
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
WYDZIAŁ GRAFIKI

SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI Z OCENY ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
ZA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Sprawozdanie zostanie przedstawione Samorządowi Studentów Wydziału Grafiki w dniu: 06.03.2017.
Sprawozdanie zostanie przedstawione i zatwierdzone przez Radę Wydziału Grafiki w dniu: 15.03.2017.

A. Roczna ocena zakładanych efektów kształcenia na kierunku w roku akademickim 2015/2016 obej-
muje: 

I. Studencką ankietę oceny zajęć dydaktycznych; 
II. Hospitację zajęć dydaktycznych; 
III. Analizę sylabusów; 
IV. Analizę narzędzi weryfikacji efektów kształcenia; 
V. Monitorowanie realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk studenckich; 
VI. Analizę prac dyplomowych; 
VII. Analizę wyników sesji egzaminacyjnych; 
VIII.Pozostałe. 

Ogólne wnioski władz wydziału oraz Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia dotyczące za-
pewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016:

I. Studencka ankieta oceny zajęć dydaktycznych (ostatnia w roku akademickim 2015/2016): 

1. Liczba studentów wydziału uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie:  

  

2. Liczba pedagogów, którzy powinni zostać ocenieni w ankiecie: 

  

3. Liczba pedagogów, którzy zostali ocenieni w ankiecie: 

  

4. Średnia ocena uzyskana przez pedagogów wydziału w ankiecie: (punkt został „zawieszony”; proszę nie 

wypełniać)  

  
5. Wnioski z podsumowania studenckiej ankiety ewaluacyjnej: 

• W orbicie zainteresowań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016 znalazały 
się:

• prace polegające nad podsumowaniem czteroletniej kadencji WZ ds. JK;
• przygotowanie raportu dla dziekana dotyczącego kadencji 2012-2016;
• nadzór nad wprowadzaniem zmian programowych rekomendowanych przez Radę Programową i Radę Wydziału;
• ocena realizacji założeń programowych w poszczególnych katedrach;
• prace mające wdrożyć na wydziale elektroniczny system ankietyzacji (studencka ankieta ewaluacyjna).
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6.

6. Propozycje ew. zmian dotyczących studenckiej ankiety ewaluacyjnej: 

7.

II. Hospitacja zajęć dydaktycznych: 

1. Czy na wydziale została dokonana hospitacja zajęć dydaktycznych: CZĘŚCIOWO 
2. Wnioski płynące z przeprowadzonej hospitacji zajęć dydaktycznych: 

3.

3. Propozycje ew. zmian dotyczących hospitacji zajęć dydaktycznych: 

4.

III. Analiza sylabusów zajęć: 

1. Czy sylabusy przedmiotów zawierają kompletne i przejrzyście podane informacje (dotyczy to zwłaszcza 
części dotyczącej sposobów weryfikacji efektów kształcenia): TAK 

1. Ilość wypełnionych ankiet w stosunku do liczby studentów na wydziale jest bardzo niska lecz jest to lepszy wynik 
niż w latach poprzednich. 
2. Powodami tego mogą być: 
- anachroniczna forma papierowa ankiety. 
- brak zainteresowania ankietą przez studentów gdyż nie widzą oni sensu w ankietyzacji, która nie przekłada się na 
konkretne działania. 
- brak zainteresowania ankietyzacją ze strony dydaktyków wydziału. 
3. Po konsultacji z Samorządem Studentów wydziału wprowadzono testowy moduł ankietyzacji online, równolegle z 
obowiązującym wzorem "papierowym". Ankiety wypełniane przez studentów w formie elektronicznej podniosły 
liczbę oceniających 1 dydaktyka do 7 studentów (średnia). 
Z tego powodu rekomendujemy władzom uczelni wprowadzenie ogólnouczelnianego elektronicznego systemu anki-
etyzacji.

1. Ponownie sugerujemy wprowadzenie systemu ankiet anonimowych ale też obowiązkowych. Pozwoli to na zopty-
malizowanie sposobu wypełniania ankiety i wnioski z niej płynące także będą bardziej wiarygodne. 
2. Należałoby w stopniu maksymalnym zaangażować do prac nad wypełnianiem ankiet przez studentów samorząd 
studentów wydziału. 
3. Ponownie sugerujemy wprowadzenie – wzorem innych uczelni – ankiety elektronicznej dostępnej online. Naszym 
zdaniem poprawiłoby to w sposób zdecydowany ilość wypełnianych przez studentów ankiet. System elektroniczny 
dawałby również możliwość automatycznego zliczania punktacji i wyciągania średnich.

1. Zaplanowano harmonogram hospitacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, lecz hospitacje miały 
charakter cząstkowy i nie objęły większości zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale. 
Pomimo konieczności przeprowadzania hospitacji (wymóg odgórny) ten system „kontrolowania” dydaktyków 
spotkał się z dużą niechęcią kadry. Jest to o tyle uzasadnione, że o charakterze zajęć prowadzonych w pracowni 
oraz o poziomie nauczania świadczy najlepiej wystawa końcowa, która „zaliczana” jest w sposób komisyjny i na-
jlepiej pokazuje dokonania artystyczno-dydaktyczne poszczególnych pracowni. 
2. Po przeprowadzonych hospitalizacjach zasugerowano zwrócenie większej uwagi na punktualność rozpoczynania 
zajęć. 
3. Zwrócono uwagę na nie zawsze precyzyjne określanie celu zajęć przez pedagoga.

1. Trwają prace nad reorganizacją planu zakresu hospitalizacji na wydziale. 
2. W celu zdyscyplinowania studentów zaleca się sprawdzanie listy obecności i mobilizowanie studentów do punk-
tualnego rozpoczynania zajęć. 
3. Zalecono bardziej precyzyjne i jednoznaczne określanie celu zajęć przez pedagoga.

  2



2. Czy w roku akademickim 2015/2016 były wnoszone uwagi lub zmiany w treści sylabusów: NIE 
3. Jakie były powody zmian wprowadzonych w sylabusach przedmiotów (jeśli były dokonywane): 

4.

IV. Analiza narzędzi weryfikacji efektów kształcenia: 

1. Czy dydaktycy lub Wydziałowy Zespół Oceny Jakości Kształcenia zadeklarowali zmiany w treściach za-
kładanych efektów kształcenia: TAK 

2. Propozycje ew. zmian dotyczących weryfikacji efektów kształcenia: 

3.

V. Monitorowanie realizacji efektów kształcenia w ramach praktyk studenckich: 

1. Czy praktyki zawodowe odpowiadają standardom przyjętym dla kierunku: CZĘŚCIOWO 
2. Czy odbycie praktyk zostało udokumentowane: TAK 
3. Jeśli tak, to w jakiej formie: 

4.

4. Wnioski płynące z oceny praktyk studenckich: 

5.

5. Propozycje ew. zmian dotyczących organizacji praktyk studenckich: 

Nie było wprowadzanych zmian do sylabusów.

1. Koła Naukowe: prowadzą działalność jednorazową – Koło wykorzystuje 2000,- od Rektora, a potem zawiesza dzi-

ałalność. Należałoby porozmawiać z opiekunami Kół o ciągłości funkcjonowania KN, połączyć studentów studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych i doktorantów w ramach jednego Koła Naukowego. 

2. Studencka Ankieta Ewaluacyjna: źle funkcjonuje w wersji papierowej, ma niskie zainteresowanie zarówno ze 

strony studentów jak i pedagogów. Należałoby omówić z władzami Uczelni możliwość przeprowadzania ankiety 

online. 

3. Hospitacje zajęć: niska ilość hospitacji, dyskusyjna ich zasadność z uwagi na specyfikę zajęć i możliwość oceny 

jakości efektów kształcenia na podstawie Wystawy Końcoworocznej. 

4. Wyposażenie pracowni: Konieczna stała kontrola  pracowni rysunkowo-malarskich, projektowych, warsztatowych 

pod kątem sprawnego wyposażenia. 

5. Kontrolowanie ilości studentów przypadających na jednego dydaktyka, szczególnie w pracowniach specjalisty-

cznych. 

6. Sprawozdania dla Rektora: zmotywować dydaktyków do terminowego wypełniania i oddawania ankiet.

Jedynym rodzajem praktyki studenckiej na wydziale jest plener malarski i fotograficzny. 
Studenci studiów stacjonarnych po zakończeniu drugiego semestru muszą wziąć udział w obowiązkowym plenerze 
malarskim organizowanym przez Wydział. Uczestnictwo w plenerze jest jednym z elementów zaliczenia pierwszego 
roku studiów. 
Studenci studiów niestacjonarnych po zakończeniu czwartego semestru studiów mają obowiązek wzięcia udziału w 
plenerze fotograficznym organizowanym przez Katedrę Multimediów.

Na Wydziale brakuje praktyk o charakterze czysto zawodowym w dziedzinie projektowania graficznego i multi-
mediów.
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6.

VI. Analiza prac dyplomowych: 

1. Liczba zrealizowanych na kierunku prac dyplomowych: 
a. licencjackich: 19 
b. magisterskich: 72 (studia stacjonarne – 41, studia niestacjonarne – 31) 

2. Liczba ocen wystawionych z prac dyplomowych: 

3.

3. Wnioski dotyczące analizy prac dyplomowych i ich obron: 

4.

VII. Analiza wyników sesji egzaminacyjnej: (punkt został „zawieszony”; proszę nie wypełniać) 

1. Procentowy rozkład ocen otrzymanych przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 
2015/2016: 

2.

2. Wnioski płynące z oceny ostatniej sesji egzaminacyjnej: 

3.

Wskazane jest, co jest tematem kilkuletnich już dyskusji, zorganizowanie systemu praktyk o charakterze czysto 
zawodowym w dziedzinie projektowania graficznego i multimediów. Jak już wielokrotnie było wskazywane, wydział 
nie jest sam w stanie zorganizować systemu tzw. praktyk zawodowych. W tej materii konieczna jest więc pomoc 
odpowiednich działów z uczelni. Ponadto system tzw. praktyk zawodowych nie musi obejmować wszystkich studen-
tów wydziału – jest to logiczne w przypadku specjalizacji projektowych lecz już nie konieczne w przypadku specjal-
izacji grafika warsztatowa. Paradoksalnie, część studentów (szczególnie na starszych latach) prowadzi już własną 
działalność projektową, nie rzadko posiadając już wysoką renomę na rynku pracy. 

W tej dziedzinie oczekujemy wsparcia ze strony administracji Uczelni.

0 2 3– 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+

0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 19

Cele kształcenia i deklarowane kompetencje absolwenta są zgodne z obowiązującymi standardami. Dyplomy reali-
zowane są na bardzo wysokim poziomie. Tematy prac odpowiadają zakresowi ocenianego kierunku. Należy pod-
kreślić rzetelność i dbałość o warsztat graficzny absolwentów oraz poszukiwania współczesnej wypowiedzi w 
zgłębianiu i zapisie znaku graficznego.

0 2 3– 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+

25 24 32 85 52 54 167 125 169 414 177

Sesja egzaminacyjna semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 została przeprowadzona zgodnie z obow-
iązującymi na uczelni i wydziale przepisami. Dokonano komisyjnego podsumowania I roku oraz przeprowadzono 
obrony dyplomów. 
Wszyscy dydaktycy zakończyli swoje zajęcia przeglądami, zaliczeniami lub egzaminami. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na wysoki odsetek ocen bardzo dobrych i celujących otrzymanych przez studentów wydziału. Świadczy to 
niewątpliwie o wysokim poziomie nauczania na wydziale i zadowalającej realizacji zakładanych efektów kształce-
nia.
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VIII.Pozostałe: 

1. Analiza międzyuczelnianej wymiany studentów. 
a. Liczba studentów z wydziału korzystających z wymiany w ramach programów Erasmus, Socrates, 

MOST lub innych: 

 
b. Liczba studentów z uczelni zagranicznych korzystających z wymiany w ramach programów Erasmus, 

Socrates lub innych: 

 
2. Analiza pozostałych elementów dotyczących spraw studenckich. 

a. Średnia liczba dyplomantów znajdujących się pod opieką jednego nauczyciela akademickiego (pro-
motora): 

 
b. Liczba godzin zajęć obowiązkowych na kierunku (tygodniowa): 

 
3. Analiza wykonania pensum dydaktycznego. 

a. Liczba złożonych przez dydaktyków deklaracji informujących o wykonaniu pensum dydaktycznego: 

 

C. Pozostałe informacje statystyczne dotyczące jakości kształcenia na wydziale (zgodnie z sugestiami 
przedstawionymi na początku roku akademickiego 2016/2017): 
Prosimy o uzupełnienie jedynie tych punktów, które zdaniem wydziału, są dla niego reprezentatywne.

1. Liczba wystaw indywidualnych, w których brali udział pracownicy wydziału: 

 

2. Liczba wystaw zbiorowych, w których brali udział pracownicy wydziału: 

 

3. Liczba wystaw indywidualnych, w których brali udział studenci wydziału: 

 

4. Liczba wystaw zbiorowych, w których brali udział studenci wydziału: 

 

5. Liczba sympozjów, konferencji, konkursów, festiwali artystycznych lub naukowych w których brali 
udział pracownicy wydziału: 

 

6. Liczba sympozjów, konferencji, konkursów, festiwali artystycznych lub naukowych, w których brali 
udział studenci wydziału: 

 
7. Liczba katalogów wystaw i innych publikacji dotyczących działalności artystycznej lub dydaktycznej 

opublikowanych przez pracowników wydziału: 

 
8. Liczba nagród artystycznych lub naukowych otrzymanych przez pracowników wydziału: 

18, Erasmus

36, Erasmus

5-6 osób (5,45)

I r. - 43, II r. - 48, III r. - 42, IV r - 36, V r. - 32

41

66

170

3

16

144

Konkursy - 8, festiwale artystyczne - 5

9
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9. Liczba nagród organizacyjnych (w tym nagród Rektora) oraz nagród otrzymanych przez pracown-

ików wydziału za prace eksperckie: 

 
10. Liczba zorganizowanych przez wydział szkoleń podnoszących kwalifikacje dydaktyczne, artystyczne 

lub naukowe pracowników wydziału: 

 
11. Liczba monografii naukowych opublikowanych przez pracowników wydziału: 

 
12. Liczba innych publikacji (w tym artykułów i tekstów do katalogów) opublikowanych przez pracown-

ików wydziału: 

 
13. Liczba publikacji (w tym artykułów i tekstów do katalogów) opublikowanych przez studentów 

wydziału: 

 
14. Liczba nagród artystycznych lub naukowych otrzymanych przez studentów wydziału: 

 
15. Liczba pracowników wydziału biorących aktywny udział w zespołach eksperckich lub konkursowych: 

 
16. Liczba zrealizowanych projektów w zakresie scenografii: 

 
17. Liczba innych realizacji objętych regulacjami dotyczącymi praw autorskich: 

 

D. Pozostałe uwagi kierownika jednostki i Wydziałowego Zespołu Oceny. Jakości Kształcenia, doty-
czące jakości kształcenia, które nie znalazły się w powyższym sprawozdaniu: 

E.

20

7

0

2

195

4

0

7 osób / 22 zespoły

nie dotyczy

0

Nieustająco zabiegamy o wprowadzenie „Wirtualnego dziekanatu”, w celu ułatwienia pracy dydaktycznej 
i organizacyjnej Wydziału.
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