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PROTOKÓŁ 

 

z posiedzenia Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształcenia w dniu 10.01.2023r. 

w sprawie rekomendacji do wyników monitoringu karier absolwentów 

 

WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU 

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 

 

W dniu 10.01.2023 r. odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształce-

nia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, w składzie: 

 

1. ………………………………….. – przewodniczący 

2. ………………………………… - zastępca przewodniczącego  

3. itd. 

 

 

Pozostali członkowie Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształcenia oraz osoby nieobecne na spo-

tkaniu, swoje wnioski i propozycje rozwiązań w kontekście uzyskanych w badaniu losów zawodowych 

absolwentów wyników, przesłali drogą elektroniczną. 

 

Załącznik nr 1 – lista obecności. 

 

 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący porządek obrad: 

1. Omówienie celów, metod oraz przebiegu monitoringu pod kątem uzyskanych wyników ba-

dania. 

2. Wnioski oraz propozycje dotyczące wykorzystania uzyskanych wyników badania losów za-

wodowych absolwentów do zapewnienia wysokiego poziomu jakości kształcenia  poprzez 

dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

3. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Porządek obrad Komisji został zaakceptowany przez wszystkich obecnych członków: 

 

Ad 1. Komisja pracowała w oparciu o Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  

z siedzibą w Poznaniu nr …./…../2022 z dnia …….. 2022 r., określające cele, metody oraz przebieg 

monitoringu karier zawodowych absolwentów. 

Załącznik 4 do Zarządzenie rektora nr 089/05/2022 
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Ad 2.  Komisja, odnosząc się do uzyskanych wyników badań, ustaliła następujące rozwiąza-

nia w zakresie wykorzystania uzyskanych wyników badania losów zawodowych absolwentów do za-

pewnienia wysokiego poziomu jakości kształcenia,  poprzez dostosowanie kierunków studiów i pro-

gramów kształcenia do potrzeb rynku pracy: 

 

 

Wnioski z posiedzenia Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształcenia 

 

         Obszary działania, na które warto zwrócić uwagę: 

1. Koncentracja na działaniach sprzyjających aktywizacji zawodowej, rozwijaniu umiejętności 

niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz wykonywania pracy w zawodzie. 

Rekomendacje:  

− rozwijanie umiejętności dotyczących szukania pracy, tworzenia profesjonalnych dokumentów 

aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;  

− zachęcanie studentów do brania udziału w kursach specjalistycznych oraz studiach podyplo-

mowych spójnych z kierunkami studiów, które pomogą im wejść na rynek pracy; 

− zwiększenie działalności Akademickiego Biura Karier w kwestii zamieszczania i udostępniania 

ofert pracy, staży czy praktyk (adekwatnych do kierunków studiów prowadzonych w Uczelni) 

na stronie internetowej Uczelni; 

− zachęcanie do korzystania z oferty indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodo-

wego. 

 

 

2. Rozwijanie dobrej oceny oferty praktyk zawodowych.  

Pomimo korzystnego wyniku w kwestii jakości oferty praktyk zawodowych, warto jest wprowa-

dzać systematyczne działania utrzymujące ich poziom efektywności, tzn.: 

Rekomendacje: 

− zwiększenie liczby porozumień o praktykach adekwatnych do zapotrzebowania na nie; 

− współpraca z otoczeniem zewnętrznym w ramach porozumień ukierunkować na podmioty, któ-

re mogą zaoferować odbywanie praktyk zawodowych stosownie do specjalności studentów; 

− wdrożenie zarządzenia dotyczącego potrzeb związanych z przygotowaniem odpowiedniej licz-

by ofert miejsc potrzebnych do odbywania praktyk; 

− przygotowanie propozycji podmiotów, które mogą zaoferować możliwość odbywania praktyk 

uwzględniając miejsca (okolice) zamieszkania studentów; 

− przed zaoferowaniem studentowi miejsca odbywania praktyk zawodowych, należy sprawdzać 

jakość oferty (pracownicy odpowiedzialni za praktyki w wydziale); 
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− zwiększenie wymagalność od osób odpowiedzialnych za przygotowanie ofert praktyk w wy-

działach; 

− przygotowanie konkretnego zapotrzebowania na oferty miejsc odbywania praktyk stosownie 

do kierunku i specjalności, zgodnie z obowiązującymi w Uczelni procedurami określonymi  

w zarządzeniu Rektora; 

− jakość kontroli odbywania praktyk i ich ocena winna stać jednym z ważnych punktów pracy 

Rad Wydziałów.  

 

3. Utrzymywanie wysokiej oceny jakości zajęć terenowych oraz zajęć praktycznych. 

Rekomendacje: 

− pomimo dobrego wyniku w kwestii jakości prowadzonych zajęć, warto zwrócić uwagę wykła-

dowców (dla utwierdzenia ich w słuszności tego typu zajęć i chęci planowania ich np.  

w potencjalnych miejscach pracy) na ten wynik, by planowali zajęcia najlepiej w przyszłych po-

tencjalnych miejscach pracy studentów; 

− zwiększenie roli osób zajmujących się nawiązywaniem kontaktów i porozumień o współpracy, 

prodziekanów ds. jakości kształcenia i osób zajmujących się praktykami, by podpisując poro-

zumienia zawierać w nich możliwość odbywania zajęć w formie wizyt studyjnych, które stu-

denci bardzo sobie cenią; 

− pomoc nauczycielom w organizacji zajęć terenowych (przede wszystkim rola prodziekanów ds. 

jakości kształcenia oraz osób nawiązujących kontakty i porozumienia, podczas których kwe-

stia odbywania wizyt studyjnych czy zajęć również była omawiana); 

− zakup profesjonalnego sprzętu, pomocnego w realizacji zajęć praktycznych, np. sprzętu z za-

kresu pomocy medycznej, sprzętu wykorzystywanego do pracy kryminalistyczno-śledczej. 

 

4. Utrzymywanie wysokiej oceny dostępności kadry dydaktycznej. 

Rekomendacje: 

− podziękowanie kadrze za taki wynik i zwrócenie jej na to uwagi, by nadal o to dbała, bo stu-

denci cenią sobie jej dostępność. 

 

5. Utrzymywanie dobrej oceny kształcenia językowego i informatycznego.  

Rekomendacje: 

Pomimo dobrego wyniku w kwestii oceny kształcenia językowego oraz umiejętności informa-

tycznych nabywanych w trakcie studiów, warto jest wprowadzać systematyczne działania 

utrzymujące ich poziom efektywności, tzn.: 

− położenie większego nacisku na umiejętności językowe i informatyczne w kształceniu (np. za-

trudnianie wykwalifikowanej kadry z bogatym doświadczeniem, weryfikacja treści kształcenia 

poruszanych na zajęciach dydaktycznych); 

− zakup sprzętu komputerowego sprzyjającego rozwijaniu umiejętności informatycznych; 
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− zakup profesjonalnych programów komputerowych wspierających i wzbogacających proces 

kształcenia; 

− zaplanowanie hospitacji zajęć językowych i informatycznych; 

 

 

 

Ad 3. Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji. 

  

 

 
    
                                                  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący  
Wydziałowej Komisji do spraw jakości 

kształcenia 
 
 

……………………………………… 

Sekretarz 
 
 

………………………………….. 
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Załącznik nr 1. 
 

Lista obecności z posiedzenia Wydziałowej Komisji do spraw jakości kształcenia  

 w dniu ……………. 

 

 

 

Lp. Imię i NAZWISKO Podpis 

1.  
 

 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

 


