dzieci 

z PROM we współpracy z GUM-ed i UG (badania prowadzone skalą Bayle-III) posłużyły 

efektom kształcenia z zakresu problematyki projektowania i prowadzenia badań 

diagnostycznych w praktyce psychologicznej, a w szczególności problemów badawczych, 

metod, technik i narzędzi badawczych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie 

psychologii i statystyki.  

Dr Joanna FARYSEJ prowadzi badania zakresu pedagogiki personalistycznej  

i egzystencjalnej oraz społecznej, a także szeroko pojętego bezpieczeństwa. Za istotną część 

jej działalności należy także uznać prowadzone pod jej kierownictwem w latach 2010-2013 

interdyscyplinarne badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa Polaków, co było integralną 

częścią budowania programu studiów z zakresu specjalności psychologii kultury 

bezpieczeństwa.  

Bardzo przydatne dla przygotowania programu specjalności psychologia sądowa  

i penitencjarna oraz psychologia zagrożeń społecznych były prace badawcze prowadzone 

przez dr. Krzysztofa GIEBUROWSKIEGO pt.: „Przyczyny umorzenia postępowań 

przygotowawczych w sprawach o łapownictwo. Analiza 236 spraw karnych prowadzonych  

z art. 228 i 229 KK”. Materiał badawczy posłużył do przygotowania pracy doktorskiej z tej 

tematyki.  

Ważnym aspektem w budowaniu programów studiów w Uczelni jest ergonomia i prace 

badawcze dr Wiesławy HORST - auditora wiodącego Bezpieczeństwa Pracy (SLA) Det 

Norske Veritas, auditora wiodącego Bezpieczeństwa Pracy (MSM) Det Norske Veritas, 

specjalisty bhp, coacha (ergonomia) w Magna Poland (2012) Wolfgang Schneider 

ERGONOMII EXPETEN NETWORK, posiadającej kwalifikacje MTM - EAWS do 

identyfikacji i mierzenia ryzyka ergonomicznego (2013), która aktywnie współpracuje  

z przemysłem (projekty badawcze), współtworząc efekty kształcenia z poziomu 

bezpieczeństwa pracy we współpracy z CIOP (od 1980), a od 2000 jest członkiem Polskiego 

Krajowego Punktu Kontaktowego –Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.  

Prof. dr hab. Maria KOZIELSKA i jej badania naukowe w obszarze pedagogiki, dydaktyki 

szkoły wyższej, komputerowego wspomagania procesu studiowania: projektowania  

i stosowania edukacyjnych programów komputerowych, badania metod studiowania  

i nauczania; tworzenia podmiotowych, interaktywnych i dialogowych warunków studiowania, 

procesu uczenia się w aspekcie konstruktywizmu i kognitywizmu, kształcenia twórczości, 

wyobraźni i aktywności poznawczej uczących się, przyczyniły się do przygotowania 

specjalności psychologia edukacji pozytywnej. 

Mgr Michał MAĆKOWIAK prowadzi badania  w zakresie problemów społecznych  

w Gminie Duszniki na temat profilaktyki narkotykowej. Współrealizuje wytyczne do 

programów dla realizacji „przyjaznej polityki NGO” w ramach programu „Wielkopolska 

Działa Razem” przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie 



  
 

 

 21 

mając wpływ na programy i efekty kształcenia specjalności psychologia zagrożeń 

społecznych. 

Dr hab. Ewa MISTERSKA prowadzi praktykę psychologiczną, pracując z dziećmi  

z zburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Poznaniu. Jest 

pomysłodawczynią Pracowni Terapeutycznej „Homini” - zespołu gabinetów 

specjalistycznych, skupiających m. in. psychologa dziecięcego, neurologopedę, terapeutę par  

i rodzin, pedagoga specjalnego oraz psychoterapeutę zaburzeń odżywiania. Prace badawczo-

rozwojowe z cyklu pt. „Badanie somatopsychicznych zależności u chorych leczonych  

z powodu skoliozy idiopatycznej” częściowo posłużyły zbudowaniu programu specjalności 

psychoonkologia.  

Dr Wiesław OTWINOWSKI zajmuje się z kolei problemem podejmowania decyzji  

w sytuacjach kryzysowych, terroryzmu i ataków informatycznych; funkcjonowania armii 

zawodowej i z poboru, co dało podstawę do zbudowania specjalności: psychologia sądowa  

i penitencjarna, psychologia zagrożeń społecznych oraz psychologia konfliktu i przemocy. Dr 

Ewa SZCZEŚNIAK także przyczyniła się do powstania tychże specjalności - jej praca 

naukowa koncentruje się bowiem głównie na psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu, 

leczących się zarówno w dostępnym lecznictwie odwykowym w Polsce, jak  

i w specyficznych warunkach izolacji penitencjarnej.  

Dr hab. Elżbieta WESOŁOWSKA analizuje z kolei prace teoretyczne i prowadzi badania 

empiryczne dotyczące psychologicznego podłoża procesów zachodzących w małych grupach 

prowadzących dyskusje w warunkach regulowanych normatywnymi wytycznymi debat 

deliberatywnych, co posłużyło formule specjalności psychologia kultury bezpieczeństwa.  

Zainteresowania naukowe i zawodowe dr Ewy WOJTOWICZ dotyczące przede wszystkim 

tematyki zastosowań psychologii w biznesie, rynku pracy w odniesieniu do zarządzania 

karierą oraz rozwoju kompetencji psychologicznych (tzw. miękkich) pozwalają z kolei nabyć 

studentom szeroką wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

 

1.2.3.  Aspekty krajowej i międzynarodowej współpracy z podmiotami edukacyjnymi  

i gospodarczymi mające wpływ na koncepcję kształcenia, określanie efektów kształcenia 

i programu studiów. 

 

W aspekcie krajowej współpracy z podmiotami edukacyjnymi i gospodarczymi Uczelnia 

podejmuje działania z wieloma interesariuszami zewnętrznymi. Uczelnia posiada bowiem 

szeroką bazę partnerów, z którymi współpracuje nie tylko w zakresie kształtowania 

programów studiów, ale i wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych czy też akcji społecznych. 

Ponadto Uczelnia prowadzi programy dydaktyczne wspólnie z klubami sportowymi  

i jednostkami wojskowymi na terenie całego kraju. Dużym ogólnopolskim programem 

dydaktyczno–społecznym jest projekt prowadzony z Klubami Sportowymi: Fundacją Boks 

Wielkopolski, Stowarzyszeniem Gimnastycznym „Sokół”, Polskim Związkiem Zapaśniczym 

z siedzibą w Warszawie, Polski Związkiem Sumo z siedzibą w Krotoszynie oraz Polskim 

Związkiem JU-JITSU. M. in. dzięki takim podmiotom realizowane są nie tylko praktyki 

studenckie i zajęcia terenowe, ale do programu studiów włączane są działania takie, jak: Dni 

Bezpieczeństwa, seminaria i warsztaty pod hasłem „Przyszłość z pasją” nastawione na 

odkrywanie talentów i uczenie autopromocji. Ponadto Uczelnia poddaje swoje programy 

studiów środowiskom naukowym i opiniotwórczym do weryfikacji i oceny. Program 

specjalności na kierunku psychologia szczególnie z zakresu specjalności: psychologia sądowa 

i penitencjarna, psychologia zagrożeń społecznych, psychologia konfliktu i przemocy 

budowany był w oparciu o współpracę w kontekście opiniowania, prowadzenia zajęć, 

publikacji, wspólnych badań oraz projektów dla wypracowania efektów kształcenia przez 



  
 

 

 22 

Kancelarię Psychografologiczną, Polską Federację Detektywów Jednostki Policji oraz 

Pracownie Psychologiczne.  

W procesie praktycznego kształcenia mają również swój udział następujący interesariusze 

zewnętrzni: Szpital Powiatowy w Śremie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  

w Poznaniu, E. U. MED Edukacja i Usługi Medyczne, Psycholodzy Domów Dziecka  

w Poznaniu i Kórniku, Domy Pomocy społecznej w Krotoszynie i Rogowie, Psycholodzy 

Zakładów Karnych w Poznaniu i Wołowie, Areszt Śledczy we Wrocławiu i Gorzowie 

Wielkopolskim, Okręgowa Służba Więzienna w Poznaniu, Komendy Policji w Śremie, 

Nowym Tomyślu i Czarnkowie; Jednostki Wojskowe: WKU WSZW w Poznaniu, Gdańsku, 

Gliwicach i Bielsku–Białej; Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP, CSWL w Poznaniu, 

Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej z siedzibą w Warszawie, Fundacja „Integra”, 

Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o., Biuro Detektywistyczne Maciej 

Zygmunt, Samorządowy publiczny zakład opieki zdrowotnej w Poznaniu.  

Programy specjalności komunikacja wizerunkowa, psychologii mediów i dziennikarstwa, 

psychologii mediacji i negocjacji oraz Psychologii finansów i psychologii reklamy, a także 

psychologii dyplomacji są efektem współpracy ze Studiem „ArtDesign”, Akademią Sztuk 

Pięknych w Warszawie, Akademią Biznesu oraz Centrum Negocjacji i Zarządzania 

Kryzysowego w Zielonej Górze. Dla wypracowania efektów kształcenia uruchomiono 

warsztaty „Marka Polska a Bezpieczeństwo Kulturowe” oraz kampanie społeczne w grupie 

wybranych studentów wszystkich kierunków Uczelni, podczas których ukształtował się 

praktyczny model specjalności. Absolwenci tych specjalności będą mogli odbyć wybrane 

szkolenia z psychofizjologii widzenia oraz projektowania systemów audio-  

i videokomunikacji dla bezpieczeństwa. Odpowiedzialną za specjalność jest dr hab. Ilona 

WALKOWSKA - projektant i designer z zakresu komunikacji wizualnej oraz autor 

programów z arteterapii. Studio „ArtDesign” proponuje studentom obok szkoleń odbycie 

staży i praktyk. 

Programy specjalności neuropsychologia i psychologia emocji to efekt prac poradni 

psychologicznych: Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Słubicach, Poradni „Dwa 

Krzesła” w Gorzowie Wielkopolskim i Ośnie Lubuskim, Poradni „Bogna Sterna”  

w Gorzowie Wielkopolskim, Pracowni Psychologicznych Wojskowych w Poznaniu, Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej „Perfectum”; Państwowego Uniwersytetu Medycznego  

w Tarnpopolu, Biura detektywistycznego „Arkano” oraz jednostek Policji. Opiekunem 

specjalności procesu praktycznego jest dr Hanna PŁUSZKA. W ramach współpracy studenci 

uczestniczyli w projekcie praktycznym „Wszędzie jest Środek Świata” w gminie Witnica  

w roli opiekunów dzieci przedszkolnych z własnym autorskim warsztatem rozwijającym 

umiejętności komunikacyjne.  

Ponadto w ostatnim roku Pracownia Psychologiczna Wojskowa w Poznaniu poleciła 

wprowadzenie zajęć z autokreacji, mając na uwadze brak kształcenia się odważnej jednostki 

w grupach społecznych ze względu na przesyt przestrzeni wirtualnej i brak umiejętności 

dotyczących komunikacji interpersonalnej, co rodzi wiele frustracji i lęków przed aktywnym 

życiem zawodowym wśród młodych ludzi. 

Specjalności: psychologia służb mundurowych, psychologia terroryzmu, psychologia 

kryminalistyczno– śledcza powstały przy udziale partnerów służb mundurowych, Polskiej 

Federacji Detektywów, biur usług detektywistycznych, a ich opiekunem jest dr hab. Andrzej 

GAŁECKI, który bezpośrednio realizuje projekty na rzecz działań społecznych w zakresie 

bezpieczeństwa kryzysowego przy udziale służb mundurowych. Specjalności są profilowane 

również przez działania powzięte przez projekt EXPERT WSB prowadzony przez 

wykładowców– specjalistów. 
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1.3. Efekty kształcenia 

 

1.3.1.  Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych, w tym umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 

niezbędnych na rynku pracy. 

 

Podstawę kształcenia na kierunku psychologia stanowią efekty kształcenia, do których 

dostosowany jest program studiów. Efekty kształcenia są zgodne z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji, a w tym z Polską Ramą Kwalifikacji, oraz spójne z treściami kształcenia  

i metodami dydaktycznymi. Przedstawione w programie studiów efekty kształcenia zostały 

opracowane w wyniku współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz uwzględniają 

wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów i analizę zgodności zakładanych 

efektów kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy, w związku z czym dobrze wkomponowują 

się w zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów w obszarze psychologii. 

Metodyka ich przygotowywania opiera się na przyporządkowaniu do nich przedmiotów  

i treści kształcenia oraz sposobu ich realizacji. Całość efektów wraz z przyporządkowaniem 

ich do poszczególnych przedmiotów zawierają matryce efektów kształcenia. Etapowość 

wprowadzania poszczególnych przedmiotów i ich treści oraz stopniowanie trudności 

dostosowano w pełni do możliwości psychofizycznych studentów. Program studiów kładzie 

nacisk na szczególnie ważne umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne w 

przyszłej pracy zawodowej. Jego konstrukcja jest spójna i logiczna oraz umożliwia 

osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów kształcenia. 

Kierunkowe efekty kształcenia na poziomie pierwszego i drugiego stopnia (mające 

pogłębiony charakter) odnoszą się do zakresów dyscyplin, takich jak psychologia, socjologia, 

nauki o bezpieczeństwie i pedagogika. Ukierunkowane są na wiedzę, umiejętności praktyczne 

i kompetencje społeczne ściśle powiązane z koncepcją, kierunkiem, poziomem oraz profilem 

kształcenia.  

Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy odnoszą się:  

− w zakresie studiów pierwszego stopnia do: terminologii używanej w psychologii, 

neurobiologii i psychiatrii oraz właściwych dla nich zastosowań praktycznych, terminologii 

oraz problematyki metodologii badań, właściwej dla kierunku psychologia;  koncepcji 

psychologicznych człowieka, elementarnej wiedzy o miejscu psychologii w systemie nauk 

oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami 

naukowymi; problematyki projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce 

psychologicznej, a w szczególności do problemów badawczych, metod, technik i narzędzi 

badawczych z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie psychologii i statystyki; 

etapów postępowania diagnostycznego, zasad prowadzenia diagnozy dla różnych celów, 

warunków stosowania różnych narzędzi badawczych i diagnostycznych oraz sposobów 

interpretacji uzyskanych wyników; wiedzy na temat człowieka - jego biologicznych, 

psychologicznych i medycznych podstaw, procesów ewolucji,  czynności ruchowych, 

poznawczych i emocjonalnych; wiedzy o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach - zarówno w kontekście rodziny, jak i szerszych grup społecznych; teorii 

dotyczących rozumienia zagadnień zdrowia i zaburzeń psychicznych, także z zakresu 

psychiatrii oraz ich uwarunkowań; problematyki i uwarunkowań komunikacji dotyczących: 

diagnozy, pomocy, wspomagania i terapii psychologicznej z uwzględnieniem m. in. 

czynników środowiskowych i kulturowych; teorii dotyczących rozumienia zagadnień zdrowia 

oraz dyskomfortu i zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem także uwarunkowań 

osobowościowych, emocjonalnych i środowiskowych; problemów psychologiczno-
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społecznych i środowiskowych oraz zagrożeń zdrowia publicznego, środowiskowych 

(lokalnych) zagrożeń zdrowia oraz ich uwarunkowań psychologicznych z uwzględnieniem 

psychologicznych mechanizmów uzależnień i aspektów psychopatologicznych; zagadnień 

dotyczących emocji i motywacji, procesów poznawczych i psychologicznych aspektów 

zachowania człowieka z uwzględnieniem różnorodnych czynników; problematyki pomocy 

psychologicznej, typowych zadań, norm, procedur, stosowanych w różnych sytuacjach 

kryzysowych, konfliktogennych, zachowań agresji i przemocy, zorientowanych na 

zastosowanie praktyczne; a także zasad i norm prawnych, etycznych oraz moralnych  

w odniesieniu do działań diagnostycznych, analitycznych, pomocowych i terapeutycznych; 

− w zakresie studiów drugiego stopnia, do: problematyki człowieka - jego biologicznych, 

psychologicznych i medycznych podstaw, procesu ewolucji i czynności ruchowych, 

poznawczych i emocjonalnych; teorii naukowych, terminologii oraz problematyki 

metodologii badań, właściwych dla kierunku psychologia; zasadniczych problemów 

psychologiczno-społecznych i środowiskowych zagrożeń zdrowia psychicznego, 

uwzględniających psychologiczne mechanizmy uzależnień oraz metodykę pomocy 

psychologicznej, zorientowanych na zastosowanie praktyczne; etapów postępowania 

diagnostycznego i analitycznego, zasad prowadzenia diagnozy dla różnych celów badań 

psychologicznych i działań resocjalizacyjnych, warunków stosowania różnych 

profesjonalnych narzędzi badawczych, diagnostycznych i analitycznych oraz sposobów 

interpretacji uzyskanych wyników, zorientowanych na zastosowanie praktyczne; rodzajów 

wsparcia społecznego oraz jego wpływu na funkcjonowanie jednostek, jak również zachowań 

prospołecznych (empatia i altruizm), ukierunkowanych na realizację celów pozaosobistych; 

psychologicznych modelów i czynników rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, różnych 

rodzajów struktur społecznych, struktur i systemów bezpieczeństwa oraz instytucji życia 

społecznego, oraz zachodzących między nimi relacji, przede wszystkim w ujęciu 

psychologicznym i socjologicznym; problematyki i teoretycznych uwarunkowań 

komunikacji, dotyczących: diagnozy, pomocy, wspomagania i terapii psychologicznej  

z uwzględnieniem m. in. czynników środowiskowych i kulturowych; teorii dotyczących 

rozumienia zagadnień zdrowia oraz dyskomfortu i zaburzeń psychicznych, uwzględniających 

także uwarunkowania osobowościowe; a także zasad i norm prawnych, etycznych oraz 

moralnych w odniesieniu do działań diagnostycznych, analitycznych, pomocowych  

i terapeutycznych. 

Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności odnoszą się: 

− w zakresie studiów pierwszego stopnia, do: identyfikacji i interpretacji zjawisk  

i procesów społecznych; różnorodnych technik, narzędzi i aparatury  badawczej oraz metod, 

procedur do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem kierunku psychologia; 

umiejętności badawczych, diagnostycznych oraz analitycznych w celu sformułowania 

wniosków, opracowania i zaprezentowania wyników oraz wskazywania kierunków dalszych 

badań; analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur z zakresu działań 

psychologicznych; wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań oraz problemów i zaburzeń psychicznych; dokonywania analizy  

i wykorzystywania umiejętności w zakresie psychologii mediów i psychologii politycznej, 

szczególnie technik perswazji i  manipulacji psychologicznej oraz sposobów wywierania 

wpływu na innych; posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 

analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań psychologicznych  
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i psychoterapeutycznych; generowania rozwiązań konkretnych problemów psychologicznych 

i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywania skutków planowanych 

działań; wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów związanych  

z badaniami psychologicznymi (także psychometrycznymi), rozpoznawania zastosowania 

psychologii w obszarze działań diagnostycznych, pomocowych i terapeutycznych, zwłaszcza 

w odniesieniu do psychologii: zdrowia, klinicznej, rodziny, społecznej i zarządzania oraz 

penitencjarnej i sądowej; analizowania uwarunkowań biologicznych, psychologicznych, 

rodzinno-genetycznych, społecznych, w zakresie zaburzeń i chorób psychicznych  

w odniesieniu do podstaw psychiatrii; określania cech osobowościowych człowieka, jego 

stanów emocjonalnych, zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym, 

uwzględniającym różnorodne uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, środowiskowe  

i społeczne; 

− w zakresie studiów drugiego stopnia, do: szczegółowego interpretowania i analizowania 

psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostek i grup społecznych, wyjaśniania 

problemów w ich funkcjonowaniu, prognozowania skutków zachowań i zjawisk oraz 

możliwości modyfikowania i minimalizowania czynników szkodliwych; wykorzystywania 

pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin  

w celu diagnozowania, analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich 

zachowań oraz problemów i zaburzeń psychicznych, uwzględniających również 

uwarunkowania społeczne i środowiskowe; stosowania różnorodnych profesjonalnych 

technik, narzędzi i aparatury badawczej oraz metod, procedur i specjalistycznych 

umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem kierunku psychologia; 

posługiwania się szczegółowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, 

interpretowania oraz projektowania profesjonalnych strategii działań psychologicznych; 

opracowywania, wdrażania i koordynowania programów i rozwiązania konkretnych 

problemów psychologicznych oraz prognozowania skutków planowanych działań, także na 

wypadek zagrożeń; profesjonalnego wykorzystania umiejętności z zakresu działań 

psychologicznych (opracowania i wdrożenia procedur pomocowych i terapeutycznych)  

w celu niwelowania problemów psychologicznych i zdrowotnych; wyjaśniania wzajemnych 

relacji między tymi problemami, formułowania własnych opinii i dobierania krytycznie 

danych i metod analiz oraz dokonywania krytycznej analizy skuteczności i przydatności 

stosowanej wiedzy; identyfikowania problemów pacjenta, klienta i grup społecznych  

w zakresie diagnozy i analizy psychologicznej oraz zdrowia fizycznego; podejmowania 

odpowiednich działań diagnostycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i pomocowych; 

profesjonalnego analizowania i badania funkcjonowania umysłu, systemu przetwarzania 

informacji oraz organizacji struktur i procesów poznawczych oraz biologicznych  

z uwzględnieniem m. in. czynników środowiskowych, zaburzeń psychosomatycznych  

i somatopsychologicznych. 

Kluczowe kierunkowe efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych odnoszą się: 

− w zakresie studiów pierwszego stopnia, do: podejmowania działań profesjonalnych  

w środowisku społecznym; gotowości do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazywania 

aktywności, podejmowania trudu i odznaczania się wytrwałością w realizacji indywidualnych 

i zespołowych działań w zakresie problematyki psychologii; przekonywania, negocjowania, 

przekazywania własnych poglądów oraz rozwiązywania konfliktów w sytuacjach 

kryzysowych oraz wdrażania uzgodnionych zmian; stosowania zasad etycznego postępowania 

w diagnozowaniu i badaniu problemów społecznych i psychologicznych, rozumienia 
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etycznego wymiaru relacji międzyludzkich; współpracy i współdziałania z innymi - 

specjalistami i niespecjalistami - zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej,  

w tym także podczas realizacji projektów społecznych; kierowania działaniami z zakresu 

diagnozy i interwencji psychologicznej; oceny proponowanych rozwiązań, uczestnictwa  

w  pracach grupowych z wykazywaniem umiejętności przywódczych i organizatorskich; 

profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych, odpowiedzialnego 

przygotowywania się do swojej pracy z dbałością o dorobek i tradycje zawodu, oraz 

konsekwentnego projektowania i realizowania działań z zakresu problematyki psychologii; 

praktycznego wykorzystywania  umiejętności przedsiębiorczych, inicjonowania działań na 

rzecz interesu publicznego, w zakresie działań związanych z problematyką psychologiczną; 

− w zakresie studiów drugiego stopnia, do: podejmowania profesjonalnych działań 

psychologicznych w różnych środowiskach; goutowości do podejmowania profesjonalnych 

wyzwań zawodowych; wykazywania aktywności, podejmowania trudu i odznaczania się 

wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w celu rozwiązywania 

problemów poznawczych i praktycznych; profesjonalnego kierowania działaniami 

pomocowymi, terapeutycznymi, wspomagającymi z zakresu psychologii, oceny 

proponowanych rozwiązań, uczestniczenia w  pracach grupowych z wykazywaniem 

umiejętności przywódczych i organizatorskich; debatowania, przekonywania, przekazywania 

własnych poglądów oraz negocjowania i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach 

kryzysowych z wykorzystaniem specjalistycznych umiejętności komunikacyjnych; 

profesjonalnej współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - 

zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i zespołowej, w tym także podczas realizacji 

projektów społecznych z wykorzystaniem praktycznych umiejętności psychologicznych; 

stosowania zasad etycznego postępowania w diagnozowaniu i badaniu problemów 

psychologicznych, rozumienia etycznego i moralnego wymiaru relacji międzyludzkich  

i zawodowych; profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych, odpowiedzialnego 

przygotowywania się do swojej pracy z dbałością o dorobek i tradycje zawodu, oraz 

konsekwentnego projektowania i realizowania działań psychologicznych; działań w sposób 

przedsiębiorczy i profesjonalny (zarówno indywidualny, jak i grupowy), inicjonowania 

działań na rzecz interesu publicznego oraz wypełniania zobowiązań społecznych,  

z wykorzystaniem wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki. 

Szczegółowy opis efektów kształcenia dla kierunku psychologia, dla studiów pierwszego  

i drugiego stopnia oraz ich odniesienia do efektów obszarowych, w zakresie nauk 

społecznych, został zamieszczony w załączniku nr 2 (Wykaz materiałów uzupełniających 

w wersji elektronicznej) do raportu. 

 

1.3.2.  Przykładowe rozwinięcia kierunkowych efektów kształcenia. 

 

Kierunkowe efekty kształcenia są rozwijane i uszczegółowiane dla poszczególnych 

modułów zajęć (moduł B) i odpowiadającym im przedmiotom zawartym w planach studiów, 

co z kolei znajduje odzwierciedlenie w sylabusach zawierających efekty szczegółowe. 

Ponadto w odniesieniu do modułów i przedmiotów z modułu C (specjalnościowych) Uczelnia 

wprowadziła efekty specjalnościowe odnoszące się do odpowiadających im efektów 

kierunkowych, a także (od edycji 2017) efekty podstawowe odnoszące się do przedmiotów  

z zakresu modułu A (przedmiotów podstawowych). Dzięki temu układ zakładanych efektów 

kształcenia jest kompatybilny ze wszystkimi modułami przedmiotów zawartymi w planach 

studiów. Efekty kształcenia dotyczą wszystkich zajęć, a w tym np. zajęć do wyboru, zajęć 

warsztatowych czy też praktyk zawodowych. Przykład mogą stanowić kluczowe rozwinięcia 



  
 

 

 27 

efektów kierunkowych na poziomie studiów pierwszego stopnia z modułu przedmiotów do 

wyboru dla specjalności psychologia kryminalistyczno-śledcza. Przedstawiają się one 

następująco:  

− w zakresie wiedzy dotyczą m. in. znajomości: podstawowej terminologii z zakresu 

zagadnień psychologicznych, odnoszących się do działań kryminalno-śledczych; 

uwarunkowań pomocy i interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu, rodzajów  

i skutków sytuacji kryzysowych, szczególnie w odniesieniu do działań kryminalno-

śledczych, w kontekście relacji ze sprawcami i świadkami przestępstw oraz pozyskiwania 

informacji śledczych i psychomanipulacji; systemu związanego z istnieniem  

i funkcjonowaniem aparatu wymiaru sprawiedliwości, szczególnie jego funkcji 

wspomagających i ekspertalnych (przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii 

psychologicznych); zasad i norm etycznych w zakresie psychologii kryminalno-śledczej  

w kontekście działań organów ścigania na różnych etapach śledztwa i działań służących 

pozyskiwaniu informacji śledczych czy też różnorodnych technik manipulacji 

psychologicznej oraz sposobów wywierania wpływu na innych; 

− w zakresie umiejętności dotyczą m. in.: dokonywania obserwacji podstawowych zjawisk 

patologicznych oraz analizy ich wpływu na działania przestępcze z uwzględnieniem 

uwarunkowań osobowościowych, środowiskowych i społecznych; analizowania 

motywów i wzorów ludzkich zachowań; planowania strategii działań praktycznych  

w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań w psychologii 

kryminalno-śledczej;  stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury  badawczej 

oraz metod, procedur i specjalistycznych umiejętności do realizacji zadań praktycznych 

związanych z zakresem psychologii kryminalno-śledczej; wykorzystywania umiejętności 

badawczych oraz analitycznych w celu sformułowania wniosków, opracowania 

 i zaprezentowania wyników oraz wskazywania kierunków dalszych badań w zakresie 

problematyki psychologii kryminalno-śledczej; dostrzegania i analizowania dylematów 

etycznych w pracy organów ścigania, szczególnie w zakresie metodyki kryminalistycznej 

i działań dochodzeniowo-śledczych czy też wykorzystywania metod i technik wywierania 

wpływu i psychomanipulacji w kontekście działań dochodzeniowo-śledczych, także  

w relacjach z ofiarami, podejrzanymi i sprawcami przestępstw; 

− w zakresie kompetencji społecznych dotyczą m. in.: stałego dokształcania się w obszarze 

wymagań z zakresu psychologii kryminalno-śledczej, samodzielnego zdobywania 

wiedzy, krytycznego podejścia oraz uwzględniania opinii ekspertów oraz doskonalenia 

umiejętności praktycznych; wykorzystywania wiedzy i umiejętności kryminalno-

śledczych w zakresie działań psychologicznych, szczególnie w odniesieniu do 

pozyskiwania informacji, profilowania sprawców i świadków przestępstw, 

psychomanipulacji; znajomości zagrożeń psychospołecznych wynikających z działań 

kryminalno-śledczych, by skutecznie chronić przed ich szkodliwym wpływem wdrażając 

odpowiednie procedury postępowania w określonych sytuacjach czy też przedstawiania 

własnych poglądów dotyczących psychologii kryminalno-śledczej, jej społecznego 

znaczenia oraz roli w działaniach dochodzeniowych i śledczych. 
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1.3.3.  Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 

prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich lub uprawniające do wykonywania 

zawodu nauczyciela – nie dotyczy.  

 

2. Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. 

 

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

2.1.1. Kluczowe treści kształcenia, w tym treści kształcenia związane z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym, praktykami zawodowymi oraz w zakresie znajomości 

języków obcych. 

 

Zgodnie z misją Uczelni kształcenie na kierunku psychologia zwraca szczególną uwagę 

na: zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu psychologicznych uwarunkowań i aspektów 

funkcjonowania człowieka w różnych obszarach jego aktywności, a w tym łączących się  

z obszarem bezpieczeństwa; kształcenie kompetencji w zakresie rozumnego przywództwa; 

rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej studentów oraz nabywanie praktycznych 

umiejętności w zakresie ewaluacji, wartościowania zjawisk społecznych i kulturowych; 

ukształtowanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się społecznego, wypowiadania się, 

negocjacji oraz rozumienia przekazów społecznych i medialnych; kształtowanie postawy 

aksjologicznej studentów na rzecz realizacji w ich życiu i przyszłej pracy zawodowej takich 

wartości, jak: podmiotowy stosunek do człowieka, honor, godność i odpowiedzialność. 

Do przedstawionych w załączniku nr 2 (Wykaz materiałów uzupełniających  

w wersji elektronicznej) opisów efektów kształcenia, planów studiów, matryc efektów 

kształcenia i sylabusów tak przyporządkowano treści kształcenia, aby student mógł osiągnąć 

wszystkie zamierzone efekty kształcenia. Sprzyja temu etapowość wprowadzania 

poszczególnych przedmiotów i ich treści oraz stopniowanie trudności dostosowane w pełni do 

możliwości psychofizycznych studentów. Program kształcenia kładzie nacisk na szczególnie 

ważne umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Jego konstrukcja 

jest spójna i logiczna oraz umożliwia osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów 

kształcenia. 

Kluczowymi treściami kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku 

psychologia, jest kompleksowa wiedza (w zdobywaniu której za punkt wyjścia należy przyjąć 

wiedzę ogólną z dyscyplin: psychologii, socjologii, nauk o bezpieczeństwie i pedagogiki) 

oraz umiejętności językowe i praktyczne z zakresu ww. dyscyplin oraz kształtowanie 

krytycznego rozumienia zjawisk i procesów społecznych, psychospołecznych oraz 

organizacyjnych. Absolwent dzięki temu uzyskuje określone, szczegółowe kompetencje  

w rozpoznawaniu i minimalizowaniu negatywnych konsekwencji różnego rodzaju sytuacji 

kryzysowych zarówno w obszarze jednostkowym, jak i społecznym. Jest przygotowany do 

podejmowania decyzji, z uwzględnieniem procesów kierowania i pracy zespołowej. Posiada 

wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów; zna 

podstawowe strategie negocjacyjne, techniki, zasady oraz warunki skutecznych negocjacji. 

Absolwent posiada także kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej i negocjacji, 

umiejętność rozpoznawania różnych stanowisk, poglądów i opinii osób oraz grup 

społecznych, a także zdolność wyrażania oceny i uzasadniania własnych poglądów. Znając 

teorie komunikacji, metody i techniki wywierania wpływu oraz psychologiczne aspekty 

dialogu społecznego, potrafi skutecznie prowadzić debaty, negocjacje, a także rozwiązywać 

spory.  

Ważnym elementem zawartym w treściach kształcenia jest również kształtowanie 

wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony, zaangażowania i poczucia 
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odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim. Niezwykle istotne jest również 

uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju 

osobistego. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w: firmach, 

organizacjach, instytucjach państwowych, ośrodkach doradczych, sądach, ośrodkach pomocy 

społecznej i interwencji kryzysowej, służbach mundurowych, organach sprawiedliwości,  

w służbach rządowych oraz samorządowych, przede wszystkim w zakresie udzielania 

pomocy psychologicznej. 

 

2.1.2.  Metody kształcenia oraz ukazanie ich przykładowego powiązania z efektami 

kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. 

 

Metody kształcenia, wykorzystywane na kierunku psychologia (studia pierwszego  

i drugiego stopnia), są ściśle powiązane z realizowanymi efektami kształcenia, pozwalając 

tym samym na zdobycie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, 

właściwych m. in. dla specjalności zawodowych związanych z problematyką  

psychologiczną. Do głównych metod wykorzystywanych w trakcie zajęć realizowanych  

w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem należą: 

1)  metody podające – np. słowne (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: wykłady 

informacyjne, problemowe czy konwersatoryjne); 

2)  metody poszukujące – np. metoda problemowa i sytuacyjna, „burza mózgów”, praca 

indywidualna i w grupach, analiza różnych źródeł wiedzy (takich, jak: film, fotografie, 

materiały archiwalne, teksty źródłowe, dokumenty, roczniki statystyczne, mapy, internet), 

metoda projektu, studium przypadku (case study), metoda obserwacji, pomiaru w terenie, 

dyskusja, metoda komunikacyjna, referat, konsultacje (wykorzystywane w takich formach 

zajęć, jak: ćwiczenia realizowane w sali czy w terenie); 

3)  metody eksponujące - np. prezentacja multimedialna, pokaz, symulacyjna - gier 

symulacyjnych i decyzyjnych (wykorzystywane w takich formach zajęć, jak: ćwiczenia 

realizowane w sali czy w terenie, ale również podczas wykładów). 

Natomiast do zasadniczych metod wykorzystywanych podczas realizacji zajęć bez 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów należą: 

1) projekt – działanie, w którym student samodzielnie tworzy opracowanie bądź model 

systemu lub infrastruktury, będącej przedmiotem zadania; 

2) badania terenowe – działanie, w trakcie którego student dokonuje analizy oraz badań 

faktów i zjawisk społecznych w ich środowisku naturalnym; 

3) kształcenie zdalne (e-learning) – nauczanie na odległość z użyciem komputera  

i internetu; 

4) badania literaturowe (w tym: kwerenda) – zebranie i opracowanie materiału do badań; 

5) pakiety edukacyjne (w tym samokształcenie kierowane) – zbiór materiałów 

dydaktycznych oraz zadań, za pomocą których student rozwiązuje zadania postawione przez 

nauczyciela; 

6) przygotowanie do gier dydaktycznych (decyzyjnych) – zadanie polegające na 

zapoznaniu się z uwarunkowaniami obszaru, w którym będzie toczyć się gra dydaktyczna 

(decyzyjna) oraz zadaniami poszczególnych podmiotów gry; 

7) wolontariat – podjęcie działań w charakterze wolontariusza, w obszarze zgodnym  

z przedmiotem zajęć. 

 Przykłady: 

1) metoda obserwacyjna – wykorzystywana do realizacji efektów kształcenia w zakresie 

analizy zjawisk społecznych, powiązanych z różnymi obszarami psychologii i bezpieczeństwa 

człowieka; 



  
 

 

 30 

2) metoda komunikacyjna, dyskusje, debaty - wykorzystywane do realizacji efektów 

kształcenia w zakresie języków obcych, posługiwania się językiem specjalistycznym czy 

zawodowym; dotyczących zagadnień szczególnie w zakresie psychologii oraz w zakresie 

procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego; 

3) analiza źródeł, studium przypadku, konsultacje - wykorzystywane do kształcenia  

w zakresie realizowania efektów kształcenia przypisanych do praktyk zawodowych  

w kontekście zadań zleconych przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji; 

4) pokaz, symulacja -  wykorzystywane do realizacji efektów kształcenia w zakresie 

teoretycznych i praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy 

przedlekarskiej, identyfikacji i oceny skutków zagrożenia oraz procedur bezpieczeństwa  

w różnych obszarach psychologii, także w sytuacji kryzysowej; 

5) prezentacja multimedialna, referat - wykorzystywane do realizacji efektów kształcenia  

w zakresie przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych, w języku polskim i/lub  

w języku obcym, w zakresie psychologii, analizy i zastosowań zasad prawnych oraz procedur 

bezpieczeństwa i analizy jakości; 

6) metoda sytuacyjna, gry decyzyjne, pomiary terenowe - wykorzystywane do realizacji 

efektów kształcenia w zakresie umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; 

analizy ich powiązań z różnymi obszarami działalności psychologicznej, a także analizy 

procesów zachodzące w grupach społecznych, uwzględniających różnorodne uwarunkowania, 

a także umiejętności podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych, profilaktycznych 

i pomocowych; 

7) dyskusje, konsultacje – wykorzystywane do realizacji efektów kształcenia w zakresie 

przekonywania, negocjowania i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych; 

przekazywania i obrony własnych poglądów nie tylko w sprawach zawodowych; 

uświadamiania ważności postępowania etycznego w ramach wyznaczonych stanowisk 

organizacyjnych i społecznych. 

 

2.1.3.  Metody kształcenia umożliwiające rozpoznawanie i zaspokajanie 

indywidualnych potrzeb studentów, w tym studentów niepełnosprawnych oraz 

indywidualizację toku studiów. 

 

Studenci są informowani na początku studiów o możliwości i realizacji programu 

kształcenia według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz 

indywidualnej organizacji studiów (zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów; do 

01.10.2019 r. Uczelnia dostosuje Regulamin studiów do nowych przepisów w tym zakresie, 

wynikających m. in. z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 

1668)). Mają także możliwość studiowania równolegle na innym kierunku lub specjalności  

w Uczelni.  

Możliwość studiowania według indywidualnego programu studiów, w tym planu 

studiów oraz równolegle na innym kierunku lub specjalności w Uczelni mają wybitnie 

uzdolnieni studenci, którzy wyróżniają się najwyższymi wynikami w nauce. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje rektor na wniosek studenta zaopiniowany przez dziekana. Studentom 

studiującym według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów  

przyporządkowuje się opiekuna naukowego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy, rady  

i konsultacji w sprawach związanych z realizacją procesu dydaktycznego. 

Możliwość studiowania według indywidualnej organizacji studiów mają studenci, 

którzy: a) studiują równolegle na dwóch i więcej kierunkach lub specjalnościach; b) są 

członkami sportowej kadry narodowej, olimpijskiej lub uniwersjadowej; d) uczestniczą  

w pracach badawczych; e) są niepełnosprawni lub pełnią opiekę nad osobami 

niepełnosprawnymi; f) samotnie wychowują dzieci; g) znajdują się w trudnej sytuacji 
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życiowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan wydziału. W przypadku przyznania 

indywidualnej organizacji studiów, dziekan zezwala na uzyskiwanie przez studenta zaliczeń 

oraz składanie egzaminów w terminach indywidualnie określonych w granicach danego roku 

akademickiego. Studentów studiujących według indywidualnej organizacji studiów wspiera 

prodziekan ds. społecznych, którego zadaniem jest udzielanie pomocy, rady i konsultacji  

w sprawach związanych z realizacją procesu dydaktycznego. 

Studenci ze stwierdzonym orzeczeniem stopnia niepełnosprawności mają prawo do 

dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, 

a w szczególności do: otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od 

prowadzących zajęcia (w przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych); odbywania 

zajęć, w miarę możliwości lokalowych Uczelni, na parterze lub w budynku przystosowanym 

do osób niepełnosprawnych bez konieczności przemieszczania się (w przypadku studentów 

niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących lub niewidomych); nagrywania przebiegu zajęć 

na urządzenia rejestrujące dźwięk (w przypadku studentów niedowidzących lub 

niewidomych); wyznaczonego stałego miejsca w sali w trakcie trwania zajęć (dotyczy 

studentów niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących lub niewidomych) oraz przyznania 

asystenta osoby niepełnosprawnej w celu pomocy organizacyjnej w realizacji procesu 

kształcenia (dotyczy studentów z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności).  

W uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie 

zaliczeń i egzaminów, w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności poprzez: 

wydłużenie czasu pisania do 50%; zamiany formy; używanie komputera; przygotowanie 

materiałów egzaminacyjnych (zaliczeniowych) w powiększonej czcionce; kopiowanie 

foliogramów (prezentacji) studentowi; możliwość zdawania materiałów w mniejszych 

partiach. 

Ponadto w 2014 r. zarządzeniem rektora został powołany pełnomocnik rektora ds. osób 

niepełnosprawnych. Do jego zadań należą: organizowanie pomocy kandydatom na studia 

będącym osobami niepełnosprawnymi podczas rekrutacji na studia; podejmowanie działań 

mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów  

z niepełnosprawnością; monitorowanie potrzeb i liczby studentów z niepełnosprawnością 

oraz udzielanie im porad we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów; 

prowadzenie bazy studentów z orzeczoną niepełnosprawnością; pomoc doraźna w zakresie 

rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów; zapewnianie – w miarę 

możliwości – dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością; 

informowanie o wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy, w tym 

finansowej; pomoc studentom niepełnosprawnym w organizacji praktyk zawodowych; 

wsparcie pracowników administracyjnych i dydaktycznych, pracujących ze studentami  

z niepełnosprawnością; organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, seminariach 

poświęconych problematyce niepełnosprawności; aktywizacja studentów niepełnosprawnych 

poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu społeczności akademickiej; działanie na rzecz 

integracji studentów z niepełnosprawnością w środowisku Uczelni poprzez organizację 

różnego rodzaju spotkań, również z potencjalnymi pracodawcami itd. 

W 2014 r. zarządzeniem rektora został wprowadzony regulamin rozdysponowania 

środków z dotacji MNiSW na zadania związane ze stworzeniem niepełnosprawnym 

studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Regulamin ten określa 

zasady rozdysponowania środków z dotacji, zakres przeznaczenia środków finansowych 

pochodzących z dotacji; zadania pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, asystenta 

osoby niepełnosprawnej i tłumacza języka migowego studenta niepełnosprawnego, zasady 

wprowadzenia dodatkowych lektoratów z języka obcego dla studentów niepełnosprawnych 

oraz dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych.  
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W Uczelni powoływany jest w razie potrzeby asystent osoby niepełnosprawnej, którego 

zadania to: pomoc osobom niepełnosprawnym przy wypełnianiu dokumentów związanych  

z procesem kształcenia, sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych, pokonywaniu barier 

architektonicznych w dotarciu na zajęcia dydaktyczne i praktyki oraz w przemieszczaniu się 

między budynkami Uczelni; dopilnowanie, aby zajęcia dla grup, w których uczą się osoby 

niepełnosprawne były zaplanowane na parterze lub w budynku najlepiej dostosowanym do 

ich potrzeb; informowanie studentów niepełnosprawnych o ułatwieniach dla nich 

wprowadzonych przez Uczelnię; pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia 

materiałów dydaktycznych; wspieranie studenta niepełnosprawnego w załatwianiu wszelkich 

formalności związanych z procesem kształcenia, a także pomoc w korzystaniu z Biblioteki. 

W 2015 r. w wyniku zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zarządzeniem rektora 

powołane zostało biuro ds. osób niepełnosprawnych, którego zdania to m. in.: 

podejmowanie działań zmierzających do likwidacji w Uczelni barier uniemożliwiających 

osobom niepełnosprawnym udział w procesie kształcenia; zapewnienie pomocy technicznej 

lub usług specjalistycznych, podnoszących niezależność studentów niepełnosprawnych lub 

przewlekle chorych; prowadzenie akcji promocyjnych w celu pozyskania kandydatów na 

studia posiadających określony stopień niepełnosprawności; kształtowanie postaw środowiska 

akademickiego wobec osób niepełnosprawnych; działanie na rzecz dostosowywania 

budynków i terenu Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu; 

koordynacja transportu dla osób z niepełnosprawnością ruchu; organizowanie stanowisk 

komputerowych i innych rozwiązań technicznych dla studentów niepełnosprawnych; 

gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej niepełnosprawnych studentów; 

udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział 

niepełnosprawni studenci. 

W 2015 r. zarządzeniem rektora została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu 

specjalistycznego dla studentów niepełnosprawnych oraz wprowadzono regulamin 

wypożyczalni sprzętu specjalistycznego przez studentów niepełnosprawnych na potrzeby 

związane z procesem kształcenia. Studenci niepełnosprawni mają możliwość wypożyczenia 

dyktafonów: Sony ICD-PX333, 4GB pamięci z linkiem PC+ MCards slot, PlexTalk Pocket 

PTP1 – do MP3 i dyktafon, Compact Mini – lupa elektroniczna, laptopy Lenovo.  

 Studenci będący osobami niepełnosprawnymi zawsze mogą zgłosić swoje indywidualne 

potrzeby, gdyż Uczelnia jest otwarta na niesienie wparcia takim osobom. W Uczelni 

organizowane są też szkolenia dla studentów z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności  

z zakresu podnoszenia świadomości i obecności osób niepełnosprawnych na Uczelni.  

 

2.1.4.  Plan studiów z uwzględnieniem modułów zajęć wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów, związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym oraz zajęć do wyboru. 

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku psychologia są realizowane w trybie trzyletnim  

i  trwają 6 semestrów, natomiast studia drugiego stopnia są realizowane w trybie dwuletnim  

i trwają 4 semestry. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry. Studia są prowadzone 

w formie stacjonarnej (studia pierwszego stopnia) i niestacjonarnej (studia pierwszego  

i drugiego stopnia). Liczba godzin realizowanych w formie stacjonarnej na poziomie studiów 

pierwszego i drugiego stopnia jest taka sama, jak liczba godzin realizowana w formie 

niestacjonarnej, ale różni się rozkładem godzin w zależności od rodzaju i formy prowadzenia 

zajęć. Jednocześnie Uczelnia spełnia wymóg ustawowy dotyczący liczby punktów ECTS (co 

najmniej 50%), jaka powinna zostać uzyskana w bezpośrednim kontakcie nauczyciela 

akademickiego ze studentem na studiach stacjonarnych. Kształcenie w formie stacjonarnej 

odbywa się w ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku), a kształcenie w formie 
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niestacjonarne realizowane jest w trybie zjazdów (sobota, niedziela) dwa lub trzy razy  

w miesiącu, po 20-24 godziny zajęć dydaktycznych w ramach zjazdu. 

Kształcenie na kierunku psychologia obejmuje następujące moduły: 

1) A. Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego; 

2) B. Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego; 

3) C. Moduł przedmiotów do wyboru. 

Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego stanowi bazę kształcenia kierunkowego, 

decydującą o ogólnym i zawodowym poziomie absolwentów, ich możliwościach 

intelektualnych, operatywności wiedzy, umiejętności jej wykorzystania i rozszerzenia  

w zależności od potrzeb rozwoju zawodowego; sprawnym komunikowaniu się, w tym  

i międzykulturowym w integrującym się świecie; oraz motywującą do zrównoważonego 

rozwoju opartego na pogłębionej wiedzy dotyczącej siebie, innych i otaczającej 

rzeczywistości. 

Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego jest ściśle związany  

z kierunkiem studiów, umożliwia nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu szeroko 

rozumianej psychologii oraz analitycznego myślenia, w tym rozwiązywania problemów 

zawodowych oraz stosowania narzędzi i metod z zakresu psychologii, a także interpretacji 

prawa w tym zakresie. 

Moduł przedmiotów do wyboru w zakresie specjalności ukierunkowany jest odpowiednio 

na przygotowanie absolwentów do wykonywania przewidywanego zawodu, pogłębienie 

wykształcenia kierunkowego, szczególnie w zakresie wiedzy, umiejętności  

i kompetencji społecznych adekwatnych do wybranej przez studenta specjalności.  

Student ma prawo wyboru specjalności (realizowanych od 3. semestru), przedmiotów 

fakultatywnych, języka obcego oraz seminarium dyplomowego spośród wymienionych  

w ofercie edukacyjnej Uczelni oraz planach studiów. Kształcenie z zakresu przedmiotów 

specjalnościowych służy nabyciu specjalistycznej wiedzy, specyficznych umiejętności  

i szczególnych postaw, a zatem konkretnych kompetencji, wymaganych i potrzebnych  

w przyszłej pracy zawodowej, które zdefiniowano w sylwetce absolwenta. Program studiów 

umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym 

niż 30% liczby wszystkich punktów ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadającym studiom pierwszego i drugiego stopnia. 

 

2.1.5.  Stosowane formy zajęć, proporcja liczby godzin przypisanych poszczególnym 

formom, a także liczebność grup studenckich oraz organizacja procesu kształcenia, ze 

szczególnym uwzględnieniem harmonogramu zajęć. 

 

Na kierunku psychologia można wyróżnić następujące formy zajęć: wykłady („W”)6, 

ćwiczenia praktyczne realizowane w sali („CS”) i ćwiczenia praktyczne  

z możliwością realizacji poza salą - w miejscach służących nabywaniu umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych („CT”); a także egzaminy, zaliczenia, seminaria, 

konsultacje itp. („K”). Rodzajami zajęć są zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem („BK”) oraz zajęcia realizowane bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela i studenta („N”), z których część (min. 60%) jest realizowana w formie 

praktycznej za pomocą metod kształcenia wskazanych powyżej (m. in. projekt, badania 

terenowe, e-learning, badania literaturowe, pakiety edukacyjne, gry dydaktyczne 

(decyzyjne)). Ogółem zajęcia praktyczne służące nabywaniu przez studenta umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych, a zatem przygotowaniu studenta do wykonywania 

                                                           
6 Symbole literowe w nawiasach dotyczące form i rodzajów zajęć mają swoje odzwierciedlenie w planach 

studiów zawartych w załączniku nr 2 („Wykaz materiałów uzupełniających” - w formie elektronicznej) do 

raportu samooceny . 



  
 

 

 34 

zadań związanych z jego przyszłym zawodem stanowią ponad 50% liczby punktów ECTS 

koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających danemu poziomowi kształcenia. 

Pozostałe formy zajęć, takie jak wykłady („W”) i zajęcia oznaczone symbolem „K”  

w planach studiów rozkładają się bardzo podobnie, stanowiąc po ok. 15%-20% spośród 

wszystkich form zajęć. Powyższy układ oraz proporcje liczby godzin przypisanych 

poszczególnym formom i rodzajom zajęć zostały wprowadzone w wyniku uwag Zespołu 

Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2015 r. na kierunku bezpieczeństwo 

narodowe.   

Podstawę organizacji procesu kształcenia na kierunku psychologia stanowią efekty 

kształcenia, do których dostosowane są pozostałe elementy programu kształcenia, w tym 

plany studiów oraz zajęć.  

Rok akademicki trwa od pierwszego października do trzydziestego września następnego 

roku, jednakże w uzasadnionych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą rozpoczynać się  

z dniem pierwszego września. Rektor określa i ogłasza szczegółową organizację roku 

akademickiego, a w szczególności terminy: prowadzenia zajęć w ramach semestru, sesji 

egzaminacyjnych i przerw w nauce. Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa się w ciągu 

całego tygodnia, a w formie niestacjonarnej realizowane jest w trybie zjazdów (sobota, 

niedziela) dwa lub trzy razy w miesiącu, po 20-24 godziny zajęć dydaktycznych w ramach 

zjazdu. Plan zajęć jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań studentów, a wszelkie zmiany są 

na bieżąco aktualizowane i przesyłane do osób, których ta zmiana dotyczy. W planowaniu 

zajęć Uczelnia zwraca uwagę na to, aby w miarę możliwości, w pierwszej kolejności były 

prowadzone wykłady, a następnie ćwiczenia. 

Wartości punktów ECTS odzwierciedlają ilość pracy koniecznej do zaliczenia 

pojedynczego przedmiotu, na zaliczenie którego składają się powyżej wyszczególnione formy 

i rodzaje zajęć wraz z czasem na indywidualną pracę studenta.  

Studenci realizują zajęcia w grupach wykładowych, grupach dziekańskich, a także 

mniejszych grupach językowych i seminaryjnych. Średnia liczebność studentów w grupach 

dziekańskich wynosi 32 osoby, natomiast grupy seminaryjne i językowe stanowią najczęściej 

połowę grupy dziekańskiej. 

Uczelnia dostosowuje program kształcenia również do studentów ze stwierdzonym 

orzeczeniem stopnia niepełnosprawności oraz przykłada dużą wagę do indywidualizacji 

procesu kształcenia. Studenci mają możliwość realizacji programu kształcenia według 

indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz indywidualnej organizacji 

studiów. Mają także możliwość studiowania równolegle na innym kierunku lub specjalności 

w Uczelni.  

Pozostałe kwestie dotyczące praw i obowiązków studenta, organizacji studiów, urlopów, 

zaliczania roku studiów, skreślenia z listy studentów, pracy dyplomowej, egzaminu 

dyplomowego i ukończenia studiów określa Regulamin studiów. 

 

2.1.6.  Organizacja praktyk, w tym w szczególności ich wymiar i termin realizacji oraz 

dobór instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczba miejsc praktyk. 

 

W programie kształcenia uwzględniono 3-etapowe obowiązkowe praktyki zawodowe.  

Pierwszy etap praktyk uwzględniono w module kierunkowym, kolejne dwa w module 

specjalnościowym w planach studiów. Są one zatem istotnym elementem kształcenia 

umożliwiającym pełne przygotowanie absolwentów do ich przyszłej pracy zawodowej. 

Organizację praktyk reguluje w Uczelni Regulamin studenckich praktyk zawodowych oraz 

Regulamin kontroli praktyk, które określają między innymi zasady odbywania i zaliczania, 

przebieg, cele oraz metody i formy kontroli praktyk. Na kierunku psychologia praktyki trwają 

łącznie 3 miesiące (120 godzin w każdym miesiącu). Celem praktyk jest realizacja procesu 
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kształcenia pod kątem praktycznego przygotowania studentów do przyszłego zawodu oraz 

zdobycia umiejętności i kompetencji praktycznych. Praktyki na kierunku psychologia na 

studiach pierwszego stopnia są realizowane na 3, 4 i 5 semestrze studiów w wymiarze  

1 miesiąca w kolejnych semestrach (łącznie 360 godzin), tj. zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym; do 01.10.2019 r. Uczelnia dostosuje program studiów do nowych przepisów w tym 

zakresie, wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 

1668)). Studenci studiów niestacjonarnych realizują praktyki po zakończeniu semestru 

poprzedzającego semestr realizacji praktyk w trybie śródrocznym lub w trybie ciągłym 

i zobowiązani są do zakończenia praktyk do czasu zajęć zaliczeniowych z praktyk w danym 

semestrze. Studenci studiów stacjonarnych realizują praktyki w terminie przerwy na realizację 

praktyk przewidzianej w planie zajęć.  

Praktyki na kierunku psychologia na studiach drugiego stopnia są realizowane na  

2, 3 i 4 semestrze studiów w wymiarze 1 miesiąca w kolejnych semestrach (łącznie 360 

godzin). Studenci studiów niestacjonarnych realizują praktyki po zakończeniu semestru 

poprzedzającego semestr realizacji praktyk w trybie śródrocznym lub w trybie ciągłym 

 i zobowiązani są do zakończenia praktyk do czasu zajęć zaliczeniowych z praktyk w danym 

semestrze. 

Pierwszym elementem przygotowania studentów do realizacji praktyk są spotkania 

organizacyjne ze studentami, na których specjalista ds. studenckich karier i praktyk  

przedstawia szczegółowo regulamin praktyk, zasady ich realizacji oraz obowiązkowe 

działania studentów wraz z terminami ich realizacji. W trakcie tych zajęć studenci mogą 

również uzyskać szczegółowe informacje i propozycje rozwiązania indywidualnych 

problemów związanych z realizacją praktyk zawodowych. Spotkania takie są organizowane 

na początku kolejnych semestrów poprzedzających semestry realizacji praktyk. Studenci są 

również informowani o potencjalnych miejscach realizacji praktyk.  

Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach związanych z szeroko pojętym obszarem 

psychologii. Pierwszy etap praktyk (kierunkowy) ma na celu zapoznanie studentów  

z warsztatem i narzędziami pracy psychologa. W związku z tym studenci realizują go  

w podmiotach o różnorodnym obszarze działania z naciskiem na poznanie procedur  

i narzędzi pracy psychologów w różnych aspektach działań psychologicznych.  

Kolejne dwa etapy są praktykami specjalnościowymi. W związku z różnicami  

w praktycznych działaniach właściwych dla realizowanych specjalności, są to różne 

podmioty. Dla specjalności psychologia kryminalistyczno-śledcza są to głównie zakłady 

karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, agencje detektywistyczne, agencje ochrony, 

komórki dochodzeniowo-śledcze policji, ośrodki resocjalizacyjne czy też sądowa służba 

kuratorska. W przypadku specjalności psychologia służb mundurowych są to zakłady karne, 

areszty śledcze, straże miejskie, straże gminne, Policja, Państwowa Straż Pożarna, OSP, 

Straż graniczna czy też Wojsko Polskie. Dla specjalności psychologia w biznesie  

i zarządzaniu studenci realizują praktyki w różnorodnych podmiotach i instytucjach 

wykorzystujących w ramach polityki personalnej i działań promocyjno-marketingowych 

techniki i narzędzia z obszaru psychologii. W przypadku specjalności psychologia sytuacji 

kryzysowych miejscami realizacji praktyk są m. in. poradnie psychologiczne, 

psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, PSP, Policja, podmioty 

organizacyjne zarządzania kryzysowego, placówki opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne.    

W trakcie praktyki studenci zapoznają się z pracą i funkcjonowaniem podmiotu  

w sposób teoretyczny i praktyczny, tj. podejmując konkretne działania i wykonując 

czynności w ramach wskazanych zadań i adekwatnie do kompetencji. Charakter podmiotów 

przyjmujących studentów do odbycia praktyk zawodowych gwarantuje studentom uzyskanie 

dużej wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Tym samym 

sprzyja to ich konkurencyjności na rynku pracy. Praktyka zawodowa umożliwia studentom 
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skuteczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy w podmiotach 

rządowych, samorządowych, NGO, służbach mundurowych i innych podmiotach 

gospodarczych, korzystających z osiągnięć psychologii.   

Uczelnia posiada podpisane porozumienia dotyczące praktyk z licznymi podmiotami 

o profilu adekwatnym do prowadzonego kierunku i realizowanych specjalności studiów. 

Porozumienia te regulują zasady współpracy pomiędzy Uczelnią a instytucją przyjmującą 

studentów na praktykę zawodową oraz określają obowiązki każdej ze stron w tej kwestii. 

Poza tym w Uczelni opracowano dla każdego kierunku studiów i specjalności sylabusy, które 

określają m. in. szczegółowe cele, treści praktyk zawodowych oraz efekty kształcenia 

przewidziane do osiągnięcia w procesie praktyk zawodowych.  

Osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie miejsc realizacji praktyk zabiegają  

o poszerzenie grupy podmiotów, w których realizowane są praktyki przez studentów. 

Podstawowymi kryteriami doboru miejsc realizacji praktyk są adekwatność realizowanych 

przez nich zadań do kierunku i specjalności, na których są przewidziane, a tym samym do 

założonych efektów kształcenia oraz infrastruktura i wyposażenie posiadane przez te 

podmioty. W wyborze miejsc realizacji praktyk dla studentów niestacjonarnych brana jest też 

pod uwagę możliwość pogodzenia praktyk z aktywnością zawodową. 

Celem studenckich praktyk zawodowych jest: 

1. Przygotowanie do praktycznego wykonywania podstawowych czynności zawodowych, 

właściwych dla absolwenta kierunku (specjalności). 

2. Nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych pożądanych w przyszłych, 

potencjalnych miejscach pracy absolwentów. 

3. Poznanie miejsc pracy oraz zaznajomienie się z różnymi stanowiskami i systemami 

pracy. 

4. Zdobywanie nowych doświadczeń zarówno w samodzielnym, jak i zespołowym 

wykonywaniu obowiązków zawodowych. 

5. Poznawanie środowiska zawodowego, osób znaczących oraz autorytetów w dziedzinie 

swojej przyszłej aktywności zawodowej. 

6. Weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie dotychczasowych studiów. 

7. Kształtowanie szeregu istotnych cech i właściwości pożądanych przez pracodawców, 

między innymi: kreatywności zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

(konfliktowych, stresowych), podnoszenia kultury zawodowej. 

8. Rozpoznawanie własnych kompetencji, a poprzez to możliwości na rynku pracy.  

Program praktyk został zawarty w sylabusach odrębnie dla kierunku i dla każdej ze 

specjalności kształcenia. Obejmują one treści takie, jak: charakterystyka przedmiotu, efekty 

kształcenia, treści programowe, korelacja efektów kształcenia z efektami specjalnościowymi, 

nakład pracy studenta, metody i narzędzia dydaktyczne, forma zaliczenia przedmiotu oraz 

literatura i prowadzący (opiekun praktyk). Ponadto zawierają one informacje o celach 

praktyk. Student jest zobowiązany do prowadzenia etapowej karty praktyk, a pracodawca 

(opiekun) wystawia studentowi, po zakończeniu praktyki, opinię o zakresie i poziomie 

osiągniętych efektów w trakcie praktyki.    

Wprowadzenie nowej procedury zarządzeniem rektora w sprawie wprowadzenia w życie 

zmienionego Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w znacznym stopniu poprawiło 

możliwości organizacji praktyk w miejscach zapewniających odpowiedni poziom 

merytoryczny. Studenci na ok. 6 tygodni przed końcem semestru poprzedzającego semestr, na 

którym są oni zobowiązani zrealizować dany etap praktyk, wnioskują o wystawienie 

skierowań na praktyki, określając swoją wolę co do formy realizacji praktyk – czy zamierzają 

realizować praktyki w miejscu wskazanym przez uczelnię, czy będą proponowali miejsce 

realizacji wybrane przez siebie. Z uwagi na specyfikę Uczelni część studentów wybiera 

możliwość wskazania przez siebie proponowanego miejsca realizacji praktyk. Aby zapewnić 
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odpowiedni poziom merytoryczny, każdy wniosek jest weryfikowany i po ocenieniu przez 

specjalistę adekwatności proponowanego miejsca, wystawiane jest skierowanie na praktykę 

do wskazanego podmiotu. Posiadanie wiedzy na temat zapotrzebowania na miejsca 

odbywania praktyk znacznie ułatwia współpracę z podmiotami współorganizującymi praktyki 

dla studentów Uczelni, pozwalając lepiej wykorzystywać możliwości organizacyjno-

techniczne partnerów w zakresie organizacji praktyk. Sytuacja ta sprzyja budowaniu zaufania 

pomiędzy Uczelnią a otoczeniem, co przekłada się na dostateczną liczbę miejsc realizacji 

praktyk odpowiednio sprofilowanych do kierunków i specjalności realizowanych przez 

studentów. 

Weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia adekwatnych do danego etapu praktyk oraz 

zrealizowania treści kształcenia dokonuje się na podstawie dokumentacji dostarczanej przez 

studentów po zakończeniu praktyk. Dokumentację studenci otrzymują jako 

zindywidualizowaną dla poszczególnych kierunków i specjalności przed rozpoczęciem 

praktyk. Aby dokumentacja była właściwie prowadzona, studenci są przygotowywani do jej 

prowadzenia na zajęciach organizacyjnych z praktyk, które są planowane w semestrze 

poprzedzającym kolejne etapy praktyk. Na zajęciach tych specjalista ds. praktyk  informuje  

i przypomina (w przypadku kolejnych spotkań przed kolejnymi etapami praktyk)  

o konieczności realizowania treści kształcenia w czasie praktyk w korelacji z efektami 

kształcenia z obszaru wiedzy osiąganymi w kolejnych etapach kształcenia, na kolejnych 

przedmiotach. Studenci są również instruowani na konkretnych przykładach, w jaki sposób 

powiązać efekty kształcenia z treściami kształcenia realizowanymi w czasie praktyk, 

 a następnie, w jaki sposób je opisać  w dokumentacji potwierdzającej zrealizowanie praktyk. 

Aby uniknąć pomyłek wynikających z pewnej trudności w zrozumieniu istoty pojęcia „efekt 

kształcenia”, student otrzymuje Etapową kartę zawierającą proponowane przez specjalistę ds. 

praktyk efekty do osiągnięcia. Również w czasie spotkań hospitacyjnych przedstawiciele 

podmiotów, w których są realizowane praktyki, otrzymują wsparcie w zakresie zasad 

prowadzenia dokumentacji praktyk. 

 

2.2. Skuteczność osiągania zakładanych efektów kształcenia. 

 

2.2.1. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów kształcenia. 

 

Funkcjonujące w Uczelni zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania przez 

studentów zamierzonych efektów kształcenia odnoszą się do każdego z etapów kształcenia. 

Występują one w postaci procedury dotyczącej systemu weryfikacji osiągania zamierzonych 

efektów kształcenia. Podlegają jej wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz 

wszyscy studenci Uczelni. Przedmiotem procedury weryfikacji osiągania zamierzonych 

efektów kształcenia przez studentów jest przedstawienie obiektywnego, materialnego dowodu 

potwierdzającego, że założone i umieszczone w sylabusach efekty kształcenia zostały 

osiągnięte. Weryfikacja osiągania zamierzonych efektów kształcenia obejmuje następujące 

obszary: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Prowadzenie weryfikacji osiągania 

zamierzonych efektów kształcenia ma odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach (ocenach) 

studentów, a te w średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w danym roku akademickim, jak 

również w całym okresie studiowania przez studenta. Szczegółowe (przedmiotowe) efekty 

kształcenia zapisywane są w sylabusach i odnoszą się do efektów kierunkowych bądź 

specjalnościowych wyróżnionych adekwatnymi symbolami. Specjalista ds. efektów  

i programów kształcenia weryfikuje składane przez nauczycieli sylabusy pod względem 

kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia i sposobów ich weryfikacji, 

 z uwzględnieniem zróżnicowania i adekwatności poszczególnych sposobów weryfikowania 

efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 
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ich zgodności z matrycą efektów kształcenia. Matryca efektów kształcenia jako jeden  

z elementów programu kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, wskazuje, które 

efekty są realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów. Uwzględnienie w sylabusach 

sposobów weryfikacji efektów kształcenia umożliwia dokonanie oceny stopnia ich 

osiągnięcia. Są one formułowane z wyszczególnieniem warunków zaliczenia  

z uwzględnieniem np. konieczności złożenia odpowiednich prac czy kryteriów ocen 

wykonywanych ćwiczeń, projektów czy testów sprawdzających. Jednocześnie wiążą się 

również z archiwizacją prac studentów, do której zobligowany jest każdy nauczyciel 

prowadzący zajęcia dydaktyczne. Dlatego też osoba prowadząca dany przedmiot ma 

obowiązek dokładnego sformułowania warunków i form zaliczenia przedmiotu  

z uwzględnieniem skali ocen obowiązujących w Uczelni, określonych w Regulaminie 

studiów. Ogólną formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie  

z oceną.  

Aby zaliczyć przedmiot kończący się egzaminem student powinien zaliczyć ćwiczenia  

z tego przedmiotu oraz uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu pisemnego lub ustnego. Aby 

 z kolei zaliczyć przedmiot kończący się zaliczeniem z oceną student powinien zaliczyć 

ćwiczenia. Szczegółowe wytyczne co do zaliczania poszczególnych przedmiotów zawarte są 

w sylabusie. 

Z kolei wartości punktów ECTS odzwierciedlają ilość pracy koniecznej do zaliczenia 

pojedynczego przedmiotu. Studia zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia kończą się 

napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym w postaci obrony pracy  

i egzaminu końcowego. Warunkiem uzyskania kwalifikacji (efektów kształcenia 

poświadczonych dyplomem) jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu 

kształcenia, w tym planu studiów, otrzymanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta  

z pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. 

 

2.2.2.  Metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia osiąganych przez 

studentów w trakcie i na zakończenie procesu kształcenia (dyplomowania). 

 

 Weryfikacja osiągania zamierzonych efektów kształcenia obejmuje następujące rodzaje 

i formy zajęć: zajęcia w bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem (wykłady oraz 

ćwiczenia – realizowane w sali i terenie) oraz zajęcia bez bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem (w tym zajęcia w formie praktycznej). Po zakończeniu danego roku 

akademickiego analiza osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia wraz z opinią 

nauczycieli akademickich oraz wnioskami i propozycjami działań doskonalących jest jednym 

z głównych zagadnień poruszanych na Radzie Wydziału. 

Procedury (metody) weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia przez studentów 

dotyczą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, form i warunków dopuszczenia do egzaminu 

lub zaliczenia, studenckich praktyk zawodowych oraz pracy dyplomowej i egzaminu 

dyplomowego. 

 Procedura dotycząca przeprowadzania zaliczeń i egzaminów obejmuje określenie  

w sylabusie do każdego przedmiotu szczegółowych warunków i sposobów weryfikacji 

osiągania zamierzonych efektów kształcenia przez studenta, poprzez wskazanie: 

− poszczególnych składowych oceny końcowej (etapów realizacji zamierzonych efektów 

kształcenia); 

− formy przeprowadzania zaliczeń i egzaminów (ustna lub pisemna); 

− nakładu pracy przeciętnego studenta potrzebnego do osiągnięcia założonych efektów 

kształcenia; 

− zakresu materiału koniecznego do opanowania na poszczególne oceny. 
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  W systemie oceny prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych stosuje się 

następujące metody weryfikacji efektów kształcenia:  

− metody weryfikacji wiedzy: kolokwia, egzaminy/zaliczenie pisemne, 

egzaminy/zaliczenie ustne, testy pisemne, przygotowanie prezentacji multimedialnej, 

wypracowania pisemnego itp.; 

− metody weryfikacji umiejętności: projekt, ćwiczenia laboratoryjne, prezentacja ustna, 

przygotowanie prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie zadań, praca w terenie, 

dyskusje i debaty, rzadziej egzamin pisemny lub ustny; 

− metody weryfikacji kompetencji społecznych: obecność na zajęciach, dyskusje  

i debaty, prezentowane postawy. 

Do składowych ocen uzyskiwanych w trakcie zaliczeń i egzaminów można zaliczyć:  

− w odniesieniu do przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną: obecność na 

zajęciach, aktywność, rozliczenie się studenta z materiału realizowanego  

w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, uzyskanie 

pozytywnej oceny z kolokwium kończącego przedmiot itp.; 

− w odniesieniu do przedmiotów kończących się egzaminem: uzyskanie pozytywnej oceny 

z części ćwiczeniowej realizowanego przedmiotu, obecność na zajęciach, rozliczenie się 

studenta z materiału realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału 

nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy śródsemestralnej itp. 

Z kolei w odniesieniu do realizowanych praktyk osiągnięcie założonych efektów 

kształcenia następuje poprzez ocenę każdego z nich, a jest weryfikowane przez osobę 

wydającą opinię o praktykach ze strony podmiotu, w którym jest ona realizowana. Taką 

zasadę wprowadzono w wyniku zaleceń Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej w 2015 r. na kierunku bezpieczeństwo narodowe, zarządzeniem rektora wraz 

z uaktualnionym Regulaminem studenckich praktyk zawodowych. Weryfikacją, a dalej 

dokumentowaniem efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych, jest także ocena 

działań i postaw studenta w trakcie odbywanej praktyki zawodowej. Nadzór merytoryczny 

oraz organizacyjny nad całością spraw związanych z praktykami zawodowymi studentów 

Wydziału sprawuje dziekan poprzez specjalistę ds. praktyk studenckich, którego zadaniem 

jest m. in. nadzorowanie i koordynowanie przebiegu praktyk zawodowych oraz ostateczne 

zaliczenie praktyk po weryfikacji treści Etapowej karty przebiegu praktyk zawodowych oraz 

potwierdzeniu przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy osiągnięcia przez studenta 

wszystkich zakładanych efektów kształcenia. Weryfikacja efektów uzyskanych w wyniku 

odbycia praktyk zawodowych odbywa się także poprzez regularnie przeprowadzane kontrole 

praktyk, których szczegółowe zasady i cele są określone w Regulaminie kontroli praktyk 

funkcjonującym w Uczelni.  

Szczególną rolę w weryfikacji i dokumentowaniu efektów kształcenia pełni egzamin 

dyplomowy. Szczegółowe zasady dotyczące procesu dyplomowania określają Regulamin 

studiów oraz Zasady dyplomowania. Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem 

promotora, którym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Temat 

pracy dyplomowej ustalają wspólnie promotor ze studentem, uwzględniając 

kierunek/specjalność studiów oraz zainteresowania naukowe studenta oraz  

i promotora. Tematy prac dyplomowych zatwierdza Rada Wydziału na wniosek dziekana. 

Student jest obowiązany do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie w ostatnim semestrze 

studiów. Warunkiem jej przyjęcia jest zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich 

przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów. Oceny pracy 

dyplomowej dokonują promotor i powołany przez dziekana recenzent. Egzamin dyplomowy 

sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w całym okresie studiów. 

Ma formę ustną i składa się z obrony pracy dyplomowej oraz egzaminu końcowego. 

Przeprowadzany jest według następującej struktury: 
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1. Przedstawienie dyplomanta przez przewodniczącego komisji oraz zapoznanie z opinią 

promotora i recenzją pracy dyplomowej. 

2. Prezentacja pracy przez dyplomanta w postaci wygłoszenia autoreferatu. 

3. Sformułowanie pytania przez recenzenta. 

4. Wylosowanie przez dyplomanta po jednym pytaniu egzaminacyjnym (kierunkowym  

i specjalnościowym). 

5. Udzielenie odpowiedzi na pytania. 

6. Ogłoszenie wyniku egzaminu dyplomowego. 

Podstawę do obliczenia ostatecznej oceny wyniku studiów stanowią: 

1. Średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w całym okresie studiów z egzaminów oraz 

zaliczeń z tych przedmiotów, które nie kończyły się egzaminem. 

2. Średnia arytmetyczna ocen promotora oraz recenzenta z pracy dyplomowej. 

3. Ocena z egzaminu dyplomowego. 

Ostateczny wynik studiów, obliczony z zaokrągleniem do części setnych, określa suma 

uzyskana przez dodanie: 

1. ¾ średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w całym okresie studiów z egzaminów  

i zaliczeń. 

2. ⅛ średniej arytmetycznej ocen promotora i recenzenta z pracy dyplomowej. 

3. ⅛ oceny z egzaminu dyplomowego. 

Na Wydziale cześć zajęć (wskazana w planach studiów) odbywa się bez bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów. W tym rodzaju zajęć mogą być 

wykorzystywane m. in. następujące metody (formy) oceniania i weryfikowania efektów 

kształcenia: projekt, badania terenowe, badania literaturowe, pakiety edukacyjne (w tym 

samokształcenie kierowane, przygotowanie do gier dydaktycznych (decyzyjnych), 

wolontariat, a także kształcenie zdalne (e-learning). Weryfikację potwierdzania efektów 

kształcenia dotyczących zajęć bez bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich  

i studentów przeprowadza prowadzący przedmiot według zasad określonych w sylabusie.  

W przypadku zajęć realizowanych na platformie e-learningowej podstawę dokumentacji 

efektów kształcenia stanowią zadania studentów wykonane i umieszczone na platformie  

e-learningowej lub też opracowania pisemne, projekty wykonane na podstawie i z pomocą 

materiałów zamieszczonych na platformie. 

Oceny uzyskane w wyniku przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów zostają wpisane przez 

nauczyciela do protokołu końcowego zaliczenia przedmiotu/systemu USOS, indeksu (do 

końca edycji 2017) oraz karty okresowych osiągnięć studenta (KOSS). 

 W Uczelni stosuje się następującą skalę ocen i odpowiadające im stopnie w systemie 

ECTS: 
OCENA 

Opisowa Liczbowa zgodna z regulaminem ECTS 

Celujący 6,0 A 

bardzo dobry 5,0 B 

dobry plus 4,5 C 

Dobry 4,0 D 

dostateczny plus 3,5 E 

Dostateczny 3,0 F 

Niedostateczny 2,0 G 

 

Ocena niedostateczna (2,0) jest oceną negatywną i oznacza niezaliczenie przedmiotu. 

Skala ocen w  systemie ECTS ma zastosowanie przy transferze punktów dla studentów 

uczestniczących w wymianie międzynarodowej. Przedstawione zasady budowania systemu 

ECTS na kierunku psychologia są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
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Stosowany system stwarza studentom możliwość wymiany międzyuczelnianej  

i międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus. 

Szczegółowe zasady zaliczania przedmiotów i roku studiów określa Regulamin studiów. 

Zaliczenia roku studiów dokonuje dziekan po uzyskaniu przez studenta pozytywnych ocen ze 

wszystkich przedmiotów i praktyk ujętych w planie studiów potwierdzonym wpisaniem tych 

ocen do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta. Warunkiem przystąpienia do 

egzaminu z danego przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, potwierdzone wpisem do indeksu (do 

końca edycji 2017) i karty okresowych osiągnięć studenta. Studentowi przysługuje prawo do 

składania egzaminu poprawkowego i zaliczenia z każdego przedmiotu. Student, który wnosi 

zastrzeżenia co do obiektywizmu egzaminatora w trakcie egzaminu (zaliczenia), może złożyć 

do dziekana pisemny wniosek w sprawie egzaminu (zaliczenia) komisyjnego. Wpisy  

w indeksie i karcie okresowych osiągnięć stanowią podstawę do uzyskania zaliczenia roku 

studiów, a tym samym świadczą o osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia. 

 Osobami odpowiedzialnymi za właściwy przebieg procedury dotyczącej weryfikacji 

osiąganych przez studentów efektów kształcenia są: właściwy prorektor w odniesieniu do 

nadzoru nad jej realizacją oraz prodziekan ds. jakości kształcenia, pracownicy administracyjni 

i nauczyciele Wydziału.     

 

2.2.3.  Sposoby wykorzystania analizy wyników nauczania w doskonaleniu procesu 

kształcenia i uczenia się studentów. 

 

 Każdy nauczyciel jest oceniany pod względem efektywności kształcenia na podstawie 

sprawozdania dotyczącego ocen wystawianych studentom z poszczególnych przedmiotów  

w terminach zasadniczych oraz poprawkowych sesji egzaminacyjnych. Jest ono przedmiotem 

analizy dziekana Wydziału, który po zakończonym semestrze przeprowadza rozmowy  

z nauczycielami osiągającymi zbyt niską efektywność kształcenia w celu wskazania im 

istniejących problemów i rozwiązań w tym zakresie.  

 Osiągnięcie wysokiej efektywności kształcenia przez danego nauczyciela jest jednym  

z czynników branych pod uwagę podczas wskazywania nauczycieli do wyróżnień za 

działalność dydaktyczną.   

 Na zakończenie każdego roku akademickiego założone do osiągnięcia efekty kształcenia 

są przedmiotem analizy na Radzie Wydziału z udziałem nauczycieli akademickich. Wówczas 

ocenia się stopień ich realizacji i podejmuje decyzje o ewentualnym podjęciu działań 

doskonalących (np. kwestii dalszego zatrudnienia poszczególnych osób, właściwego 

przyporządkowania tychże osób do poszczególnych form zajęć, jak również ewentualnej 

modyfikacji sposobów weryfikacji efektów kształcenia czy właściwego ich określenia itd.). 

 

2.2.4.  Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych oraz 

projektów i praktyk. 

 

Prace etapowe, zaliczeniowe, egzaminacyjne stanowią materialny dowód weryfikacji 

osiągania zamierzonych efektów kształcenia przez studenta. Wspomniana powyżej procedura 

weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia określa również formy wymagań 

nauczycieli wobec studentów, wyróżniając poszczególne rodzaje prac (pozwalające 

weryfikować wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) takie, jak: kolokwia 

zaliczeniowe, prace śródsemestralne, testy sprawdzające, projekty indywidualne i zespołowe, 

prezentacje multimedialne, referaty, wypracowania, zadania praktyczne i inne. Dodatkowo 

procedura określa, że prace studentów mogą mieć dwie formy: ustną lub pisemną. 

Szczegółowe wymagania w tej kwestii zawarte są w sylabusach poszczególnych 

przedmiotów, w których nauczyciele określają dokładnie ich rodzaje, formy, sposoby 
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oceniania i warunki zaliczenia. Sylabus stanowi również podstawę określenia tematyki prac, 

która powinna być zgodna z określonymi przedmiotowymi efektami kształcenia, a tym 

samym z poruszanymi na zajęciach treściami kształcenia. 

Podstawę metodyki prac etapowych oraz zaliczeniowych stanowią wytyczne związane  

z określeniem w sylabusie do każdego przedmiotu szczegółowych warunków i sposobów 

weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia przez studenta, a w tym również 

weryfikowania efektów dotyczących wymaganych prac etapowych i egzaminacyjnych. Prace 

oceniane są według kryteriów określonych w sylabusach bądź dołączanych wraz ze 

składanymi pracami. Oceny uzyskiwane z prac etapowych i egzaminacyjnych podaje 

studentom każdorazowo prowadzący przedmiot na kolejnych zajęciach z danego przedmiotu. 

Osobami odpowiedzialnymi za właściwy przebieg tej procedury są m.in: właściwy prorektor  

w odniesieniu do nadzoru nad jej realizacją oraz prodziekan ds. jakości kształcenia  

i poszczególni nauczyciele akademiccy.  

W odniesieniu do praktyk zawodowych należy podkreślić, iż są one integralnym 

elementem procesu kształcenia. Do obowiązującej od 01.10.2016 r. Etapowej karty przebiegu 

praktyk zawodowych student wpisuje realizowane zadania podczas praktyk, swoje uwagi oraz 

wnioski. Opiekun praktyk weryfikuje te zapisy i na podstawie zrealizowanych zadań, w tym 

przedstawionej pracy studenta, ocenia osiągnięte przez studenta efekty kształcenia i wystawia 

opinię. Zadania i formy tejże weryfikacji powinny być zbieżne ze studiowaną przez studenta 

specjalnością/kierunkiem kształcenia studenta. Celem praktyk jest m.in.: przygotowanie do 

praktycznego wykonywania podstawowych czynności zawodowych, właściwych dla 

absolwenta danego kierunku i specjalności studiów; poznanie miejsc pracy oraz 

zaznajomienie się z różnymi stanowiskami i systemami pracy; zdobywanie nowych 

doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych; 

poznawanie środowiska zawodowego oraz autorytetów w dziedzinie swojej przyszłej 

aktywności zawodowej; weryfikowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 

dotychczasowych studiów; kształtowanie szeregu istotnych cech i umiejętności oczekiwanych 

przez pracodawców, rozpoznawanie własnych kompetencji, a przez to możliwości na rynku 

pracy; dokonywanie szczegółowej analizy typowych problemów z obszaru działania danego 

zakładu pracy oraz aktywny udział w bieżących, ważnych z punktu widzenia funkcjonowania 

zakładu pracy wydarzeniach.  

 

2.2.5.  Charakterystyka rodzajów, tematyki i metodyki prac dyplomowych. 

 

Obowiązujące w Uczelni Zasady dyplomowania (wprowadzone w 2009  

 r. i systematycznie udoskonalane – ich ostatnia aktualizacja została wprowadzona 

zarządzeniem rektora w 2017 r.) regulują szczegółowo działania związane  

z całokształtem procesu dyplomowania, jak również ze strukturą, tematyką oraz metodyką 

pracy dyplomowej. Charakter oraz treść pracy dyplomowej muszą być zgodne przede 

wszystkim z  kierunkiem/specjalnością studiów. Treść pracy dyplomowej powinna dowodzić 

umiejętności wszechstronnego wykorzystania wiedzy z zakresu przedmiotów zawartych  

w planie studiów, a szczególnie z zakresu kształcenia kierunkowego. Tematyka i treść prac 

dyplomowych skorelowane z kierunkiem/specjalnością oraz zakresem tematycznym  

i treściowym przedmiotów ujętych w planach studiów, powinny także uwzględniać 

indywidualne predyspozycje oraz zainteresowania naukowo-badawcze promotora i studenta. 

Ponadto wskazane jest, aby ich ujęcie odzwierciedlało również walor pragmatyczny związany  

z nabyciem przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych  

w pracy zawodowej. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, 

opublikowany artykuł, biznes plan oraz praca projektowa, w tym projekt i wykonanie 

programu lub systemu komputerowego. Ponadto praca dyplomowa może mieć charakter 
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pracy teoretycznej lub empirycznej. Teoretyczny charakter pracy licencjackiej związany jest  

z uporządkowaniem i usystematyzowaniem wiedzy zdobytej na podstawie studiowania 

materiałów źródłowych w dostępnych opracowaniach naukowych. Wskazuje on na dążenie 

do wykazywania postawy badawczej opartej na formułowaniu ustaleń wzbogacających 

istniejące teorie badawcze w zakresie wybranego przedmiotu badań. Z kolei empiryczny 

charakter pracy licencjackiej związany jest z dążeniem do nabycia umiejętności 

przeprowadzenia i opracowania wyników własnych badań. Wskazuje on na dążenie do 

wykazywania postawy badawczej opartej na prostych analizach, wnioskach i prognozach 

wynikających z własnych badań i mogących służyć jako źródło wiedzy dla innych badaczy  

w zakresie wybranego przedmiotu badań.  

Praca magisterska jest pracą obejmującą ujęcie diagnostyczne lub projektowe wybranego 

zagadnienia naukowego związanego z określonym aspektem otaczającej rzeczywistości, ale w 

sposób pogłębiony, wyrażający konstruktywną krytykę i przedstawiający złożoną analizę oraz 

poszerzone opinie, oceny i prognozy. Powinna ujmować rozwiązanie określonego problemu, 

stawianie prostych hipotez badawczych oraz ich weryfikowanie zgodnie z powszechnymi 

zasadami redagowania artykułów naukowych. Praca magisterska, podobnie jak praca 

licencjacka, może mieć charakter pracy teoretycznej lub empirycznej, ale prezentuje 

rozwiązanie problemu badawczego w sposób pogłębiony na temat dotyczący węższego 

obszaru badawczego.  

Zasady dyplomowania zawierają szczegółowe wytyczne dotyczące metodyki pracy oraz 

skorelowanej z nią jej konstrukcji. Konstrukcja pracy powinna składać się z trzech części: 

metodologicznej, teoretycznej i zawierającej omówienie wyników badań wraz z wnioskami. 

Pod względem edycji powinna być dostosowana do wytycznych ujętych w Zasadach 

dyplomowania. 

 

2.2.6.  Sposoby dokumentowania efektów kształcenia osiągniętych przez studentów. 

 

Podstawą dokumentowania efektów kształcenia jest ww. procedura weryfikacji osiągania 

zamierzonych efektów kształcenia przez studentów, której wytyczne przekładają się na 

sposoby materialnego dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia. Prowadzone jest 

ono po zakończeniu każdego semestru. Każdy prowadzący zajęcia jest zobligowany do 

wypełniania protokołów końcowych zaliczenia przedmiotu, o których była mowa powyżej,  

a które świadczą o uzyskaniu przez studentów poszczególnych ocen końcowych   

z przedmiotów przewidzianych w programie studiów i osiągnięciu zakładanych efektów 

kształcenia. 

Ponadto każda osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne składa w Wydziale pisemne prace 

studentów: prace zaliczeniowe, prace egzaminacyjne, prace cząstkowe, kolokwia 

śródsemestralne itd. Prace studentów składane są w formie wydrukowanej lub elektronicznej, 

co najczęściej dotyczy prac realizowanych w postaci prezentacji. Od ubiegłego roku 

akademickiego nauczyciele akademiccy są zachęcani do składania prac w wersji 

elektronicznej, co w zamierzeniach ma przełożyć się na poprawę jakości archiwizowania 

prac. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne składają również na zakończenie każdego 

semestru listy zagadnień (w odniesieniu do zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych  

w formie ustnej), a także listy obecności i aktywności – jeśli zostały określone w sylabusie 

przez prowadzącego zajęcia jako element składowy oceny. Z kolei studenci realizujący 

praktyki zawodowe składają dokumentację potwierdzającą osiągnięcie zakładanych efektów 

kształcenia i odbycie praktyki w określonej liczbie godzin w danym semestrze w postaci 

Etapowej karty przebiegu praktyk zawodowych wprowadzonej zarządzeniem rektora z dniem 

01.10.2016 r. zamiast prowadzonych do tej pory dzienniczków praktyk. Dokonanie takiej 

zmiany miało na celu poprawę jakości kształcenia oraz usprawnienie procesu 
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dokumentowania i zaliczania praktyk. Kolejnym istotnym elementem dokumentowania 

efektów kształcenia osiągniętych przez studentów jest archiwizowanie prac dyplomowych 

składanych przez studentów studiów licencjackich na zakończenie 6. semestru studiów,  

a studiów magisterskich na zakończenie 4 semestru studiów. 

Dodatkowo każdy nauczyciel akademicki jest zobowiązany do złożenia sprawozdania  

z realizacji zajęć obejmującego informację dotyczącą liczby zaplanowanych  

i przeprowadzonych zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz uwagi wniosków dotyczących 

jakości kształcenia w Uczelni, w tym programu studiów, a także efektów kształcenia i ich 

weryfikacji oraz grup studenckich. Ma to wpływ na doskonalenie procesu jakości kształcenia 

w Uczelni.  

Przedmiotem analizy w kontekście dokumentowania efektów kształcenia osiągniętych 

przez studentów są również sprawozdania z efektywności kształcenia mające na celu 

wzbudzenie refleksji u nauczyciela na temat wyników osiąganych przez studentów i podjęcie 

przez niego stosownych działań, co ma także wpływ na doskonalenie jakości kształcenia. 

Dziekan Wydziału składa zbiorcze sprawozdanie z efektywności kształcenia wraz z wynikami 

sesji egzaminacyjnej, które pełni taką  rolę w odniesieniu do całej jednostki. 

 

2.2.7.  Wyniki monitoringu losów absolwentów potwierdzające przydatność na rynku 

pracy efektów kształcenia. 

 

Uczelnia w trosce o jak najlepsze dopasowanie programów studiów do wymagań rynku 

pracy, co roku prowadzi badanie losów zawodowych absolwentów. Jest ono realizowane 

zgodnie ze zmienioną i udoskonaloną w 2018 r. procedurą określoną zarządzeniem rektora. 

Monitoring karier ma na celu poznanie ścieżki zawodowej absolwentów po ukończeniu przez 

nich nauki w Uczelni, określenie ich statusu zawodowego oraz specyfiki zatrudnienia. 

Badanie skupia się również na ocenie realizowanej oraz przyszłej ścieżki edukacyjnej 

absolwentów. Pozwala to na wyodrębnienie wybranych obszarów kształcenia oraz nabytych 

w toku nauczania umiejętności i kompetencji, a także jest źródłem informacji na temat 

wymiernych korzyści, jakie uzyskał respondent dzięki ukończonym studiom na danym 

kierunku. Dokładna analiza uzyskanych wyników wpływa na doskonalenie jakości procesu 

kształcenia oraz trafne dopasowanie oferty edukacyjnej do dynamicznie zmieniającego się 

rynku pracy w taki sposób, aby absolwenci bez trudu uzyskiwali zatrudnienie po zakończeniu 

kształcenia w Uczelni. Zebrane wyniki są również cennym źródłem wiedzy na temat 

rzeczywistych efektów kształcenia, co daje możliwość porównania ich z zakładanymi 

efektami kształcenia i wprowadzenia ewentualnych zmian.  

Monitoring losów zawodowych absolwentów realizowany jest w formie badań 

sondażowych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Jest ona wysyłana respondentom  

w formie ankiety on-line lub w wersji papierowej. Absolwenci zostają poddani badaniu  

w momencie ukończenia studiów, po roku, trzech i pięciu latach od uzyskania dyplomu.  

Ankieta składa się z 21 pytań zamkniętych i jest podzielona na następujące moduły:  

a) ścieżka zawodowa - zawiera pytania dotyczące kariery zawodowej absolwenta, aktualnego 

zatrudnienia, warunków zatrudnienia, częstotliwości zmiany pracy, zajmowanego stanowiska  

i branży, w której wykonuje pracę oraz zgodności wykonywanej pracy z ukończonym 

kierunkiem studiów; b) ścieżka edukacyjna – zawiera pytania dotyczące zadowolenia 

absolwenta z nabytych podczas studiów umiejętności, oceny wybranych obszarów 

kształcenia, korzyści związanych z ukończeniem studiów oraz planów dotyczących 

kontynuowania nauki; c) stopień przygotowania przez Uczelnię do pracy oraz nabyte 

kwalifikacje i umiejętności – zawiera pytania określające, na jakim poziomie studia 

przygotowały badanych do wejścia na rynek pracy i w jakim stopniu spełniły ich 

oczekiwania. 
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Większość pytań w modułach stwarza możliwość wpisania dodatkowych uwag. 

Ankieta jest zakończona metryczką, która pozwala na uzyskanie podstawowych informacji 

o osobach z badanej grupy takich, jak: wiek, płeć, rok ukończenia studiów, kierunek  

i wydział, na którym absolwenci pobierali naukę oraz forma studiów i uzyskany tytuł 

zawodowy.  

Absolwenci kierunku psychologia, w tym roku akademickim po raz drugi biorą udział  

w badaniu losów zawodowych. Zgodnie z procedurą realizowania monitoringu karier, 

określoną zarządzeniem rektora, raport z badania przygotowywany jest do dnia 15 listopada 

każdego roku, według stanu danych na dzień 30 września.  

Wyniki monitoringu karier przeprowadzonego wśród absolwentów, którzy kończyli studia 

na kierunku psychologia w 2017 i 2018 roku pozwalają stwierdzić, że zdecydowana 

większość  respondentów pracuje (84%).  Pozostała część grupy (16%) nie posiada stałego 

zatrudnienia.  

W odniesieniu do wyników monitoringu potwierdzających przydatność na rynku 

pracy efektów kształcenia osiągniętych na ocenianym kierunku oraz identyfikujących 

luki kompetencyjne, absolwenci kierunku psychologia, dokonali oceny wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych osiągniętych w trakcie studiów oraz  wykorzystywanych w życiu 

zawodowym, a tym samym wskazali stopień ich przydatności na rynku pracy oraz 

zidentyfikowali luki kompetencyjne. Uzyskane wyniki przedstawiają również korzyści 

zawodowe, w postaci zdobytych i poszerzonych przez absolwentów kwalifikacji 

zawodowych, jak również stopień przygotowania do podjęcia  pracy po studiach w Uczelni. 

Aspekty te przedstawiają poniższe, szczegółowe wyniki badania, z następujących obszarów:  

− ocena wiedzy (teoretycznej i praktycznej) i umiejętności (komunikowania się  

w języku obcym, korzystania z narzędzi i programów informatycznych, 

interpersonalnych) uzyskanych w trakcie studiów. Ankietowani mogli dokonać oceny 

za pomocą skali, w której: bdb - to ocena bardzo dobra, db - to ocena dobra, dst – 

dostateczna, zaś ndst – niedostateczna. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela 

2. 

 
Tabela 2. Zestawienie opinii respondentów na temat nabytej wiedzy i umiejętności uzyskanych w trakcie 

nauki w Uczelni (źródło: opracowanie własne). 

Skala ocen Bdb Db Dst Ndst 
Brak 

odpowiedzi 
Razem 

Wiedza  

i umiejętności 

wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 
wartość 

bezwzgl. [%] 

Wiedza  

Teoretyczna 

11 25,60 30 69,80 2 4,70 0 0,00 0 0,00 43 100,00 

Wiedza  

Praktyczna 

18 41,90 22 51,20 2 4,70 1 2,30 0 0,00 43 100,00 

Umiejętność  

komunikowania 

w j. obcym 

9 20,93 31 72,09 2 4,65 0 0,00 1 2,33 43 100,00 

Umiejętność 

korzystania 

z narzędzi  

i programów 

informatycznych 

17 39,50 23 53,50 3 7,00 0 0,00 0 0,00 43 100,00 

Umiejętności 

interpersonalne 

9 20,93 33 76,74 0 0,00 0 0,00 1 2,33 43 100,00 
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Przyglądając się powyższym wynikom, można stwierdzić, że większość absolwentów 

oceniła zdobyte w trakcie kształcenia wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne  

na poziomie dobrym. Dotyczyło to wszystkich wymienionych powyżej kategorii. W sposób 

szczególny wyróżnić można zadowolenie absolwentów ze zdobytej wiedzy praktycznej, która 

w najwyższym stopniu została oceniona na poziomie bardzo dobrym (42%);  

− ocena obszarów kompetencyjnych (umiejętność zarządzania grupą, organizacja 

własnej pracy i efektywne zarządzanie czasem, umiejętności autoprezentacji  

i wypowiadania się na forum, umiejętności pracy w grupie, umiejętności negocjacji, 

odporność na stres, umiejętność uczenia się i stałego rozwoju, umiejętność 

komunikacji międzyludzkiej, umiejętność podejmowania decyzji, asertywność, 

kreatywność – tworzenie nowych pomysłów i rozwiązań, pracowitość) rozwiniętych 

podczas studiów. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela 3. 

 
         Tabela 3. Opinie respondentów na temat obszarów kompetencyjnych rozwiniętych w trakcie nauki  

         w Uczelni (źródło: opracowanie własne). 

Proszę wskazać, które z 

wymienionych obszarów 

kompetencyjnych, najbardziej 

rozwinęły w Panu/Pani studia  

w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. 

Wartość 

bezwzględna 
Procent [%] 

Umiejętność zarządzania grupą 6 5,26% 

Organizacja własnej pracy i efektywne 

zarządzanie czasem 

9 7,89% 

Umiejętności autoprezentacji  

i wypowiadania się na forum 

16 14,04% 

Umiejętności pracy w grupie 14 12,28% 

Umiejętności negocjacji 13 11,40% 

Odporność na stres 10 8,77% 

Umiejętność uczenia się i stałego rozwoju 17 14,91% 

Umiejętność komunikacji międzyludzkiej 8 7,02% 

Umiejętność podejmowania decyzji 5 4,39% 

Asertywność 6 5,26% 

Kreatywność – tworzenie nowych 

pomysłów  

i rozwiązań 

4 3,51% 

Pracowitość 5 4,39% 

Inne 1 0,88% 

Razem          114*           100,00 % 
*pytanie wielokrotnego wyboru 

 

Do najliczniej wskazywanych odpowiedzi możemy zaliczyć umiejętność uczenia się  

i stałego rozwoju, które wybrało 15% badanych oraz umiejętności autoprezentacji  

i wypowiadania się na forum, określone przez 14% respondentów. Najniżej studenci ocenili 

kreatywność (3,5%) oraz umiejętność podejmowania decyzji oraz pracowitość (4,4%), co 

może wskazywać na obszary wymagające rozwoju; 

 

− przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa 

tabela 4.  
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Tabela 4. Opinie absolwentów na temat stopnia przygotowania do podjęcia pracy zawodowej po studiach 

(źródło: opracowanie własne). 

Jak w Pana/Pani ocenie ukończone 

studia przygotowały Pana/Panią do 

podjęcia pracy zawodowej? 

Wartość 

bezwzględna 
Procent [%] 

Bardzo dobrze 5 17,90% 

Dobrze 14 50,00% 

Średnio 6 21,40% 

Dostatecznie 2 7,10% 

Niedostatecznie 0 0,00% 

Inne 1 3,60% 

Razem 28 100,00% 

 

Analizując powyższe wyniki, można stwierdzić, że 50% grupy badanej odpowiedziało,  

że czują się przygotowani dobrze. Natomiast 21% respondentów ocenia stopnień 

przygotowania na poziomie średnim, a blisko 18% na poziomie bardzo dobrym; 

 

− kontynuowanie kształcenia. Opinie absolwentów w tym obszarze zestawia 

poniższa tabela 5. 

 
         Tabela 5. Odpowiedzi ankietowanych na temat kontynuowania nauki (źródło: opracowanie własne). 

Czy zamierza Pan/i kontynuować 

naukę? 

Wartość 

bezwzględna 
Procent[%] 

Tak, na poziomie studiów licencjackich            3         5,00 

Tak, na poziomie studiów 

uzupełniających magisterskich 

          35        58,33 

Tak, na poziomie studiów doktoranckich            3        5,00 

Tak, na poziomie studiów 

podyplomowych 

           3        5,00 

Tak, kończąc kursy, szkolenia          16       26,67 

Nie, nie zamierzam kontynuować nauki            0        0,00 

Razem          60*     100,00 
 *pytanie wielokrotnego wyboru 

 

Absolwenci wykazali bardzo aktywną postawę w zakresie zdobywania kwalifikacji 

zawodowych i kontynuowania kształcenia. Znaczna połowa z nich (58,33%) wyraziła chęć 

dalszego pogłębiania wiedzy na poziomie studiów uzupełniających magisterskich. 27% 

badanych było zainteresowanych szkoleniami i kursami specjalistycznymi, kolejne 10% 

respondentów deklaruje chęć kontynuacji nauki na poziomie studiów doktoranckich  

i podyplomowych. Uzyskane wyniki, wskazujące na ambitną i aktywną postawę absolwentów 

w zakresie chęci podejmowania dalszej nauki, zachęcają władze oraz pracowników Uczelni,  

do wzbogacania jej oferty edukacyjnej, w tym kursów i szkoleń specjalistycznych 

pogłębiających kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni, organizowanych 

przez Akademickie Biuro Karier i Rozwoju. 
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2.3. Rekrutacja kandydatów, zaliczanie etapów studiów, dyplomowanie, uznawanie 

efektów kształcenia oraz potwierdzanie efektów uczenia się. 

 

2.3.1.  Wymagania stawiane kandydatom oraz kryteria stosowane w postępowaniu 

kwalifikacyjnym. 

 

Wymogi stawiane kandydatom na studia oraz warunki, tryb postępowania 

kwalifikacyjnego wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia procesu rekrutacji oraz 

formami studiów w Uczelni każdorazowo określa uchwała Senatu Uczelni. Uczelnia stwarza 

możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla abiturientów odwołujących się od 

wyników matur. Szczegółowe warunki rekrutacji określają również odrębne zarządzenia 

rektora. Jednocześnie Uczelnia jest na etapie przygotowywania zmian dotyczących rekrutacji 

na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (uchwała Senatu do 31.12.2018 r.). 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia może ubiegać się każdy, kto posiada świadectwo 

dojrzałości oraz spełnia wymagania określone w Statucie Uczelni i Regulaminie studiów.  

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się każdy, kto posiada dyplom 

ukończenia studiów wyższych oraz spełnia wymagania określone w Statucie Uczelni  

i Regulaminie studiów. W przypadku osób, które ukończyły inne kierunki na studiach 

pierwszego stopnia, wymagane jest zaliczenie różnic programowych, których zasady 

przedstawiają się w sposób następujący: 

− osoby, które nie ukończyły studiów licencjackich na kierunku psychologia, a ubiegają się 

o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek psychologia, powinny złożyć 

kserokopię suplementu otrzymanego po studiach pierwszego stopnia/drugiego stopnia, 

studiach jednolitych oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające określenie stopnia 

przygotowania kandydata (w tym osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia) do 

podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku; 

− osoby przyjęte na studia drugiego stopnia będą zobowiązane uzupełnić wymagane różnice 

programowe ustalane dla każdego studenta indywidualnie na podstawie osiągniętych do 

tej pory efektów kształcenia na innych kierunkach; 

− przyjmuje się, że student, aby móc kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, 

powinien w ciągu pierwszego roku studiów drugiego stopnia uzupełnić wszystkie różnice 

programowe, tzn. po pierwszym roku studiów będzie musiał wykazać się osiągnięciem 

wszystkich efektów kierunkowych założonych do osiągnięcia na studiach licencjackich, 

− dziekan Wydziału określa liczbę punktów ECTS konieczną do zdobycia, biorąc pod 

uwagę stwierdzone różnice programowe; 

− określając liczbę punktów zaliczeniowych dziekan Wydziału kieruje się programem 

kształcenia obowiązującym na kierunku psychologia na studiach licencjackich  

i porównuje go z programem kształcenia obowiązującym na poprzednim 

kierunku/kierunkach studiów studenta; 

− w przypadku stwierdzenia różnic programowych dziekan Wydziału może określić niższą 

liczbę punktów ECTS podlegających uwzględnieniu w ramach danego przedmiotu lub  

w ogóle nie uwzględniać zaliczenia danego przedmiotu; 

− ponadto, niezależnie od stopnia osiągnięcia efektów kształcenia na wcześniejszych 

poziomach kształcenia, studenci studiów drugiego stopnia, którzy nie ukończyli studiów 

pierwszego stopnia na kierunku psychologia, obligatoryjnie będą musieli w trakcie 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia zaliczyć takie przedmioty, jak: procesy 

poznawcze, psychometria oraz osobowość; 

− studenci, o których mowa w podpkt. a zobowiązani są w ciągu miesiąca od rozpoczęcia 

studiów, pobrać z dziekanatu indywidualną kartę różnic programowych; 
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− formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie z oceną; 

− zaliczenie różnic programowych z poszczególnych przedmiotów odnotowuje się  

w protokole zaliczeniowym, indeksie studenta oraz indywidualnej karcie różnic 

programowych; 

− oceny z zaliczenia przedmiotów w ramach różnic programowych nie są wliczane do 

średniej ocen studiów drugiego stopnia; 

− brak zaliczenia przedmiotów w ramach różnic programowych, do końca pierwszego roku 

studiów, uniemożliwia podjęcie nauki na drugim roku studiów. 

Uczelnia każdego roku przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w dwóch naborach: 

październikowym i marcowym. Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 na studia od 

01.10.2018 r. rozpoczęła się w dniu 01.04.2018 r., a zakończyła się w dn. 31.10.2018  

r. Natomiast nabór na studia od marca 2019 r. będzie obejmował termin od 01.01.2019 r. do 

31.03.2019 r. Wyżej podane terminy dotyczą zarówno rekrutacji tradycyjnej, jak  

i elektronicznej (on-line).  

Wstęp na studia jest wolny, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia 

kompletnych dokumentów, przy założeniu, iż przyjętych zostanie łącznie (w odniesieniu do 

studentów wszystkich kierunków i poziomów kształcenia) nie więcej niż 2000 osób na 

pierwszy rok studiów. Wskazane jest jednak, aby kandydat na studia posiadał wiedzę, 

umiejętności oraz kompetencje społeczne ze szkoły średniej niezbędne do kontynuowania 

kształcenia na kierunku (na studia drugiego stopnia  o charakterze pogłębionym), 

 a w szczególności: rozumiał istotę podstawowych zjawisk społecznych, potrafił 

identyfikować oraz formułować problemy praktyczne w obszarze psychologii; znał 

najważniejsze zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej, potrafił skutecznie działać 

zespołowo oraz umiał posługiwać się sprawnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej 

praktycznego wykorzystywania.  

Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje dziekan Wydziału. Od decyzji dziekana 

przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Po 

rozpatrzeniu odwołania w tym trybie, decyzja rektora jest ostateczna. 

Przyjętym w poczet studentów Uczelni zostaje każdy, kto został wpisany na listę 

przyjętych na studia, odbył immatrykulację oraz złożył ślubowanie, którego treść określa 

Statut Uczelni. 

 

2.3.2.  Warunki i zasady uznawania efektów i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w szkolnictwie wyższym. 

 

W Uczelni funkcjonuje system określający zasady uznawania efektów i okresów 

kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym. Pierwszym elementem 

systemu jest spełnienie wymogów rekrutacji na studia, które szczegółowo omówiono 

powyżej. 

W przypadku studentów z innej jednostki organizacyjnej Uczelni, innych uczelni  

(w tym zagranicznych) ubiegających się o przeniesienie do Wydziału, co zawarte jest jako 

prawo studenta w Regulaminie studiów, weryfikacji podlegają zdobyte wcześniej punkty 

ECTS, które mogą być uznane w miejsce punktów z przedmiotów zawartych w programie 

studiów, w przypadku zbieżności efektów kształcenia w obydwu jednostkach. Podobna 

zasada stosowana jest wobec studentów uczestniczących w programie wymiany 

międzynarodowej Erasmus Plus.  

Decyzję o przyjęciu w przypadku przeniesienia z innej jednostki/uczelni podejmuje 

dziekan w drodze decyzji, z zaznaczeniem, że student powinien wypełnić wszystkie 

obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. 
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2.3.3.  Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza 

szkolnictwem wyższym. 

 

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym   

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) Uczelnia nie posiada uprawnień do potwierdzania 

efektów uczenia się na kierunku psychologia na Wydziale, gdyż przeprowadzana ocena 

programowa na tym kierunku ma miejsce po raz pierwszy, a zatem nie posiada on co najmniej 

pozytywnej oceny programowej, co m. in. jest konieczne do uzyskania takich uprawnień.  

 

2.3.4. Procesu dyplomowania. 

 

Proces dyplomowania zawiera w sobie zespół działań dydaktycznych oraz czynności 

organizacyjnych mających na celu przygotowanie pracy dyplomowej przez studenta oraz 

przeprowadzenie jej obrony podczas egzaminu dyplomowego kończącego studia. Podstawę 

prawną procesu dyplomowania stanowią przepisy zawarte w Regulaminie Studiów oraz 

Zasadach dyplomowania, w których zawarty jest (oprócz szczegółowego opisu procesu 

dyplomowania) m. in. szczegółowy terminarz procesu dyplomowania, wzór edycji pracy 

dyplomowej, opinii i recenzji pracy dyplomowej oraz protokół egzaminu dyplomowego 

 i wzór oświadczenia autora o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej. 

Cykl kształcenia kończy się napisaniem pracy dyplomowej, która jest najważniejszym 

samodzielnym opracowaniem studenta. Praca dyplomowa prezentuje ogólną wiedzę  

i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem 

kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

Student rozpoczyna proces dyplomowania poprzez realizację przedmiotów: Metodologia 

badań psychologicznych i statystyki (3. semestr studiów pierwszego stopnia i 1. semestr 

studiów drugiego stopnia). 

Pracę dyplomową przygotowuje student pod kierunkiem promotora w ramach realizacji 

przedmiotów: proseminarium dyplomowe (4. semestr studiów pierwszego stopnia  i 2. 

semestr studiów drugiego stopnia) oraz seminarium dyplomowe (5. i 6. semestr studiów 

pierwszego stopnia oraz 3. i 4. semestr studiów drugiego stopnia). Na proseminarium 

dyplomowym student ugruntowuje wiedzę z zakresu podstaw metodologii badań naukowych 

oraz warsztatu badawczego. Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest 

zaakceptowanie przez prowadzącego przedmiot wstępnie sformułowanego tematu pracy i jej 

konstrukcji metodologicznej oraz podstawowej literatury. Przedmiot seminarium dyplomowe 

prowadzą promotorzy w ramach grup seminaryjnych liczących od 16 do 20 studentów. Jego 

celem jest przygotowanie pracy dyplomowej oraz jej obrony. Przygotowanie pracy przebiega 

według następujących etapów: 5. semestr studiów pierwszego stopnia oraz 3. semestr studiów 

drugiego stopnia – opracowanie zagadnień metodologicznych pracy oraz jej części 

teoretycznej; 6. semestr studiów pierwszego stopnia oraz 4. semestr studiów drugiego stopnia 

– przeprowadzenie badań własnych (teoretycznych lub empirycznych), opis ich wyników, 

przygotowanie pozostałych części pracy i złożenie całości promotorowi. Student wraz  

z promotorem ustalają wspólnie propozycję tematu pracy dyplomowej, kierując się 

zainteresowaniami naukowymi studenta oraz promotora. Temat pracy dyplomowej musi 

jednak mieścić się w obszarze wiedzy odpowiadającej kierunkowi studiów. Ostateczne 

sformułowanie tematu pracy dyplomowej zatwierdza Rada Wydziału na wniosek dziekana. 
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Za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy 

odpowiada dyplomant oraz promotor. Dyplomant odpowiada za sposób i uczciwość 

cytowania oraz przestrzegania praw autorskich. Każda praca dyplomowa przed egzaminem 

dyplomowym jest sprawdzana z wykorzystaniem programu antyplagiatowego OSA (Otwarty 

System Antyplagiatowy), który funkcjonuje w Uczelni od 01.07.2016 r. (wcześniej, od 2013 

r., Uczelnia korzystała z programu Plagiat.pl). Student zobowiązany jest wykonać pracę 

dyplomową w 2 egzemplarzach w postaci drukowanej oraz w wersji elektronicznej na płycie. 

Egzemplarze pracy dyplomowej w postaci drukowanej składane są wraz z pisemną akceptacją 

promotora w dziekanacie do końca ostatniego semestru studiów. Warunkiem przyjęcia pracy 

dyplomowej od studenta jest zdanie wszystkich egzaminów i zaliczenie wszystkich 

przedmiotów oraz studenckich praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów. 

Oceny pracy dokonują niezależnie promotor oraz recenzent. Praca dyplomowa pozytywnie 

oceniona przez promotora oraz recenzenta podlega obronie w trakcie egzaminu 

dyplomowego. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nieprzekraczającym trzech 

miesięcy od daty przyjęcia pracy dyplomowej przez dziekanat. Warunkiem dopuszczenia 

studenta do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających  

z programu studiów, pozytywny wynik sprawdzenia pracy dyplomowej za pomocą programu 

antyplagiatowego OSA oraz otrzymanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta z pracy 

dyplomowej. Termin egzaminu wyznacza dziekan i powiadamia o nim członków komisji. 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana składającą się  

z przewodniczącego oraz dwóch członków, z których przynajmniej jeden jest promotorem lub 

recenzentem pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy ma formę ustną i składa się z obrony 

pracy dyplomowej oraz egzaminu końcowego. Złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem 

pozytywnym jest warunkiem ukończenia studiów. Dokumentację z przebiegu egzaminu 

dyplomowego przekazuje do dziekanatu przewodniczący komisji w dniu egzaminu. 

Kompletną teczkę osobową studenta wraz z dokumentacją z egzaminu dyplomowego oraz  

1 egz. pracy dyplomowej kierownik dziekanatu przekazuje protokolarnie do Centrum 

Dydaktyki i Badań. Absolwent otrzymuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia egzaminu 

dyplomowego dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu 

zawodowego licencjata/magistra, i suplement do dyplomu. Praca obroniona z wynikiem 

pozytywnym po egzaminie zostaje wprowadzona do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac 

Dyplomowych zgodnie z wymogami ustawowymi. 

 

2.3.5.  Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny progresji studentów oraz 

działań podejmowanych na podstawie tych informacji. 

 

Uczelnia systematycznie prowadzi działania na rzecz monitoringu i oceny progresji 

studentów w różnych obszarach jej działalności. Corocznie prowadzone są oceny dotyczące 

statystyki dotyczące kandydatów i liczby osób przyjętych na studia, na podstawie których 

podejmowane są odgórne decyzje dotyczące m. in. intensyfikacji działań promocyjnych, 

rozszerzenia oferty dydaktycznej w zakresie specjalności, utworzenia nowych jednostek 

organizacyjnych Uczelni, uruchomienia nowych kierunków studiów, uatrakcyjnienia procesu 

dydaktycznego (np. poprzez modernizację infrastruktury czy też systemu bibliotecznego, 

zwiększenie możliwości rozwoju dla studentów) czy też przeciwdziałania skreśleniom z listy 

studentów. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii wprowadzono zarządzeniem rektora 

udoskonaloną procedurę przeciwdziałania skreślaniu studentów. Ma ona na celu zapewnienie 

właściwego nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad studentami I roku oraz poprawianie 

jakości procesu kształcenia. Prodziekan ds. społecznych analizuje grupy dziekańskie poprzez 
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wskazanie studentów, którzy nie podjęli studiów, a następnie ustala przyczyny, z jakich 

student nie podjął studiów, poprzez kontakt telefoniczny, po czym opracowuje dane uzyskane 

od studentów i przekazuje je za pośrednictwem dziekana właściwemu prorektorowi. 

Jednocześnie stara się pomóc studentom, którzy podjęli taką decyzję z powodów losowych, 

osobistych, finansowych, zdrowotnych itd., poprzez zaproponowanie optymalnego 

rozwiązania.  Jednocześnie osoba odpowiedzialna za sprawy studenckie w Wydziale bada 

frekwencję studentów I roku na zajęciach do czwartego zjazdu. Prodziekan ds. społecznych 

przekazuje nauczycielom akademickim drogą elektroniczną przed pierwszym zjazdem, listy 

studentów I roku z podziałem na grupy dziekańskie, prosząc o ich prowadzenie i sprawdzanie 

obecności na zajęciach oraz złożenie ich po czwartym zjeździe. Po przeanalizowaniu list 

obecności studentów na zajęciach ustala przyczyny nieobecności studenta poprzez kontakt 

telefoniczny ze studentem oraz to, czy student deklaruje dalszą chęć studiowania na Uczelni. 

Prodziekan ds. społecznych udziela pomocy studentowi, jeżeli deklaruje on chęć powrotu na 

studia, w celu kontynuowania kształcenia. Jeżeli student deklaruje, że nie powróci na studia 

instruuje studenta o sposobie rezygnacji. Celem takiego działania jest podnoszenie poziomu 

jakości kształcenia poprzez wsparcie studentów, zainteresowanie się ich sytuacją oraz 

przeciwdziałanie skreślaniu studentów. Kolejnym etapem przeciwdziałania skreślaniu 

studentów jest badanie frekwencji na zajęciach w okresie do ósmego zjazdu. Osoba 

odpowiedzialna za sprawy studenckie w Wydziale opracowuje dane na podobnych zasadach, 

biorąc pod uwagę m. in. czas, od kiedy student nie uczęszcza na zajęcia, daty odbioru: 

legitymacji, indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta, a także poprzednie deklaracje  

o powrocie na studia. Każdorazowo po analizie powyższych danych przesyła je za 

pośrednictwem dziekana do właściwego prorektora. 

W przypadku, kiedy nie uda się zapobiec skreśleniu z listy studentów danego studenta 

decyzję administracyjną o skreśleniu podejmuje dziekan. Od decyzji przysługuje studentowi  

prawo odwołania do rektora Uczelni bądź po zakończeniu procedury odwoławczej, prawo  

wniesienia skargi do właściwego sądu administracyjnego. Analiza dotychczas wydanych 

przez dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów pozwala wskazać następujące 

przyczyny: z powodu niepodjęcia studiów, na podstawie złożonego wniosku o skreślenie, na 

skutek nieuzyskania zaliczenia roku studiów w określonym terminie oraz za niezłożenie  

w terminie pracy dyplomowej w dziekanacie. Podsumowując ocenę przyczyn skreślenia 

studentów spowodowane są one głównie nieosiąganiem należytych postępów w nauce oraz 

czynnikami społeczno-ekonomicznymi (np. zmianą miejsca zamieszkania spowodowaną 

szukaniem zatrudnienia).  

Dodatkowo w celu monitorowania progresji studentów w nauce po zakończeniu roku 

akademickiego pracownicy dziekanatu analizują liczbę zdanych indeksów i kart okresowych 

osiągnięć studenta pod kątem spełnienia wymogów dydaktycznych. Warunkiem uzyskania 

wpisu na następny rok studiów jest uzyskanie liczby punktów ECTS wynikającej z programu 

studiów, w tym planu studiów. Zaliczenia roku dokonuje dziekan po uzyskaniu przez studenta 

pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów i praktyk ujętych w programie studiów. 

Student, który nie spełnił wszystkich wymogów może wnioskować do dziekana  

o powtarzanie niezaliczonego przedmiotu: a) z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na 

roku wyższym (warunkowe wpisanie na kolejny rok); b) bez kontynuowania studiów na roku 

wyższym (powtarzanie roku studiów). Student, który został warunkowo wpisany na kolejny 

rok studiów, obowiązany jest do zaliczenia powtarzanych przedmiotów najpóźniej  

w terminach egzaminów i zaliczeń określonych dla studentów niższego roku studiów. 

 Ponadto ocena progresji studentów ma miejsce na podstawie sprawozdania  

z  efektywności kształcenia dotyczącego ocen wystawianych studentom z poszczególnych 

przedmiotów w terminach zasadniczych oraz poprawkowych sesji egzaminacyjnych. Jest ono 

przedmiotem analizy dziekana, który po zakończonym semestrze przeprowadza rozmowy  
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z nauczycielami osiągającymi zbyt niską efektywność kształcenia w celu wskazania im 

istniejących problemów i rozwiązań w tym zakresie.  

 Osiągnięcie wysokiej efektywności kształcenia przez danego nauczyciela jest jednym  

z czynników branych pod uwagę podczas wskazywania nauczycieli do wyróżnień za 

działalność dydaktyczną. Na zakończenie każdego roku akademickiego progresja studentów 

czy też założone do osiągnięcia efekty kształcenia są przedmiotem analizy na Radzie 

Wydziału z udziałem nauczycieli akademickich. Wówczas ocenia się stopień ich realizacji  

i podejmuje decyzje o ewentualnym podjęciu działań doskonalących. 

 

3. Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest głównym celem Uczelni, który jest 

realizowany systemowo poprzez funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia 

Jakości Kształcenia (udoskonalonego w wyniku zaleceń Zespołu Oceniającego Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej wizytującego kierunek zarządzanie w 2015 r.) i zgodnie  

z Europejskimi Standardami Jakości Kształcenia opracowanymi przez European Network for 

Quality Assurance in Higher Education. Nadrzędnymi celami Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa wyrażonymi w Polityce jakości Uczelni (wprowadzonej w wyniku zaleceń 

Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującego kierunek zarządzanie)  

są: 

− realizowanie procesu kształcenia zgodnego z Krajowymi i Europejskimi Ramami 

Kwalifikacji, a w tym z Polską Ramą Kwalifikacji; 

− skuteczna oraz efektywna realizacja polityki i procedury zarządzania jakością; 

− stałe zatwierdzanie, monitoring oraz okresowe przeglądanie programów kształcenia  

i ich efektów; 

− stałe ocenianie studentów; 

− zapewnianie wysokiej jakości kadry dydaktycznej; 

− zapewnianie zasobów do nauki i środków wsparcia dla studentów; 

− publikowanie informacji dotyczących oferty edukacyjnej i procesu kształcenia. 

Cele te są realizowane m. in. poprzez następujące działania: przekazywanie studiującym 

wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki oraz najnowszych kierunkach jej rozwoju; stałe 

doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do oczekiwań studentów oraz aktualnych 

tendencji na rynku pracy; stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu 

poprawy efektów kształcenia; kształcenie i promowanie kadr naukowych; angażowanie 

przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia  

i obsługi administracyjnej; budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów  

i pracowników uczelni; budowanie systemu gromadzenia i analizowania informacji 

pozyskiwanych od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Celem nadrzędnym 

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest podniesienie skuteczności 

działań podejmowanych w związku z realizacją misji, strategii i polityki jakości Wyższej 

Szkoły Bezpieczeństwa, ich ciągłe doskonalenie, a także zagwarantowanie realizacji 

ustawowych zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych. Szczegółowe 

cele Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelni są następujące: 

zapewnienie profesjonalizmu w zakresie realizowanych zadań związanych z kształceniem; 

zapewnienie zasobów umożliwiających realizację procesów kształcenia na wysokim 

poziomie; ciągłe doskonalenie i rozwój systemu zarządzania jakością (w tym funkcjonujących 

procedur) oraz doskonalenie kanałów komunikacyjnych i współpracy z interesariuszami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi Uczelni.   

Działania związane z upowszechnianiem i promocją projakościowej polityki Uczelni  

w zakresie kształcenia obejmują m. in. takie inicjatywy, jak: organizowanie spotkań kadry  



  
 

 

 54 

i studentów Uczelni z liderami krajowych środowisk politycznych, opiniotwórczych  

i gospodarczych; szeroki wachlarz kierunków studiów i odpowiadających im specjalności,  

w ofercie których znajdują się również kursy specjalistyczne; wdrażanie programu 

przygotowującego przyszłych maturzystów zainteresowanych problematyką oferowaną przez 

Uczelnię do studiowania w Uczelni; publikacje książkowe, monograficzne oraz punktowane 

czasopismo naukowe „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 

wydawane przez Wydawnictwo Uczelni; organizacja krajowych i międzynarodowych 

konferencji naukowych; cotygodniowe dyżury rektorskie; cotygodniowe dyżury dziekańskie; 

umieszczanie aktualnych informacji z zakresu procesu kształcenia na stronie internetowej  

i poprzez informacje e-mailowe czy też pełnienie ciągłego dyżuru telefonicznego w celu 

bieżącego rozwiązywania ewentualnych nieprawidłowości zgłaszanych przez studentów lub 

wykładowców, dotyczących zajęć dydaktycznych. 

 

3.1.  Projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie i okresowy przegląd programu 

kształcenia. 

 

3.1.1.  Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu 

kształcenia. 

 

Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów są jednym  

z elementów polityki jakości kształcenia, a tym samym i wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia. Skupiają się one wokół następujących wytycznych: 

− tworzenie programu studiów w oparciu o aktualne przepisy prawa wynikające  

z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016  

r. poz. 1596 z pozn. zm.) - do roku akademickiego 2018/2019 włącznie, oraz w oparciu o 

najnowsze regulacje prawne, których wymogi są sukcesywnie wdrażane wynikające  

z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) – program studiów 

od roku akademickiego 2019/2020; 

− funkcjonowanie jednostek odpowiedzialnych za nadzorowanie i koordynowanie tego 

procesu, tj. właściwego prorektora i Centrum Dydaktyki i Badań na poziomie 

Uczelnianym oraz prodziekana ds. jakości kształcenia na poziomie Wydziału; 

− funkcjonowanie jednostek odpowiedzialnych za określanie opisu efektów kształcenia 

(Centrum Dydaktyki i Badań, Senat Uczelni) oraz zatwierdzanie programu studiów (Rada 

Wydziału); 

− bieżące i stałe (roczne) monitorowanie realizacji programu studiów, które jest podstawą 

tworzenia propozycji jego zmian; 

− uwzględnianie sugestii interesariuszy wewnętrznych (np. studentów, pracowników 

administracyjnych, pracowników będących specjalistami w danej dyscyplinie)  

i zewnętrznych (np. pracodawców, praktyków) oraz wyników monitoringu karier 

zawodowych absolwentów i trendów na współczesnym rynku pracy. 

Stałe monitorowanie programu studiów jest realizowane poprzez analizę jego dokumentacji 

oraz jego realizację z uwzględnieniem takich elementów, jak np.: forma studiów, liczba 

semestrów i liczba punktów ECTS, moduły zajęć, sposoby weryfikowania  

i osiągania efektów kształcenia; wymiar, zasady i forma praktyk zawodowych; zajęcia do 

wyboru, efekty i matryce kształcenia, plany studiów (np. właściwy układ przedmiotów, 

przyporządkowanie punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów, przyporządkowanie 

przedmiotów do odpowiednich semestrów). Uczelnia szczególną wagę przykłada do 
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współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, biorąc pod uwagę ich zdanie  

w zakresie doskonalenia treści programów kształcenia i optymalizacji efektów kształcenia. 

Umożliwia to skoordynowanie procesów projektowania i dostosowywania programów 

kształcenia na poszczególnych rodzajach studiów do potrzeb studentów i rynku pracy. Warto 

dodać, że przedstawiciele samorządu studenckiego Uczelni na spotkaniach z władzami 

Uczelni i Wydziału oraz na posiedzeniach Senatu mają możliwość wskazania wadliwie 

funkcjonujących elementów struktury organizacyjnej oraz nieprawidłowości związanych  

z działalnością dydaktyczno-wychowawczą, w tym z programem studiów. Podczas tych 

spotkań lub posiedzeń prezentowane i proponowane są wówczas również działania 

naprawcze. Uczelnia przyjęła taka możliwość, gdyż prezentuje w tym zakresie dużą otwartość 

na wszelkie uwagi i propozycje różnych grup interesariuszy.  

 

3.1.2. Sposoby i zakres bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu 

programu kształcenia. 

 

Monitorowanie i przegląd programu studiów odbywa się w sposób systematyczny – na 

bieżąco (np. poprzez zbieranie propozycji i uwag czy też obserwację i analizę jego realizacji) 

oraz w trybie rocznym (kiedy na podstawie wcześniejszych uwag opracowuje się całościową 

propozycję programu studiów). Proces ten odbywa się kilkuetapowo:  

− zgłaszanie przez interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uwag, sugestii  

i propozycji zmian do Centrum Dydaktyki i Badań (np. poprzez Rady Pracodawców ds. 

oceny praktycznego kształcenia studentów, samorząd studencki, wyniki monitoringu karier 

zawodowych absolwentów, narady metodyczne, Rady Wydziału); 

− przygotowanie propozycji programu studiów przez Centrum Dydaktyki i Badań na 

podstawie uzyskanych uwag, sugestii i propozycji; 

− przedstawienie propozycji właściwemu prorektorowi, który w przypadku akceptacji 

programu kieruje go do określenia przez Senat Uczelni (efekty kształcenia) i Radę 

Wydziału (całość programu kształcenia);  

− dyskusja i określenie opisu efektów kształcenia przez Senat Uczelni, 

− dyskusja i uchwalenie programu studiów, w tym planu studiów przez Radę Wydziału. 

 

3.1.3.  Sposoby oceny osiągnięcia efektów kształcenia przez studentów. 

 

 Funkcjonujące w Uczelni zasady sprawdzania i oceniania osiągnięcia przez studentów 

zamierzonych efektów kształcenia odnoszą się do każdego z etapów kształcenia. Występują 

one w postaci procedury dotyczącej systemu weryfikacji osiągania zamierzonych efektów 

kształcenia. Podlegają jej wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne oraz wszyscy 

studenci Uczelni. Przedmiotem procedury weryfikacji osiągania zamierzonych efektów 

kształcenia przez studentów jest przedstawienie obiektywnego, materialnego dowodu 

potwierdzającego, że założone i umieszczone w sylabusach efekty kształcenia zostały 

osiągnięte. Prowadzenie weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia ma 

odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach (ocenach) studentów, a te w średniej 

arytmetycznej ocen uzyskanych w danym roku akademickim, jak również w całym okresie 

studiowania przez studenta.  

 Uwzględnienie w sylabusach sposobów weryfikacji efektów kształcenia umożliwia 

dokonanie oceny stopnia ich osiągnięcia. Są one formułowane z wyszczególnieniem 

warunków zaliczenia z uwzględnieniem np. konieczności złożenia/napisania odpowiednich 

prac czy kryteriów ocen wykonywanych ćwiczeń, projektów czy testów sprawdzających. 

Jednocześnie wiążą się również z archiwizacją prac studentów, do której zobligowany jest 
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każdy nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne. Ogólną formą zaliczenia poszczególnych 

przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną.  

Aby zaliczyć przedmiot kończący się egzaminem student powinien zaliczyć ćwiczenia  

z tego przedmiotu oraz uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu pisemnego lub ustnego. Aby 

 z kolei zaliczyć przedmiot kończący się zaliczeniem z oceną student powinien zaliczyć 

ćwiczenia. Szczegółowe wytyczne co do zaliczania poszczególnych przedmiotów zawarte są 

w sylabusie.  

 Po zakończeniu danego roku akademickiego analiza osiągnięcia zamierzonych efektów 

kształcenia wraz z opinią nauczycieli akademickich oraz wnioskami i propozycjami działań 

doskonalących jest jednym z głównych zagadnień poruszanych na Radzie Wydziału. 

Procedury (metody) weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia przez studentów 

dotyczą przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, form i warunków dopuszczenia do egzaminu 

lub zaliczenia, studenckich praktyk zawodowych oraz pracy dyplomowej i egzaminu 

dyplomowego. 

 W systemie oceny prac zaliczeniowych, projektowych, egzaminacyjnych stosuje się 

następujące metody weryfikacji efektów kształcenia:  

− metody weryfikacji wiedzy: kolokwia, egzaminy/zaliczenie pisemne, egzaminy/zaliczenie 

ustne, testy pisemne, przygotowanie prezentacji multimedialnej, wypracowania pisemnego 

itp.; 

− metody weryfikacji umiejętności: projekt, ćwiczenia laboratoryjne, prezentacja ustna, 

przygotowanie prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie zadań, praca w terenie, 

dyskusje i debaty, rzadziej egzamin pisemny lub ustny; 

− metody weryfikacji kompetencji społecznych: obecność na zajęciach, dyskusje  

i debaty, prezentowane postawy. 

Do składowych ocen uzyskiwanych w trakcie zaliczeń i egzaminów można zaliczyć:  

− w odniesieniu do przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną: obecność na 

zajęciach, aktywność, rozliczenie się studenta z materiału realizowanego  

w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej 

oceny z kolokwium kończącego przedmiot itp.; 

− w odniesieniu do przedmiotów kończących się egzaminem: uzyskanie pozytywnej oceny  

z części ćwiczeniowej realizowanego przedmiotu, obecność na zajęciach, rozliczenie się 

studenta z materiału realizowanego w ramach zajęć bez bezpośredniego udziału 

nauczyciela i studenta, uzyskanie pozytywnej oceny z pracy śródsemestralnej itp. 

Z kolei w odniesieniu do realizowanych praktyk osiągnięcie założonych efektów 

kształcenia następuje poprzez ocenę każdego z nich, a jest weryfikowane przez osobę 

wydającą opinię o praktykach ze strony podmiotu, w którym jest ona realizowana. Taką 

zasadę wprowadzono w wyniku zaleceń Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej na kierunku bezpieczeństwo narodowe, zarządzeniem rektora wraz  

z uaktualnionym Regulaminem studenckich praktyk zawodowych. Weryfikacja efektów 

uzyskanych w wyniku odbycia praktyk zawodowych odbywa się także poprzez regularnie 

przeprowadzane kontrole praktyk, których szczegółowe zasady i cele są określone  

w Regulaminie kontroli praktyk funkcjonującym w Uczelni.  

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym  

w postaci obrony pracy i egzaminu końcowego. Warunkiem uzyskania kwalifikacji (efektów 

kształcenia poświadczonych dyplomem) jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających  

z programu studiów, w tym planu studiów, otrzymanie pozytywnej oceny promotora  

i recenzenta z pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem 

pozytywnym. Szczegółowe zasady dotyczące procesu dyplomowania określają Regulamin 

studiów oraz Zasady dyplomowania. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor  

i powołany przez dziekana recenzent. Egzamin dyplomowy sprawdza wiedzę, umiejętności 
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 i kompetencje społeczne zdobyte w całym okresie studiów. Ma formę ustną i składa się  

z obrony pracy dyplomowej oraz egzaminu końcowego. 

 Z kolei w odniesieniu do nauczycieli – każdy z nich składa sprawozdanie z realizacji zajęć, 

w którym m. in. formułuje wnioski na temat osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 

przez studentów wraz z propozycjami działań doskonalących w tym zakresie. Dodatkowo 

nauczyciel jest oceniany pod względem efektywności kształcenia na podstawie sprawozdania 

dotyczącego ocen wystawianych studentom z poszczególnych przedmiotów  

w terminach zasadniczych oraz poprawkowych sesji egzaminacyjnych. Jest ono przedmiotem 

analizy dziekana wydziału, który po zakończonym semestrze przeprowadza rozmowy  

z nauczycielami osiągającymi zbyt niską efektywność kształcenia w celu wskazania im 

istniejących problemów i rozwiązań w tym zakresie.  

 Na zakończenie każdego roku akademickiego założone do osiągnięcia efekty kształcenia 

są przedmiotem analizy na Radzie Wydziału z udziałem nauczycieli akademickich. Wówczas 

ocenia się stopień ich realizacji i podejmuje decyzje o ewentualnym podjęciu działań 

doskonalących (np. kwestii dalszego zatrudnienia poszczególnych osób, właściwego 

przyporządkowania tychże osób do poszczególnych form zajęć, jak również ewentualnej 

modyfikacji sposobów weryfikacji efektów kształcenia czy właściwego ich określenia itd.). 

 

3.1.4.  Zakres, formy udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym 

studentów, i interesariuszy zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu 

kształcenia. 

 

W opracowywaniu programu kształcenia biorą udział interesariusze wewnętrzni, będący 

pracownikami Uczelni i jednocześnie specjalistami w danej dziedzinie zgodnej  

z kierunkiem studiów oraz przedstawicielami samorządu studenckiego, a także interesariusze 

zewnętrzni, będący m. in. członkami Rady Pracodawców ds. oceny praktycznego kształcenia 

studentów, która jest kolegialnym organem doradczym dziekana w zakresie jakości 

kształcenia praktycznego studentów. Opracowując program kształcenia, bierze się także pod 

uwagę opinie osób z zewnątrz Uczelni, z którymi posiada ona podpisane porozumienia  

o przyjmowaniu studentów na praktyki zawodowe i którzy znają aktualne potrzeby rynku 

pracy. Ponadto do opracowywania programów kształcenia bierze się pod uwagę raporty  

z monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów. Informacje zawarte w raportach, 

jak również uwagi zgłaszane przez różne grupy interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

do Centrum Dydaktyki i Badań służą m. in. do wprowadzania zmian i dostosowywania 

programów studiów do potrzeb rynku pracy.  

Studenci/przedstawiciele samorządu studenckiego, uczestnicząc w pracach organów 

kolegialnych Uczelni czy też przez starostów grup, jak również indywidualnie poprzez 

zgłoszenie swoich uwag władzom Wydziału lub Uczelni, mają także możliwość jako 

interesariusze wewnętrzni wpływania na proces doskonalenia i realizacji programu 

kształcenia. Przykładowo, uczestnicząc w Radzie Wydziału podsumowującej dany rok 

akademicki, mogą zgłaszać swoje sugestie. Z kolei podczas posiedzeń Senatu mają również 

taką możliwość w czasie przeznaczonym na uwagi członków Senatu podczas każdego 

posiedzenia. Również po studiach absolwenci mają możliwość oceny programu studiów 

poprzez wypełnienie ankiety stosowanej w Uczelni, która monitoruje kariery zawodowe 

studentów. Studenci mogą również bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi, opinie i sugestie  

władzom Wydziału i Uczelni dzięki funkcjonowaniu systemu dyżurów dziekańskich  

i rektorskich przeznaczonych specjalnie dla studentów. Uczelnia bowiem jest otwarta na 

studentów i kształtowanie procesu kształcenia zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami. 
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3.1.5.  Sposoby wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia 

i sformułowanych zaleceń w doskonaleniu programu kształcenia. 

 

Do tej pory kierunek psychologia nie podlegał jeszcze ocenie zewnętrznej, w tym 

przeprowadzanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.  

Niemniej warto nadmienić, że Uczelnia każdorazowo traktuje opinie Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej (sformułowane w wyniku przeprowadzonych ocen programowych na 

innych kierunkach i innych Wydziałach Uczelni, jak również zawarte w uchwałach 

dotyczących opiniowania wniosków o nowe kierunki studiów) z należytą powagą i, o ile 

to możliwe, wprowadza jej zalecenia w całej Uczelni na innych kierunkach  

i Wydziałach, jeśli np. uwagi dotyczą tych samych elementów procesu kształcenia. 

Przykładowo, taka sytuacja zaistniała w roku akademickim 2014/2015, kiedy Uczelnia miała 

przeprowadzoną ocenę programową na kierunkach bezpieczeństwo narodowe na Wydziale 

Studiów Społecznych w Gliwicach oraz pedagogika i zarządzanie na Wydziale Studiów 

Społecznych w Poznaniu. Zdecydowana większość sformułowanych przez Zespoły 

Oceniające zaleceń została wprowadzona na wszystkich prowadzonych kierunkach, w tym na 

kierunku psychologia, co niewątpliwie przyczyniło się do udoskonalenia procesu kształcenia 

na tym kierunku, a w tym również programów kształcenia w całej Uczelni.  

Podobna sytuacja miała miejsce w lipcu 2017 r., kiedy Uczelnia otrzymała decyzję 

Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia 

kształcenia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne na Wydziale Studiów Społecznych  

w Gdańsku i Wydziale Nauk Społecznych w Skoczowie. Określony  

w składanym w kwietniu 2017 r. wniosku, program studiów stał się podstawą do jego zmiany 

na innych kierunkach w Uczelni, zwłaszcza że określone w nim efekty kształcenia 

uwzględniające poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji, zostały ocenione pozytywnie  

i jednocześnie po raz pierwszy. Przyczyniło się to do zmiany efektów kształcenia na 

wszystkich kierunkach w Uczelni według tej samej metodologii ich tworzenia, w tym również 

na kierunku psychologia. Uczelnia bowiem prowadzi wszystkie kierunki studiów równolegle, 

starając się zachować jednolitość głównych zasad zawartych w aktach wewnętrznych 

obowiązujących wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. Nie koliduje to jednocześnie  

z zachowaniem odrębności i specyfiki każdego z prowadzonych kierunków studiów,  

a przyczynia się do uporządkowanego systemu kształcenia we wszystkich Wydziałach, co 

niewątpliwie przekłada się na podniesienie poziomu jakości kształcenia w Uczelni. 

Mając powyższe na uwadze, Uczelnia, pomimo że formalnie nie przechodziła zewnętrznej 

oceny jakości kształcenia na obecnie ocenianym kierunku studiów, każdorazowo 

wprowadzała zmiany w procesie kształcenia na tym kierunku studiów w wyniku nie tylko 

zmian prawnych, ale też akredytacji przeprowadzanych przez Zespoły Oceniające Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej na innych kierunkach i Wydziałach w Uczelni czy też opinii 

dotyczących wniosków o nadanie uprawnień Wydziałom w zakresie kształcenia na nowych 

kierunkach w Uczelni.  

 

3.2.  Publiczny dostęp do informacji. 

 

3.2.1.  Zakres, aktualność i zgodność z potrzebami różnych grup odbiorców, w tym 

przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji  

o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i jego realizacji. 

 

Uczelnia realizuje wymogi dotyczące upubliczniania informacji na temat warunków 

rekrutacji i procesu kształcenia poprzez zróżnicowane kanały i formy dotarcia do grup 

docelowych odbiorców, w tym przyszłych i obecnych studentów. System przekazu informacji 
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obejmuje zarówno bezpośredni kontakt ze studentami lub kandydatami na studia (np. 

indywidualne rozmowy, wyjazdy środowiskowe, targi edukacyjne, ale również spotkania 

organizacyjne w formie planowanych zajęć ze studentami, dotyczące spraw organizacyjnych 

dla pierwszych roczników, praktyk studenckich oraz zaliczeń z wychowania fizycznego), jak 

również kompleksowy przekaz informacji drogą internetową (np. strona internetowa, USOS, 

platforma e-learningowa, portale internetowe, w tym społecznościowe (facebook, youtube, 

instagram, funpage), kontakt e-mailowy), a także poprzez zamieszczanie informacji  

w gablotach i drukowane materiały informacyjne takie, jak: informatory, ulotki, billbordy, 

roll-upy oraz informację medialną w stacjach radiowych i telewizji lokalnej.  

Publiczny dostęp do informacji umożliwiony jest przede wszystkim poprzez 

ogólnodostępną stronę internetową Uczeni www.wsb.net.pl. Umieszczane są tu na bieżąco 

aktualne informacje dla wszystkich zainteresowanych grup odbiorców, począwszy od 

kandydatów, poprzez studentów, skończywszy na pracownikach, absolwentach i słuchaczach 

studiów podyplomowych. Przykładowo kandydaci na studia w łatwy i intuicyjny sposób 

znajdą wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na studia (Kandydat – Studia I stopnia/Studia 

II stopnia/Studia podyplomowe), oferty studiów (Kandydat – Oferta edukacyjna), planów 

studiów poszczególnych specjalności (Kandydat – Oferta edukacyjna – wybrane miasto – 

wybrany kierunek – wybrana specjalność – plany studiów), opłat za studia (Kandydat – 

Oferta edukacyjna – Opłaty), oraz rekrutacji on-line (z poziomu strony głównej, jak i również 

przez zakładkę Kandydat). Studenci natomiast – poprzez zakładkę Student mają dostęp do 

wszystkich informacji dotyczących przebiegu studiów (Student – Plany zajęć/Plany 

studiów/Koła naukowe/Biuro karier/Sprawy Studenckie/Kursy i Szkolenia/ Erasmus+/ 

Studenci niepełnosprawni/ Stypendia/ Praktyki/ Biblioteka/ E-learning). Każdy Wydział,  

w zakładce Student, posiada swoją podstronę, informującą studentów o aktualnościach 

Wydziału, sprawach obsługi interesantów, pracach dyplomowych, sprawach administracyjno-

socjalnych, praktykach i wielu innych elementach kształcenia. W zakładce tej dostępna jest 

również podstrona z wzorami dokumentów do pobrania (Student – WSS w Poznaniu – Wzory 

dokumentów do pobrania). Oprócz wymienionych wyżej grup odbiorców i ich 

spersonalizowanych zainteresowań wszyscy odwiedzający stronę mogą w łatwy sposób 

zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi Uczelni, z jej strukturą organizacyjną, misją, 

kadrą, Regulacjami prawnymi (np. Regulamin studiów, Regulamin opłat czy Zasady  

dyplomowania), efektami kształcenia, terminami dyżurów pełnionymi przez osoby funkcyjne, 

harmonogramami sesji egzaminacyjnych, z partnerami Uczelni, uchwałami organów 

kolegialnych, ale również z działalnością wydawniczą, naukową i biblioteczną oraz 

konferencjami organizowanymi przez Uczelnię. Aby zapewnić jak najwyższy poziom 

prezentacji treści oraz aktualność zamieszczanych informacji na stronie internetowej Uczelni, 

zarządzeniem rektora  wprowadzono zasady regulujące kwestię aktualizacji serwisu. Uczelnia 

w odniesieniu do wewnętrznych aktów uchwalanych na posiedzeniach Senatu zamieszcza na 

stronie internetowej podjęte w tej kwestii uchwały. Również za pomocą mediów 

społecznościowych (np. facebook, instagram, funpage) Uczelnia udostępnia studentom istotne 

informacje na temat studiowania (np. dotyczące obozów sportowych, opiekunów grup 

dziekańskich, przypominania o zdaniu kart okresowych osiągnięć studenta i indeksów, 

złożenia wniosków o stypendia, ale też aktualnych wydarzeń, targów, konkursów, szkoleń, 

meczów, konferencji itp.). Co miesiąc do studentów i innych zainteresowanych jest wysyłany 

newsletter informujący o nadchodzących wydarzeniach. 

Oprócz strony www  i mediów społecznościowych wszelkie niezbędne informacje 

dotyczące spraw studenckich są wysyłane do starostów grup dziekańskich za pomocą 

kontaktu e-mailowego.  

Z kolei dzięki systemowi USOS student ma możliwość śledzenia przebiegu swojego 

studiowania m. in. dzięki obserwowaniu swoich postępów w nauce czy też wydania opinii  

http://www.wsb.net.pl/
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o danym nauczycielu (proces ewaluacji). Ewaluacja nauczycieli akademickich poprzez 

system USOS została wprowadzona także w wyniku zaleceń Zespołu Oceniającego Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej na kierunku pedagogika. Platforma e-learningowa służy w dużej 

mierze nauczycielom do zamieszczania materiałów dydaktycznych, wytycznych do zaliczenia 

danego przedmiotu, jak również testów, zadań dla studentów i sylabusów do prowadzonych 

zajęć. Uczelnia stale doskonali system informacji internetowej, mając świadomość tego, że 

najwięcej wiadomości student czerpie właśnie ze strony internetowej. Dlatego też prowadzi 

analizy, zbiera wszelkie sugestie i stara się je na bieżąco wprowadzać. Obecnie trwają prace 

nad udoskonaleniem i zmianą prezentacji treści na stornie internetowej, aby zwiększyć ich 

czytelność, przejrzystość oraz ułatwić studentom dostęp do wszelkich informacji tak, aby cały 

proces kształcenia przebiegał sprawniej, był dla studentów zrozumiały i pozwalał im  

w prosty, łatwy i szybki sposób dotrzeć do wszelkich informacji. Dzięki temu poziom jakości 

kształcenia w Uczelni również wzrasta i przekłada się na zadowolenie studentów i innych 

użytkowników strony internetowej. 

 

3.2.2.  Zakres i dostępność informacji o uznawaniu efektów kształcenia i kwalifikacji 

uzyskanych w szkolnictwie wyższym oraz zasadach dyplomowania. 

 

Informacja dostępna poprzez stronę internetową zawiera również informacje  

o uznawaniu efektów kształcenia osiągniętych w innych uczelniach bądź jednostkach 

organizacyjnych Uczelni lub mobilności w ramach programu Erasmus Plus; kwalifikacjach 

uzyskanych w szkolnictwie wyższym (Kandydat – Studia II stopnia/Studia podyplomowe)  

i zasadach dyplomowania (Regulacje prawne – Zasady dyplomowania; Student – nazwa 

Wydziału – Egzamin dyplomowy; Student – nazwa Wydziału – Prace dyplomowe – 

Informacje).  

 

3.2.3.  Sposoby, częstość i zakres oceny publicznego dostępu do informacji oraz udział 

w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań 

doskonalących w tym zakresie. 

 

Ocena publicznego dostępu do informacji dotyczy głównie treści zamieszczanych na 

stronie internetowej i mediach społecznościowych Uczelni, gdyż z jednej strony są one 

głównym przekaźnikiem informacji dla studentów, kandydatów i innych zainteresowanych,  

z drugiej zaś to właśnie z niej korzysta najwięcej odbiorców ze względu na szybki postęp 

technologiczny i rozwój różnych kanałów komunikowania. Dlatego też Uczelnia 

systematycznie prowadzi intensywne działania w zakresie umieszczanych treści w internecie. 

Zespół osób zajmujących się zamieszczaniem informacji na stronie internetowej (m. in. 

koordynator social mediów - webmaster czy specjalista ds. grafiki) posiada dostęp do Google 

Analytisc, gdzie za pomocą narzędzi analitycznych dotyczących tzw. ruchu na stronie 

analizuje odbiorców i dostosowuje treści do ich potrzeb. Dzięki temu zespół generuje  

i analizuje statystyki dotyczące odbiorców strony, uwzględniając przede wszystkim liczbę 

odsłon poszczególny podstron, unikalne odsłony, średni czas spędzony na stronie, liczbę 

wejść, wyjść czy też współczynniki odrzuceń. Podobne statystyki są prowadzone w 

odniesieniu do profilu Uczelni na Facebook’u czy Instagramie. Przykładowo administrator 

fanpage’a ma dostęp do informacji dotyczących liczby odbiorców, którzy zobaczyli 

poszczególne posty. Na tej podstawie, jak również przy uwzględnieniu liczby tzw. 

„polubień”, można wysnuć wnioski, które posty są najbardziej popularne i przydatne. Taką 

ocenę prowadzi się również ze względu na charakter grupy odbiorców, tzn. jej wiek, płeć itp. 

Dzięki powyższym działaniom Uczelnia posiada informacje dotyczące pożądanych treści 

przez studentów, a także bada ich zainteresowanie i opinie na temat funkcjonowania Uczelni, 
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zamieszczanych informacji czy też wydarzeń organizowanych przez Uczelnię. W ten sposób 

Uczelnia modyfikuje treści zamieszczane na stronie internetowej i na portalach, dopasowując 

zarówno treści, jak i ich język do docelowej grupy odbiorców. Studenci są dla Uczelni 

niewątpliwie główną i najważniejszą grupą, której opinia jest uwzględniana przy modyfikacji 

udostępnianych publicznie treści. Niemniej jednak przed działaniami usprawniającymi 

funkcjonowanie głównie strony internetowej systematycznie prowadzone są badania-ankiety 

wśród pracowników na temat jej funkcjonalności i kwestii, które mogłyby podjęte, aby dostęp 

do informacji był satysfakcjonujący dla każdej ze stron. Ostatnie z nich przeprowadzone we 

wrześniu ubiegłego roku pozwoliły zebrać dane od różnych grup odbiorców na temat 

konieczności zmian, jakie wg nich należałoby wprowadzić na stronie internetowej, gdyż 

ponieważ w ostatnim czasie dokonano wiele zmian jej wizerunku na bardziej czytelny, 

przejrzysty i zrozumiały dla jej użytkowników. Dodatkowo, o czym była mowa powyżej,  

w Uczelni zarządzeniem rektora wprowadzono zasady aktualizacji treści na stronie 

internetowej, które precyzują dokładnie, kto i za aktualizację jakiej jej części (zakładki) 

odpowiada. Dzięki temu osoby funkcyjne odpowiadające za poszczególne elementy procesu 

kształcenia i funkcjonowania Uczelni są jednocześnie odpowiedzialne za analogiczne 

zakładki na stronie internetowej. Pozwala to na merytoryczny nadzór nad treściami 

zamieszczanymi na stronie internetowej.      

 

4. Kadra prowadząca proces kształcenia. 

 

4.1. Liczba, dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią oraz 

kompetencje dydaktyczne kadry. 

 

Kadra dydaktyczno-naukowa Wydziału stanowi jego bardzo istotną wartość. Dobierana 

jest z uwzględnieniem profilu kształcenia prowadzonego na wszystkich kierunkach, w tym na 

kierunku psychologia, oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się 

zakładane efekty kształcenia. Zajęcia są prowadzone przez ok. 60 dydaktyków. Uczelnia 

stanowi podstawowe miejsce pracy dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę.  

Wydział spełnia wymagania prawne dotyczące prowadzenia w ramach programu studiów 

minimum 50% godzin zajęć przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na 

podstawowym miejscu pracy.  

Kadra prowadząca zajęcia na kierunku psychologia cechuje się wysokim przygotowaniem 

dydaktycznym do prowadzenia zajęć, a dorobek naukowy i zawodowy wykładowców stanowi 

ważny element, decydujący o przyporządkowaniu do nich poszczególnych przedmiotów.  

Doskonale wpisuje się w ten opis dr hab. Ewa MISTERSKA, która jest doktorem nauk 

medycznych w zakresie biologii medycznej oraz doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu. 

Przedmiotem jej zainteresowań jest szeroko pojęta problematyka zagrożeń 

psychospołecznych i profilaktyka bezpieczeństwa w zakresie zdrowia psychicznego, jak 

również neuropsychologia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz psychologia 

zdrowia, a w szczególności dotycząca zaburzeń nastroju i funkcji poznawczych u chorych  

z nabytymi wadami narządu ruchu. Prężny rozwój naukowy od lat łączy z pracą dydaktyczną, 

udzielając się również jako praktyk.  

Jako przykład prężnego rozwoju naukowo-dydaktycznego można wskazać również dr 

Martę MAJORCZYK - praktyka: doradcę rodzinnego (Family Counselling Poland), 

edukatora, animatora rozwoju, trenera, tutora, coacha rodzicielskiego, szkoleniowca  

i pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznych, będącego w trakcie certyfikacji 

dyplomu Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiego Towarzystwa 

Terapeutycznego, mediatora rodzinnego i szkolnego. Dr Marta MAJORCZYK to również 
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komentator przemian w edukacji, psychologii rozwoju czy psychologii wychowawczej  

w znanych dziennikach („Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Newsweek”, „Wprost”, „Gazeta 

Prawna”) i czasopismach (np. „Ja-my-oni”). To także ekspert medialny występujący często w 

radiu, telewizji oraz na portalach informacyjnych w Internecie. 

Inną osobą o bogatej wiedzy i doświadczeniu jest dr Ewa WOJTOWICZ. Jej 

zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą przede wszystkim tematyki zastosowań 

psychologii w biznesie, rynku pracy w odniesieniu do zarządzania karierą oraz rozwoju 

kompetencji psychologicznych (tzw. miękkich). Ze względu na powiązanie dokonań 

naukowych z doświadczeniem zawodowym główne zainteresowania naukowe dotyczą 

powiązań kompetencji psychospołecznych (tzw. employability skills) z efektywnością 

poruszania się po rynku pracy i zarządzania karierą. Od 15 lat pracuje jako wykładowca 

akademicki, edukator i trener w zakresie kształtowania kompetencji zwiększających osobistą 

skuteczność w życiu zawodowym i osobistym oraz zastosowań psychologii w biznesie  

i edukacji.  

Nie sposób również pominąć dr. Krzysztofa KOLECKIEGO – pedagoga, psychologa, 

seksuologa społecznego, specjalisty poradnictwa małżeńskiego, doradcy personalnego  

i szkoleniowca. 

Z kolei praca naukowa dr Ewy SZCZEŚNIAK koncentrowała się głównie na psychoterapii 

osób uzależnionych od alkoholu, leczących się zarówno w dostępnym lecznictwie 

odwykowym w Polsce, jak i w specyficznych warunkach izolacji penitencjarnej. Od 2003 

roku jest zatrudniona jako psycholog w różnych instytucjach zajmujących się pomocą 

osobom z zaburzeniami, uzależnionym oraz pozbawionym wolności. Jest funkcjonariuszem 

Służby Więziennej, ma za sobą wieloletnie doświadczenie kliniczne (Wojewódzki Ośrodek 

Terapii Uzależnień w Gdańsku) oraz szpitalne (Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. 

T. Bilikiewicza w Gdańsku). Prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie usług 

psychologicznych oraz psychoterapeutycznych. 

Warto wspomnieć także o dr Natalii PYTLIŃSKIEJ. Stopień doktora nauk medycznych 

uzyskała na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracę 

doktorską poświęciła tematowi zaburzeń odżywiania. Współpracuje z uczelniami wyższymi 

jako wykładowca. Bierze udział w szkoleniach i konferencjach naukowych i stale podnosi 

swoje kwalifikacje.  

Równie cenny jest również dorobek dr Natalii MAJCHRZAK. W kręgu jej zainteresowań 

naukowo-badawczych znajdują się komunikacja społeczna, a w tym interpersonalna, 

psycholingwistyka, kultura języka, retoryka, kompetencje komunikacyjne, język niewerbalny 

oraz autoprezentacja i budowanie własnego wizerunku. Rozpatrywane są one zarówno  

w aspekcie ogólnym, jak i z perspektywy komunikacji zarządzania i dowodzenia w procesach 

związanych z tematyką bezpieczeństwa, również o podłożu psychologicznym. W Wyższej 

Szkole Bezpieczeństwa pracuje również administracyjnie, początkowo jako pełnomocnik 

rektora ds. jakości, prorektor odpowiedzialny za sprawy studenckie, a następnie prorektor 

odpowiedzialny za jakość kształcenia, które to stanowisko piastuje do dziś od 2012  

r., sprawdzając się w roli kierownika zespołu odpowiadającego za działalność związaną m. in. 

z koordynowaniem przygotowań do procesu akredytacji za strony Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej, jak również procesem kształcenia; działalnością badawczą, wydawniczą, 

biblioteczną, a w tym z dostosowaniem ww. obszarów do obowiązujących przepisów prawa. 

Na uwagę zasługuje również osoba dziekana Wydziału – dr Karina KNASIECKA-

FALBIERSKA, która swoje doświadczenie dydaktyczne zdobyła, pracując jako adiunkt od 

2005 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz od 2011 

r. w Wyższej Szkole Techniczno-Humanistycznej „Kadry dla Europy”, w której pełniła też 

funkcję dziekana. 
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Oprócz tradycyjnie pojmowanej dydaktyki i działalności naukowo-badawczej pracownicy 

Wydziału prowadzący zajęcia na kierunku psychologia podejmują szereg działań dotyczących 

działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału. Są one jednocześnie jego ważnymi 

osiągnięciami dydaktyczno-naukowymi. Ważnym elementem jest w tym zakresie 

członkostwo w komitetach naukowych i uczestniczenie w konferencjach naukowych, w tym 

organizowanych przez Uczelnię. Co roku ma miejsce ok. 10 konferencji naukowych, na 

których spotyka się kilkaset osób reprezentujących świat nauki np. w I Kongresie 

Bezpieczeństwa w 2016 r. uczestniczyło ok. 350 osób ze świata nauki i praktyki gospodarczej 

i stąd też w tym roku organizowany jest on już po raz trzeci. Kolejnym przykładem 

działalności konferencyjnej jest IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo 

zdrowotne” - „Rozpoznanie, profilaktyka, i leczenie uzależnień jako element polityki 

prozdrowotnej” (26-28 kwietnia 2017 r.), natomiast kolejna z cyklu - V Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo zdrowotne" poświęcona była tematowi: „Zdrowie 

psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku" (25-27 kwietnia 2018 r.). Ponadto dnia 

13.04.2018 r. pracownicy Katedry Pedagogiki i Psychologii zorganizowali konferencję 

skierowaną zarówno do pracowników, jak i studentów pt. „Pedagogika i psychologia  

w rozwiązywaniu problemów współczesnego człowieka”. 

Pracownicy mają również możliwość publikowania artykułów/rozdziałów w monografiach 

naukowych czy też kwartalnym czasopiśmie Uczelni (z afiliacją dla Uczelni): „Przeglądzie 

Naukowo-Metodycznym. Edukacja dla Bezpieczeństwa” z odrębnym działem dotyczącym 

psychologii, znajdującym się na liście czasopism naukowych punktowanych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację autorzy otrzymują 8 punktów 

(część B wykazu czasopism naukowych publikowanego na stronie www.nauka.gov.pl ).  

Szczegółowy zakres dorobku dydaktycznego, naukowego i zawodowego nauczycieli 

prowadzących zajęcia został przedstawiony w załączniku nr 2 (Wykaz materiałów 

uzupełniających). 

Ponadto dużym sukcesem Wydziału w ciągu ostatnich 5 lat jest przede wszystkim nadanie 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnień do prowadzenia kształcenia na 

ocenianym kierunku psychologia na studiach drugiego stopnia. Kształcenie na studiach 

magisterskich jest prowadzone od bieżącego roku akademickiego 2018/2019. 

 

4.2.  Obsada zajęć dydaktycznych. 

 

Obsada zajęć dydaktycznych jest dobierana z uwzględnieniem praktycznego profilu 

kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się zakładane efekty 

kształcenia. Dobór obciążeń dydaktycznych odpowiada kompetencjom dydaktycznym oraz 

zainteresowaniom badawczym poszczególnych pracowników. Kadra badawczo-dydaktyczna 

na ocenianym kierunku stanowi jego bardzo istotną wartość. W większości są to osoby  

z bogatym doświadczeniem badawczo-dydaktycznym oraz praktyką społeczno-gospodarczą. 

Bogate grono praktyków służy studentom swoim doświadczeniem zawodowym, pozwalając 

im zdobyć nie tylko wiedzę, ale również wykorzystywane przez nich w pracy zawodowej 

umiejętności praktyczne. Studenci bardzo doceniają ten aspekt kształcenia i niejednokrotnie 

podkreślają fakt, że prowadzący zajęcia mają wieloletnie doświadczenie zawodowe  

w obszarze kształcenia ocenianego kierunku, co przekłada się  na jakość prowadzonych zajęć. 

Nie sposób wymienić wszystkich praktyków. Doskonale wpisują się w ten opis osoby 

wymienione w punkcie 4.1, ale warto wspomnieć również o innych osobach, takich jak np. dr 

Justyna TREPKA-STAROSTA, pracująca jako psycholog, terapeuta i logopeda, czy mgr 

Agnieszka JARZYŃSKA-DERBIS, zatrudniona jako psycholog w Komendzie Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu, czy też mgr Arleta GARNIEWICZ – psycholog m.in. w Areszcie 
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Śledczym w Poznaniu, współpracujący z Prokuraturą i Sądem w Nowym Tomyślu jako 

biegły sądowy. 

Równie cenne, choć z innego obszaru, jest doświadczenie mgr Katarzyny 

STACHOWIAK, która posiada doświadczenie zawodowe w obszarze poradnictwa kariery, 

zdobyte podczas projektowania i tworzenia innowacyjnych narzędzi w edukacji i doradztwie 

zawodowym oraz prowadzenia konsultacji indywidualnych, warsztatów i szkoleń 

(stacjonarnych oraz on-line) z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego. 

Jednocześnie Wydział pozyskuje młodą i zdolną kadrę dydaktyczną, budując w ten sposób 

swoją przyszłość i dbając o jego rozwój. Warto tu wymienić np. mgr. Michała 

MAĆKOWIAKA, który w trakcie studiów był zaangażowany we współpracę z największymi 

ośrodkami profilaktyki zdrowotnej prowadzącej działania w ramach programów „outreach” 

metodą redukcji szkód, pracował w charakterze partyworkera w ramach programów 

profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta Poznania, a także brał udział w akcjach społecznych 

takich, jak: „Party Time”, „ABC zdrowej imprezy”, „Mały Artysta”, ,„FUN UNDER 

CONTROL”, „BAW SIĘ BEZPIECZNIE”.  Współprowadził  również badania społeczne  

w Gminie Duszniki na temat profilaktyki narkotykowej w 2015 r. 

 

4.3.  Rozwój i doskonalenie kadry. 

 

4.3.1.  Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej. 

 

Politykę kadrową na kierunku psychologia w zakresie rozwoju i doskonalenia własnej 

kadry można ująć poprzez następujące cele i założenia: 

− włączanie poszczególnych pracowników w działalność badawczą, dydaktyczno-

wychowawczą i organizacyjną Wydziału; 

− system dofinansowania prac doktorskich i habilitacyjnych; 

− system wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego i badawczego oraz 

podnoszenia kompetencji dydaktycznych;  

− pozyskiwanie kadry z innych ośrodków akademickich w Polsce. 

Kadra na ocenianym kierunku jest dobierana z uwzględnieniem powyższych celów  

i założeń polityki kadrowej. Podstawowe zasady dotyczące zatrudniania i oceny nauczycieli 

akademickich określa Statut. Do zadań Uczelni/Wydziału wskazanych w Statucie należy 

zatrudnianie nauczycieli akademickich z kraju i z zagranicy o wysokich kompetencjach 

zawodowych i znaczących osiągnięciach naukowych, a także dbanie o ich rozwój naukowy 

poprzez inspirację do aktywności badawczej oraz dydaktyczno-wychowawczej, a także 

pomoc organizacyjno-finansową, co jest przez Uczelnię realizowane. W ramach pracy 

Wydziału jest organizowany szereg spotkań naukowych, poświęconych działalności 

badawczej, oraz narad metodycznych, które w zależności od potrzeb, mają charakter 

informacyjny lub doskonalący warsztat pracy nauczyciela akademickiego.  

Uczelnia realizuje ustawowe obowiązki związane z zatrudnianiem nauczycieli i oceną ich 

pracy i dorobku. Przy rekrutacji pracowników niezwykle istotne jest zbadanie chęci własnego 

rozwoju u osób aplikujących na stanowiska pracy na Wydziale. Uczelnia bowiem,  

a w tym i Wydział, buduje własne zaplecze kadry, która systematycznie badawczo, 

zawodowo i dydaktycznie się rozwija, jest zaangażowana w życie akademickiej społeczności, 

cechuje się ambicją oraz kreatywnością, a w szczególności jest otwarta na studentów, 

realizując się nie tylko badawczo, ale również dydaktycznie i wychowawczo, z pasją 

podchodząc do realizowanych przez siebie działań. Te kryteria są brane pod uwagę przy 

doborze kadry, jak również przy jej ocenie, którą wydają dziekan, Rada Wydziału,  kierownik 

katedry oraz rektor. Jednocześnie w Wydziale systematycznie w każdym semestrze jest 

przeprowadzany proces ewaluacji zajęć dydaktycznych, któremu podlegają wszyscy 
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nauczyciele akademiccy Wydziału. W Uczelni funkcjonuje także system oceny pracownika 

regulowany ustawowo i zarządzeniem rektora. Informacje pozyskane zarówno w ocenie 

działalności dydaktyczno-wychowawczej (w tym w procesie ewaluacji) oraz badawczej  

i organizacyjnej mają wpływ na nagradzanie pracowników podczas ważnych dla Uczelni 

uroczystości, jak również na wsparcie i pomoc w ich rozwoju oraz na ich dalsze zatrudnienie 

w Uczelni. 

 

4.3.2.  System wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego 

oraz podnoszenia kompetencji dydaktycznych.  

 

Uczelnia niezwykle dba o stały rozwój kadry badawczo-dydaktycznej i nieustannie ją 

aktywizuje poprzez szereg kompleksowych działań, do których można zaliczyć między 

innymi: regularne narady metodyczne, spotkania katedr, zachęcanie kadry do udziału  

w licznych konferencjach naukowych (wewnętrznych i zewnętrznych), publikowania  

artykułów naukowych w Wydawnictwie Uczelni, w tym m. in. w „Przeglądzie Naukowo-

Metodycznym. Edukacja dla Bezpieczeństwa” czy monografiach naukowych, uczestnictwa  

w projektach badawczych finansowanych ze środków własnych Uczelni; udzielanie 

urlopów/staży naukowych, umożliwienie łączenia obowiązków nie tylko zawodowych  

i naukowych, ale również osobistych; nagradzanie i wyróżnianie najlepszych pracowników 

podczas oficjalnych uroczystości uczelnianych. To, co jest charakterystyczne dla działalności 

Uczelni w tym aspekcie, to indywidualne podejście do rozwoju naukowego pracowników,  

z czym wiąże się każdorazowe analizowanie najlepszego rozwiązania dla poszczególnych 

osób, które pozwala na dokładne zaplanowanie, zorganizowanie i motywowanie 

pracowników do rozwoju zgodnego z ich zainteresowaniami, możliwościami i potrzebami. 

Ten aspekt jest bardzo doceniany przez pracowników Uczelni, którzy podkreślają 

unikatowość przedsięwzięć podejmowanych przez Uczelnię w tym aspekcie. Bardzo ważnym 

elementem mobilizującym kadrę badawczo-dydaktyczną jest pokrywanie przez Uczelnię 

kosztów związanych z jej rozwojem. Pracownicy chcący się rozwijać, mogą liczyć na 

wsparcie finansowe, a więc pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji czy też rozwoju 

naukowego, pokrycie kosztów udziału w konferencjach, skierowanie na staż do innego 

podmiotu, płatne urlopy związane z rozwojem naukowym, a także na obniżenie pensum 

dydaktycznego. Efektem prowadzonej polityki kadrowej są liczne awanse naukowe 

pracowników w ostatnich latach, do których należą: Krzysztof ROKICIŃSKI – uzyskanie 

tytułu prof. w 2014 r., Marian KOPCZEWSKI – uzyskanie tytułu prof. w 2013 r., Arkadiusz 

BOROWIEC – uzyskanie stopnia dr hab. w 2015 r., Ewa MISTERSKA – uzyskanie stopnia 

dr hab. w 2014 r., Piotr KWIATKIEWICZ – uzyskanie stopnia dr hab. w 2013 r., Anna 

STOPPEL – uzyskanie stopnia dr w 2018 r., Sebastian NIEDZWIECKI – uzyskanie stopnia 

dr w 2017 r., Katarzyna GÓRECKA – uzyskanie stopnia dr w 2015 r., Natalia FECHNER – 

uzyskanie stopnia dr w 2015 r., Magda WOJDYŁA-BEDNARCZYK – uzyskanie stopnia dr 

w 2015 r., Natalia MAJCHRZAK – uzyskanie stopnia dr w 2014 r., Helena MAREK – 

uzyskanie stopnia dr w 2014 r., Natasza STARIK – uzyskanie stopnia dr w 2014 r. Ponadto 

Uczelnia finansuje m. in. koszty postępowania habilitacyjnego dr. inż. Mariana 

KRYŁOWICZA, koszty studiów doktorskich mgr Anny KOŁODZIEJ na Wydziale Studiów 

Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mgr Anety 

PRZYBYLSKIEJ na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu czy też mgr Oksany OSZOWSKIEJ. Uczelnia finansowała także 

koszty studiów magisterskich z zakresu psychologii mgr Katarzyny STACHOWIAK oraz 

współfinansowała studia mgr Julity JABŁOŃSKIEJ. Wymienione awanse naukowe dotyczą 

kadry całego Wydziału w ostatnich latach, gdyż ze względu na krótki okres funkcjonowania 

ocenianego kierunku (a w przypadku studiów drugiego stopnia Wydział uruchomił 
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kształcenie w bieżącym roku akademickim 2018/2019), trudno byłoby efekty prowadzonych 

w tym aspekcie działań jednoznacznie do niego przypisać, jednakże z wymienionego grona 

zajęcia na kierunku psychologia prowadzą: dr hab. Ewa MISTERSKA, dr inż. Marian 

KRYŁOWICZ, dr Natalia MAJCHRZAK, mgr Anna KOŁODZIEJ, mgr Julita 

JABŁOŃSKA, mgr Oksana OSZOWSKA oraz mgr Katarzyna STACHOWIAK. 

Nie można też pominąć aspektu podnoszenia kompetencji kadry związanej z działalnością 

Katedry Pedagogiki i Psychologii pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Marii KOZIELSKIEJ. 

W ramach spotkań członkowie Katedry wygłaszają referaty naukowe, dające możliwość 

poszerzania wiedzy, ale i wymiany doświadczeń oraz merytorycznej dyskusji. 

 

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

 

Zakresu i form współpracy jednostki z instytucjami gospodarczymi, badawczo-

rozwojowymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, ze szczególnym 

uwzględnieniem pracodawców i ich wpływu na program kształcenia na ocenianym 

kierunku i jego realizację, w tym realizację prac dyplomowych oraz praktyk 

zawodowych. 

 

Uczelnia podejmuje współpracę z różnymi podmiotami (gospodarczymi, badawczo-

rozwojowymi i z otoczenia społeczno-gospodarczego) funkcjonującymi w obszarach 

pokrywających się z kierunkiem psychologia oraz ze specjalnościami realizowanymi  

w procesie kształcenia na tym kierunku. Uczelnia posiada bowiem szeroką bazę partnerów,  

z którymi współpracuje nie tylko w zakresie kształtowania programów studiów czy koncepcji 

kształcenia, ale i wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych czy też akcji społecznych. Uczelnia 

kładzie nacisk na współpracę z biznesem, przedsiębiorcami, placówkami zdrowia 

psychicznego, służbami mundurowymi, jednostkami rządowymi wspieranymi również 

ministerialnie, jak również podmiotami funkcjonującymi w sferze gospodarki, tj.  

z organizacjami pozarządowymi i jednostkami administracyjnymi (samorządem, placówkami 

edukacyjnymi, medycznymi itp.). Przykładowymi jednostkami współpracującymi są: 

pracownie, przychodnie psychologiczno–pedagogiczne, szkoły, ośrodki pomocy społecznej 

czy instytucje związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, np. usługi psychologiczne - 

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, usługi 

psychologiczne - Ośrodek Wczesnej Interwencji w Poznaniu Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, usługi psychologiczne - Zespół gabinetów 

specjalistycznych Homini, Ponadto Uczelnia prowadzi programy dydaktyczne wspólnie  

z klubami sportowymi i jednostkami wojskowymi na terenie całego kraju. Z kolei w procesie 

praktycznego kształcenia mają swój udział następujący interesariusze zewnętrzni: Szpital 

Powiatowy w Śremie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, E. U. MED 

Edukacja i Usługi Medyczne, Psycholodzy Domów Dziecka w Poznaniu i Kórniku, Domy 

Pomocy społecznej w Krotoszynie i Rogowie, Psycholodzy Zakładów Karnych w Poznaniu  

i Wołowie, Areszt Śledczy we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim, Okręgowa Służba 

Więzienna w Poznaniu, Komendy Policji w Śremie, Nowym Tomyślu i Czarnkowie; 

Jednostki Wojskowe: WKU WSZW w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach i Bielsku–Białej; 

Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP, CSWL w Poznaniu, Fundacja na Rzecz 

Różnorodności Społecznej z siedzibą w Warszawie, Fundacja „Integra”, Agencja 

Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o., Biuro Detektywistyczne Maciej Zygmunt, 

Samorządowy publiczny zakład opieki zdrowotnej w Poznaniu. 

Ważnym aspektem współpracy z interesariuszami jest wyposażanie studentów w narzędzia 

niezbędne do podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy, jak również umożliwienie 

podmiotom pozyskanie dobrze przygotowanych kandydatów na funkcjonariuszy  
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i pracowników. Nie rzadko praktyki studenckie są zalążkiem kariery zawodowej studenta. 

Dobór podmiotów współpracujących dokonywany jest w oparciu o kryteria posiadanego 

doświadczenia podmiotu, funkcjonujących w podmiocie procedur, zadań realizowanych przez 

podmiot w zakresie psychologii, dostępu do infrastruktury własnej lub podmiotów 

powiązanych oraz dostęp do narzędzi wykorzystywanych w procesie zapewnienia pomocy 

psychologicznej, a w tym bezpieczeństwa psychologicznego na różnorodnych płaszczyznach.  

Jedna z form współpracy Wydziału z podmiotami gospodarczymi przyjmuje postać 

podpisanych porozumień i realizacji ustaleń w nich zawartych. Wybrani przedstawiciele 

podmiotów gospodarczych powołani zostają do Rady Pracodawców ds. oceny praktycznego 

kształcenia studentów. Obszarem wspólnych działań z podmiotami gospodarczymi jest 

partycypowanie w procesie zapewnienia jakości kształcenia w Uczelni. Pracodawcy w ww. 

Radzie pracodawców jako kolegialnym organie doradczym dziekana wyrażają opinie m. in.  

w sprawach zapotrzebowania rynku na kwalifikacje zawodowe i umiejętności przyszłych 

absolwentów z uwzględnieniem zakładanych do osiągnięcia efektów kształcenia. Poprzez 

opiniowanie, zgłaszanie wniosków i czynny udział w naradach mają realny współudział  

w kształtowaniu i dostosowywaniu do realnych potrzeb rynku zarówno programów studiów, 

jak i koncepcji kształcenia w ramach specjalności na kierunku. Ścisła współpraca obejmuje 

również pozyskiwanie, gromadzenie i przekazywanie środowisku akademickiemu wiedzy 

praktycznej związanej z przyszłymi miejscami pracy absolwentów. Odbywa się to głównie  

w procesie dydaktycznym np. w ramach zajęć terenowych realizowanych w miejscach 

służących nabywaniu przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. 

Ma to niejednokrotnie miejsce w środowisku pracodawców, tzn. w podmiotach 

gospodarczych, różnego rodzaju instytucjach, ale również w jednostkach uczelnianych innych 

niż  jednostka macierzysta związanych z ocenianym kierunkiem. Kolejną formą współpracy  

z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji procesu kształcenia jest przyjmowanie 

studentów Wydziału na praktyki zawodowe, których celem jest realizacja procesu kształcenia 

pod kątem praktycznego przygotowania studentów do przyszłego zawodu, zdobycia 

umiejętności i kompetencji społecznych będących jednocześnie elementem procesu 

kształcenia, na którego formę, koncepcję i realizowany program realny wpływ mają 

interesariusze zewnętrzni. Dlatego też Wydział stara się nieustannie zawierać nowe 

porozumienia, aby oferta ze strony Wydziału w tym zakresie była jeszcze bardziej atrakcyjna 

dla studentów, a przede wszystkim, aby merytorycznie odpowiadała kierunkowi studiów  

i realizowanym na nim specjalnościom. Współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w zakresie realizowania praktyk zawodowych ma na celu umożliwienie 

studentom weryfikacji posiadanej wiedzy z jej zastosowaniem w konkretnych podmiotach. 

Studenci Uczelni na kierunku psychologia realizują praktyki między innymi  

w różnych współpracujących podmiotach związanych z szeroko pojętym obszarem 

psychologii, np. w poradniach psychologicznych, psychologiczno-pedagogicznych, 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych czy ośrodkach pomocy społecznej, 

a w zależności od specjalności są to m. in.: zakłady karne, areszty śledcze, zakłady 

poprawcze, agencje detektywistyczne, agencje ochrony, komórki dochodzeniowo-śledcze 

policji, ośrodki resocjalizacyjne, sądowa służba kuratorska, straże miejskie, straże gminne, 

Policja, Państwowa Straż Pożarna, OSP, Straż graniczna, Wojsko Polskie czy też podmioty 

 i instytucje wykorzystujące w ramach polityki personalnej i działań promocyjno-

marketingowych techniki i narzędzia z obszaru psychologii. 

Powyższe rodzaje współpracy pozwalają na udział interesariuszy zewnętrznych 

zarówno w programowaniu i przeglądach (opiniowanie, zgłaszanie wniosków, wskazywanie 

sugestii, propozycji itp.) jak i realizacji procesu kształcenia (np. zajęcia praktyczne, praktyki 

zawodowe), a w tym w realizacji prac etapowych (np. zaliczeniowych, śródsemestralnych 
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itp.) czy też dyplomowych (np. przeprowadzanie badań empirycznych w różnych 

podmiotach). 

Zakres zawartych z podmiotami gospodarczymi porozumień dotyczy również 

wykorzystania zaplecza tychże podmiotów, w tym ich infrastruktury udostępnianej do celów 

dydaktycznych. Proces kształcenia koordynowany jest zarówno ze strony Uczelni, ale 

również w ramach współpracy przez wyznaczonych, przygotowanych zawodowo opiekunów 

dydaktycznych po stronie pracodawców. Wszystkie te działania służą zarówno wzmacnianiu 

pozycji absolwentów Uczelni na rynku pracy, jak i dbałości o rozwój oraz poszerzanie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów.  

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmuje swym zakresem nie tylko 

zapewnianie jakości kształcenia i rozwoju współpracy na rzecz aktywnej edukacji w zakresie 

psychologii oraz problematyki dydaktycznej i naukowej, ale również wymianę doświadczeń  

z zakresu organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Wszystko to 

dotyczy również obustronnej promocji i wzajemnego wspierania się w nowych działaniach, 

dlatego też często obejmowane są patronatem honorowym różnego rodzaju przedsięwzięcia 

naukowe, wykłady specjalne, konferencje, sympozja i wydarzenia kulturalno-sportowe. 

Pracodawcy dzięki współpracy z Uczelnią mają możliwość podniesienia kwalifikacji 

zawodowych lub uzyskania ich dla swoich pracowników. Uczelnia współpracuje również  

z interesariuszami zewnętrznymi, biorąc udział w ważnych dla nich wydarzeniach, 

uroczystościach państwowych, wewnętrznych, rocznicach itp. Korzyścią współpracy 

 z Uczelnią jest na pewno możliwość publikacji i rozpowszechniania ofert praktyk 

przekazywanych przez instytucje gospodarcze poprzez stronę www Uczelni, e-mailing, 

gabloty Akademickiego Biura Karier i Rozwoju czy social media. Przede wszystkim celem 

współpracy z interesariuszami zewnętrznymi na kierunku psychologia jest kompleksowe  

i profesjonalne przekazywanie informacji dotyczących psychologii w oparciu o dostarczane 

materiały, wydawnictwa promocyjno-informacyjne, a także wymianę doświadczeń na rzecz 

promocji edukacji w obszarze psychologii. 

W ramach współpracy Uczelnia zawiązała porozumienia m. in. z następującymi 

podmiotami gospodarczymi:  

1. Wojskowa Poradnia Psychologiczna i Pracowania Psychologiczna w Poznaniu. 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach. 

3. Poradnia Pedagogiczno–Psychologiczna w Sulęcinie. 

4. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna „Dwa Krzesła” w Gorzowie Wielkopolskim. 

5. Poradnia Zdrowia Psychicznego „Bogna Sterna” w Gorzowie Wielkopolskim. 

6. Mgr Waldemar PATERNOGA - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

7. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. 

8. Mgr Dariusz CZAPRACKI - Biuro Ochrony „Sezam”. 

9. Kpt mgr Leszek KOŁTUN – starszy specjalista w Dziale Kadr i Szkoleń Centralnego 

Zarządu Służby Więziennej w Kaliszu. 

10. Mgr Dariusz CZERNY – główny specjalista BHP, właściciel PHU „Edison”. 

11. Płk Ryszard GRZEŚKOWIAK - WKU Poznań. 

12. Gen. bryg. dr n. med. Andrzej TRYBUSZ – dyrektor Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 

13. w Poznaniu. 

14. 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy Poznań;  kpt. lek. med. Krzysztof 

JEDLIKOWSKI – kierownik Izby Chorych. 

15. Kpt. lek. med. Przemysław KUJ – Starszy lekarz Ambulatorium 14. Wojskowego 

Oddziału Gospodarczego Poznań. 
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16. Mgr Łukasz SUBDA – zastępca kierownika Oddziału Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego. 

17. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki w Poznaniu. 

18. Szpital Powiatowy w Śremie. 

19. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.  

20. E.U. MED Edukacja i Usługi Medyczne.  

21. Psycholodzy Domów Dziecka w Poznaniu i Kórniku.  

22. Domy Pomocy Społecznej w Krotoszynie i Rogowie. 

23. Zakład Karny w Koziegłowach. 

24. Zakład Karny we Wronkach. 

25. Zakład Karny w Gębarzewie. 

26. Areszt Śledczy w Gorzowie Wielkopolskim. 

27. Areszt Śledczy w Poznaniu.  

28. Okręgowa Służba Więzienna w Poznaniu.  

29. Komenda Policji w Śremie.  

30. Komenda Policji w Nowym Tomyślu.  

31. Komenda Policji w Czarnkowie.  

32. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu. 

33. WSZW w Poznaniu.  

34. Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.  

35. CSWL w Poznaniu.  

36. Fundacja „Integra” w Poznaniu. 

37. Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o. 

38. Kancelaria Prawno-Grafologiczna Sp. z o.o. w Warszawie - Karolina Gorzkowska. 

39. Biuro Detektywistyczne Maciej Zygmunt. 

40. Kancelaria Prawno-Detektywistyczna „Szafran” Słubice. 

41. Samorządowy publiczny zakład opieki zdrowotnej w Poznaniu. 

42. Polska Federacja Detektywów w Warszawie. 

43. Dr inż. Hanna PŁUSZKA – Poradnia Dietetyczna „LIBRA”. 

44. Mgr Anetta KOMENDA - Tomma Diagnostyka Obrazowa Sp. z o.o., dyrektor ds. 

sprzedaży i rozwoju, członek Zarządu Tomma Diagnostyka Obrazowa Sp. z o.o.. 

45. Dr Adam PYTLIŃSKI – Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej (przy 

Amarican Heart Association). 

46. Mgr Sławomir WOJTASZ - właściciel E. U. MED Edukacja i Usługi Medyczne. 

47. Mgr Monika FILIPOWSKA - „Cichy Fight & Tactics Group Consulting 

Counterterrorism Training Poland”. 

48. Mgr Anna GŁÓWKA – psycholog; Poradnia zdrowia psychicznego w Poznaniu. 

49. Mgr Agnieszka KOTEWICZ–WOJNOWSKA - Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży OHP w Poznaniu. 

50. Stowarzyszenie „Sokół” w Poznaniu. 

51. Fundacja „Boks Wielkopolski” w Poznaniu. 

52. Observer Security Group Poland Słubice. 

W planach rozwoju kierunku psychologia jest pozyskanie partnerów do prowadzenia 

praktyk zagranicznych. W tym celu Uczelnia prowadzi rozmowy z Centrum Badań 

Kosmicznych w Warszawie. Ponadto planuje uruchomić staże zagraniczne w ramach 
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złożonego wniosku POWER działanie 3.5, w wyniku którego pozyskano już partnerów dla 

specjalności cyberterroryzm – m. in. firmę w Niemczech 4SYSTEM PARTNER dla szkolenia 

specjalistów wirtualnych scenariuszy akcji. 

W podobne inicjatywy wpisuje się porozumienie o współpracy międzynarodowej w ramach 

grantu już gotowego wniosku (złożenie do 15 grudnia 2018) będącego wynikiem 

porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytetem w Tarnopolu 

w zakresie zagrożeń psychologicznych wywoływanych przez katastrofy naturalne i klęski 

żywiołowe. Myśl psychologiczna, a szczególnie w zakresie psychologicznych zagrożeń, jest 

trwałym komponentem wszystkich kierunków Uczelni. 

Ponadto Uczelnia planuje współpracę w zakresie kształcenia międzynarodowego w ramach 

projektu POWER działanie 3.5 w obrębie zajęć praktycznych prowadzonych dla specjalności: 

psychologia służb mundurowych, psychologia sytuacji kryzysowych, psychologia terroryzmu 

czy też psychologia kryminalistyczno–śledcza za pomocą narzędzia zdalnego (wirtualny 

silnik dydaktyczny 3D WSB) wykorzystywanego przez trenerów–psychologów 

współpracujących z polsko-niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, 

Policyjnych i Celnych w Świecku.  

W odniesieniu do zakresu form współpracy dotyczącej powstawania prac dyplomowych 

Uczelnia przykłada do tego wagę i stąd też zdecydowana większość prac dyplomowych 

powstała na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w jednostkach, które 

stanowią interesariuszy zewnętrznych Uczelni, na przykład w wyniku odbywania w nich 

praktyk zawodowych przez studentów. Część prac powstała w wyniku potrzeby, jaką 

zgłaszali wcześniej interesariusze zewnętrzni. Ponadto tematy prac są zatwierdzane na Radzie 

Wydziału, której członkami są również przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych. 

Dodatkową wartością wielu prac jest także ich wartość pragmatyczna, która dotyczy 

badanych jednostek, a wiąże się z możliwością wdrożenia w nich propozycji studentów 

piszących prace dyplomowe. Uczelnia kładzie na to nacisk, szczególnie biorąc pod uwagę 

praktyczny profil kształcenia.  

  

6. Umiędzynarodowienie. 

 

6.1. Rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia  

i planach rozwoju kierunku. 

 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia odgrywa bardzo ważną rolę zarówno  

w budowaniu koncepcji kształcenia, jak i planach dalszego rozwoju kierunku studiów 

psychologia. Przede wszystkim Uczelnia poświęca bardzo dużo uwagi kwestii ciągłej 

aktualizacji i poszerzenia dotychczasowych partnerstw międzynarodowych oraz 

pozyskiwaniu nowych. Stale są podpisywane umowy międzyinstytucjonalne dotyczące 

współpracy w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus Plus i to zarówno  

z uczelniami wyższymi z krajów programu, jak i z krajów partnerskich (główne priorytety: 

Federacja Rosyjska, Ukraina). Poza tym trwa proces ciągłego pozyskiwania partnerów 

zagranicznych w Partnerstwie Wschodnim (porozumienia, listy intencyjne), z którym 

Uczelnia wiąże wielkie nadzieje dotyczące wymiany dydaktyczno-wychowawczych  

i badawczych doświadczeń. Stad też przykłada się duże wysiłki nakierowane na wzmocnienie 

wsparcia mobilności międzynarodowej studentów (program Erasmus Plus); wzmocnienie 

wsparcia mobilności międzynarodowej pracowników dydaktycznych i administracyjnych 

Wydziału (program Erasmus Plus), a także tworzenie programów wymiany z Uczelniami 

partnerskimi. 

Przykładową współpracę w zakresie projektów i publikacji Uczelnia prowadzi z osobami  

z jednostek zagranicznych, do których należą: dr Jerzy Kur (EWSB), dr Andriy Malovychko 
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(EWSB), dr Switlana Malovychko (Doniecki Narodowy Uniwersytet Ekonomii i Handlu  

z siedzibą w Krivyj Rig, Ukraina), dr Elena Panukhnik (Ternopil), Ivan Puluj (Narodowy 

Uniwersytet Techniczny w Ternopil), dr Peter Odrakiewicz (Visiting Professor GPMI, USA), 

prof. Koshkalda Iryna Vitaliivna (VVDokuchayev Kharkiv National Agrarian University). 

Ponadto Uczelnia nawiązuje współpracę specjalnie do wniosków projektowych i grantów 

 z przedsiębiorcami i uczelniami w ramach programów Erasmus Plus, a w tym m. in.: z TBV 

UG Wojciech Telefin (Germany), VŠEMvs Bratislava.  

Mając powyższe na uwadze, rola umiędzynarodowienia procesu kształcenia wiąże się 

ściśle z koncepcją kształcenia i planami rozwoju kierunku w zakresie działań zmierzających 

m.in. do: 

− zbudowania wysokiej jakości – atrakcyjnych dla cudzoziemców – programów kształcenia; 

− zawierania międzyrządowych umów o współpracy; 

− zwiększenia liczby wspólnych projektów edukacyjnych i zawodowych realizowanych 

przez  Uczelnię z zagranicznymi partnerami (m.in. wspólna organizacja 

międzynarodowych konferencji naukowych); 

− zwiększenia grona cudzoziemców studiujących w Wydziale; 

− podnoszenia poziomu profesjonalizmu kadry akademickiej przez większe zaangażowanie 

w badania i projekty zawodowe oraz edukacyjne prowadzone z partnerami zagranicznymi, 

poszerzenie udziału recenzentów zagranicznych w ocenach publikacji zamieszczanych  

w monografiach naukowych i „Przeglądzie Naukowo-Metodycznym. Edukacja dla 

bezpieczeństwa”; 

− stworzenia warunków mających przyciągnąć najlepszych studentów i naukowców 

zagranicznych; 

− zwiększenia mobilności międzynarodowej studentów i pracowników naukowych poprzez 

udział w programie Erasmus Plus. 

Współpraca międzynarodowa Wydziału jest ukierunkowana na wymianę doświadczeń  

w zakresie procesu kształcenia oraz dostosowania programów studiów do międzynarodowych 

standardów m. in. w następujących aspektach: stałej wymiany informacji dotyczącej planów 

studiów oraz priorytetowych przedmiotów kształcenia dla danego kierunku pomiędzy 

Uczelnią a uczelniami partnerskimi; obserwacji sposobów realizacji programów studiów na 

uczelniach partnerskich w czasie wizyt oraz realizowanych mobilności; stałego stosowania 

procedur European Credit Transfer System (ECTS), udziału w konferencjach 

międzynarodowych oraz programach szkoleń.   

W ramach współpracy międzynarodowej Wydziału z uczelniami zagranicznymi wyraźnie 

zaznaczają się kontakty z jednostkami związanymi z psychologią, co wpływa na 

kształtowanie programu studiów na ocenianym kierunku. Poza tym osiąganie celów 

wynikających z misji Uczelni i Wydziału umożliwiają m.in. międzynarodowe konferencje 

naukowe, organizowane od początku istnienia Uczelni. W każdym roku gromadzą setki 

uczestników ze świata nauki, edukacji, administracji państwowej i samorządowej oraz 

biznesu, przyczyniając się do popularyzacji wyników badań naukowych, w tym m. in.: 

zagadnień psychologicznych, zdrowia psychicznego, problemów psychologicznych 

dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa, 

bezpieczeństwa zdrowotnego w ujęciu interdyscyplinarnym czy też kultury pokoju i relacji. 

Zarówno dla pracowników, jak i dla studentów kierunku psychologa niezwykle istotna jest 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Zdrowotne - ujęcie 

interdyscyplinarne”, organizowana od 2014 r. Ostatnia edycja tej konferencji była stricte 

związana z obszarem psychologii. Tematem wspomnianej edycji było bowiem: „Zdrowie 

psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku”. To wydarzenie naukowe cieszyło się 

szczególnym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli uczelni partnerskiej „Saint-

Petersburg State Agrarian University (Rosja)”. W pozostałych edycjach na konferencji tej 
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były poruszane następujące kwestie, w których mieszczą się zagadnienia z obszaru 

psychologii. Należą do niej: „Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń 

zdrowotnych” (2014 r.), „”Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu - szanse i zagrożenia” 

(2015 r.), „Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie 

 i starzenie się” (2016 r.), „Rozpoznanie, profilaktyka i leczenie uzależnień jako element 

polityki prozdrowotnej” (2017 r.). Na podobnej zasadzie organizowane są również pozostałe 

konferencje, gdyż każdorazowo problemy czy też zagadnienia psychologiczne doskonale się 

w nie wpisują i jednocześnie łączą z misją Uczelni, którą jest m. in. propagowanie idei 

bezpiecznego życia, a w tym także związanego ze sferą psychiczną człowieka. Należą do 

nich: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla Bezpieczeństwa” (14 edycji), 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem”  

(5 edycji), Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro. 

Reminiscencje i zagrożenia” (2 edycje), Międzynarodowa Konferencja naukowa 

„Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” (10 edycji) czy też Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa „Kultura pokoju” (3 edycje).  

Każda z wymienionych konferencji naukowych owocuje wielotomowymi publikacjami 

naukowymi, stanowiącymi cenny materiał zarówno dla pracowników prowadzących badania, 

jak i dla studentów. Ponadto warto dodać, że pracownicy mający zajęcia dydaktyczne na 

ocenianym kierunku, mogą poszczycić się publikacjami obcojęzycznymi, co także ma 

niewątpliwie pozytywny wpływ na jakość kształcenia w Uczelni.  

Poza powyższymi przedsięwzięciami Wydział dokłada starań o współorganizację 

zagranicznych konferencji naukowych, co umożliwia nawiązanie ściślejszej współpracy  

z uczelniami europejskimi, m.in. wraz z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym (Ukraina) 

Uczelnia współorganizowała siedem edycji konferencji naukowej „Ukraińsko-Polskie Dialogi 

Naukowe”, w efekcie których planowana jest współpraca w zakresie projektów naukowych  

i zawodowych, poszerzanie działań Ukraińsko-Polskiego Centrum Integracji Europejskiej, 

wspólne zajęcia w obu uczelniach (wykłady, ćwiczenia, warsztaty) oraz wymiana naukowców 

i studentów. Innym polem działań jest uczestnictwo pracowników Wydziału  

w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach naukowych poza Uczelnią. W dn.  

8-11.05.2017 r. wartym zaznaczenia był m. in. udział pracowników (nauczycieli 

akademickich) w Stenden & NHL International Week w Holandii, mający bogaty program 

wykładów i warsztatów z udziałem ekspertów i dydaktyków z całego świata, a dotyczył 

uczestnictwa studentów w programach wymiany międzynarodowej i poruszał takie kwestie, 

jak: sposoby radzenia sobie z różnicami kulturowymi podczas zajęć, oczekiwania dotyczące 

studiów za granicą czy też przygotowanie studentów do wyzwań zagranicznych programów 

studiów. 

Realizowane są także postanowienia porozumienia o współpracy z Państwowym Wyższym 

Zakładem Edukacyjnym „Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny im.  

Ł. J. Horbaczewskiego, Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy”, z siedzibą w Tarnopolu. 

Wartymi zaznaczenia są nowo podpisane porozumienia o współpracy z uczelniami, takimi 

jak: Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny imienia Iwana Puluja (Ukraina) oraz 

Centralny Ukraiński Narodowy Uniwersytet Techniczny. Uczelnia dąży do zacieśniania 

współpracy w wymiarze naukowym i kulturowym na rzecz rozwoju nauki, wymiany 

informacji na temat kształcenia oraz rozwoju tradycji i kultury obu narodów.  
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6.2.  Aspekty programu kształcenia i jego realizacji, które służą 

umiędzynarodowieniu, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w językach obcych. 

 

Wydział przywiązuje wagę do tych elementów w programie studiów, które służą 

umiędzynarodowieniu. I tak program studiów na studiach pierwszego stopnia studiów 

stacjonarnych zakłada realizację 48 godzin/semestr, a na niestacjonarnych 40 godzin/semestr 

zajęć ćwiczeniowych lektoratu języka nowożytnego. Zajęcia realizowane są w semestrze 

trzecim i czwartym w zakresie języka angielskiego jako obligatoryjnego, a podczas semestru 

piątego w zakresie języka dodatkowego, którym może być język angielski, niemiecki bądź 

rosyjski w zależności od wyboru studenta. Program studiów drugiego stopnia zakłada 

realizację 20 godzin/semestr ćwiczeń z języka nowożytnego. Zajęcia realizowane są  

w semestrze trzecim i czwartym.  

W celu umiędzynarodowienia programów kształcenia w ramach wymiany 

międzynarodowej Erasmus Plus opracowano niezbędne elementy programu kształcenia  

w języku angielskim dla studentów kierunku psychologia, aby umożliwić im udział  

w procesie kształcenia. Ponadto Wydział zachęca również studentów i pracowników do 

udziału w wymianie międzynarodowej Erasmus Plus, w konferencjach międzynarodowych 

(zwłaszcza organizowanych przez Uczelnię), publikowania artykułów w języku angielskim  

w wydawanych przez Uczelnię monografiach i czasopiśmie naukowym, jak również do 

udziału w projektach badawczych służących umiędzynarodowieniu, na które Uczelnia ma 

przeznaczone własne środki budżetowe. 

 

6.3.  Stopień przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych  

i sposobów weryfikacji osiągania przez studentów wymaganych kompetencji 

językowych oraz ich oceny. 

 

Stopień przygotowania studentów kierunku psychologia do uczenia się w językach obcych 

jest każdorazowo ustalany na początku zajęć z lektoratów językowych, gdyż wiąże się  

z indywidualnymi kompetencjami każdego ze studentów. Dlatego też nauczyciele 

prowadzący zajęcia z lektoratów, aby dostosować poziom prowadzonych zajęć do potrzeb  

i oczekiwań studentów przeprowadzają testy sprawdzające poziom kompetencji językowych 

studentów i na tej podstawie dzielą ich na grupy w zależności od poziomu znajomości danego 

języka. Z kolei do sposobów weryfikacji osiągania przez studentów wymaganych 

kompetencji językowych oraz ich oceny należą m. in. egzaminy i kolokwia ustne i pisemne, 

sposób wypowiadania się w języku obcym podczas zajęć, aktywność studenta, testy 

sprawdzające, zadania indywidualne i grupowe, dyskusje i rozmowy w języku obcym, 

sprawdzanie znajomości tekstu obcego ze słuchu, zadania do przygotowania w czasie bez 

bezpośredniego udziału nauczyciela i studenta, referaty itd. Szczegółowe sposoby weryfikacji 

i oceny osiągniętych efektów kształcenia w zakresie znajomości języka obcego zawarte są  

w sylabusach.  

 

6.4. Mobilność międzynarodowa studentów i kadry. 

 

Wydział w ramach programu wymiany międzynarodowej stara się zapewnić jak najszersze 

możliwości wyjazdów zagranicznych, stąd duża dbałość o stałe poszerzanie zakresu 

współpracy międzynarodowej z jednostkami zagranicznymi. Już w maju 2008  

r. Uczelnia otrzymała Kartę Sokratesa i tym samym przystąpiła do programu Socrates 

Erasmus adresowanego zarówno do studentów, jak i do kadry dydaktycznej. W sierpniu 2012 

r. podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu 

„Uczenie się przez całe życie" w sprawie przyznania dofinansowania na realizację działań 
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typu "mobilność" w ramach Programu Erasmus, będącego komponentem Programu "Uczenie 

się przez całe życie". Od 2014 r. Uczelnia posiada akredytowaną kartę ECHE dla szkolnictwa 

wyższego i co roku startuje w konkursie o dofinansowanie ze środków Erasmusa mobilności 

studenckich, dydaktycznych oraz administracyjnych. W chwili obecnej Uczelnia ma 

podpisane dwustronne porozumienia o współpracy z następującymi uczelniami, w których 

studenci mogą realizować przyznane mobilności: Ternopil State Medical University 

(Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu), University of Defence in Brno (Uniwersytet Obrony –

 Czechy), The Estonian Academy of Security Sciences (Estońska Akademia Nauk  

o Bezpieczeństwie – Estonia), University of Oviedo (Uniwersytet w Oviedo - Hiszpania), 

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego -

 Słowacja), Yeni Yuzyjl University in Istambul (Uniwersytet Nowego Tysiąclecia  

w Stambule - Turcja), NHL University of Applied Sciences (Uniwersytet w Leuwardeen – 

Holandia), Mykolas Romeris University (Uniwersytet Michała Romera w Wilnie – Litwa), 

School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (Wyższa 

Szkoła Ekonomii i Zarządzania Administracją Publiczną – Słowacja), The Armed Forces 

Academy of General Milan Rastislav Stefanik in Liptovsky Mikulas (Akademia Sił 

Zbrojnych im. gen. Rastisława Stefanika w Liptowskim Mikulaszu – Słowacja), Matej Bel 

University in Banska Bystrica (Słowacja), University of Economics and Trade in Poltava 

(Uniwersytet Ekonomii i Handlu w Połtavie - Ukraina). Istotnymi zwrócenia uwagi dla 

ocenianego kierunku są uczelnie partnerskie, takie jak: Toros University in Mersin (Turcja) 

oraz Universidad de Almeria (Hiszpania).  

Każdorazowo, przy podpisywaniu porozumień z uczelniami w ramach programu Erasmus 

Plus, pod uwagę brane są efekty kształcenia oraz kompatybilność programów studiów. 

Podstawą do porównywania programów jest system ECTS. Po powrocie studentów 

z wymiany brane są pod uwagę ich wykazy zaliczeń (Transcript of Records), co również 

pozwala na porównanie programów studiów między uczelniami. 

Wydział stwarza zatem możliwości wymiany międzynarodowej swoim studentom 

(wyjazdy na studia) i pracownikom (wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne).  

Obecnie na wymianie międzynarodowej w roku akademickim 2018/2019 przebywa trzech 

studentów kierunku psychologia oraz jeden student kierunku bezpieczeństwo narodowe. W 

roku akademickim 2018/2019 Uczelnia będzie gościć nauczyciela z uczelni partnerskiej: 

„Saint-Petersburg State Agrarian University” w dniach 21-25.01.2019 r. 

Szczegółowe dane dotyczące liczby osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej 

w ciągu ostatnich lat przedstawia poniższa tabela.  

 
Tabela nr 6. Liczba studentów i pracowników Wydziału uczestniczących w wymianie międzynarodowej 

Erasmus Plus. 

Rok 
Rodzaj programu 

międzynarodowego 

Liczba uczestniczących w wymianie 

Studentów nauczycieli akademickich 

WYJAZDY PRZYJAZDY WYJAZDY PRZYJAZDY 

2016/2017 Erasmus Plus 

 
2 6 4 0 

2017/2018 Erasmus Plus 

 
0 9 2 0 

2018/2019 Erasmus Plus 4 9 0 1 

Nazwa 

kraju 

Liczba nauczycieli akademickich 

WYJAZDY PRZYJAZDY 

2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 

Słowacja 2 3 0 0 0 0 

Hiszpania 3 0 0 0 0 0 

Czechy 0 0 0 0 0 0 

Holandia 0 0 0 0 0 0 

Turcja 1 2 0 0 0 0 

Rosja 0 0 0 0 0 1 

http://www.uniovi.es/en/internacional/personal
http://www.ucm.sk/en/about-the-university
http://www.ucm.sk/en/about-the-university
http://www.ucm.sk/en/about-the-university
http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Yurtdisi/IncomingStudents.aspx
http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Yurtdisi/IncomingStudents.aspx


  
 

 

 75 

Holandia 3 0 0 0 0 0 

Nazwa 

kraju 

Liczba pracowników administracyjnych 

WYJAZDY PRZYJAZDY 

2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 

Słowacja 2 0 0 0 0 0 

Hiszpania 0 0 0 0 0 0 

Estonia 0 0 0 0 0 0 

Czechy 1 0 0 0 0 0 

Nazwa 

kraju 

Liczba studentów 

WYJAZDY PRZYJAZDY 

2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 

Słowacja 1 0 0 0 0 0 

Hiszpania 0 0 3 5 6 6 

Turcja 0 0 0 0 0 2 

Czechy 1 0 1 0 0 0 

Holandia 0 0 0 0 2 0 

Rosja 0 0 0 0 0 1 

 

 

W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia planuje wykorzystać 5 wyjazdów 

szkoleniowych oraz 3 wyjazdy dydaktyczne do uczelni partnerskich w krajach programu oraz 

1 wyjazd dydaktyczny do uczelni w kraju partnerskim (Ukraina).  

 

7. Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. 

 

7.1. Infrastruktura dydaktyczna oraz wykorzystywana w praktycznym 

przygotowaniu zawodowym. 
 

7.1.1.  Stan, nowoczesność i kompleksowość bazy dydaktycznej, w tym 

wykorzystywanej w praktycznym przygotowaniu zawodowym. 

 

Główna siedziba Uczelni i Wydziału znajduje się w obiekcie przy ul. Elizy Orzeszkowej  

1 w Poznaniu, który od dn. 02.07.2012 r. jest własnością Uczelni. Mieszczą się w nim władze 

i administracja Uczelni oraz Wydziału. Nieruchomość ta to dwupiętrowa, podpiwniczona 

zabudowa z poddaszem użytkowym, o charakterze biurowym o łącznej powierzchni 

użytkowej 1 017 m2. Obiekt ten jest systematycznie modernizowany oraz remontowany, np. 

w 2016 r. do dziekanatu Wydziału został zakupiony sprzęt komputerowy wraz 

z oprogramowaniem; do biblioteki/czytelni zostały zakupione biurka i fotele ergonomicznie 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a ponadto czytelnia została wyposażona  

w komputery stacjonarne, wyposażone w oprogramowanie ułatwiające pełny udział  

w procesie kształcenia; w 2017 r. doprowadzono do budynku Orange Światłowód - 

nowoczesną technologię przesyłu danych, a w 2018 r. wyremontowano opierzenie wokół 

budynku. W pozostałych, poniżej opisanych obiektach są realizowane zajęcia dydaktyczne, w 

tym praktyczne zapewniające osiągnięcie kompetencji zawodowych w warunkach 

właściwych dla zakresu działalności zawodowej związanej z kierunkiem psychologia.  

Obiekt przy ul. Wyspiańskiego 27 przy współpracy z dyrektorem placówki jest 

systematycznie remontowany, a jego baza dydaktyczna jest stale uzupełniana. Co roku 

Uczelnia przeprowadza w tym obiekcie remonty lub dokupuje wyposażenie/sprzęt, tj. np. 

malowanie sal i korytarzy, cyklinowanie sali gimnastycznej oraz naprawa i zakup mebli; 

dokonuje zakupu tablic interaktywnych oraz modernizuje sieć informatyczną poprzez 

wspólny projekt z dyrektorem obiektu (bezprzewodowy internet (Wi-fi) na całym terenie).  
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Obiekt przy ul. Strusia 12 w roku akademickim 2016/2017 r. został zmodernizowany  

o podwieszane rzutniki multimedialne wraz z ekranami projekcyjnymi, a w roku 2017/2018 

doposażono sale w rolety.  

Obiekt przy ul. Wyspiańskiego 33 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA  

o łącznej powierzchni około 78 m2, Uczelnia wyremontowała i wyposażyła w nim wszystkie 

pomieszczenia wraz z zapleczem sanitarnym. Sale wykorzystywane są do celów prowadzenia 

dodatkowych zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

Obiekt przy ul. Matejki 62 w Poznaniu jest kompleksową, nowoczesną, klimatyzowaną, 

bazą dydaktyczną o wysokim standardzie znajdującą się na terenie Domu Aukcyjnego 

Adam's Conference Center wyposażoną w krzesła wyścielane, biurka dla wykładowców, 

tablice oraz sprzęt audiowizualny i nagłaśniający.  

Obiekt przy ul. Garncarskiej 2 to sala gimnastyczna wykorzystywana na zajęcia  

z wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych.  

Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne w ww. obiektach są wyposażone w odpowiadający 

współczesnym wymogom sprzęt audiowizualny oraz komputerowy z odpowiednim 

oprogramowaniem i zapewniający interaktywną komunikację ze studentami. Studenci mają 

zapewniony dostęp do sieci bezprzewodowej (internetu). W ww. obiektach realizowane są 

również zajęcia praktyczne z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu umożliwiającego 

nabycie przez studentów umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych.  

  Przykładowo w celu praktycznej nauki zawodu z zakresu podstaw pomocy 

przedlekarskiej Uczelnia zakupiła następujący sprzęt: nosze typu deska ortopedyczna  

z pasami i klockami, laryngoskop, defibrylator Treningowy, Szkoleniowy Laerdal AED 

Trainer 2, Model Ramienia do Nauki Wkłuć Multi-Venous IV Training Arm Torba 

ratownicza R1 z workiem samorozprężalnym, zestaw-ratownictwa-medycznego-osp-r1-p-

394, szyny do unieruchomień zestaw szyn splint, kołnierze ortopedyczne  dla dorosłych, 

gaziki, płyn do dezynfekcji skóry przed zabiegiem Skinsept COLOR oraz zestaw do intubacji.  

Ponadto, chcąc w praktyce przybliżyć studentom samoświadomość zdrowego odżywiania 

się oraz autodiagnozę stylu odżywiania Uczelnia zakupiła: a) dwupłciowy tors człowieka 

naturalnej wielkości, prezentujący anatomię ludzkiego ciała. Na torsie - podstawie 

zamontowane zostały 24 części odwzorowujące w naturalnej wielkości narządy ludzkiego 

ciała. Model pokazuje także przebieg i budowę kręgosłupa; istnieje możliwość wyjęcia 

jednego z kręgów do dokładniejszych oględzin. Wymiary: 35x23x110 cm; b) zestaw plansz 

dydaktycznych o różnej tematyce np. tj.: - Zmysły człowieka; - Układ pokarmowy; Wymiary 

70cm x 100cm; c) w celu praktycznej nauki Uczelnia zakupiła plansze, na których można 

pisać pisakami ścieralnymi, wprowadzając dodatkowe oznaczenia i notatki dydaktyczne: c1) 

planszę dydaktyczną, która przedstawia mikroelementy (żelazo, miedź, jod, chrom, cynk)  

i makroelementy (potas, wapń, magnez, fosfor), objawy ich niedoboru oraz przykłady 

żywności będącej najbogatszym ich źródłem, c2) planszę dydaktyczną, która przedstawia 

witaminy (A, C, D, E, H, K, B1, B2, B3, B6, B9, B12) występujące w organizmie człowieka, 

objawy ich niedoboru oraz przykłady żywności będącej najbogatszym ich źródłem, c3) 

planszę dydaktyczną, która przedstawia pasożyty człowieka (glista, matarnia, tasiemiec 

nieuzbrojony i uzbrojony) i ich cykle rozwojowe, c4) planszę pierwsza pomoc w razie 

zagrożenia życia pokazującą, jak należy postępować w przypadku, gdy poszkodowany jest 

przytomny, nieprzytomny i oddycha, nieprzytomny i nie oddycha; c5) planszę dydaktyczną - 

układ trawienny człowieka cz. I. Plansza dydaktyczna przedstawia budowę przewodu 

pokarmowego, budowę ściany jelita cienkiego, wzajemne powiązanie wątroby, dwunastnicy  

i trzustki. Plansza ukazuje również zęby stałe wraz ze szczegółową budową zęba; c6) planszę 

dydaktyczną - układ trawienny człowieka cz. II. Druga część planszy - Układ trawienny 

człowieka przedstawia proces przetwarzania pokarmu oraz piramidę zdrowego odżywiania.  
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W celu praktycznej nauki zawodu na zajęcia z zakresu kryminalistyki, daktyloskopii, 

kryminologii z elementami kryminalistyki została zakupiona walizka kryminalistyczna firmy 

STANIMEX wykorzystywana do przeprowadzania kryminalistycznego badania miejsca 

zdarzenia, które jest przeprowadzane zarówno w trakcie zajęć terenowych, jak i w salach 

dydaktycznych. Studenci poszczególnych grup w trakcie ćwiczeń poznają zasady i metody 

przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia według przygotowanych scenariuszy zajęć 

(symulacje), co dzięki wykorzystaniu walizki kryminalistycznej pozwala na profesjonalne 

przygotowanie ich do opanowania wiedzy praktycznej i teoretycznej z tematyki związanej  

z szeroko rozumianą problematyką kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia 

W celu zdobywania umiejętności praktycznych z zakresu psychologii przez studentów 

Uczelnia zakupiła następujące testy psychologiczne - kwestionariusze diagnostyczne  

z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (tj. 

podręczniki, arkusze testowe, arkusze odpowiedzi oraz klucze): 1) NEO-FFI – Inwentarz 

Osobowości NEO-FFI;2) EPQ-R, EPQ-R(S) – Nowa wersja Kwestionariusza Osobowości 

Eysencka EPQ-R i Kwestionariusza Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S); 3)

 TO – Test Osobowości; 4) NPPPZ – narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia 

(CECS – arkusze – Skala Kontroli Emocji – sposoby ujawniania gniewu, depresji, lęku); 5)

 GHQ - Ocena zdrowia psychicznego wg D. Goldberga; 6) IAS - Interpersonalne Skale 

Przymiotnikowe Jerry’ego S. WIGGINSA (wymiary: dominacja, arogancja, zimny-nieczuły, 

aspołeczny);  7) IVE - Kwestionariusz Impulsywności (wymiary: impulsywność, skłonność 

do ryzyka, empatia); 8) KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej  

M. KAŹMIERCZAK i M. PLOPY; 9) KPD - Kwestionariusz do Pomiaru Depresji; 10) KPS 

- Kwestionariusz Poczucia Stresu M. PLOPY i R. MAKAROWSKIEGO; 11) SOR - Skala 

Oceny Rodziny; 12) STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku; 13) PKIE – Popularny 

kwestionariusz inteligencji emocjonalnej; 14) TIS – Test inteligencji skrystalizowanej.  

Ponadto Uczelnia dysponuje następującymi testami psychologicznymi/publikacjami, które 

są dostępne dla studentów: 1)Styl uczenia się D. A. KOLBA; 2) Diagnoza stadium własnego 

rozwoju; 3) Moja kariera E. SCHEINA; 4) Kultura organizacji (źródło:  

I. DZIERZGOWSKA, Szkoła dyrektorów, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1995); 5)

 Arkusz Ch. CARVER’A: Mini-COPE (adaptacja: Z. JUCZYŃSKI, N. OGIŃSKA-

BULIK); 6) Skala depresji BECKA (BDI); 7) Kwestionariusz stylów rozwiązywania 

konfliktów B. KŁUSEK („Czasopismo Psychologiczne”, t. 15, Nr 1, 2009);  8) Struktura 

czynnikowa Kwestionariusza Ogólnego Zdrowia (GHQ-30) D. FRYDECKI,  

K. MAŁYSZCZAKA, A. CHACHAJ i A. KIEJNY; 9) Psychologia preferencji  

i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod  B. BAJCAR, A. BORKOWSKIEJ,  

A. CZERW, A. GĄSIOROWSKIEJ i CZ. S. NOSALA; 10) Testy w poradnictwie 

zawodowym (wyd. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Dapartamentu Rynku Pracy, 

Warszawa 2006); 11) Kwestionariusz ról zespołowych R. M. Belbina (na podst. przekł.  

B. KOŻUSZNIK i D. EKIERT-GRABOWSKIEJ oraz badań S. A. WITKOWSKIEGO 

 i S. ILSKIEGO); 12) Kwestionariusz SABD (Skala agresji BUSS-DURKEE); 13) Polska 

wersja Meyera i Alen Skali Przywiązania do Organizacji (A. BAŃKA, A. WOŁOSKA 

 i R. BAZIŃSKA („Czasopismo Psychologiczne”, t. 8, Nr 0, 2002);  14) Kwestionariusz 

roszczeniowości (J. PIOTROWSKI i M. ŻEMOJTEL-PIOTROWSKA, „Roczniki 

Psychologiczne”, t. XII, nr 2, 2009); 15) Narzędzia kwestionariuszowe stosowane 

 w diagnozie psychospołecznych zagrożeń zawodowych – przegląd metod (A. POTOCKA, 

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Łódź 2012); 16) Praca i samopoczucie 

(Kwestionariusz UWES – SCHAUFELI i BAKKER 2003).  

Z kolei w odniesieniu do oprogramowania statystycznego Uczelnia umożliwia (dysponując 

odpowiednim sprzętem komputerowym) studentom korzystanie z oprogramowania IBM 

SPSS Statistics w ramach rozwiązania IMAGO Academic (oprogramowanie jest 
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wielomodułowym narzędziem do analizy danych, a jego funkcjonalności pozwalają na pełne 

wykonanie procesu analitycznego, począwszy od zaczytania danych poprzez przekształcanie  

i analizę danych, aż do wykonania raportu wraz z multimedialnym kursem podstawowej 

obsługi oprogramowania (samouczkiem), a także pozwala na wizualizację danych), które 

zawiera:1) wybrane moduły oprogramowania IBM SPSS Statistics (m. in. moduły 

obejmujące: analizę częstości, statystyki opisowe, eksplorację zmiennych, tabele krzyżowe, 

statystyki ilorazowe, porównywanie średnich, Testy T Studenta, jednoczynnikową ANOVA, 

modele ANOVA – prostą analizę czynnikową, korelacje (parami, cząstkowe, odległości), 

regresję liniową, regresję porządkową, estymację krzywej regresji, testy nieparametryczne, 

zestawy wielokrotnych odpowiedzi (tabele krzyżowe, częstości), analizę czynnikową, 

skalowanie wielowymiarowe (ALSCAL), dwustopniowe grupowanie, hierarchiczną analizę 

skupień, analizę skupień metodą k-średnich, analizę najbliższego sąsiedztwa, analizę 

dyskryminacyjną, książkę kodów);2) komponent PS IMAGO Pack rozbudowujący 

funkcjonalności narzędzia analitycznego w następujących obszarach: a) prezentacja 

wizualna na mapach Polski (z podziałem na województwa, powiaty, stolice województw);  

b) kurs obsługi oprogramowania (samouczek), w tym ponad 70 lekcji multimedialnych;  

c) formatowanie wyników w raportach, w tym: dodatkowe szablony tabel, które formatują 

strukturę tabel przestawnych; d) procedury niestandardowej wizualizacji, w tym: nakładany 

wykres słupkowy, wielowymiarowy wykres rozrzutu, wykres rozrzutu i rozkładu, zestawiony 

wykres kołowy; e) procedury do zarządzania danymi i wynikami w tym: kodowanie 

dychotomiczne, słownikowy opis danych, akcje na raporcie, statystyki do stopek, 

inwentaryzacja danych, kolorowanie tabel; 3) PS IMAGO Process - narzędzie umożliwiające 

automatyzację wykonywania zadań analitycznych (automatyzacja zadań powtarzalnych w PS 

IMAGO), harmonogramowanie zadań,  przegląd zadań wykonanych; 4) PS IMAGO 

Desktop -  zapewnia dostęp do wszystkich głównych funkcjonalności i innych posiadanych na 

licencji rozwiązań Predictive Solutions z poziomu jednego okna. Ponadto w ramach 

wykupionej licencji istnieje możliwość: 1) zapoznania się obecnie z ponad 70 filmikami 

multimedialnymi dostępnymi na nośniku w ramach dostępnego samouczka; 2) dostępu do 

materiałów w archiwum e-biuletynu (bazie wiedzy). Zawarte w BAZIE WIEDZY materiały 

pogrupowane są w uporządkowane tematycznie obszary zagadnień, a udostępnione w formie 

artykułów bądź krótkich multimedialnych filmików na stronie serwisu technicznego. 

Ponadto Uczelnia ma w planach rozszerzać katalog dostępnych testów psychologicznych 

oraz publikacji finansowanych z wewnętrznych środków budżetowych wyznaczonych na ten 

cel w kolejnych latach kształcenia (np. testy: WAIS-R(PL) – Skala inteligencji 

WECHSLERA dla dorosłych, ROR Test Rorschacha – tablice, RISB – Test niedokończonych 

zdań ROTTERA, MMPI®-2 – Minnesocki wielowymiarowy inwentarz osobowości®-2, LMI 

– Inwentarz motywacji osiągnięć, TIC – Test Intentio Consensio (Ocena potencjału 

motywacyjnego w sytuacji pracy) itd. 

W ramach modernizacji i nowoczesności bazy dydaktycznej Uczelnia zakupiła 25 

laptopów wraz z oprogramowaniem w celu tworzenia własnej bazy informatycznej. 

Zakupiony sprzęt ma posłużyć m. in. do zajęć praktycznych na programie „GRA DECYZJNA 

– Powódź oraz Epidemia” firmy ITTI z zakresu zarządzania kryzysowego, interwencji 

kryzysowej w formie interaktywnej, której uczestnicy mogą obserwować dynamicznie 

zmieniającą się sytuację i podejmować decyzje mające wpływ na jej dalszy przebieg. Gra jest 

przygotowywana i przeprowadzana z użyciem innowacyjnego środowiska symulacyjnego 

PROCeed, łączącego cechy symulatora i gry decyzyjnej. W ramach tej gry studenci mogą 

uczyć się postępowania w sytuacji powodzi czy epidemii. Ponadto Uczelnia zapewnia 

studentom właściwą infrastrukturę i wyposażenie do realizacji zajęć praktycznych służących 

przygotowaniu zawodowemu poprzez współpracę z instytucjami zewnętrznymi.  
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7.1.2. Infrastruktura i wyposażenie instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza 

uczelnią oraz praktyki zawodowe. 

 

Zajęcia i praktyki zawodowe realizowane poza Uczelnią w instytucjach zewnętrznych 

mają za zadanie przygotowanie studentów do praktycznej nauki zawodu. Podczas zajęć 

studenci mają możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami zagadnień ujętych  

w dokumentacji przedmiotu. Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są 

sukcesywnie wzbogacane poprzez poznanie i korzystanie z infrastruktury i wyposażenia, 

jakim dysponują podmioty współpracujące z Uczelnią na rzecz szeroko pojętej edukacji 

i kształcenia studentów adekwatnego do współczesnych uwarunkowań rynku pracy  

i zapotrzebowania na poszczególne umiejętności i kompetencje społeczne. Zajęcia poza 

Uczelnią i praktyki zawodowe w ramach kierunku psychologia są realizowane na podstawie 

porozumień, podczas których studenci mogą zaznajomić się z poniżej opisaną infrastrukturą 

podmiotów, do których należą: 

− ośrodki pomocy społecznej - dysponują gabinetami służącymi do przeprowadzania 

wywiadów indywidualnych oraz pomieszczeniami do prowadzenia terapii grupowych, 

zestawami testów psychologicznych, urządzeniami komputerowymi z oprogramowaniem 

ułatwiającym realizację zadań psychologa, urządzeniami audio-wizualnymi oraz 

artykułami wykorzystywanymi w arteterapii. Dysponują również pracowniami 

terapeutycznymi o różnym charakterze (stolarnie, kuchnie itp.). Instytucje te to m. in.: 

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bogna Sterna, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krotoszynie, Dom Pomocy Społecznej w Rogowie,  Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Poznaniu, Stowarzyszenie MONAR - Ośrodek Leczenia, Terapii  

i Rehabilitacji Uzależnień w Poznaniu itd.; 

− psychologowie szkolni - dysponują pomieszczeniami przeznaczonymi do rozmów  

z młodzieżą wyposażonymi w meble umożliwiające stworzenie klimatu wzajemnego 

zaufania; salami lekcyjnymi wykorzystywanymi w czasie prowadzenia pogadanek  

z uczniami czy też procedury postępowania z uczniami sprawiającymi problemy 

wychowawcze. Instytucje te to m. in.: Zespół Szkół Gimnazjalno-Policealnych  

w  Poznaniu, Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu, Zespół Szkół Geodezyjno– 

Drogowych w Poznaniu;  Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Zespół 

Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu, Zespół Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Liceum Ogólnokształcące  

w Wołowie itd.; 

− zakłady poprawcze i  placówki opiekuńczo-wychowawcze - dysponują poza 

pomieszczeniami mieszkalnymi, pomieszczeniami do rozmów indywidualnych, 

świetlicami czy też gabinetami lekarskimi. W ośrodkach tych funkcjonują regulaminy  

i procedury opieki psychologicznej nad młodzieżą osadzoną w tych placówkach. Instytucje 

te to m. in.: Zakład Poprawczy w Poznaniu, Zakład Poprawczy w Witkowie, Zakład 

Poprawczy w Trzemesznie, Zakład Poprawczy w Grodzisku Wlkp. itd.; 

− przychodnie psychologiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy prywatne 

gabinety psychologiczne, które  dysponują gabinetami służącymi do przeprowadzania 

wywiadów indywidualnych oraz pomieszczeniami do prowadzenia terapii grupowych, 

zestawami testów psychologicznych, urządzeniami komputerowymi z oprogramowaniem 

ułatwiającym realizację zadań psychologa, urządzeniami audio-wizualnymi oraz 

artykułami wykorzystywanymi w arteterapii. Instytucje te to m. in.: Prywatna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna „Perfectum”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Słubiach czy Ośrodek Rozwoju i Psychologii „Dwa Krzesła” w Lubniewicach. 
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W ramach szerokiego zakresu specjalności psychologia służb mundurowych studenci mogą 

zaznajomić się z infrastrukturą oraz wyposażeniem wykorzystywanym  przez podmioty,  

w których realizowane są zajęcia poza Uczelniom i praktyki zawodowe. Należą do nich:  

− policja, która dysponuje aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie policji, 

procedurami postępowania w określonych przypadkach. W policji funkcjonują również 

dokumenty - „Zasady etyki zawodowej policjanta” oraz zarządzenie nr 53 Komendanta 

Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania 

niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych  

w jednostkach organizacyjnych Policji. Studenci mają możliwość zapoznania się z trzema 

specjalizacjami psychologów w policji tj.: z opieką psychologiczną i psychoedukacją, 

psychologią policyjną stosowaną i psychologią zarządzania zasobami ludzkimi. Studenci 

w ramach zajęć poza Uczelnią i praktyk zawodowych mają również możliwość 

zapoznania się podziałem obowiązków psychologów, planowaniem pracy psychologów 

oraz z tematyką m.in. dotyczącą stresu w pracy i sposobów na radzenie sobie z nim, 

bezpiecznego picia alkoholu i konsekwencji jego nadużywania, rozwiązywania 

konfliktów, podejmowania decyzji itd. Instytucje te to m. in.: Komenda Główna Policji 

w Poznaniu, Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, Komenda Powiatowa 

Policji w Nowy Tomyślu, Komenda Powiatowa Policji w Śremie, Komenda 

Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji w Kaliszu; Komenda Miejska Policji  

w Poznaniu, Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie, Komenda Powiatowa Policji  

w Gostyninie, Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, Komenda Powiatowa 

Policji w Słupcy, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp., Komenda Powiatowa 

Policji w Turku, Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, Komisariat  Policji  

w Wieleniu; 

− Wojsko Polskie - dysponuje pomieszczeniami koszarowymi, gabinetami lekarskimi, 

służbą psychologiczną, testami psychologicznymi wykorzystywanymi w procesie 

rekrutacji żołnierzy, procedurami przeciwdziałającymi zjawisku „Fali”, pomocy 

psychologicznej przeciwdziałającej skutkom długotrwałej rozłąki z najbliższymi, 

mobbingu. W ramach zajęć poza Uczelnią i praktyk zawodowych, studenci mają 

możliwość zapoznania się działalnością psychologiczną określoną decyzją Nr 145/MON 

Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2015 r., w zakresie wsparcia 

psychologicznego, promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom 

psychicznym i patologiom społecznym itd. W ramach powyższego Uczelnia współpracuje 

z instytucjami, takimi jak: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu - 

instytucja w ramach zajęć praktycznych udostępnia do wykorzystania sale wykładowe 

wraz ze sprzętem multimedialnym wykorzystywanym w ramach systemu szkolno-

treningowego; 14. Wojskowy Odział Gospodarczy w Poznaniu – umożliwia studentom 

zapoznanie się z systemem ratownictwa medycznego oraz łączy się z pokazem sprzętu 

medycznego (najnowsze pojazdy sanitarne i ich wyposażenie) i omówieniem jego 

działania przez instruktorów. Studenci mają możliwość w ramach zajęć praktycznych 

zapoznać się np. ze sposobem zapewniania obsługi logistycznej oraz sposobem 

świadczenia usług gospodarczo-bytowych dla jednostek i instytucji przydzielonych na 

zaopatrzenie. Ponadto studenci mają możliwość zobaczenia zasadniczego sprzętu  

i uzbrojenia będącego w wyposażeniu Oddziału; Wojskowa Komenda Uzupełnień  

w Poznaniu - zapewnia korzystanie z jej infrastruktury, tj.: sali wykładowej, świetlicy  

i sprzętu audiowizualnego. W ramach zajęć poza Uczelnią studenci zapoznają się z: a) 

zakresem działania, zadaniami i historią terenowych organów administracji wojskowej ze 

szczególnym uwzględnieniem roli WKU, b) przepisami dotyczącymi kwalifikacji 

wojskowej, w tym kategoriami zdrowia orzekanymi przez PKLek, omówieniem trendów 

zdrowotnych roczników wzywanych do kwalifikacji wojskowej według liczby 



  
 

 

 81 

orzeczonych kwalifikacji zdrowia oraz zakresem współpracy z  pracowniami 

psychologicznymi w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej; Batalion 

Chemiczny Sił Powietrznych w Śremie – zapewnia korzystanie z jego infrastruktury, tj.: 

sali wykładowej i sprzętu audiowizualnego. W ramach zajęć poza Uczelnią studenci 

zapoznają się z urządzeniami do rozpoznawania skażeń, indywidulanymi środkami 

ochrony przed skażeniami, sygnałami powszechnego ostrzegania i alarmowania, 

rodzajami skażeń i ich wpływem na zdrowie i życie ludzkie oraz wpływem sytuacji 

zagrażających życiu na ważny aspekt psychiki żołnierza. Poza powyżej wymienionymi 

instytucjami Uczelnia współpracuje jeszcze z: Wojewódzkim Sztabem Wojskowym  

w Poznaniu, Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Tomyślu i Regionalną 

Wojskową Pracownią Psychologiczną w Poznaniu; 

− Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne (Państwowa Straż Pożarna  

w Poznaniu, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Nowym Tomyślu, Powiatowa 

Państwowa Straż Pożarna w Wołowie, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna  

w Czarnkowie, Wojewódzki Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP Województwa 

Wielkopolskiego) - dysponują aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie 

Państwowej Straży Pożarnej, procedurami postępowania w określonych sytuacjach 

zagrożeń budynkami komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych, remiz strażackich czy 

obiektami do ćwiczeń w zakresie zwalczania zagrożeń. Dodatkowo funkcjonują w nich 

procedury - „Zasady organizacji i funkcjonowania pomocy psychologicznej  

w Państwowej Straży Pożarnej” z 2016 r. oraz  „Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza 

Państwowej Straży Pożarnej” przeciwdziałające powstawaniu patologicznych sytuacji  

w służbie mundurowej. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne dysponują 

aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej, obiektami 

do ćwiczeń w zakresie zwalczania zagrożeń, a także procedurami postępowania  

w określonych sytuacjach zagrożeń budynków komend, jednostek ratowniczo-gaśniczych 

i remiz strażackich. Umożliwiają studentom zapoznanie się ze sprzętem będącym w ich 

wyposażeniu oraz pokazem działań związanych z udzieleniem kwalifikowanej pomocy 

przedmedycznej. W ramach zajęć poza Uczelnią i praktyk zawodowych, studenci 

zapoznają się ze sposobami radzenia sobie ze stresem, napięciem czy traumatycznymi 

przeżyciami związanymi z akcjami np. m. in.: z sesjami relaksacyjnymi, czyli treningami 

umiejętności relaksacyjnych. Studenci mają możliwość zapoznania się ze sposobem 

prowadzenia zajęć indywidualnych lub w małych grupach (do 4 osób), które są 

dostosowane do indywidualnych potrzeb zainteresowanych strażaków. Dodatkowo 

Uczelnia współpracuje również z: JRG Nr 1 Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-

Nurkowego w Poznaniu – poznanie działania, JRG Nr 2 w Poznaniu – specjalizującą się 

w działaniach medycznych, JRG Nr 3 w Poznaniu oraz JRG Nr 9 w Bolechowie - 

specjalizujące się w zwalczaniu owadów błonkoskrzydłych, JRG Nr 4 Specjalistyczną 

Grupą Poszukiwawczo–Ratowniczą, włączoną do Specjalistycznej Grupy Technicznej  

w Poznaniu; JRG Nr 5 Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wysokościowego  

w Poznaniu; JRG Nr 6 Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, 

włączoną do Specjalistycznej Grupy Technicznej Poznań – Krzesiny; JRG Nr 

 7 Specjalistyczną Grupą Techniczną w Poznaniu; JRG Nr 8 specjalizującą się  

w działaniach powodziowych w Bolechowie; 

− Straż Graniczna (Straż Graniczna Poznań – Ławica) - dysponuje aktami prawnymi 

regulującymi funkcjonowanie Straży Granicznej, procedurami postępowania  

w określonych przypadkach, budynkami oddziałów, delegatur, posterunków, 

wyposażeniem biurowym, wyposażeniem służącym do wykrywania i zabezpieczania 

dowodów przestępstw i wykroczeń, środkami łączności bezprzewodowej i przewodowej, 

urządzeniami komputerowymi i teletransmisyjnymi. W formacji funkcjonują dokumenty  
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z którymi studenci w ramach zajęć poza Uczelnią czy praktyk zawodowych mają 

możliwość zapoznania się. To „Zasady etyki funkcjonariusza Straży Granicznej”; „Profil 

wymagań psychologicznych kandydata do służby w Straży Granicznej stosowany  

w badaniach oraz do oceny uzyskanych wyników; 

− Straże Miejskie lub Gminne (Straże Miejskie miasta Poznań i Kalisza) – w ramach zajęć 

poza Uczelnią i praktyk zawodowych, studenci mają możliwość zapoznania się z: aktami 

prawnymi regulującymi funkcjonowanie Straży Miejskich (Gminnych), procedurami 

postępowania w określonych przypadkach, pomieszczeniami posterunków, wyposażeniem 

biurowym, wyposażeniem służącym do monitorowania i zabezpieczania miejsc 

występowania zagrożeń miejscowych (systemy monitoringu wizyjnego, sprzęt 

specjalistyczny do wychwytywania zwierząt, taśmy ostrzegawcze, słupki ostrzegawcze), 

środkami łączności bezprzewodowej i przewodowej czy urządzeniami 

teletransmisyjnymi. W skład infrastruktury Straży Miejskich (Gminnych) wchodzi 

również dostęp do centralnych baz danych, np. SI CEPiK (Systemu Informatycznego 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Funkcjonuje również zbiór zasad 

etycznych straży miejskich (gminnych), z którymi mogą zapoznać się studenci; 

− Służba Więzienna, Areszty Śledcze i Zakłady Karne (Okręgowy Inspektorat Służby 

Więziennej w Poznaniu, Zakład Karny w Wołowie, Zakład Karny we Wronkach, 

Zakład Karny w Inowrocławiu) - w ramach zajęć poza Uczelnią i praktyk zawodowych, 

studenci mają możliwość zapoznania się z: aktami prawnymi regulującymi 

funkcjonowanie Służby Więziennej, Aresztu Śledczego czy Zakładu Karnego; 

procedurami postępowania w określonych przypadkach, instrukcjami prowadzenia pracy 

resocjalizacyjnej; wyposażeniem w broń palną, środki przymusu bezpośredniego (psy 

służbowe, pałki wielofunkcyjne, kajdanki, paralizatory elektryczne, miotacze gazu,  

pomieszczenia odosobnienia, itp.), środki ochrony osobistej (kamizelki kuloodporne, 

kamizelki urazoochronne,), pojazdy służbowe i specjalne, budynki i wyposażenie więzień, 

aresztów, hal produkcyjnych przywięziennych, wyposażenie biurowe, środki łączności 

bezprzewodowej i przewodowej, urządzenia komputerowe i teletransmisyjne, latarki. 

Ponadto w ramach zajęć poza Uczelnią i praktyk, studentom przybliżona jest specyfika 

pracy psychologa w dziale penitencjarnym, oddziale terapeutycznym, ośrodku 

diagnostycznym oraz oddziale obserwacji sądowej. Studenci mogą zobaczyć, jak wygląda 

cela mieszkalna, plac spacerowy czy sala widzeń, zapoznać się ze stosowanymi 

oddziaływaniami psychologicznymi, wykorzystywanymi w pracy psychologa metodami 

diagnostycznymi, jak również z warunkami bytowymi skazanych. Studenci w trakcie 

praktyk w Służbie Więziennej mogą mieć również dostęp do infrastruktury instytucji  

i przedsiębiorstw zatrudniających osadzonych. Zakład Karny w Wołowie jest zakładem 

karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla recydywistów penitencjarnych  

z oddziałami dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy  

w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego oraz skazanych recydywistów 

penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego 

typu półotwartego. Pojemność Zakładu Karnego w Wołowie wynosi 1035 miejsc w 260 

celach mieszkalnych. Ponadto w Oddziale Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w 

Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Zakładu Karnego w Wołowie może przebywać 

20 osadzonych. W Zakładzie Karnym w Wołowie funkcjonuje oddział terapeutyczny dla 

skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych 

umysłowo – recydywistów penitencjarnych, odbywających karę pozbawienia wolności  

w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Ponadto w jednostce znajduje się 

oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, w którym mogą przebywać skazani (również 

młodociani), zakwalifikowani do kategorii skazanych, o których mowa w art. 88a  
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§ 1 k.k.w. oraz tymczasowo aresztowani, zakwalifikowani do kategorii osadzonych,  

o których mowa w art. 212a § 1 k.k.w. Ponadto odbywający w nim karę mają możliwość 

uczestnictwa w programie resocjalizacyjnym „Oddziaływań Penitencjarno-Edukacyjnych, 

Kulturalnych, Oświatowych i Sportowych” oraz readaptacyjnych: „My English” (nauka 

języka angielskiego) i „Jestem przeciwko przemocy” (oddziaływania korekcyjno-

edukacyjne wobec sprawców przestępstw popełnionych z użyciem przemocy). Zakład 

Karny we Wronkach - największy w Polsce zakład typu zamkniętego, przeznaczony dla 

recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: dla skazanych odbywających karę  

w zakładzie karnym typu półotwartego - terapeutycznymi, dla skazanych  

z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, 

skazanych  uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych,  skazanych 

uzależnionych od alkoholu,  skazanych chorych na cukrzycę insulinozależną.  Pojemność 

jednostki wynosi 1486. Uczelnia współpracuje ponadto z: Aresztem  Śledczym  

w Poznaniu, Aresztem Śledczym w Szamotułach, Aresztem Śledczym w Ostrowie 

Wielkopolskim, Aresztem Śledczym w Środzie Wielkopolskiej, Zakładem Karnym  

w Barczewie, Zakładem Karnym w Gębarzewie Żydowo, Zakładem Karnym  

w Kluczborku.  

Studenci w ramach zajęć poza Uczelnią i praktyk zawodowych z zakresu specjalności 

psychologii sytuacji kryzysowych mają możliwość korzystania z infrastruktury  

i wyposażenia poniższych instytucji takich, jak:  

• Służby Zarządzania Kryzysowego - dysponują aktami prawnymi regulującymi 

funkcjonowanie zarządzania kryzysowego procedurami, postępowania w określonych 

przypadkach, instrukcjami prowadzenia rozmowy, budynkami i pomieszczeniami dla 

elementów organizacyjnych Zarządzania Kryzysowego (Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, Zapasowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego itp.), środki łączności bezprzewodowej i przewodowej, urządzenia 

komputerowe i teletransmisyjne, latarki, programy komputerowe (np. ARCUS 2005).  

W ramach powyższego Uczelnia współpracuje z następującymi instytucjami: Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu - zespół składający się z operatorów numeru 

alarmowego 112 podjął się prowadzenia wykładów i szkoleń dla studentów psychologii, 

zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką powiadamiania ratunkowego i wsparcia 

psychologicznego. Głównym założeniem, jakim kieruje się kierownictwo i operatorzy 

 z CPR Poznań jest przekonanie, że edukacja to podstawowy filar wprowadzania zmian 

 w myśleniu o numerze alarmowym 112, a tym samym sprawniejsze i efektywniejsze 

powiadamianie w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Warto podkreślić, że 

poznańskie Centrum jest jedynym ośrodkiem szkolącym w Polsce, które posiada 

odpowiednią infrastrukturę i nowoczesne wyposażenie, umożliwiające studentom 

szkolenie praktyczne w salach symulacyjnych. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, 

co umożliwia efektywne kształcenie. Zajęcia praktyczne przygotowywane są przez 

pracowników i psychologa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu w sposób 

adekwatny do danego przedmiotu. Indywidualne podejście do danych zajęć umożliwia 

studentom pozyskanie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez praktyków, 

przyjmujących każdego dnia zgłoszenia alarmowe. Ponadto w ramach zajęć poza 

Uczelnią i praktyk, studenci mają możliwość zapoznania się pracą psychologa, 

 a w szczególności: zapewnienia operatorom numerów alarmowych zatrudnionych 

 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego wsparcia psychologicznego, udzielania porad 

oraz podejmowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych; odsłuchiwanie i analiza 

rozmów operatorów numerów alarmowych zatrudnionych w oddziale. To tworzenie 

planów szkoleń na potrzeby pracowników oddziału oraz prowadzenie warsztatów  

i szkoleń antystresowych; prowadzenie zajęć dla pracowników oddziału z zakresu 
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skutecznej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem itp.; udział w procesach 

rekrutacyjnych na stanowiska operatorów numerów alarmowych oraz w procesie 

adaptacji nowozatrudnionych pracowników; udział w zajęciach z zakresu psychologii 

działań ratowniczych przeprowadzanych podczas szkoleń operatorów numerów 

alarmowych zatrudnionych w CPR na terenie całego kraju; Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu (WCZK), Wydział Bezpieczeństwa 

 i Zarządzania Kryzysowego - studenci w ramach zajęć poza Uczelnią mogą się zapoznać 

z systemami informatycznymi i zapleczem umożliwiającym realizację działań przy 

użyciu: systemu ARCUS, bazy danych na potrzeby sytuacji kryzysowych, systemu ARC 

GIS do modelowania obrazu sytuacji graficznej, systemu wideokonferencji, systemu 

telefonii IP z terminalami, systemu radiowej łączności w sieci zarządzania kryzysowego, 

monitoringu IP CCTV oraz ściany wizyjnej. Ponadto studentów zapoznaje się  

z zapleczem WCZK, do którego należy np.: pomieszczenie pracy WCZK czy też 

pomieszczenie pracy Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 

Z zakresu psychologii kryminalistyczno-śledczej studenci w ramach zajęć poza Uczelnią  

i praktyk zawodowych, mogą korzystać z infrastruktury następujących instytucji, tj.: 

− policji, która dysponuje aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie policji, 

procedurami postępowania w określonych przypadkach,  sprzętem informatycznym 

ułatwiającym tworzenie portretów psychologicznych sprawców przestępstw oraz 

typowania osób odpowiadających portretowi psychologicznemu sprawcy. Ponadto 

dysponuje komendami i komisariatami, w których znajdują się pomieszczenia 

przystosowane do przesłuchiwania podejrzanych i świadków umożliwiające obserwację 

reakcji przesłuchiwanych. Instytucje te to m. in.: Komenda Główna Policji w Poznaniu, 

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, Komenda Powiatowa Policji w Nowy 

Tomyślu, Komenda Powiatowa Policji w Śremie, Komenda Wojewódzka Policji, 

Komenda Miejska Policji w Kaliszu; Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda 

Powiatowa Policji w Choszcznie, Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, Komenda 

Powiatowa Policji w Gostyninie, Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, 

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp., 

Komenda Powiatowa Policji w Turku, Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, 

Komisariat  Policji w Wieleniu; 

− agencje detektywistyczne i agencje ochrony - dysponują pomieszczeniami monitoringu 

wizyjnego, posiadają sale wykładowe/konferencyjne wraz ze sprzętem multimedialnym, 

procedurami wykorzystującymi znajomość motywów działania sprawców przestępstw,  do 

ich wykrywania i zapobiegania ich popełnianiu, instrukcjami zasad rozpoznawania 

zachowań wskazujących na gotowość do popełnienia  przestępstwa. Kontakt z osobami 

popełniającymi przestępstwa umożliwia uzyskiwanie materiału porównawczego do badań 

w obszarze kryminalistyki i kryminologii. W ramach zajęć poza Uczelnią i praktyk 

zawodowych Uczelnia współpracuje z: Polską Federacją Detektywów - Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców, Agencją Detektywistyczną i Ochrony JOKER Sp. z o. o., Biurem 

Detektywistycznym Maciej Zygmunt, Biurem Detektywistycznym ARCANO  

s. c., Biurem Ochrony Black Angel w Kaliszu, Biurem Detektywistycznym ENIGMA  

w Poznaniu, Biurem Detektywistycznym we Wrześni, Agencją Wywiadu Biznesowego  

i Detektywistyki Poznań, PHU S.O.S. Piotr Degórski Prywatny Detektyw.  

Ponadto studenci w ramach zajęć poza Uczelnią i praktyk zawodowych z zakresu 

psychologii kryminalistyczno-śledczej mają możliwość zapoznać się z wyposażeniem  

i infrastrukturą: Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto, Sądu Rejonowego Poznań – 

Grunwald; Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. 

Z zakresu psychologii w biznesie i zarządzaniu studenci w ramach zajęć poza Uczelnią  

i praktyk, mogą korzystać z infrastruktury i wyposażenia następujących instytucji, które 
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udostępniają do wykorzystania sale wykładowe/konferencyjne wraz ze sprzętem 

multimedialnym. Instytucje te to: Polska Federacja Detektywów - Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców, Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Spółka PHU Marsel  

w Poznaniu, ABERSOS Sp. z o.o. , Wielkopolski Ośrodek Szkolenia Bokserskiego Sp. z o. 

o., Klub Sportowy „Judo Koch”, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Floating Arena; Polski 

Związek Ju-Jitsu czy też Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu itd. 

 

7.1.3.  Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz stopnia jej 

wykorzystania w procesie kształcenia.  

 

Uczelnia, a w tym Wydział, dysponuje zasobami materialnymi oraz infrastrukturą 

wspierającą proces kształcenia i związaną z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 

do której należą przede wszystkim: Biblioteka (tu w 2016 r. zakupiono informatyczny system 

biblioteczny MAK+, który umożliwia zdalne przeglądanie katalogów, sprawdzenie 

dostępności książek, jak również ich rezerwowanie, przedłużanie terminu zwrotu itp.;  

platforma elektroniczna IBUK (PWN), e-booki), materiały dydaktyczne udostępniane przez 

wykładowców w formie papierowej oraz elektronicznej (w zależności od potrzeb, w tym 

także istnieje możliwość ich zamieszczenia na platformie e-learningowej); platforma  

e-learningowa; środki multimedialne pomocne w realizacji zajęć dydaktycznych oraz system 

USOS umożliwiający m. in. monitorowanie przebiegu procesu kształcenia indywidualnego 

studenta, przeprowadzanie procesu ewaluacji, pobranie list studentów z danej grupy czy też 

monitorowanie efektywności kształcenia i wpisywania ocen przez wykładowców itd.  

Studenci oraz promotorowie prac dyplomowych mogą również przez platformę skorzystać  

z Otwartego Systemu Antyplagiatowego, który Uczelnia zakupiła w 2016 r. (wcześniej, od 

2013 r. korzystano z systemu Plagiat.pl), aby mieć pewność, że bronione prace zostały 

przygotowane z poszanowaniem praw autorskich. Ponadto studenci za pośrednictwem adresu 

poczty elektronicznej otrzymują od wykładowców i pracowników administracyjnych 

wszelkie informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów/procesu kształcenia (np. 

materiały dydaktyczne czy informacje organizacyjne). Dostęp do materiałów możliwy jest 

również dzięki funkcjonującej w Uczelni platformie e-learningowej. Ponadto każdy student 

ma możliwość korzystania z internetu na terenie Uczelni, a jedynie w kilku miejscach (np. na 

ul. Orzeszkowej) odbywa się to z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych. Łącze 

internetowe jest wykorzystywane również przez prowadzących zajęcia i wykładowców, 

którym także udostępniona zostaje infrastruktura WiFi z routerami pozwalającymi na 

swobodne korzystanie z internetu. Uczelnia posiada ww. platformę e-learningową opartą na 

infrastrukturze Apache, PHP, MySQL w środowisku MOODLE. Wsparcie e-learningowe 

odbywa się w ramach zajęć bez bezpośredniego kontaktu nauczycieli i studentów,  

a koordynowane jest przez specjalistów z zakresu projektowania testów, quizów, 

odczytu/zapisu bazy danych oraz pomocy w tworzeniu kursów. Platforma umożliwia dostęp 

do sylabusów oraz wszystkich zawartych przez danego prowadzącego informacji,  

a także swobodnej ich modyfikacji, tworzenia kopii zapasowych oraz możliwości tworzenia 

testów zaliczeniowych. Treści składające się na test zaliczeniowy mogą zawierać jedno bądź 

więcej możliwości testowania wiedzy, jakie są dostępne w środowisku, mogą to być m. in. 

quizy, pytania jedno-, jak i wielokrotnego wyboru, czynności drag and drop (przeciągnij  

i upuść), pytania typu "prawda czy fałsz" itp. Studenci mają również możliwość wpływania 

też na poszczególną charakterystykę zajęć (tworzenie ankiet, społeczności forum) oraz 

konsultację on-line z nauczycielem. Prowadzący mają możliwość zawierania praktycznie 

każdego typu obiektów multimedialnych oraz plików i dokumentów, które mogą być 

przydatne w procesie kształcenia (skrypty, bazy, wypisy, fragmenty tekstów). Innowacyjną 

formą wykorzystywaną na platformie e-learningowej jest warsztat, który pozwala na 
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zbieranie, przeglądanie oraz wzajemną recenzję prac przesłanych przez studentów. Prace 

mogą być składane w jakimkolwiek rozszerzeniu plików. Prace zostają ocenione i omówione 

w oparciu o kryteria prowadzącego. Ocena studenta może odbywać się dwuetapowo poprzez 

ocenę jego pracy, jak i ocenę wkładu pracy w recenzowanie (jakość) prac innych. Każdy 

prowadzący może dodatkowo skonsultować swój plan zajęć z koordynatorami uczelnianymi, 

a także otrzymać pomoc w tworzeniu modułów. Format MOODLE pozwala również na 

zbieranie prac przez prowadzącego i gromadzenie ich w bezpiecznym miejscu w „chmurze”, 

tak by prywatność własności intelektualnej podopiecznych była w pełni zachowana. Każdy  

z prowadzących zajęcia ma możliwość wykorzystania pełnej bazy MOODLE bez opłat oraz 

ograniczeń miejsca. Aby dostosować się do współczesnych form przekazywania informacji, 

część z nich dotycząca ważnych wydarzeń w Uczelni/Wydziale (np. targi, konkursy, 

szkolenia, mecze, konferencje itp.), jest także umieszczana na portalach internetowych takich, 

jak np. Facebook czy Instagram. Często nauczyciele akademiccy traktują media 

społecznościowe np. Facebook, jako dodatkowy kanał komunikacji na linii nauczyciel-

student, poprzez założone grup tematycznych kontaktuj się ze studentami, co ułatwia szybką 

komunikację oraz pozostawia ciągłość korespondencji. Za pomocą fanpage’a Uczelni 

pracownicy kontaktują się w sposób pośredni ze studentami, przekazując im również 

informacje dotyczące spraw administracyjnych (obozy sportowe, opiekunowie grup 

dziekańskich, przypomnienia dotyczące terminów zdania Okresowych Kart Osiągnieć 

Studentów i Indeksów, czy złożenia wniosków o stypendia).  

  W Uczelni trwają prace testujące aplikację Archiwum Prac Dyplomowych (APD) przed 

jej wdrożeniem, który jest jednym z wielu serwisów internetowych pracujących w ramach 

systemu USOS. Aplikacja APD pełni w głównej mierze rolę katalogu i repozytorium 

elektronicznych wersji prac powstających na Uczelni, ale jest też narzędziem wspierającym 

proces konsultowania, a następnie recenzowania i składania do obrony pracy dyplomowej. 

Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak 

nazwiska autorów kierujących pracami i recenzentów, recenzje oraz ocena pracy. 

Wartościową funkcją serwisu APD, standaryzującą postępowanie stron procesu 

dyplomowania, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji w systemie.  

W czynności te zaangażowanych jest kilka osób (autorzy, opiekunowie pracy, recenzenci), 

które na określonych etapach obsługi pracy mają obowiązek wykonania pewnych zadań. 

Dzięki wdrożenia serwisu APD w całej Uczelni będzie możliwe automatyczne przekazywanie 

prac dyplomowych w formie elektronicznej do ORPD. Równolegle będą one trafiały także do 

systemu Repozytorium Uczelni w celu rozszerzenia grona możliwych odbiorców  

i popularyzacji wyników prac prowadzonych w Uczelni. Ponadto wdrożenie będzie dotyczyło 

zintegrowania serwisu APD z Otwartym Systemem Antyplagiatowym (OSA), który jest 

kolejną aplikacją systemu USOS funkcjonującą w Uczelni od 2016 r. Celem takiej integracji 

jest automatyzacja weryfikacji prac dyplomowych i naukowych pod kątem potencjalnego 

plagiatu. 

 

7.1.4.  Udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia, dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Wydział stara się systematycznie dostosowywać infrastrukturę i wyposażenie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Studenci niepełnosprawni ruchowo mają możliwość zaparkowania 

samochodu przed wejściem do każdego budynku Uczelni. Na każdym parkingu znajduje się 

stanowisko P dla indywidualnych środków lokomocji osób niepełnosprawnych (360x500 cm), 

zlokalizowane możliwie najbliżej wejścia głównego. 

 Drzwi wejściowe obiektu przy ul. E. Orzeszkowej 1 uwzględniają gabaryty wózka, 

niezbędną przestrzeń manewrową, a przy stosowaniu automatycznego systemu otwierania 
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drzwi – posiadają wydłużony czas zamykania i otwierania. Budynek wyposażony jest  

w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

Do pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo są powoływani asystenci osoby 

niepełnosprawnej, odpowiedzialni m. in. za pomoc w przemieszczeniu się z parkingu do sali 

wykładowej oraz pokonaniu ewentualnych barier architektonicznych. Zajęcia dla grup 

dziekańskich, w których są studenci niepełnosprawni, zgodnie z Regulaminem studiów, 

planowane są na parterze. Sale wykładowe posiadają odpowiednie sprzęty biurowe, co 

najmniej jedną ławkę przystosowaną do potrzeb studentów niepełnosprawnych oraz 

przestrzenie na swobodny dojazd do ławek. Wszystkie sale wyposażone są w rzutniki 

multimedialne, na których są prezentowane treści wykładu, co jest doskonałym ułatwieniem 

dla osób z niepełnosprawnością słuchu, ale też dzięki możliwości powiększenia treści, dla 

osób z niepełnosprawnością wzroku. Ponadto studenci mają możliwość nagrywania przebiegu 

zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk (w przypadku studentów niedowidzących albo 

niewidomych), a wykładowca ma możliwość korzystania ze sprzętu nagłośniającego salę  

(w przypadku studentów słabo słyszących), głośników, magnetofonów, wskaźników.   

 Biblioteka/czytelnia Uczelni jest wyposażona w stanowiska komputerowe dla osób 

niepełnosprawnych, biurka, fotele, sprzęt komputerowy, oprogramowania, skanery, lupy 

stacjonarne, klawiaturę oraz oprogramowanie wspierające proces korzystania z komputerów, 

tj. ABBYY FineReader, Zoomtext, Magic itd. Ponadto studenci mają możliwość zgłaszania 

swoich potrzeb wynikających ze swojego stopnia niepełnosprawności, by w pełni mogli 

korzystać z procesu kształcenia. Przykładem mogą tu służyć zakupione książki w formie CD 

z możliwością MP3 (PlexTalk Pocket) oraz z tematyki niepełnosprawności, a także lupy 

podręczne Compact Mini itd. Udzielenie wsparcia jest uzależnione od wysokości przekazanej 

dotacji na zadania związane ze stworzeniem warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia. Określona forma wsparcia jest przyznawana na pisemny wniosek studenta, do 

którego student dołącza kopię orzeczenia. Reguluje to Regulamin rozdysponowania środków 

z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane ze stworzeniem 

studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia wprowadzony zarządzeniem rektora. 

  W Uczelni organizowane są też szkolenia dla studentów z orzeczeniem  

o niepełnosprawności z zakresu podnoszenia świadomości i obecności osób 

niepełnosprawnych na  Uczelni. Ponadto Uczelnia wynajęła salę gimnastyczną w celu 

prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego  dla studentów niepełnosprawnych, studenci 

trenują tam gry w bule – bocce oraz w szachy. 

 

7.1.5. Dostępność infrastruktury, w tym aparatury i materiałów dydaktycznych,  

w celu wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu studiów  

w ramach pracy własnej. 

 

Uczelnia, a w tym Wydział, podobnie jak w przypadku technologii informacyjno-

komunikacyjnych, dysponuje infrastrukturą, wspierającą proces kształcenia i jednocześnie 

umożliwiającą studentom pracę własną zarówno na terenie Uczelni (czytelnia), jak  

i z domowego zacisza poprzez korzystanie z udogodnień systemowych i informatyczno-

komunikacyjnych, które zdecydowanie bardziej są preferowane przez studentów, co daje się 

zaobserwować na podstawie liczby osób korzystających z pracy własnej na miejscu  

w Uczelni i osób wykorzystujących narzędzia informatyczne. Należą do nich przede 

wszystkim: zasoby biblioteczne, zakupiony w 2016 r. system MAK+ i możliwość korzystania 

z platformy elektronicznej IBUK (PWN), w tym z tzw. e-booków; dostępność Otwartego 

Systemu Antyplagiatowego (OSA), sylabusy i materiały dydaktyczne udostępniane przez 
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wykładowców w formie papierowej oraz elektronicznej; platforma e-learningowa czy też 

środki multimedialne pomocne w realizacji zajęć dydaktycznych.  

  W Uczelni trwają prace testujące aplikację Archiwum Prac Dyplomowych (APD) przed 

jej wdrożeniem, który jest jednym z wielu serwisów internetowych pracujących w ramach 

systemu USOS i został opisany powyżej w pkt. 7.1.3.  

  Studenci także za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej otrzymują od 

wykładowców wszelkie informacje dotyczące poszczególnych przedmiotów, w tym np. 

materiały dydaktyczne czy informacje organizacyjne, co także ułatwia im proces kształcenia 

w zakresie ich indywidualnego rozwoju. Dostęp do materiałów możliwy jest również dzięki 

platformie e-learningowej. Uczelnia posiada asymetryczne łącze internetowe w całej Uczelni, 

co również pozwala studentom na swobodne realizowanie zadań w ramach pracy własnej 

właściwie z każdego miejsca na terenie Uczelni. Ponadto studenci mają możliwość  

korzystania w pełni z infrastruktury Uczelni do wykonywania zadań wynikających  

z programu studiów w ramach pracy własnej, w szczególności mogą korzystać z Biblioteki  

i czytelni Uczelni, a w razie potrzeby z dostępnych sal. 

 

7.2.  Zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne. 

 

Biblioteka Uczelni w Poznaniu jest biblioteką główną Uczelni. Podstawową bazę 

biblioteczną tworzą zbiory Biblioteki Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, które są powiększane 

poprzez zakupy, wymianę międzybiblioteczną, dary oraz uczelnianą działalność wydawniczą. 

Biblioteka Uczelni gromadzi wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe, skrypty, 

podręczniki, materiały informacyjne (także elektroniczne) i czasopisma. 

Od października 2012 r. Biblioteka WSB mieści się w budynku przy ul. Orzeszkowej  

1. Zbiory Biblioteki WSB w Poznaniu liczą obecnie 10 754 vol. oraz 332 tytuły czasopism. 

Wszystkie publikacje pozyskano w drodze zakupów z zabezpieczonej w budżecie uczelni co 

roku kwoty, wymiany międzybibliotecznej oraz darów. W roku akademickim 2009/2010 

utworzono w Gdańsku i Gliwicach filie Biblioteki WSB. Księgozbiór Filii w Gdańsku liczy 

4918 vol. i 50 tytułów czasopism, natomiast w Gliwicach 4 134 vol. oraz 14 tytułów 

czasopism. W 2016 r. rozpoczęły działalność filie w Giżycku i Bartoszycach Aktualnie na 

stanie księgozbioru w Giżycku znajduje się 922 vol., a w Bartoszycach 635 vol. W ostatnim 

roku otwarto filię biblioteki w Skoczowie, dokonano też pierwszych zakupów dla 

uruchamianej aktualnie filii w Jastrzębiu-Zdroju. Filie dysponują osobną pulą pieniędzy na 

zakup książek 

W listopadzie 2012 r. podpisano pierwszą umowę z platformą elektroniczną IBUK (PWN), 

powiększając w znacznym zakresie dostęp studentów do literatury naukowej o tzw. e-booki. 

W grudniu 2013 r. rozszerzono umowę z IBUK (PWN) o kolejne tytuły książek z kierunków: 

bezpieczeństwo, zarządzanie i pedagogika (170 publikacji). Następna roczna umowa, 

powiększająca dostęp do publikacji (nowe kierunki: psychologia, bezpieczeństwo zdrowotne) 

została podpisana w grudniu 2014 r. (blisko 200 publikacji). Kolejna umowa została 

podpisana w grudniu 2015 (ponad 400 publikacji), a następna w grudniu 2016 r. (ok. 450 

publikacji). Podpisana w 2017 r. umowa podobnie gwarantuje do końca 2018 r. dostęp do 

ponad 400 publikacji. Dla realizowanego kierunku psychologia zakupiono również ww. testy 

z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z których 

mogą korzystać wykładowcy na określonych zasadach. Uczelnia zakupiła również ww. 

program statystyczny  IBM SPSS Statistic.  

W Bibliotece Uczelni można skorzystać z Internetu, dzięki czemu użytkownicy mogą 

zapoznać się z zasobami np. Wirtualnej Biblioteki Nauki, udostępnianej od lutego 2010 r. 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niektórymi czasopismami w wersji 

elektronicznej, publikowanymi w internecie w ramach tzw. Open Access. W 2016 roku 
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wzrosła ponownie współpraca z wydawnictwami oferującymi swoje publikacje i dostęp do 

produktów elektronicznych, a od stycznia 2009 r. na adres Biblioteki przesyłane są kolejne 

numery elektronicznego Biuletynu Instytutu J. Piłsudskiego z Nowego Jorku oraz numery 

ISBNika – Informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Zarządzie 

Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

W wyposażeniu Biblioteki znajdują się aktualnie trzy skanery oraz oprzyrządowanie dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych (specjalistyczne klawiatury, lupy, dyktafony, itp.). Część 

sprzętu studenci niepełnosprawni mogą (na określonych zasadach) wypożyczyć do domu. 

Wszyscy czytelnicy mogą zrobić skany z książek (zgodnie z prawem ochrony własności 

intelektualnej).  

Studenci mają też możliwość wglądu w prace absolwentów Uczelni, które są 

wyeksponowane w porządku alfabetycznym z  podziałem na kierunki nauczania oraz rok 

obrony. Mogą również korzystać z konsultacji naukowych i bibliograficznych.  

W Bibliotece istnieje również możliwość zamawiania i przedłużenia terminu 

zamówionych książek drogą elektroniczną. W lipcu 2016 r. Biblioteka zakupiła profesjonalny 

system zarządzania zbiorami MAK+. System  już działa, choć nadal trwają prace nad 

wprowadzaniem do niego danych. 

Biblioteka WSB zamieszcza na stronie internetowej uaktualniany cyklicznie wykaz 

zbiorów, co pozwala zorientować się czytelnikom, czy poszukiwane przez nich publikacje 

znajdują się w zasobach biblioteki oraz zaplanować wcześniejsze ich wypożyczenie. Na 

stronie można się też zapoznać z działalnością naukową  i kulturalną Biblioteki.  

W 2011 r. Biblioteka WSB została członkiem Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół 

Wyższych, a jej Dyrektor sukcesywnie uczestniczy w ogólnopolskich konferencjach 

organizowanych przez wspomnianą Sekcję. Reprezentuje też uczelnię na cyklicznych 

konferencjach „Akademia Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra”, organizowanych przez IBUK 

Libra w Warszawie.  

W grudniu 2010 r. utworzono tzw. Wszechnicę Bezpieczeństwa i odtąd w ramach jej 

działalności odbywają się m. in. spotkania o charakterze kulturalnym i naukowym. Dyrektor 

Biblioteki wygłasza też wykłady dla szkół i instytucji na terenie województwa 

wielkopolskiego, a od 2007 r. zasiada w Radzie Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

przy UAM w Poznaniu. Na mocy uchwały Zarządu UTW (z dnia 7.08.2014 r.) Dyrektor 

Biblioteki otrzymała okolicznościowy medal z okazji XXV-lecia Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Poznaniu za znaczący wkład w rozwój tej instytucji. 

Biblioteka nawiązuje i kontynuuje liczne kontakty z innymi bibliotekami, np. Biblioteką 

Narodową, Biblioteką Akademii Sztuki Wojennej, Biblioteką Sejmową, Biblioteką 

Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteką Raczyńskich, Biblioteką Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza, Biblioteką Uniwersytetu Ekonomicznego i Biblioteką Wyższej Szkoły 

Bankowości w Poznaniu, a także Książnicą Pomorską, Biblioteką Wyższej Szkoły 

Administracji i Zarządzania w  Opolu itd. oraz różnymi instytucjami (np. ABW, MON, Biuro 

Bezpieczeństwa Narodowego, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej).  

Wszystkie filie Biblioteki Uczelni, również te, które rozpoczęły swoją działalność roku 

akademickim 2017/2018 podpisały umowy o współpracy z miejscowymi bibliotekami, 

rozszerzając w ten sposób dostęp studentów oraz pracowników do fachowej literatury. 

 

7.3. Rozwój i doskonalenie infrastruktury. 

 

Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej. 

 

W celu modernizacji i doskonalenia infrastruktury Uczelni zarządzeniem rektora  

są powołane osoby tzw. administratorzy terenu, którzy mają za zadanie nadzór nad 
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właściwym wykorzystaniem pomieszczeń będących terenem Uczelni i informowanie o stanie 

technicznym, sanitarnym i estetycznym pomieszczeń. Dzięki tym działaniom Uczelnia 

systematycznie doskonali swoją bazę dydaktyczną. 

W zakresie monitorowania oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej Uczelnia 

przeprowadza badania ankietowe, dotyczące zadowolenia studentów ze studiowania  

w Uczelni. Podstawowym celem przeprowadzanego badania jest poznanie opinii studentów 

na temat przebiegu procesu kształcenia w Uczelni. Studenci odpowiadają na pytania m.in.  

o efektywność i spójność działania administracji Uczelni, poziom prowadzonych zajęć 

dydaktycznych, jakość i przepływ udostępnianych informacji czy infrastrukturę. Cele 

szczegółowe badania koncentrują się głównie na aspektach: poznania subiektywnej opinii 

studentów, dotyczącej funkcjonowania poszczególnych struktur Uczelni, zarówno 

związanych z administracją, jak i zajęciami dydaktycznymi; sprawdzenia orientacji studentów 

względem oferty kulturalnej Uczelni i możliwości uczestniczenia w organizowanych zarówno 

przez kadrę, jak i studentów przedsięwzięciach, co z jednej strony pozwala określić stopień 

zaangażowania w życie studenckie, z drugiej zaś – poznać luki w działaniu promocji; 

umożliwienia studentom wyrażenia swojego zdania w zupełnie nowy sposób, co daje im 

poczucie zainteresowania ze strony władz oraz chęci wdrażania tzw. „zmian na lepsze”,  

a może być również powodem lepszego postrzegania Uczelni i jej pracowników. Badanie 

zostało zaprojektowane w formie kwestionariusza ankiety, uzupełnianego podczas zajęć 

dydaktycznych przez studentów w formie tradycyjnej po to, aby uzyskać jak największą ilość 

wyników. Na podstawie przeprowadzonych badań zostają wyciągnięte wnioski  

i przygotowywane są rekomendacje, mające na celu polepszenie warunków studiowania oraz 

zwiększenie motywacji studentów do edukacji. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych 

badań można stwierdzić, że studenci wystawili Wydziałowi ogólnie dobrą ocenę. 

Jednakże na podstawie wyników badań (ale i nie tylko) w obiekcie przy ul. Elizy 

Orzeszkowej 1 w roku akademickim 2016/2017 zostały przeprowadzone remonty klatek 

schodowych oraz wymienione wykładziny. Do dziekanatu Wydziału został zakupiony sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem, a do biblioteki/czytelni zostały zakupione biurka  

i fotele ergonomicznie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto czytelnia 

została wyposażona w komputery stacjonarne wraz z poprogramowaniem. W roku 2017/2018 

do obiektu został doprowadzony Orange Światłowód - nowoczesna technologia przesyłu 

danych, pomieszczenia Dziekanatu zostały odmalowane, a w pomieszczeniach administracji 

wymienione zostały wykładziny; a w 2018 zostało wyremontowane opierzenie wokół 

budynku przy ul. Elizy Orzeszkowej.  

W obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 27, co roku w okresie wakacyjnym sprawdzany jest 

stan bazy dydaktycznej. Od 2014 roku do chwili obecnej Uczelnia przeprowadza w tym 

obiekcie remonty i usprawnienia w funkcjonowaniu bazy dydaktycznej. W roku akademickim 

2017/2018 Uczelnia przeprowadziła następującą modernizację powyższej infrastruktury: 

malowanie drzwi, malowanie sal dydaktycznych, cyklinowanie sali gimnastycznej oraz 

konserwacja komputerów i sprzętu multimedialnego wraz z modernizacją sieci 

informatycznej – głównie bezprzewodowego internetu (Wi-fi) na całym terenie. 

W  celu polepszenia stanu kompletności bazy dydaktycznej w roku 2016 Uczelnia 

zrezygnowała z najmu obiektu na ulicy Grunwaldzkiej 11, a w zamian wynajęła  

i zaadaptowała pomieszczenia na sale dydaktyczne przy ul. Strusia 12, które spełniają 

oczekiwania studentów. W budynku znajduje się sześć sal dydaktycznych (wykładowe  

i ćwiczeniowe) przeznaczone dla 45–100 słuchaczy, wyposażone w stoliki i krzesła, biurka 

dla wykładowców oraz tablice. W roku 2016 sale zostały wyposażone w podwieszone 

rzutniki multimedialne wraz z ekranami projekcyjnymi, a ponadto w tym obiekcie w 2017  

r. przeprowadzone zostały remonty w celu stworzenia polepszenia warunków dla studentów, 

odmalowane zostały sale, w toalecie zamontowane poręcze dla osób niepełnosprawnych,  
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a w 2017/2018 r. zamontowano rolety w każdej sali. Obiekt przy ul. Wyspiańskiego 33  

w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej ARENA został wynajęty w roku 2016. Znajdują 

się w nim sale nr 41, 42, 43 i 44 o łącznej powierzchni około 78 m2 wraz z całym zapleczem 

sanitarnym. Sale wynajęte przez Uczelnię zostały w pełni przez nią wyposażone  

i wyremontowane. Sale wykorzystywane są do celów prowadzenia dodatkowych zajęć 

edukacyjno-rekreacyjnych o charakterze muzycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

W ramach doskonalenia systemu biblioteczno-informatycznego w lipcu 2016 r. do 

biblioteki zakupiony został ww. profesjonalny system zarządzania zbiorami MAK+. Podobnie 

w 2016 r. Uczelnia zakupiła Otwarty System Antyplagiatowy umożliwiający sprawdzanie 

prac dyplomowych pod kątem istniejących w nich zapożyczeń, co niewątpliwie wpływa na 

stałe podnoszenie poziomu jakości kształcenia w Uczelni. Ponadto w celu polepszenia 

warunków studentom, Uczelnia stworzyła możliwość korzystania przez studentów z czytelni 

znajdującej się naprzeciwko budynku siedziby Uczelni.  

W Uczelni trwają prace testujące aplikację Archiwum Prac Dyplomowych (APD), które 

jest jednym z wielu serwisów internetowych pracujących w ramach systemu USOS. Aplikacja 

APD pełni w głównej mierze rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac 

powstających na Uczelni, ale jest też narzędziem wspierającym proces konsultowania,  

a następnie recenzowania i kierowania jej do obrony. Ponadto wdrożenie będzie dotyczyło 

zintegrowania serwisu APD z Otwartym Systemem Antyplagiatowym (OSA), który jest 

kolejną aplikacją systemu USOS funkcjonującą w Uczelni od 2016 r. Celem takiej integracji 

jest automatyzacja weryfikacji prac dyplomowych i naukowych pod kątem potencjalnego 

plagiatu. 

W ramach doskonalenia i modernizacji bazy dydaktycznej Uczelnia zakupiła 25 laptopów 

wraz z oprogramowaniem w celu tworzenia własnej bazy informatycznej. Zakupiony sprzęt 

ma posłużyć do ćwiczenia w ramach zajęć praktycznych na dwóch obecnie testowanych 

programach: „Archiwum - Intranetowy System Archiwizacji EMIKS”  

i „GRA DECYZJNA” Firmy ITTI.  

W ramach doskonalenia bazy dydaktycznej Wydział ściśle współpracuje z różnymi 

grupami interesariuszy, w tym z wykładowcami, którzy są praktykami, ww. Radą 

pracodawców czy też instytucjami, które m. in. udostępniają Uczelni bazę dydaktyczną  

w ramach istniejących porozumień czy też dzielą się swoimi spostrzeżeniami co do 

możliwości, jakie można wykorzystać w praktycznej nauce zawodu. Dzięki tym sugestiom 

Uczelnia systematycznie zwiększa liczbę zawieranych porozumień z interesariuszami 

zewnętrznymi w celu lepszego przygotowania studentów do zawodu.  

Przykładem mogą być tu następujące instytucje: Regionalna Wojskowa Pracownia 

Psychologiczna w Poznaniu (2018); Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bogna Sterna (2018), 

Ośrodek Rozwoju i Psychoterapii Dwa krzesła (2018) - umożliwia studentom zapoznanie się 

z wieloma różnorodnymi działaniami zmierzającymi do ochrony i umacniania zdrowia 

psychicznego skierowanymi do różnych grup odbiorców. 

W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi doskonali się system wykorzystania 

infrastruktury podmiotów jako bazy do praktycznego kształcenia studentów w rzeczywistych 

warunkach, a także aktualnego i przyszłego miejsca pracy. 
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8. Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów 

kształcenia. 

 

8.1. Skuteczność systemu opieki i wspierania oraz motywowania studentów do 

osiągania efektów kształcenia. 

  

8.1.1. Opieka i wspieranie studentów w procesie uczenia się.  

 

W zakresie wsparcia dydaktycznego Uczelnia: stwarza studentom możliwość 

uzupełnienia lub poszerzenia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, zdobytych 

podczas studiów poprzez organizację dodatkowych szkoleń, kursów, seminariów naukowych, 

wykładów otwartych; zapewnia wsparcie poprzez organizację konsultacji/dyżurów 

dydaktycznych z nauczycielami; wyznacza specjalistę ds. praktyk studenckich w celu 

wsparcia studentów w procesie poszukiwania i realizacji praktyk; umożliwia studentom 

udział w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus lub innych 

programach mobilnościowych realizowanych przez Uczelnię; umożliwia studentom 

skorzystanie z indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz indywidualnej 

organizacji studiów; zapewnia studentom odpowiednie warunki kształcenia poprzez dbałość  

o infrastrukturę dydaktyczną; dba o systematyczne poszerzanie zasobów Biblioteki oraz 

bibliotek wydziałowych; umożliwia studentom korzystanie z czytelni wyposażonej  

w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. W ramach wsparcia naukowego 

Uczelnia: wspiera tworzenie się na terenie Uczelni kół naukowych (Koło Naukowe ∑oØia, 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, Studenckie Koło Naukowe 

"AUTONOMIA”, Studenckie Koło Naukowe „Ratownik”, Studenckie Koło Naukowe 

„DIETETICUS”, Studenckie Koło Naukowe „DYRYGENT” – Akademia Zarządzania (WSS 

Poznań), Koło Naukowe Studentów Psychologii „SYBIL”) wyznacza spośród pracowników 

naukowo-dydaktycznych opiekuna kół naukowych, zapewnia środki finansowe na ich 

działalność; umożliwia udział studentom w konferencjach i seminariach organizowanych 

przez Uczelnię oraz publikowanie tekstów w Wydawnictwie uczelnianym; umożliwia 

studentom udział w projektach badawczych/zawodowych finansowanych ze środków 

własnych Uczelni, umożliwia studentom szczególnie wyróżniającym się osiągnięciami 

naukowymi skorzystanie z indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz 

indywidualnej organizacji studiów; umożliwia studentom uzyskującym osiągnięcia naukowe 

czy dydaktyczne otrzymanie stypendium czy nagrodę przyznawaną z budżetu Uczelni.  

W zakresie wsparcia pomocy materialnej Uczelnia: przyznaje następujące stypendia 

wypłacane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, 

stypendia rektora dla najlepszych studentów, zapomogi; przyznaje stypendia, nagrody dla 

studentów posiadających osiągnięcia naukowe czy dydaktyczne; zapewnia środki finansowe 

dla działalności Samorządu Studenckiego oraz kół naukowych, a także studentom chcącym 

publikować swoje prace w wydawnictwie uczelnianym; zapewnia środki finansowe na udział 

studentów w konferencjach naukowych, projektach badawczych i warsztatach studenckich.  

W zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością Uczelnia: systematycznie modernizuje 

wyposażenie sal dydaktycznych oraz Biblioteki w sprzęt dostosowany do potrzeb osób 

 z niepełnosprawnością; przyznaje stypendia dla osób z niepełnosprawnością, umożliwia 

zmianę sposobu uczestnictwa w zajęciach, jeżeli choroba lub niepełnosprawność studenta nie 

pozwala na udział w zajęciach w trybie standardowym, na wniosek studenta dostosowuje 

zaliczenia i egzaminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia i rodzaju 

ich niepełnosprawności; powołała pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych 

nadzorującego proces wsparcia studentów z niepełnosprawnością; powołała biuro ds. osób 

niepełnosprawnych działające na rzecz wsparcia studentów z niepełnosprawnością; utworzyła 
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wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego dla studentów, będących osobami 

niepełnosprawnymi w celu zapewnienia im pełnego udziału w procesie kształcenia. W 2018  

r. powstała sekcja sportowa dla studentów niepełnosprawnych „The Bule” w Klubie 

Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  

w Poznaniu. Głównym celem sekcji sportu dla osób niepełnosprawnych jest: stwarzanie 

właściwych warunków umożliwiających studentom niepełnosprawnym zwiększanie 

uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej; wzrost aktywności ruchowej 

studentów niepełnosprawnych, prowadzących do poprawy fizycznego stanu zdrowia; 

uaktywnienie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji 

studentów niepełnosprawnych; kształtowanie zdrowego stylu życia oraz nawyku stałego 

podnoszenia poziomu sprawności fizycznej; utrwalanie międzyuczelnianych więzi 

środowiskowych pomiędzy studenckimi stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby 

niepełnosprawne; budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób 

niepełnosprawnych; modelowanie zdrowej rywalizacji wśród środowisk osób 

niepełnosprawnych zwłaszcza poprzez zdolność i umiejętność sportowego współzawodnictwa 

oraz chęci podjęcia wysiłku, jak również popularyzowanie zasad etyki w sferze kultury 

fizycznej; organizowanie nowatorskich form spędzania wolnego czasu dla studentów 

niepełnosprawnych; realizowanie zadań z zakresu rehabilitacji, turystyki oraz czynnego 

wypoczynku wśród studentów niepełnosprawnych; włączenie w główne nurty życia 

społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu; 

pomoc studentom niepełnosprawnym w zakresie otrzymania dofinansowania w ramach 

programu „Aktywny samorząd” Moduł II – STUDENT kształcenie ustawiczne osób 

niepełnosprawnych; reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych zrzeszonych w 

Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 

w Poznaniu; działalność zgodna z tradycjami Akademickiego Związku Sportowego; 

propagowanie tradycji narodowej, świadomości narodowej i obywatelskiej; współpraca ze 

stowarzyszeniami oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi. Inne rodzaje wsparcia:  

1. W celu wsparcia studentów w procesie planowania swojej kariery zawodowej i poruszania 

się na rynku pracy Uczelnia prowadzi Akademickie Biuro Karier i Rozwoju, które świadczy 

usługi doradcze w zakresie szeroko pojętego przygotowania do funkcjonowania na rynku 

pracy, organizuje szkolenia doskonalące kompetencje przydatne na rynku pracy, prezentuje 

oferty pracy i praktyk. 2. W celu zapewnienia wsparcia psychologicznego Uczelnia zapewnia 

konsultacje psychologiczne w poradni HOMINI na terenie Uczelni. 3. Uczelnia wspiera 

wszelkie przejawy studenckiej aktywności naukowej, kulturalnej, społecznej, samorządowej 

czy też sportowej. 4. Pracownicy administracyjni udzielają wsparcia pod względem 

informacyjnym i organizacyjnym, poprzez bezpośredni kontakt, system informatyczny 

USOSweb, pocztę elektroniczną oraz informacje umieszczane na facebook’u czy w gablotach 

5. W celu wsparcia aktywności fizycznej studentów w Uczelni funkcjonuje Klub Uczelniany 

Akademickiego Związku Sportowego, w którym liczba członków wciąż rośnie wraz z ich 

osiągnięciami.  

Ponadto często pomoc studentom prowadzona jest na zasadzie swobodnych dyskusji ze 

studentami w celu rozwiązania ich bieżących problemów czy też wspomagania procesu 

dydaktycznego. Spotkania organizowane są przez opiekunów roku, a także na prośbę 

studentów lub zainteresowanego daną tematyką studenta. W spotkaniach uczestniczy również 

prodziekan ds. społecznych, który na bieżąco odbywa spotkania ze studentami w zakresie 

realizacji przez nich procesu kształcenia i innych kwestii administracyjnych. Na takie 

spotkania jest również zapraszany kierownik dziekanatu, czuwający nad procesem bieżącej 

obsługi studenta. 

W Uczelni systematycznie przeprowadza się monitoring uczęszczania studentów na 

zajęcia i podejmuje się kroki w celu zbadania przyczyn nieobecności. Ma to na celu nie tylko 
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przeciwdziałanie wykruszalności studentów, ale również pomoc i znalezienie optymalnego 

rozwiązania w przypadku, gdy powodem nieobecności studenta jest np. trudna sytuacja 

rodzinna, finansowa itp.  

W Wydziale funkcjonuje system opieki dydaktycznej nad studentami kierunków  

i poszczególnych lat studiów. Opieka w zakresie realizacji praktyk zawodowych studentów 

spoczywa na opiekunie praktyk zarówno ze strony miejsca pracy, jak i Wydziału. Ponadto  

z grona pracowników Wydziału zostali również wybrani doświadczeni pracownicy do opieki 

nad poszczególnymi rocznikami studiów i grupami dziekańskimi.   Opiekun roku i grupy 

dziekańskiej jest powoływany na mocy zarządzenia rektora na czas trwania roku 

akademickiego lub dłuższy. Do obowiązków opiekuna należy utrzymywanie kontaktu  

i współpraca w sprawach dotyczących danego roku: z władzami dziekańskimi i kierownikami 

poszczególnych katedr; z kierownikiem kierunku/specjalności; z kierownikiem przedmiotów  

i prowadzącymi zajęcia na danym roku; z osobą odpowiedzialną w dziekanacie za dany rok 

studiów oraz ze starostą/ami roku w sprawach właściwych dla danego rocznika. Opiekun roku 

i grupy dziekańskiej reprezentuje interesy studentów danego roku wobec władz Wydziału  

w zakresie: organizacji procesu dydaktycznego, świadczeń socjalnych i organizowania życia 

kulturalnego, społecznego oraz naukowego. Do kompetencji opiekuna roku należy m. in.: 

uczestniczenie w egzaminach i zaliczeniach komisyjnych; przekazywanie studentom 

podstawowych informacji na temat organizacji studiów, Regulaminu studiów i przepisów 

obowiązujących w Uczelni oraz struktury i funkcjonowania Uczelni; informowanie studentów 

o sprawach bieżących związanych z organizacją semestru, przebiegiem studiów, zaliczeń itp.; 

pomoc w organizowaniu wyborów starosty roku oraz starostów grup dziekańskich; pomoc 

 i służenie radą w rozwiązywaniu problemów osobistych studentów; informowanie władz 

Wydziału o sprawach nurtujących studentów; pomoc w organizowaniu uroczystości 

wydziałowych i uczelnianych, a w szczególności immatrykulacji i absolutorium; pomoc 

studentom pierwszego roku w poszukiwaniu informacji na stronie Uczelni; pośredniczenie  

w rozstrzyganiu spraw spornych; udział w weryfikacji wyników w sytuacjach problemowych. 

Ponadto opiekun roku wspiera studentów w procesie aklimatyzacji w środowisku 

akademickim; zachęca studentów do aktywnego udziału w życiu Uczelni (działalność  

w kołach naukowych, samorządzie studenckim, organizacjach studenckich); zwraca 

studentom uwagę na szczególnie ważne dla nich na danym etapie studiów zapisy Regulaminu 

studiów; jest w stałym kontakcie ze starostą/ami roku i/lub przedstawicielami grup. Opiekun 

roku uczestniczy wraz ze studentami w uroczystościach organizowanych przez Uczelnię  

i Wydział. Dodatkowo, w celu zapewnienia wysokiego poziomu działalności dydaktycznej na 

ocenianym kierunku oraz poszczególnych specjalnościach zawodowych, wyznaczeni zostali 

kierownicy dydaktyczni kierunku studiów oraz specjalności kształcenia.  

Ponadto, dla zaspokojenia potrzeb studentów wyznaczane są dyżury dydaktyczne mające 

charakter indywidualnych konsultacji, których obowiązek realizacji spoczywa na każdym 

nauczycielu akademickim. Wymiar czasu dyżurów dydaktycznych dla poszczególnych 

nauczycieli określa się na podstawie liczby godzin dydaktycznych wyznaczonych do 

realizacji przez poszczególnych nauczycieli. Uczelnia wprowadziła również dyżury 

dziekańskie i rektorskie, które umożliwiają studentom bezpośredni kontakt z władzami 

Wydziału/Uczelni w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, a także w celu bieżącego 

rozwiązywania spraw studenckich powołano strażnika studenckiego dobrostanu, czyli osobę, 

która pomaga studentom w zakresie wszelkich kwestii związanych z funkcjonowaniem  

w Uczelni, a w tym przede wszystkim z procesem kształcenia.   

Studenci odbywający studia według indywidualnego programu studiów, w tym planu 

studiów oraz równolegle na innym kierunku lub specjalności w Uczelni mają 

przyporządkowanego opiekuna naukowego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy, rady 

i konsultacji w sprawach związanych z realizacją procesu dydaktycznego.  



  
 

 

 95 

 

8.1.2.  Wspieranie działalności studentów w zakresie: 

 

a) krajowej i międzynarodowej mobilności studentów 

 

Wydział stale udziela wsparcia i motywuje studentów do udziału w programie wymiany 

międzynarodowej Erasmus Plus (obecnie istnieje możliwość wyjazdu do kilkunastu uczelni,  

z którymi nawiązano współpracę). W tym celu są prowadzone kampanie informacyjne. Każdy 

student ma możliwość spotkania się zarówno z wydziałowym (prodziekan ds. społecznych), 

jak i uczelnianym specjalistą ds. wymiany międzynarodowej Erasmus Plus. Informacje 

dotyczące możliwości związanych z wyjazdem na uczelnie zagraniczne znajdują się  

w osobnej zakładce na stronie internetowej Uczelni, a aktualności z nimi związane są 

zamieszczane zarówno na stronie www, jak i na portalach społecznościowych. Organizowane 

są spotkania indywidualne oraz grupowe promujące zalety skorzystania z mobilności 

międzynarodowej. Przygotowywane są również materiały promocyjne: prezentacje, plakaty, 

ulotki zwiększające świadomość studentów Uczelni o możliwościach skorzystania z wymiany 

międzynarodowej. 

 W Uczelni istnieje procedura, zgodnie z którą wyjazd do uczelni zagranicznej w celu 

realizacji mobilności jest formą gratyfikacji dla studenta, stąd przy rozpatrywaniu jego 

wniosku brana jest pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki, co jest dodatkowym 

czynnikiem motywującym studentów do rzetelnej realizacji procesu kształcenia. Formy 

wsparcia dla studenta ze strony wydziałowego oraz uczelnianego specjalisty ds. wymiany 

międzynarodowej Erasmus Plus są następujące: pomoc w przygotowaniu kompletu 

dokumentów (w zakładce na stronie Uczelni udostępniona została instrukcja „krok po kroku” 

dla studentów zainteresowanych wyjazdem, skontaktowanie się z uczelnią zagraniczną  

i uzgodnienie programu studiów, przygotowanie kulturowe związane z wyjazdem do innego 

państwa. W sytuacji, gdy kandydat nie prezentuje wystarczającego poziomu języka obcego, 

wymaganego w uczelni zagranicznej, Uczelnia oferuje również wsparcie językowe mające na 

celu podniesienie umiejętności językowych. Innym czynnościami wspierającymi studenta jest 

monitorowanie przebiegu mobilności oraz wnioskowanie do dziekana Wydziału o pełne 

uznanie i zaliczenie programu studiów zrealizowanego na uczelni zagranicznej. Dodatkowo 

Wydział stale monitoruje zainteresowanie studentów miejscami, a w tym uczelniami 

zagranicznymi, z którymi Uczelnia mogłaby nawiązać współpracę. 

 

b) realizacji projektów zawodowych oraz publikowania lub prezentacji w innej 

formie ich wyników 

 

W związku z tym, że głównym celem Wydziału jest interdyscyplinarne kształcenie wysoko 

wykwalifikowanych i twórczych specjalistów na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy,  

w Uczelni stosowane są zróżnicowane formy motywowania do osiągania efektów kształcenia  

i wspierania w realizacji projektów zawodowych oraz publikowania, m. in. poprzez 

rozpowszechnianie informacji o konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych oraz 

możliwościach działania w studenckich kołach naukowych. Informacje te są na bieżąco 

umieszczane na stronie internetowej Uczelni oraz przekazywane studentom za pośrednictwem 

opiekunów roczników/grup studenckich i kół naukowych. Studenci są uświadamiani, że okres 

studiów to także czas osobistej samorealizacji i rozwoju, a podejmowana przez nich 

działalność w zespołach badawczych projektów zawodowych pozwala na zdobycie 

dodatkowych kwalifikacji, a w efekcie zwiększa ich szanse na rynku pracy, a także umożliwia 

uzyskanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia i rektora dla najlepszych studentów 

oraz innych wyróżnień. 
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Studenci oraz pracownicy są zachęcani do angażowania się w projekty badawcze  

i zawodowe, zaś efektem ich działalności może być czynny udział w konferencjach 

naukowych.  

Studenci kierunku psychologia, bardzo licznie uczestniczyli w konferencji naukowej, pt.  

„Pedagogika i psychologia w rozwiazywaniu problemów współczesnego człowieka. 

Prezentacje-polemiki-propozycje” (13 kwietnia 2018 r., Poznań). Konferencja, organizowana 

przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu, 

stworzyła studentom kierunku psychologia możliwość do zaprezentowania i wygłoszenia 

referatów z interesujących ich zagadnień, a także samego uczestnictwa w tym wydarzeniu 

naukowym. Wystąpienia studentów z kierunku psychologia obejmowały następujące referaty:   

− Duszyński Adrian ”Inteligencja emocjonalna a satysfakcja pracowników sektora 

usług  gastronomicznych”; 

− Duval Lidia „Psychologiczne aspekty osłabiania więzi rodzinnych wskutek odbywania 

kary pozbawienia wolności”; 

− Gapińska Wiktoria Katarzyna „Współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej  

z Policją”; 

− Kandulska Julia „Wpływ zachowań żywieniowych studentów na ich aktywność 

intelektualną i fizyczną”; 

− Kańduła Paulina „Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa”; 

− Karpiński Aleksander „Pozytywne aspekty podziału władzy w organizacjach 

turkusowych - lepsze życie managera”; 

− Kędziora Klaudia „Stresory w pracy handlowca – rodzaje i profilaktyka”; 

− Matys Martyna „Badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów szkoły gimnazjalnej”; 

− Nakonieczna Ilona „Alkohol wśród młodzieży gimnazjalnej jako czynnik 

wzmacniający ryzyko przestępczości”; 

− Patan Julia „Tłumienie emocji a postawy młodzieży wobec korzystania z substancji 

psychoaktywnych”; 

− Solarz Gabriela Anna „Osobowość psychopatyczna sprawców ciężkich przestępstw  

w postrzeganiu funkcjonariuszy Policji i cywilów”; 

− Szcześniak Anna „Stosunek skazanych do oddziaływań psychologiczno–

wychowawczych  

w zakładach karnych na przykładzie Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp”; 

− Szulc Martyna Małgorzata „Nasilenie stresu w pracy a wypalenie zawodowe  

u liderów”; 

− Szwajca Waldemar „Psychologiczne podstawy dobrostanu pracowników organizacji 

turkusowych”. 

Liczne grono studentów kierunku psychologia uczestniczyło w konferencji, wysłuchując 

prezentowanych referatów. Wśród studentów znaleźli się: Cholińska Dagmara, Kosmala 

Dagmara, Kłosińska Adrianna, Piasecka Karolina, Szafrańska Wiktoria, Trzeciak Paulina, 

Krupa Julia, Pyszke Aleksandra, Paprzycka Sandra, Adamczyk Julia, Hajdukiewicz Patryk, 

Kubaszewski Igor, Cecelon Alicja. 

Studenci biorący udział w konferencji „Pedagogika i psychologia w rozwiązywaniu 

problemów współczesnego człowieka”, zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki  

i Psychologii, Wydziału Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą  

w Poznaniu w dniu 13.04.2018 otrzymali możliwość publikacji referatów w „Przeglądzie 

Naukowo–Metodycznym. Edukacja dla Bezpieczeństwa” - czasopiśmie wydawanym przez 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa będącym kwartalnikiem, w którym 
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publikowane są artykuły z zakresu specjalności i dyscyplin naukowych uprawianych  

w Uczelni, a także w materiałach z konferencji naukowych czy recenzjach wybranych 

nowości wydawniczych.  

Ze względu na duże zainteresowanie oraz zaangażowanie uczestników konferencji, 

planowana jest jej kolejna edycja w kwietniu 2019 roku. 

Studenci kierunku psychologia uczestniczyli również w II Międzynarodowym Kongresie 

Bezpieczeństwa (6-8.12.2017, Toruń) prezentując następujące referaty: 

− Karolina Abramczyk „Bezpieczeństwo zdrowotne - skutki zażywania narkotyków” 

− Natalia Andrzejczak, Luiza Szafrańska „Wpływ diety na zdrowie człowieka”, 

− Nicola Jałosińska, Cezary Szewczyk „Psychologia - przeciwstawianie się 

manipulacjom”, 

− Justyna Kozera, Magdalena Wyciszkiewicz „Psychomanipulacja w otaczającym 

świecie”, 

− Daria Pruchniewska, Sabina Semmler „Sposoby radzenia sobie z agresją”. 

Studenci, uczestniczący w II Kongresie Bezpieczeństwa, otrzymali możliwość publikacji 

swoich referatów w monografii „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia 

2018”(w druku), wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

Studenci kierunku psychologia brali także czynny udział w konferencji "Bezpieczeństwo 

na co dzień" (25-26.05.2017 r.), w Poznaniu, prezentując następujące referaty: 

− Ewelina Zduniak „Bezpieczeństwo funkcjonariuszy policji a towarzyszący im 

stres”;  

− Agnieszka Michałek, Roksana Konstańczak „Bezpieczeństwo jako potrzeba”;  

− Oktawia Krajewska, Katarzyna Kaczmarek „Wykorzystanie psychologii  

w służbach mundurowych”; 

− Aleksandra Grys, Paulina Poloczek „Problemy zawodu: policjanta, strażaka  

i żołnierza”. 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oferuje studentom psychologii uczestnictwo w cyklicznie 

organizowanych w Uczelni, konferencjach naukowych, takich jak m. in.: 

− XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu EDUKACJA XXI wieku; 

− XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „BEZPIECZEŃSTWO – 

WIELORAKIE PERSPEKTYWY”; 

− IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja Elit XXI wieku”; 

− III Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa; 

− IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kultura Pokoju; 

− XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja dla bezpieczeństwa”; 

− VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo zdrowotne”. 

 

c) działań mających na celu przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy 

lub dalszej edukacji 

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu, podejmuje szereg działań mających na celu 

przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz dalszej edukacji. 

Prezentuje je m.in. oferta Akademickiego Biura Karier i Rozwoju, które swoje działania 

koncentruje na niesieniu pomocy i wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego oraz 

edukacyjnego studentów i absolwentów w obszarach takich, jak: poszukiwanie zatrudnienia, 

planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz pogłębianie kwalifikacji niezbędnych  

do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Do kluczowych działań podejmowanych 

przez Akademickie Biuro Karier i Rozwoju zalicza się: prowadzenie poradnictwa 
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zawodowego (indywidualnego i grupowego) z obszarów takich, jak: szukanie pracy, praktyk  

i staży, zmiana pracy, przygotowanie i korekta profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, 

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, planowanie kariery zawodowej, coachingu 

kariery, badanie predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego, wybór kursów, 

warsztatów i szkoleń, wybór dalszej ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego, wybór 

szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej oraz efektywnego uczenia się; prowadzenie poradnictwa 

psychologicznego z obszarów takich, jak: radzenie sobie z trudnościami zawodowymi, 

przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, pomoc podczas kryzysów emocjonalnych  

i życiowych, poprawa relacji interpersonalnych, rozwijanie kompetencji społecznych, 

podnoszenie jakości życia, radzenie sobie ze zmianą w życiu, podejmowanie decyzji; 

gromadzenie i udostępnianie na stronie internetowej ofert pracy i praktyk; organizacja kursów 

i szkoleń specjalistycznych – z obszaru psychologii: „Profilowanie psychologiczne sprawców 

przestępstw”, „Przesłuchanie podejrzanego - wykrywanie kłamstwa”, „Modus operandii 

sprawców przestępstw”, „Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych, w tym 

zamachów terrorystycznych i katastrof”, „Psychologia przywództwa”, „Innowacyjne 

narzędzia w edukacji i wspieraniu rozwoju”, „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – 

innowacyjne metody”. W swojej ofercie Akademickie Biuro Karier i Rozwoju posiada 

również warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności społecznych niezbędnych do 

efektywnego funkcjonowania na rynku pracy dotyczących m. in.: samopoznania i bilansu 

zasobów, planowania kariery zawodowej, zakładania własnej firmy, negocjacji, 

autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze 

stresem oraz rozwijania asertywności. Szkolenia specjalistyczne i warsztaty rozwojowe są 

prowadzone przez specjalistów-praktyków, dzięki czemu studenci i absolwenci nabywają 

praktyczną wiedzę i umiejętności z wybranych branż zawodowych. Oferty pracy i praktyk są 

zamieszczane na stronie internetowej Uczelni, zapewniając tym samym bazę ofert pracy  

i praktyk, z których  mogą korzystać studenci oraz absolwenci Uczelni.  

Akademickie Biuro Karier i Rozwoju realizuje także programy i wydarzenia 

aktywizacyjno-rozwojowe, skupiające się na pogłębianiu zdolności świadomego kreowania 

kariery edukacyjno-zawodowej przez studentów i absolwentów. Zaliczyć do nich można: 

„Dzień Przedsiębiorczości” (12.12.2017), realizowany we współpracy z Akademickim 

Inkubatorem Przedsiębiorczości WSB oraz Poznańskim Ośrodkiem Wspierania 

Przedsiębiorczości Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, „Dni Kariery” (31 maja 2017 r.) 

organizowane we współpracy z Poznańskim Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości 

Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (obejmujące wykłady i spotkania ze specjalistami 

 z instytucji rynku pracy, warsztaty oraz konsultacje indywidualne), „CV wtorki” (konsultacje 

dot. tworzenia i korekty dokumentów aplikacyjnych), wykłady otwarte ze specjalistami, np.  

„Psychologia sprawców przestępstw” (26.05.2018). 

W Uczelni funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, który wspiera 

studentów i absolwentów w procesie zakładania i prowadzenia swojego biznesu. W ramach 

współpracy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w Poznaniu, w czerwcu 2018 

roku odbyło się spotkanie warsztatowe pt. “Własny biznes – czy warto, czy się opłaca?”, 

podczas którego studenci wzbogacali swoją wiedzę na temat przedsiębiorczości  

i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

W ramach wydarzeń, mających na celu przygotowanie studentów do dalszej edukacji oraz 

wejścia na rynek pracy Biblioteka Wydziału Studiów Społecznych we współpracy  

z Fundacją „Legalna Kultura” zorganizowała w przeddzień Światowego Dnia Własności 

Intelektualnej (25.04.2018), prelekcję dotyczącą praw autorskich i legalnych źródeł 

pozyskiwania kultury.  

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu, organizuje również cyklicznie imprezy takie 

jak „Dzień Bezpieczeństwa” oraz „Festyn Bezpieczeństwa”. W tym roku akademickim 
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„Dzień Bezpieczeństwa” odbył się po raz piąty (20.10.2018). W swoim programie, zawierał 

m.in., prelekcję Fundacji Zdrowia Psychicznego pt. „Sposoby efektywnego radzenia sobie  

ze stresem”. Podczas Festynu Bezpieczeństwa natomiast studenci mieli możliwość 

wysłuchania wykładów otwartych, pt. „Psychologia agresji i przemocy” oraz 

„Psychoterapia”, przygotowujących ich do budowania warsztatu pracy psychologa.  

 

8.1.3.  Motywowanie studentów do osiągania lepszych wyników nauczania i uczenia 

się oraz rozwoju zawodowego. 

 

Uczelnia podejmuje działania mające na celu motywowanie studentów do osiągania 

lepszych wyników nauczania oraz rozwoju zawodowego. Mają temu służyć: 

organizowane szkolenia specjalistyczne oraz warsztaty rozwojowe prowadzone przez 

specjalistów-praktyków, którzy zapoznają studentów ze specyfiką pracy z określonej branży 

zawodowej, dzielą się swoimi doświadczeniami i tym samym, swoim przykładem, zachęcają 

studentów do efektywniejszej nauki, skutkującej większą szansą na zdobycie pracy  

na wymarzonym stanowisku; konsultacje z zakresu poradnictwa edukacyjnego  

i zawodowego, dzięki którym zainteresowani studenci mogą zaplanować swoją przyszłą 

ścieżkę kształcenia i zatrudnienia, a także poznać sposoby efektywnej nauki oraz 

zdiagnozować swoje predyspozycje osobiste; planowane cykliczne szkolenia „Super pamięć – 

Twój sposób na sesję”,  zapoznające studentów z metodami skutecznej nauki, specyfiką 

działania pamięci oraz motywujące ich do osiągania lepszych wyników uczenia się; 

stypendium rektora dla najlepszych studentów – zasady przyznawania stypendium określa 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

dla studentów w roku akademickim 2018/2019; stypendium ministra dla najlepszych 

studentów - prawo do ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przysługuje 

studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze 

studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie; a także wyróżnienia studentów, którzy uzyskali 

najwyższe w roku akademickim wyniki w nauce podczas uroczystości inauguracji roku 

akademickiego oraz absolutorium.  W celu motywacji studentów stosuje się również medale, 

studenci otrzymują także dyplomy potwierdzające ich wybitne osiągnięcia, są promowani na 

stronie Uczelni w galerii „Nasi najlepsi”, włączani są do Rady Wydziału czy też innych 

organów Uczelni/Wydziału lub organizacji, są angażowani do udziału w organizacji 

konferencji i seminariów naukowych, do publikowania artykułów na łamach wydawnictwa 

Uczelni pod opieką naukową pracowników nauki, są motywowani poprzez wyróżnienie  

w formie zagranicznej wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus Plus, są także 

motywowani poprzez możliwość zdobycia dodatkowego zawodu w formie darmowej nauki  

w Szkole Policealnej działającej przy Uczelni oraz poprzez liczne bonifikaty na kształcenie 

ustawiczne. W Uczelni są także organizowane co roku wybory studenta i studentki roku 

akademickiego (studenci otrzymują dyplomy wyróżnienia oraz statuetki). Wyboru dokonują 

wykładowcy i studenci. Jest to bardzo dobry sposób na motywację studentów i podwyższenia 

ich zaangażowania, gdyż oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności ważne są dla Uczelni 

aktywność studentów, zapał, energia oraz charyzma przywódcza, co przekłada się na 

zaangażowanie w życie studenckie i akademickie.  

 

8.1.4.  Sposoby informowania studentów o możliwościach wsparcia i jego zakresie,  

w tym pomocy materialnej. 

 

Studenci mają wszechstronne możliwości zdobycia informacji związanych ze sposobami 

ich wspierania w procesie kształcenia, w tym również z pomocą materialną - przede 

wszystkim poprzez stronę internetową, ale także gabloty informacyjne, dziekanat, wdrożony 
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w Uczelni system USOS czy też poprzez opiekunów roku i grup dziekańskich. Studenci 

posiadają zatem łatwy dostęp m. in. do wszelkich regulaminów (w tym pomocy materialnej), 

organizacji roku akademickiego, planów zajęć, warunków zaliczeń, planów studiów, efektów 

kształcenia, terminów egzaminów i zaliczeń czy też wykazu literatury znajdującej się  

w Bibliotece, na stronie internetowej Uczelni i w systemie MAK+, czy za pomocą fanpage 

’a. Ponadto studenci za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej otrzymują od 

wykładowców i pracowników Wydziału wszelkie informacje dotyczące poszczególnych 

przedmiotów, w tym np. materiały dydaktyczne czy informacje związane z oferowanym 

wsparciem dla studentów czy organizacją procesu kształcenia. Dostęp do materiałów 

możliwy jest również dzięki funkcjonującej w Uczelni platformie e-learningowej. Godziny 

pracy dziekanatu oraz specjalnie stworzone z myślą o studentach dyżury dziekańskie  

i rektorskie umożliwiają studentom zdobycie wszelkich informacji na tematy ich interesujące 

związane z tokiem studiowania w Uczelni. Poza tym bezpośredni kontakt studentów  

z nauczycielami (podczas zajęć dydaktycznych i konsultacji) wpływa na zwiększenie wiedzy 

studentów w zakresie form wsparcia i organizacji studiów dzięki życzliwości i otwartości 

dydaktyków na problemy studentów.  

 

8.1.5.  Sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez 

studentów. 

 

Uczelnia zapewnia osobom kształcącym się możliwość składania skarg i wniosków oraz 

sygnalizowania sytuacji konfliktowych. Skargi, wnioski bądź informacje dotyczące sytuacji 

konfliktowych mogą być składane w dowolnej formie: pisemnej, ustnej lub elektronicznej. 

Studenci mogą składać skargi, wnioski lub sygnalizować sytuacje konfliktowe prodziekanowi 

ds. społecznych odpowiedzialnemu za sprawy studenckie osobiście, za pośrednictwem 

starosty grupy, przedstawiciela Samorządu Studenckiego, opiekuna roku lub Strażnika 

Studenckiego Dobrostanu. Skargi, wnioski lub sytuacje konfliktowe powinny być 

szczegółowo opisane. W przypadku wątpliwości co do ich treści zgłaszający mogą być 

wezwani do ich doprecyzowania. Prodziekan ds. społecznych zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wyczerpującego postępowania wyjaśniającego. Rozstrzygnięcie zgłoszonej 

skargi, złożonego wniosku lub informacji na temat zaistniałej sytuacji konfliktowej powinno 

nastąpić w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, a w sytuacjach szczególnie złożonych w ciągu 30 

dni, o czym student zgłaszający skargę, wniosek lub informację powinien zostać 

poinformowany w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. W przypadku nierozpatrzenia 

bądź niesatysfakcjonującego załatwienia skargi, wniosku lub sygnalizacji sytuacji 

konfliktowych przez prodziekana ds. społecznych, student może odwołać się do dziekana.  

W tym przypadku dziekan może wnioskować do rektora o wszczęcie postępowania 

wyjaśniającego, do przeprowadzenia którego wyznaczana jest niezależna komisja, do której 

zadań należy dokonanie szczegółowego sprawdzenia dokumentacji związanej z wniesioną 

skargą; przesłuchanie wszystkich osób wskazanych w skardze oraz wybranych innych 

pracowników oraz studentów Uczelni, których wiedza może mieć istotne znaczenie dla 

wyjaśnienia sprawy. 

 

8.1.6.  Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów. 

 

W Uczelni systemem obsługi administracyjnej studentów jest USOS (Uniwersytecki 

System Obsługi Studiów - USOS), oprogramowanie do zarządzania i udostępniania danych 

związanych ze studiowaniem, służącym wszystkim nauczycielom, studentom oraz 

administracji. USOS umożliwia jednoczesne prowadzenie dydaktyki w całej Uczelni. USOS 

umożliwia także łatwe otrzymywanie w postaci elektronicznej precyzyjnych raportów 
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wymaganych przez instytucje państwowe (MNiSW, MON, GUS, ZUS itp.). Internetowy 

moduł USOSweb pozwala na dostęp do wybranych danych z USOS ogółowi użytkowników 

internetu, udostępniając fragmentaryczny Katalog przedmiotów, w którym można zamieścić 

informacje nt. rodzaju zajęć (wykłady, ćwiczenia itp.), wymiaru godzin, czy form zaliczenia 

przedmiotów. W USOSweb można oglądać internetowe wizytówki nauczycieli akademickich 

informujące o możliwościach kontaktu. Katalog przedmiotów daje możliwość różnorodnej 

klasyfikacji przedmiotów (np. obowiązkowe dla danego kierunku, prowadzone przez 

określoną jednostkę itp.) oraz wyszukiwania według rozmaitych kryteriów (np. zajęć 

prowadzonych przez wybranego wykładowcę lub zawierających pewne słowa w nazwie). 

Funkcje USOSweb są dostępne jedynie dla użytkowników posiadających osobiste konta – 

przede wszystkim nauczycieli i studentów. Pracownicy administracji akademickiej posiadają 

konta dostępu do centralnej części USOS z indywidualnie określonymi uprawnieniami, 

pozwalającymi na dostęp do systemu z wybranych komputerów. Użytkownikami USOS są 

więc: studenci, nauczyciele akademiccy i administracja akademicka (dziekanaty, kwestura, 

dział kadr). Studentowi USOSweb dostarcza wszystkie informacje związane z tokiem 

studiów. Indywidualne konto studenta zawiera m.in. elektroniczny indeks ocen i zaliczeń, 

 w którym student widzi dokładnie te oceny, na podstawie których jest rozliczany przez 

dziekanat. USOSweb służy również do zawiadamiania studentów o należnościach na rzecz 

Uczelni. Student dowiaduje się o tytule należności, wysokości wpłaty oraz (indywidualnym) 

numerze konta bankowego, na które ma dokonać wpłaty. Przez USOSweb studenci mogą 

również dokonywać oceny wszystkich zajęć prowadzonych w danym semestrze. System 

zapewnia anonimowość studentowi wypełniającemu ankietę oraz daje mu możliwość oceny 

jedynie tych zajęć, na które jest zarejestrowany. USOSweb służy także nauczycielom 

akademickim do czynności (prace nad uruchomieniem kolejnych nieustannie trwają i są 

wprowadzane w zależności od potrzeb) związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych  

i wystawianiem ocen. Dzięki systemowi istnieje możliwość elektronicznej komunikacji ze 

studentami uczestniczącymi w zajęciach. Nauczyciel może otrzymać listy studentów, 

zaimportować je na własny komputer i wykorzystywać w różnych aplikacjach (np. MS Office 

Excel, Word itp.). Ważną funkcją systemu jest to, że oceny z kolokwiów zaliczeniowych lub 

egzaminów są wprowadzane do protokołu bezpośrednio w elektroniczny formularz. USOS 

pomaga administracji w generowaniu niezbędnych raportów (dla GUS, wojska, biblioteki  

i in.), dokumentów związanych z tokiem studiów (listy grup, protokoły egzaminacyjne, spisy 

ocen i in.). Obecnie możliwości USOS od strony administracji dziekanatu są stopniowo 

wdrażane i testowane, poprzez nową aplikację Archiwum Prac Dyplomowych (APD). 

Aplikacja APD pełni w głównej mierze rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji 

prac powstających na Uczelni, ale jest też narzędziem wspierającym proces konsultowania, 

 a następnie recenzowania i składania do obrony pracy dyplomowej. Wraz z każdą pracą 

przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak nazwiska autorów 

kierujących pracami (określanych w APD mianem opiekunów prac) i recenzentów, recenzje 

oraz ocena pracy. Ponadto wdrożenie będzie dotyczyło zintegrowania serwisu APD  

z Otwartym Systemem Antyplagiatowym (OSA), który jest kolejną aplikacją systemu USOS 

funkcjonującą w Uczelni od 2016 r. Celem takiej integracji jest automatyzacja weryfikacji 

prac dyplomowych i naukowych pod kątem potencjalnego plagiatu. 

Ponadto kolejnym etapem, który jest w planie wdrożenia jest możliwość składania przez 

studentów wniosków przez USOSweb i wydawanie za pośrednictwem USOS decyzji 

administracyjnych. W celu polepszenia obsługi administracyjnej studentów wdrażany jest 

obecnie system MAK+ w bibliotece mający usprawnić proces wypożyczania książek czy 

czasopism z biblioteki. 

Celem wprowadzenia programów informatycznych jest odciążenie pracowników 

dziekanatu, księgowości czy biblioteki, w pełnieniu roli informacyjnej. W efekcie nastąpiło 
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znaczne przeniesienie ciężaru komunikacji z tradycyjnych metod wymagających 

każdorazowo wizyt studentów, na komunikację przez internet, pozytywnie odbieraną przez 

chętnie korzystających z internetu studentów.  

Ponadto bardzo dużą skuteczność w obsłudze administracyjnej studentów stanowi obsługa 

w formie komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portalu 

społecznościowego Facebook, dzięki którym w szybki i łatwy sposób przekazuje się 

informacje studentom. Na portal społecznościowy w sposób ciągły zapraszani są studenci, 

posty publikowane na portalu dotyczą ważnych dla studentów spraw, np. stypendiów, akcji 

społecznych organizowanych przez Wydział lub Samorząd Studencki, innych akcji 

wartościowych dla studentów, konkursów, szkoleń, ofert pracy itd. Poprzez portal studenci 

kierują również zapytania lub zgłaszają konkretne problemy. 

 

8.2.  Rozwój i doskonalenie systemu wspierania oraz motywowania studentów. 

 

Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu opieki, 

wspierania oraz motywowania studentów oraz ocena kadry wspierającej proces 

kształcenia. 

 

W celu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wspierania studentów są 

przeprowadzane systematyczne działania w formie badania opinii studentów na temat 

zadowolenia studentów ze studiowania w Uczelni. Co roku prowadzone są badania ankietowe 

dotyczące zadowolenia studentów ze studiowania w Uczelni. Podstawowym celem 

przeprowadzonego badania było poznanie opinii studentów na temat przebiegu procesu 

kształcenia w Uczelni. Studentów pytano m. in. o efektywność i spójność działania 

administracji, poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych, jakość i przepływ udostępnianych 

informacji czy infrastrukturę. Badanie zostało przeprowadzone w formie kwestionariusza 

ankiety, uzupełnianego podczas zajęć dydaktycznych przez studentów-respondentów  

w formie tradycyjnej (papierowej) po to, aby uzyskać jak największą liczbę wyników. 

Ankieta składała się z 42 pytań, o charakterze pytań zamkniętych i podzielona była na 

następujące moduły: INFRASTRUKTURA – w którym zawarto głównie pytania o warunki 

 w salach dydaktycznych, warunki sanitarne oraz o dogodność lokalizacji i poprawność 

oznaczeń dziekanatu i pozostałych pomieszczeń administracyjnych; ADMINISTRACJA –  

w którym pytano zarówno o jakość i fachowość obsługi przez pracowników dziekanatu, jak 

 i sprawność działania pozostałych jednostek administracyjnych oraz organów uczelnianych 

 i studenckich; DYDAKTYKA – pytania dotyczyły m. in. jakości odbywanych zajęć 

dydaktycznych oraz wiedzy, profesjonalizmu i zaangażowania nauczycieli akademickich  

w prowadzony przedmiot, poprawności w informowaniu o programie nauczania czy sposobu 

zaliczania ćwiczeń i wykładów, a także stopnia wykorzystywania nowoczesnych technik 

prezentacji; ZAJĘCIA – w tym module respondenci wyrażali opinię, dotyczącą kwestii 

organizacyjnych takich, jak: udzielanie wsparcia informacyjnego, jasność procedur 

dotyczących studiowania, wielkość grup na ćwiczeniach czy długość przerw między 

zajęciami; OGÓLNE ZADOWOLENIE Z JAKOŚCI OFERTY UCZELNI – w tej części 

studenci odpowiadali wprost na pytania m. in. o stopień zadowolenia z oferty Uczelni czy 

ponownie wybraliby Uczelnię oraz czy wg nich jest ona godna polecenia. Ankieta 

zakończona jest dwuczłonową tabelą o charakterze analizy SWOT, w której to tabeli student 

dobrowolnie wpisywał: mocne strony Uczelni, które warto utrzymać oraz słabe strony, czyli 

kwestie, które wymagają zmiany lub udoskonalenia. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że ogólnie studenci dobrze 

ocenili funkcjonowanie Wydziału. Niemniej zostały wyciągnięte wnioski  
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i przygotowywano rekomendacje, mające na celu polepszenie warunków studiowania oraz 

usprawnienie systemu wsparcia dla studentów. 

Wprowadzenie powyższego narzędzia pozwoliło na dbałość o rozwój i doskonalenie 

systemu wspierania i motywowania studentów do studiowania. 

Ponadto w celu wsparcia studentów pierwszego roku zarządzeniem rektora  

została wprowadzona procedura przeciwdziałania skreśleniu studentów, mająca na celu m. in. 

zapewnienie właściwego nadzoru dydaktyczno-wychowawczego nad studentami I roku oraz 

poprawienie jakości procesu kształcenia. Studenci pierwszego roku wymagają bowiem 

większego wsparcia z uwagi na to, że wszystko jest dla nich nowe i nieznane. Istotą 

procedury jest stały kontakt i monitoring obecności studentów na zajęciach. Prodziekan ds. 

społecznych jest zobowiązany do pozyskiwania takich informacji od wykładowców, na 

podstawie których udziela pomocy studentowi oraz motywuje go do studiowania. W wielu 

przypadkach wystarczyła jedynie rozmowa, aby student był zmotywowany do dalszego 

studiowania. 

Z kolei kadra wpierająca proces kształcenia wyróżnia się wysokimi kompetencjami 

organizacyjnymi, o czym świadczy jej bardzo duże zaangażowanie w proces funkcjonowania 

Uczelni. Uczelnia prowadzi politykę kadrową sprzyjającą podnoszeniu kwalifikacji  

i zapewnia pracownikom warunki rozwoju naukowego i dydaktycznego. Kadra wspierająca 

proces kształcenia jest doskonalona poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych  

i zewnętrznych, konferencjach, studiach podyplomowych i/lub doktoranckich. Pracownicy 

wpierający proces kształcenia, niejednokrotnie są na przykład opiekunami kierunków, grup 

dziekańskich, opiekunami kół naukowych, są włączani w pełni w życie studenckie. Kadra 

wpierająca proces kształcenia to osoby wykształcone głównie ze stopniami naukowymi, ale 

też wyróżniające się wysokimi umiejętnościami pedagogicznymi, kompetencjami 

komunikacyjnymi i empatycznym podejściem. 
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Część II - Perspektywy rozwoju kształcenia na ocenianym kierunku studiów 

 

 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

C
zy

n
n
ik

i 
w

ew
n
ęt

rz
n

e 

Mocne strony (S) 

- unikatowe i wyjątkowe specjalności; 

- bardzo dobre kontakty ze środowiskiem 

interesariuszy zewnętrznych; 

- ukierunkowanie praktyczne kierunku 

poparte między innymi dużą liczbą zajęć 

praktycznych; 

- elastyczność Uczelni związana  

z możliwością dostosowania się do 

potrzeb studentów (np. możliwość 

realizacji dwóch specjalności 

jednocześnie itp.); 

- włączanie się w działalność 

popularyzatorską nauki 

Słabe strony (W) 

- niski stopień mobilności studentów 

(brak zainteresowania m. in. ze względu 

na formę studiowania – studia 

niestacjonarne), pomimo stwarzania 

takiej możliwości przez Uczelnię; 

- niedoskonałości w budowaniu własnej 

infrastruktury dydaktycznej (ze względu 

na koszty, a niejednokrotnie brak 

możliwości stworzenia przez Uczelnię 

takich warunków nabywania umiejętności 

i kompetencji, które będą identyczne jak 

w podmiotach zewnętrznych – stąd  

nawiązywanie nowych porozumień z 

podmiotami zewnętrznymi jest dla 

Uczelni optymalnym rozwiązaniem); 

- mała liczba uzyskanych stopni/tytułów 

naukowych pracowników, pomimo 

stwarzania możliwości przez Uczelnię w 

tym zakresie (ze względu na krótki okres 

funkcjonowania kierunku) 

  

C
zy

n
n
ik

i 
ze

w
n
ęt

rz
n
e
 

Szanse (O) 

- kierunek przyszłościowy, stwarzający 

duże szanse na znalezienie pracy w 

zawodzie; 

- niewielka liczba uczelni prywatnych 

oferujących studia na kierunku 

psychologia;  

- społeczna tendencja do zainteresowania 

tematyką zdrowia psychicznego, rozwoju 

osobistego; 

- utrzymujący się trend społeczny do 

ciągłego zdobywania wiedzy i 

umiejętności – np. chęć zdobycia 

wykształcenia wyższego; 

- usytuowanie Uczelni w dużym mieście 

wojewódzkim 

Zagrożenia (T) 

- niż demograficzny, 

- ograniczone wsparcie w finansowaniu 

badań, 

- brak ustabilizowanej sytuacji prawnej; 

- konkurencja; 

- uczelnie państwowe dysponujące 

lepszym, darmowym zapleczem 

dydaktycznym  

i praktycznym; 

- utrudniony dostęp do praktyk ze 

względu na koszty (np. w szpitalach) 

 

 

W celu osiągania jak najlepszej realizacji programu kształcenia na kierunku psychologia 

Uczelnia dąży do ciągłego minimalizowania negatywnych czynników wewnętrznych i 

wykorzystywania szans płynących z otoczenia. 
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(Pieczęć uczelni) 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III - Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

 
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku7 

Poziom studiów 

  

Rok 

studiów 

  

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed 

3 lat 

2015/2016 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 3 

lat 

2015/2016 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I  26  17 63 61  

II 17 39  53  52 

III 0 22  0  43  

IV brak brak brak brak 

II stopnia 
I brak brak brak 77 

II brak brak brak brak 

jednolite studia 

magisterskie 

I brak brak brak brak 

II brak brak brak brak 

III brak brak brak brak 

IV brak brak brak brak 

V brak brak brak brak 

VI brak brak brak brak 

Razem:  43  78  116  233 

 
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 

2016  0 brak   0  brak 

2017 12 11 36 25  

2018 27   28  46 34 

II stopnia 

... Brak brak brak brak 

... Brak brak brak brak 

... Brak brak brak brak 

jednolite studia 

magisterskie 

... Brak brak brak brak 

... Brak brak brak brak 

... Brak brak brak brak 

Razem:  39  39  82  59 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 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) 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

kształcenia określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016  

r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. 2016 poz. 1596)8 

 
Edycja 2016 

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa wskaźnika 

Liczba punktów 

ECTS9 

S N 

Przewidziana w planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia 
180 180 

Przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów 
93,4 80,0 

Przyporządkowana modułom zajęć związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym służące zdobywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 

94,4 96,5 

Przyporządkowana zajęciom z obszarów nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych (w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne) 

- - 

Przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do wyboru 90 90 

Przyporządkowana praktykom zawodowym/wymiar praktyk zawodowych 12/360 12/360 

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

1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych i prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

2. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

niestacjonarnych i prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

1. - /- 

2.  -/- 

1. - /- 

2.  -/- 

W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich ogólna liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
48 48 

 

 

Edycja 2017 

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa wskaźnika 

Liczba punktów 

ECTS10 

S N 

Przewidziana w planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia 
180 180 

Przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów 
93,4 80,0 

Przyporządkowana modułom zajęć związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym służące zdobywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 

94,4 96,2 

Przyporządkowana zajęciom z obszarów nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych (w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne) 

- - 

                                                           
8 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie. 
9 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy podać 

liczbę godzin. 
10 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy podać 

liczbę godzin. 
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Przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do wyboru 93 93 

Przyporządkowana praktykom zawodowym/wymiar praktyk zawodowych 12/360 12/360 

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

1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych i prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

2. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

niestacjonarnych i prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

1. - /- 

2.  -/- 

1. - /- 

2.  -/- 

W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich ogólna liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
48 48 

 

Edycja 2018: 

Studia I stopnia: 

Nazwa wskaźnika 

Liczba punktów 

ECTS11 

S N 

Przewidziana w planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia 
180 180 

Przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów 
93,4 80,0 

Przyporządkowana modułom zajęć związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym służące zdobywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 

94,4 96,2 

Przyporządkowana zajęciom z obszarów nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych (w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne) 

- - 

Przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do wyboru 93,0 93,0 

Przyporządkowana praktykom zawodowym/wymiar praktyk zawodowych 12/360 12/360 

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

1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych i prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

2. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

niestacjonarnych i prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

1. - /- 

2.  -/- 

1. - /- 

2.  -/- 

W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich ogólna liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
48 48 

 

Edycja 2018 

Studia drugiego stopnia 

Nazwa wskaźnika 

Liczba punktów 

ECTS12 

S N 

                                                           
11 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy podać 

liczbę godzin. 
12 W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy podać 

liczbę godzin. 
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Przewidziana w planie studiów do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej 

poziomowi kształcenia 
- 120 

Przyporządkowana do zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów 
- 48,2 

Przyporządkowana modułom zajęć związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym służące zdobywaniu przez studenta 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 

- 72,0 

Przyporządkowana zajęciom z obszarów nauk humanistycznych lub nauk 

społecznych (w przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne) 

- ? 

Przyporządkowana przedmiotom/modułom zajęć do wyboru - 64,0 

Przyporządkowana praktykom zawodowym/wymiar praktyk zawodowych -/- 12/360 

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

1. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach stacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

stacjonarnych i prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

2. Ogólna liczba godzin dydaktycznych określona w programie studiów na 

studiach niestacjonarnych/ Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach 

niestacjonarnych i prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 

1. - /- 

2.  -/- 

1. - /- 

2.  -/- 

W przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów 

magisterskich ogólna liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego 
- 48 

 

 
Tabela 4. Moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służące zdobywaniu przez 

studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.13 

 

Edycja 2016  

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa modułu zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

A. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

KSZTAŁCENIA 

PODSTAWOWEGO 

Zajęcia realizowane w 

bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne 

realizowane w sali i 

realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

(60%). 

956/912 46 

B. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

KSZTAŁCENIA 

KIERUNKOWEGO 

Zajęcia realizowane w 

bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne 

realizowane w sali i 

realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

1353/1311 67 

                                                           
13 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia podlegających ocenie. 
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(60%). 

C. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

DO WYBORU 

Zajęcia realizowane w 

bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne 

realizowane w sali i 

realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

(60%). 

1361/1311 67 

Razem: 3670/3534 180 

 

Edycja 2017  

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa modułu zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

A. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

KSZTAŁCENIA 

PODSTAWOWEGO 

Zajęcia realizowane w 

bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne 

realizowane w sali i 

realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

(60%). 

981/937 45 

B. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

KSZTAŁCENIA 

KIERUNKOWEGO 

Zajęcia realizowane w 

bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne 

realizowane w sali i 

realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

(60%). 

1492/1448 74 

C. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

DO WYBORU 

Zajęcia realizowane w 

bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne 

realizowane w sali i 

realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

(60%). 

1247/1199 61 

Razem: 3720/3584 180 

 

Edycja 2018  

Studia pierwszego stopnia 

Nazwa modułu zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna 

godzin 

Liczba 

punktó
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stacjonarne/niestacj

onarne 

w ECTS 

A. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

KSZTAŁCENIA 

PODSTAWOWEGO 

Zajęcia realizowane w bezpośrednim 

kontakcie nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne realizowane w 

sali i realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela 

ze studentem (60%). 

981/937 45 

B. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

KSZTAŁCENIA 

KIERUNKOWEGO 

Zajęcia realizowane w bezpośrednim 

kontakcie nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne realizowane w 

sali i realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela 

ze studentem (60%). 

1492/1448 74 

C. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

DO WYBORU 

Zajęcia realizowane w bezpośrednim 

kontakcie nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne realizowane w 

sali i realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu nauczyciela 

ze studentem (60%). 

1247/1199 61 

Razem: 3720/3584 180 

 

Edycja 2018  

Studia drugiego stopnia 

Nazwa modułu zajęć Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba 

punktów 

ECTS 

A. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

KSZTAŁCENIA 

PODSTAWOWEGO 

Zajęcia realizowane w 

bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne 

realizowane w sali i 

realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

(60%). 

-/552 -/26 

B. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

KSZTAŁCENIA 

KIERUNKOWEGO 

Zajęcia realizowane w 

bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne 

realizowane w sali i 

realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

(60%). 

-/972 -/50 

C. MODUŁ 

PRZEDMIOTÓW 

DO WYBORU 

Zajęcia realizowane w 

bezpośrednim kontakcie 

nauczyciela ze studentem 

(ćwiczenia praktyczne 

-/844 -/44 
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realizowane w sali i 

realizowane w terenie) oraz 

zajęcia realizowane bez 

bezpośredniego kontaktu 

nauczyciela ze studentem 

(60%). 

Razem: -/2368 -/120 

 

 
Tabela 5. Moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta kompetencji inżynierskich / Moduły zajęć 

służące zdobywaniu przez studenta uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela14 - nie dotyczy. 

 

 

Załącznik nr 2 – Wykaz materiałów uzupełniających 

 

Cz. I. Dokumenty, które zostały dołączone do raportu samooceny (wyłącznie w formie 

elektronicznej): 

1. Program kształcenia dla kierunku studiów, profilu i poziomu kształcenia obejmujący: 

1. Opis zakładanych efektów kształcenia. 

2. Program studiów uwzględniające przepisy § 4 ust. 1 pkt 1) - 8) rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 w sprawie warunków 

prowadzenia studiów. 

2. Obsadę zajęć dydaktycznych na kierunku i poziomie i profilu kształcenia w roku 

akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

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

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

kształcenia. 

4. Charakterystykę kadry prowadzącej zajęcia na ocenianym kierunku obejmującą: 

nauczycieli akademickich  oraz inne osoby prowadzące moduły 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 prowadzących zajęcia odpowiednio z podstaw opieki 

pielęgniarskiej lub podstaw opieki położniczej, z zakresu opieki specjalistycznej oraz 

zajęcia praktyczne, sporządzoną wg następującego wzoru: 

Imię i nazwisko: 

Tytuł naukowy/obszar/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 

(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja, a w przypadku kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo - informacja o posiadaniu prawa do wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej), rok uzyskania tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego: 

 

Charakterystyka dorobku naukowego/zawodowego ze wskazaniem obszaru/obszarów 

wiedzy/sztuki, dziedziny/dziedzin nauki/sztuki oraz dyscypliny/dyscyplin 

naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 znaków) oraz wykaz co 

najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych/zawodowych z ostatnich 10 

lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji naukowych/osiągnięć artystycznych patentów 

i praw ochronnych, zrealizowanych projektów badawczych lub wdrożeniowych, nagród 

                                                           
14 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów kształcenia 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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krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne/zawodowe, itp.), ze 

szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku i 

prowadzonych na nim zajęć. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 

najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

ostatnich 10 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 

dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 

którymi nauczyciel akademicki sprawuje opiekę naukową/dydaktyczną/artystyczną, opieka nad 

beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 

modułu zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku 

obcym, w tym w uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich itp.). 

 

Wykaz modułów/przedmiotów i godzin zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego 

w danym roku akademickim. 

 

 

5. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych 

obiektów, w których odbywają się zajęcia, z uwzględnieniem potrzeb kształcenia na 

ocenianym kierunku, w tym w szczególności zajęć związanych z praktycznym 

przygotowaniem zawodowym (dane powinny uwzględniać bazę własną i udostępnianą 

przez inne podmioty), a także informacja o bibliotece i dostępnych zasobach 

bibliotecznych i informacyjnych. 

6. Wykaz tematów prac dyplomowych (w formie elektronicznej), uporządkowany wg lat, 

z podziałem na poziomy kształcenia oraz formy studiów; wykaz można przygotować wg. 

przykładowego wzoru: 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia15 

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 

        

        

        

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

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 

        

        

        

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

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 

                                                           
15 Należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich poziomów kształcenia 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 kształcenia i form studiów na ocenianym kierunku z ostatniego roku poprzedzającego rok, 

w którym przeprowadzana jest ocena.  
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Studia niestacjonarne drugiego stopnia 

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 

        

        

        

Studia stacjonarne jednolite magisterskie 

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 

        

        

        

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie 

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 zostaną przygotowane do wglądu podczas wizytacji, w tym 

dodatkowe wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z 

raportem samooceny: 

 Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty ۔

zrealizowane przez studentów, prace artystyczne z przedmiotów kierunkowych, itp. 

(z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

 Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający przedmiotów ۔

i sesji egzaminacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

 Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół ۔

oceniający. 

 .Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych ۔

 Wykaz i charakterystyka profilu działalności instytucji, w których studenci odbywają ۔

praktyki zawodowe oraz z którymi jednostka współpracuje w realizacji programu studiów, 

w tym w szczególności modułów zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym (w formie elektronicznej). 

 /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). 

 Opis działań doskonalących podjętych w odpowiedzi na zalecenia PKA z ostatniej oceny ۔

oraz skutków tych działań (w formie elektronicznej).  

 Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub ۔

inne instytucje krajowe oraz opis działań doskonalących podjętych w odpowiedzi na 

zalecenia (w formie elektronicznej). 

 

 

 


