
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE 
WYDZIAŁ GRAFIKI 

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ WYDZIAŁU ZA ROK AKADEMICKI 2015/2016 

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

A. Wydziałowy Zespół Oceny Kształcenia: 

1. Dr hab. Anna Klonowska, prof. ASP 
2. Mgr Aleksander Myjak 
3. Robert Marchewka (student) 

Informacje dotyczące analizy: 
1. Kadry dydaktycznej 
2. Studentów 
3. Jakości kształcenia 
zawiera Sprawozdanie kierownika jednostki z oceny zakładanych efektów kształcenia za rok akademicki 
2015/2016. Dokumenty są integralną częścią niniejszego sprawozdania. 

B. Statystyka: 

1. Liczba studentów studiów stacjonarnych:  

  

2. Liczba studentów studiów niestacjonarnych (jeśli funkcjonują na wydziale):  

  

3. Liczba studentów studiów doktoranckich (jeśli funkcjonują na wydziale):  

  

4. Liczba samodzielnych pracowników naukowych:  

  

5. Data ostatniej wizyty Polskiej Komisji Akredytacyjnej:  

  
6. Ocena jakości kształcenia otrzymana przez wydział od Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 

  

7. Okres akredytacji przyznanej przez Polską Komisję Akredytacyjną:  

  
8. Krótka charakterystyka wydziału: 

9.
9.
10. Krótka charakterystyka absolwenta wydziału (sylwetka absolwenta): 

228

195

32

26

19-20.12.2016

Wizyta PKA miała miejsce pod koniec grudnia 2016 r. Oczekujemy na ocenę.

j.w.

Informacje z tego punktu są adekwatne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu za rok akademicki 2014/2015.
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11.

C. Organizacja studiów: 

1. Krótki opis wydziałowego systemu okresowej oceny studentów (np. komisyjne zaliczenie I roku, 
przegląd przed obroną dyplomu, itp.)  

2.

3. Czy wydział posiada ogólnodostępny internet: TAK 
4. Czy wydział posiada własną bibliotekę: NIE 
5. Czy wydział posiada własne specjalistyczne laboratoria, warsztaty lub pracownie: TAK 
6. Czy wydział finansował z własnych środków inwestycje remontowo-budowlane lub zakup aparatury 

naukowo-badawczej: TAK 
7. Krótki opis inwestycji remontowo-budowlanych lub dotyczących specjalistycznej aparatury badawczej 

finansowanych ze środków własnych wydziału:  

8.

D. Posiadane uprawnienia, przeprowadzone postępowania przewodowe, kadra dydaktyczna: 

1. Czy wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora: TAK 
2. Czy wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego: TAK 
3. Czy wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułu naukowego profesora: TAK 

4. Liczba przyznanych na wydziale w roku akademickim 2015/2016 stopni naukowych doktora:  

  
5. Liczba przyznanych na wydziale w roku akademickim 2015/2016 stopni naukowych doktora habili-

towanego:  

  

6. Liczba przyznanych na wydziale w roku akademickim 2015/2016 stopni naukowych profesora:  

  

7. Liczba pierwszoetatowych pracowników wydziału posiadających stopień naukowy doktora:  

  

Informacje z tego punktu są adekwatne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu za rok akademicki 2014/2015.

1. Komisyjne zaliczenie po I i II semestrze studiów. 
2. Komisyjny przegląd stopnia zaawansowania dyplomów magisterskich (tzw. przegląd przeddyplomowy) IX semestr. 
3.Obrona magisterskiej pracy dyplomowej X semestr. 
4. Semestralne przeglądy zaliczeniowe (po każdym semestrze). 
5. Przeglądy podsumowujące rok akademicki, tzw. "Obchód wystawy końcoworocznej", zawsze na koniec roku aka-
demickiego.

1. Finalizacja adaptacji i wyposażenia sali kinowej.

2. Remont i pełne wyposażenie sali dla Zakładu Teorii na Wydziale Grafiki.

3. Remont wszystkich toalet na Wydziale.

4. Remont pomieszczenia i  wyposażenie w dwa stanowiska komputerowe z pełnym oprogramowaniem do obsługi 

postępowań przewodowych.

5. Zakup specjalistycznego sprzętu dla pracowni grafiki warsztatowej.
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8. Liczba pierwszoetatowych pracowników wydziału posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego: 

  

9. Liczba pierwszoetatowych pracowników wydziału posiadających tytuł naukowy profesora:  

  

E. Rekrutacja: 

Liczba kandydatów na studia stacjonarne w: 

F. Analiza najsłabszych i najmocniejszych stron wydziału: 

1. Najsłabsze strony wydziału. 

2.

3.Najmocniejsze strony wydziału. 

5.Planowane zmiany niepożądanych zjawisk (jeśli istnieją). 

G. Analiza SWOT (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threat) – (S) mocne strony, (W) słabe strony, 
(O) Szanse, (T) Zagrożenia: 

10

13

Roku akademickim 2013/2014 Roku akademickim 2014/2015 Roku akademickim 2015/2016

216 193 166

- Brak infrastruktury służącej do obsługi osób niepełnosprawnych. Nie jesteśmy też w stanie zabezpieczyć tego 
rodzaju infrastrukturę jedynie z własnych środków. Oczekujemy pomocy  ze strony władz Uczelni.
- Słabo rozwinięty system zawodowych praktyk studenckich, szczególnie w takich specjalnościach jak: projek-
towanie graficzne i multimedia. 
Oczekujemy też tutaj wsparcia ze strony administracji Uczelni. 
- Brak zainteresowania pedagogów wydziału uczestnictwem w programach wymiany kadry dydaktycznej, np. Eras-
musa. 
- Śladowa liczba organizowanych przez wydział szkoleń podnoszących kwalifikacje naukowo-dydaktyczne peda-
gogów.

- Marka i tradycja wydziału w kraju i za granicą. 
- Szeroka i ciągle wzbogacana oferta programowo-dydaktyczna (uruchomienie od roku akademickiego 2015/2016 
studiów niestacjonarnych w trybie zaocznym). 
- Bardzo duży odsetek pedagogów będących jednocześnie czynnymi projektantami i artystami. 
- Dobrze zorganizowany i dostosowany do współczesności program studiów. 
- Bardzo dobra baza dydaktyczna zapewniająca edukację artystyczną na najwyższym poziomie.

- Rozwiązanie wieloletniego problemu z ubogą ofertą praktyk studenckich na wydziale. 
- Aktywizacja – poprzez specjalnie dedykowane programy – pedagogów wydziału  
do aktywniejszego uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej.

POZYTYWNE NEGATYWNE
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H. Pozostałe uwagi dotyczące jakości kształcenia: 

Krótki opis ewentualnych, niewymienionych w sprawozdaniu, zagadnień dotyczących zapewnienia jakości 
kształcenia na wydziale, które według zespołu przygotowującego powinny znaleźć się w sprawozdaniu. 

Cechy wewnętrzne - Bardzo dobrze przygotowana pod 
względem artystycznym  
i dydaktycznym kadra; 
- Międzynarodowa mobilność 
 - w zakresie indywidualnym – kadry 
dydaktycznej; 
- Wysoka aktywność twórcza 
i naukowa studentów; 
- Wysoki poziom edukacji 
w obrębie kształcenia kierunkowego; 
- Spójny system oceny studentów; 
- Wysoki udział w strukturze zatrud-
nienia dydaktyków posiadających 
stopnie naukowe; 
- Tworzenie nowych rodzajów oferty 
edukacyjnej; 
- Bogata oferta programowa; 
- Tworzenie nowych rodzajów 
studiów; 
- Najwyższe uprawnienia do 
nadawania stopni i tytułów, 
- Aktywność artystyczna 
i edukacyjna studentów; 
- Prowadzenie studiów doktoranc-
kich; 
- Dobrze wyposażone pracownie 
 i laboratoria; 
- Stała rozbudowa oferty kształcenia 
w formie e-learningu (kursownik).

- Szczątkowa hospitacja zajęć dy-
daktycznych; 
- Brak znaczących grantów pozyski-
wanych z innych źródeł niż działal-
ność statutowa; 
- Zróżnicowany poziom kandydatów 
na studia niestacjonarne i dok-
toranckie; 
- Brak funduszy na organizację 
prezentacji związanych z obroną 
prac dyplomowych; 
- Niewielki udział studentów 
w budowaniu programu studiów; 
- Niewystarczająca współpraca dy-
daktyków przy ankietyzacji doty-
czącej programów nauczania i jakoś-
ci kształcenia. 
- Brak ciągłości w działalności stu-
denckich kół naukowych; 
- Brak „wirtualnego dziekanatu”.

Cechy zewnętrzne Szanse: 
- Tradycja i historia; 
- udział pracowników wydziału 
w zespołach eksperckich 
i konkursowych; 
- organizacja ogólnopolskich  
i międzynarodowych sympozjów, 
wystaw i konferencji; 
- uczestnictwo – w zakresie indywid-
ualnym – w konferencjach i sympoz-
jach międzynarodowych kadry dy-
daktycznej. 
- szereg nowych inwestycji rozwija-
jących strukturę wydziału; 
- szybkie wchodzenie absolwentów 
na rynek pracy.

Zagrożenia: 
- Brak współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi aktywizującej peda-
gogów i studentów wydziału; 
- konieczność (ze względów finan-
sowych) zatrudniania się pracown-
ików w innych jednostkach eduka-
cyjnych; 
- brak szeroko rozwiniętej infra-
struktury przeznaczonej do obsługi 
studentów niepełnosprawnych.
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Prosilibyśmy ponownie o rozważenie możliwości rozpoczęcia prac umożliwiających wprowadzenie elektronicznego 
systemu zbierania danych z poszczególnych jednostek, co niewątpliwie skutkowałoby znalezieniem ogólnych, 
spójnych dla całej uczelni, rozwiązań. Pozwoliłoby to również na umieszczenie 
w sprawozdaniach informacji charakterystycznych dla poszczególnych wydziałów i uwzględniających ich odmienny 
charakter w kwestiach programowych.
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