
      
ZARZĄDZENIE NR 94/2012 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 26 listopada 2012 r. 

 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia  

 
 

Na podstawie pkt VI załącznika do uchwały Nr 66/V/V/2012 Senatu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia  

 
zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Ustala się następujące wzory formularzy narzędzi oceny jakości kształcenia: 

1) arkusz hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego (forma opisowa), 

stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych (forma tabelaryczna), stanowiący załącznik nr 2 do 

zarządzenia; 

3) ankieta oceny nauczyciela, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia; 

4) protokół z analizy zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami kształcenia dla 

przedmiotu, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia; 

5) protokół z analizy wyników  zaliczeń i egzaminów, stanowiący załącznik nr 5 do 

zarządzenia; 

6) protokół z analizy wyników wylosowanych egzaminów, stanowiący załącznik nr 6 do 

zarządzenia; 

7) ankieta oceny jakości kształcenia w PWSZ w Koninie, stanowiąca załącznik nr 7 do 

zarządzenia; 

8) arkusz samooceny jakości kształcenia, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia; 

9) sprawozdanie z realizacji praktyki studenckiej studenta PWSZ w Koninie, stanowiące 

załącznik nr 9 do zarządzenia; 

10) sprawozdanie z realizacji praktyki studenckiej studenta PWSZ w Koninie kierunek 

fizjoterapia, stanowiące załącznik nr 10 do zarządzenia; 

11) sprawozdanie opiekuna kierunkowego z realizacji praktyk zawodowych studentów, 

stanowiące załącznik nr 11 do zarządzenia; 

12) sprawozdanie z monitorowania losów absolwentów PWSZ w Koninie, stanowiące załącznik 

nr 12 do zarządzenia. 



 2. Ustalony w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 wzór arkusza hospitacji pozostawia się do wyboru dziekanom 

wydziałów lub kierownikom jednostek organizacyjnych wydziałów. 

 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. kształcenia oraz Dziekanom Wydziałów. 
 
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie w roku akademickim 
2012/2013. 
 
 
                                   REKTOR 
      /-/ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak 
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/-/ Alicja Łukowska   
 


