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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 22.10.2013 roku 

w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  

w Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie 

 

 

Rama systemu oceny jakości kształcenia w ASP w Krakowie – wspólna dla opisu 

i sprawozdawczości na poziomie wydziałów oraz komisji uczelnianej 

 

Poziomy opisu i ocen wspólne dla wszystkich kierunków kształcenia 

 

Wydział …………………….………….           Kierunek kształcenia ………………………………. 

 
skala: A- wyróżniający; B – zrealizowany w pełni; C – zrealizowany znacząco; D – zrealizowany częściowo; E - niezrealizowany 

L/P kryterium jest Nie 

ma 

Czy podlega samoocenie oraz 

odniesienia do przepisów 

Samoocena 

A B C D E 

             Koncepcja kierunku kształcenia 

I,1 Dokument - koncepcja kierunku i 

perspektywa jego rozwoju 

        

I,2 Zgodność koncepcji kierunku z 

misją uczelni 

        

I,3 Współpraca z interesariuszami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi 

        

I,4 Perspektywy rozwoju kierunku – 

dokument, analiza przesłanek 

        

            Cele i efekty kształcenia 

II,1 Cele i efekty kształcenia - 

dokument 

 

        

II,2 System - zasady weryfikacji 

zapisanych celów i efektów 

kształcenia 

        

II,3 Spójność zapisu i zgodność 

wobec praktyki 

        

II,4 Zgodność systemu z KRK          

II,5 Zgodność systemu z koncepcją 

rozwoju kierunku 

        

II,6 Monitoring losów absolwentów 

– zasady i praktyka 

        



II,7 Wystawa końcoworoczna 

wydziału/kierunku 
        

II,8 Prezentacje i działania 

upowszechniające poza uczelnią  

  lista      

II,9 Wybitne osiągnięcia studentów i 

absolwentów 

  lista      

             Program studiów 

III,1 Program studiów – dokument 

(przejrzystość, klarowność) 

        

III,2 Spójność zakładanych efektów 

kształcenia, treści 

programowych, form zajęć i 

metod dydaktycznych 

 

 

 

        

            Zasoby kadrowe 

IV.1 Liczba pracowników naukowo-

dydaktycznych 

        

IV.2 Zgodność kwalifikacji 

pracowników naukowo-

dydaktycznych z celami 

kierunkowymi 

        

IV.3 Ocena dorobku kadry 

wchodzącej w minimum 

kadrowe  

        

IV.4 Ocena kadry wchodzącej w 

minimum kadrowe przez 

studentów 

        

IV.5 Ocena dorobku pozostałej kadry          

IV.6 Ocena pozostałej kadry przez 

studentów 

        

IV.7 Stosunek liczby nauczycieli 

akademickich minimum 

kadrowego do liczby studentów 

Poniż

ej 

1:25 

Po-

wyżej 

1:25 

Liczba:  

IV.8 Ocena polityki kadrowej         

IV.9 Wybitne osiągnięcia 

przedstawicieli kadry poza 

uczelnią 

  Lista:      

Infrastruktura dydaktyczna 

V. Ocena bazy dydaktycznej         

Badania naukowe i projekty artystyczne o cechach poznawczych 



VI.1 Lista i opis prowadzonych 

projektów 
  W załączeniu, punkty…      

VI.2 Ocena stanu realizacji – 

terminowość i sprawozdawczość 

        

VI.3 Wymierne efekty badań i 

działalności badawczej i 

artystycznej (publikacje, patenty, 

cytaty, recenzje…) 

        

System wsparcia studentów w procesie uczenia się 

VII.1 Zasady rekrutacji – 

przejrzystość, równość szans, 

podstawy selekcji 

 

        

VII.2 Ocena postępów studentów – 

obiektywizm i przejrzystość 

zasad 

        

VII.3 Organizacja studiów pod kątem 

mobilności studentów – krajowej 

i międzynarodowej 

        

VII.4 Pomoc naukowa dla studentów         

VII.5 Pomoc dydaktyczna dla 

studentów 

        

VII.6 Pomoc materialna dla studentów         

Wewnętrzny system zapewnienia i oceny jakości 

VIII.1 Przejrzystość struktury 

zarządzania kierunkiem a jego 

stosowanie 

        

VIII.2 Komisja wydziałowa ds. 

zapewnienia i oceny jakości 

  W załączeniu lista członków      

VIII.3 Udział pracowników, studentów i 

absolwentów w budowie kultury 

jakości 

        

VIII.4 Sprawozdanie roczne WKZiOJ za 

ostatni zakończony rok 

akademicki 

        

 

 

Wszystkie punkty powyższej tabeli mogą być skomentowane i poszerzone w przypisach (na zasadzie ad. X., 

itd.). Wydziałowe Komisje Zapewnienia Jakości Kształcenia mogą poszerzyć zakres monitorowanej 

problematyki i liczbę jej ujęć, jak również poszerzyć zakres sprawozdania – zgodnie ze specyfiką kierunkową i 

profesjonalną. Swoboda zmian nie obejmuje kolejności i numeracji rubryki ramowej oraz skali ocen, aby nie 

utrudniać prac porównawczych na poziomie uczelnianym. 

 


