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1. Ogólne założenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia  
 

 
Mając na uwadze troskę o stałe podnoszenie jakości kształcenia, Kolegium 

Kierunku Studiów powołane w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego, zwanym dalej 
„WBL”, zdecydowało się wprowadzić System zapewnienia jakości kształcenia, zwany 
dalej „Szjk”. System ten obowiązuje na kilku poziomach, na poziomie Uczelni jako 
całości i na poziomie każdej jednostki dydaktycznej Lotniczej Akademii Wojskowej. 
System zapewnienia jakości kształcenia jest to zbiór wytycznych, zasad i procedur 
obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia na kierunku studiów 
Bezpieczeństwo Narodowe prowadzonego w WBL. 

Wprowadzony Szjk pozwala na ocenę i weryfikację wszystkich kluczowych 
elementów procesu kształcenia w tym efektów uczenia przyjętych dla przedmiotowego 
kierunku studiów. Stosując się do zapisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), w roku 
akademickim 2020/2021 zaktualizowane zostały ogólne zasady potwierdzania efektów 
uczenia się stosowane w Lotniczej Akademii Wojskowej, zwanej dalej „LAW”.  

W celu zapewnienia właściwej realizacji procesu doskonalenia jakości na 
kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Dziekan WBL, zwany dalej „Dziekanem” 
powołuje Komisję ds. Oceny i Zapewnienia Jakości Kształcenia. W skład Komisji do 
spraw oceny i zapewnienia jakości kształcenia, zwanej dalej „Kozjk”, wchodzą: 
Dziekan, Prodziekan, Kierownicy Katedr, Pełnomocnik Dziekana do spraw Systemu 
zapewnienia jakości kształcenia, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, Opiekun do spraw 
praktyk zawodowych oraz przedstawiciel studentów z kierunku studiów 
Bezpieczeństwo Narodowe. Funkcję przewodniczącego Kozjk pełni Dziekan.  

Dla potrzeb bieżącej koordynacji działań w zakresie jakości kształcenia oraz 
weryfikacji efektów uczenia Dziekan  powołuje spośród podległych mu nauczycieli 
akademickich Pełnomocnika. 
 
1.1. Elementy procesu kształcenia uwzględniane w Systemie zapewnienia 

jakości   
 

1) Cele kształcenia i treści zdefiniowane przez kierownika przedmiotu, określają 
czego będą się mogli studenci dowiedzieć, jakie umiejętności będą mogli 
rozwijać i w jakim zakresie zmieni się ich postawa i postrzeganie świata; 

2) zdefiniowane w ramach poszczególnych przedmiotów efekty uczenia się, które 
określają co dany student po zakończeniu procesu kształcenia powinien 
wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać; 

3) sposoby (metody) umożliwiające sprawdzenie efektów uczenia się; 
4) treści kształcenia; 
5) formy prowadzenia zajęć; 
6) wyliczenie punktów ECTS. 
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1.2. Cele Systemu zapewnienia jakości kształcenia 
 
Zasadniczym celem Szjk jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia 
studentów przez: 

1) wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość 
kształcenia; 

2) kreatywne planowanie procesu dydaktycznego, właściwą realizację procesu 
kształcenia, w tym rozwój bazy i warunków kształcenia; 

3)   zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji dydaktycznych oraz 
merytorycznych nauczycieli akademickich; 

4)  stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia; 
5) podejmowanie działań doskonalących; 
6) podnoszenie rangi pracy dydaktycznej; 
7) monitorowanie skuteczności nowych metod nauczania hybrydowego  

i zdalnego. 
Osiągnięcie sprecyzowanych powyżej celów Szjk jest możliwe w wyniku realizacji 
procesów przedstawionych na rysunku poniżej.  

 

 
 
Rys. 1. Mapa procesów realizowanych w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego  

w ramach Systemu zapewnienia jakości kształcenia 
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1.3. Wymagania Systemu zapewnienia jakości kształcenia  
  

System zapewnienia jakości kształcenia powinien umożliwić uzyskanie 
odpowiedzieć na następujące pytania: 

1) Czy wszystkie zaplanowane treści programowe mają swoje odzwierciedlenie  
w efektach uczenia się?  

2) Czy wszystkie zaplanowane efekty uczenia się znalazły odniesienia w treściach 
programowych poszczególnych przedmiotów? 

3) Czy zaplanowane formy prowadzenia zajęć są odpowiednie (adekwatne) do 
osiągnięcia założonych efektów uczenia się? 

4) Czy zastosowane formy kształcenia, metody i narzędzia nie spowodują 
osiągnięcia innych niż zaplanowane efektów uczenia się? 

5) Jak student może potwierdzić osiągnięcie efektów uczenia się? 
6) W jaki sposób można ocenić czy student osiągnął założone efekty uczenia się 

i określić ich rzeczywisty poziom?  
7) Czy prowadzący zajęcia dydaktyczne posługują się właściwymi narzędziami do 

weryfikacji przyjętych dla poszczególnych przedmiotów efektów uczenia się? 
8) Czy przypisanie punktów ECTS jest odpowiednie do rzeczywistego nakładu 

pracy wykonywanej przez studenta w ramach samokształcenia?  
 
1.4. Zakres działań w ramach Systemu zapewnienia jakości kształcenia  

 
W ramach Szjk realizowane są następujące działania: 

1. Przynajmniej raz w ciągu roku dokonuje się oceny merytorycznej programu 
studiów (planu studiów i programu nauczania) w tym prawidłowości przypisania 
punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów i modułów kształcenia. 

2. W ciągły sposób jest monitorowana i oceniania jakości kształcenia na kierunku 
studiów Bezpieczeństwo Narodowe, zwanym dalej „BN”, a wyniki z tych 
czynności przedstawiane są członkom Kolegium Kierunku Studiów, władzom 
Uczelni oraz pracownikom dydaktycznym i badawczo-dydaktycznym 
zatrudnionym w tej jednostce dydaktycznej w ramach szkolenia metodycznego. 

3. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości, jakie mogą pojawić się  
w realizowanym procesie kształcenia na kierunku BN są one dyskutowane,  
a następnie wypracowuje się i sukcesywnie wdraża rozwiązania (zalecenia), 
które je eliminują.  

4. Do oceny stopnia (zakresu) osiągnięcia przez studentów WBL zakładanych 
efektów uczenia się oraz sposobów ich weryfikacji wykorzystuje się wyniki 
ankiet przeprowadzonych wśród studentów po zakończeniu prowadzonego 
przedmiotu, zgodnie z regulaminem przeprowadzania ankiety oceny 
nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania obowiązków związanych  
z kształceniem w LAW. 

5. Cyklicznie dokonuje się oceny stanu infrastruktury WBL, wykorzystanej  
w procesie dydaktycznym oraz rekomenduje się władzom Uczelni zmiany 
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modernizacyjne, które pozwolą poprawić jej poziomo realizowanego procesu 
kształcenia.  

6. Zgodnie z przygotowanymi harmonogramami dokonuje się oceny pracowników 
dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych w aspekcie ich merytorycznego 
przygotowania do prowadzenia poszczególnych przedmiotów i zajęć 
dydaktycznych realizowanych w różnych formach: wykłady, ćwiczenia, 
seminaria, projekty i laboratoria.    

7. W miarę możliwości monitorowanie karier zawodowych absolwentów kierunku 
BN i wykorzystanie uzyskanych wyników w celu doskonalenia procesu 
kształcenia, działań promocyjnych i motywowanie (pobudzania) do aktywności 
obecnych studentów.  

2. Zadania wydziałowej Komisji do spraw oceny i zapewnienia 
jakości kształcenia  

 
Do zadań Kozjk należy nadzór i koordynacja prac związanych z wdrażaniem, 

funkcjonowaniem i doskonaleniem Szjk w WBL.  Komisja w szczególności: 
1) nadzoruje i koordynuje realizację celów Szjk, 
2) inspiruje działania projakościowe związane z przebiegiem procesu 

dydaktycznego i działania motywacyjne odnoszące się do kadry dydaktycznej, 
badawczo-dydaktycznej, technicznej i administracyjnej, 

3) ocenia stopień wdrożenia i funkcjonowanie Szjk w WBL na podstawie 
corocznych sprawozdania, opracowanego przez Pełnomocnika. 

Do szczegółowych zadań Kozjk należy: 
1) określenie celów i strategii zapewnienia oraz doskonalenia jakości uczenia 

się na kierunku BN; 
2) analizowanie prowadzonych w WBL studiów przez pryzmat ich zgodności  

z założeniami strategii rozwoju LAW; 
3) przedstawianie Kolegium Kierunku Studiów nie rzadziej niż raz w roku 

wyników działalności Szjk w WBL, proponując metody i sposoby jego 
doskonalenia;  

4) weryfikacja warunków formalnych niezbędnych do prowadzenia studiów na 
poszczególnych ich poziomach;  

5) weryfikacja kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej pod kątem 
posiadania przez nich udokumentowanego dorobku naukowego, 
umiejętności dydaktycznych i organizacyjnych odpowiadających danemu 
obszarowi wiedzy w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej, a także ocena 
kompetencji wymaganych do prowadzenia przedmiotów specjalistycznych; 

6) weryfikacji zgodności przyjętych w programach studiów założonych efektów 
uczenia się dla właściwego kierunkowi studiów BN, poziomu  
i profilu kształcenia w odniesieniu do wymagań Polskiej Ramy Kwalifikacji 
dla szkolnictwa wyższego oraz wymogów zawartych w innych dokumentach 
normatywnych obowiązujących w LAW;  



6 
 

7) sprawowania nadzoru nad wprowadzanymi zmianami w programach na 
kolejny rok akademicki z uwzględnieniem terminów ich realizacji 
określonych w stosownych dokumentach LAW;  

8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem procedur w zakresie organizacji  
i przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych w WBL; 

9) rozpatrywanie odwołań hospitowanych nauczycieli akademickich od oceny 
z hospitacji,  

10) wydanie rozstrzygnięcia w sprawie odwołania od oceny z hospitacji 
utrzymującego w mocy pierwotną ocenę z hospitacji, jeśli Kozjk nie stwierdzi 
nieprawidłowości w organizacji lub przebiegu hospitacji; 

11) wydanie rozstrzygnięcia w sprawie odwołania od oceny z hospitacji 
uchylającego pierwotną ocenę i nakazującego przeprowadzenie hospitacji 
przez inny zespół hospitujący, jeśli Kozjk stwierdzi nieprawidłowości w 
organizacji lub przebiegu hospitacji; 

12) udział w opracowywaniu procedur dyplomowania (organizacji, zakresu  
i zasad tworzenia listy zagadnień egzaminacyjnych oraz zestawów  
z pytaniami); 

13)  analiza warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia na kierunek BN;  
14)  monitorowanie przebiegu praktyk, ich kontrola, ocena w zakresie ich 

związku z założonymi efektami uczenia się; 
15)  gromadzenie i analizowanie opinii w zakresie współpracy z pracodawcami 

w zakresie doskonalenia programów na kierunku BN; 
16)  prowadzenie działań mających na celu uatrakcyjnienie i rozpowszechnianie 

oferty edukacyjnej WBL wśród uczniów szkół średnich; 
17)  monitorowanie funkcjonowania studenckich kół naukowych i wspieranie ich 

działalności; 
18)  monitorowanie mobilności nauczycieli akademickich i studentów w ramach 

programu Erasmus+ i innych form wymiany; 
19)  analizowanie wyników oceny jakości kształcenia zawartych  

w sprawozdaniach Pełnomocnika i podejmowanie działań naprawczych.  

Regulamin Komisji ds. oceny i zapewnienia jakości kształcenia: 

1) Posiedzenia Kozjk zwoływane są przez Dziekana na wniosek Pełnomocnika, 
nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku akademickim; 

2) Komisja ds. oceny i zapewnienia jakości kształcenia podejmuje decyzje 
zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy składu Kozjk; 

3) pod nieobecność Kierownika Katedry dopuszcza się udział w posiedzeniu 
Kozjk innej osoby, wyznaczonej przez Kierownika tej Katedry; 

4) na spotkania Kozjk mogą być zapraszane inne osoby z głosem doradczym. 
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3. Zadania Pełnomocnika Dziekana do spraw Systemu zapewnienia 
jakości kształcenia 

 
Pełnomocnika w WBL na okres 4-letniej kadencji, powołuje i odwołuje 
Dziekan. Do zadań Pełnomocnika należy: 
 
1) opracowywanie procedur tworzenia i doskonalenia bazy danych  

i podstawowych założeń służących doskonaleniu funkcjonującego w WBL 
Szjk; 

2) opracowanie i modyfikowanie algorytmów i wskaźników przyjętych w Szjk; 
3) opracowywanie i modyfikowanie mierników (wskaźników) jakościowych, 

które służą  weryfikacji efektów uczenia się na kierunku BN; 
4) opracowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji i funkcjonowania Szjk  

w WBL; 
5) opracowanie rocznego sprawozdania w zakresie oceny funkcjonowania 

Szjk w WBL za dany rok akademicki i przedstawienie go na Kolegium 
Kierunków Studiów; 

6) na bieżąco dokonywanie analizy i oceny osiągania efektów uczenia się 
przez studentów WBL na podstawie bieżącej dokumentacji obrazującej 
przebieg toku studiów na kierunku BN; 

7) opracowywanie propozycji w zakresie doskonalenia Szjk na kierunku BN  
i przedstawianie ich Kolegium Kierunku Studiów; 

8) integracja wszelkich działań i środków, w celu wprowadzenia, utrzymania i 
rozwoju Szjk w WBL; 

9) nadzorowanie stanu aktualności dokumentów związanych z Szjk oraz 
sprawdzanie skuteczności podejmowanych działań korygujących  
i zapobiegawczych. 

4. Przegląd Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale 
 
4.1. Zakres przeglądu 

Procedura ma zastosowanie do Szjk funkcjonującego w WBL. Przedmiotem 
procedury jest sposób przygotowywania, organizacji i dokumentowania 
planowych i pozaplanowych przeglądów Szjk na kierunku BN. 
 

4.2. Odpowiedzialność 
Pełnomocnik odpowiada za: 

1) przygotowanie analiz i wniosków na przegląd, opartych na danych 
wymienionych w niniejszym Szjk; 

2) opracowanie sprawozdania z przeglądu; 
3) przekazanie sprawozdania z przeglądu w terminie określonym przez 

Dziekana. 
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4.3. Opis postępowania 

Przeglądy Szjk dokonywane są w okresach rocznych, każdorazowo za miniony 
rok akademicki. Termin przeglądu ustala Dziekan na wniosek Pełnomocnika. 
Dziekan może zlecić również nadzwyczajny przegląd Szjk, ustalając jego 
termin. Przegląd Szjk WBL, dokonywany jest nie później   niż   4 miesiące   od   
zakończenia danego roku akademickiego. 
 

4.4. Przygotowanie danych do przeglądu Systemu zapewnienia jakości 
kształcenia  
Dziekan w porozumieniu z Kierownikami Katedr i Pełnomocnikiem wyznacza 
osoby odpowiedzialne za przygotowanie informacji stanowiących dane 
wejściowe do przeglądu Szjk. Danymi wejściowymi do przeglądu Szjk są: 
• wyniki analiz wewnętrznych wykonywanych przez nauczycieli 

akademickich prowadzących przedmioty i Kierowników Katedr, 
• wyniki w zakresie celów jakości, w tym: 

1) wyniki ankietyzacji studentów i absolwentów; 
2) wyniki hospitacji; 
3) zidentyfikowane niezgodności; 
4) podjęte działania korygujące i zapobiegawcze; 
5) wykonywanie zadań wynikających z wniosków z poprzednich analiz  
i przeglądów; 
6) wszelkie zmiany mogące wpływać na funkcjonowanie Szjk; 
7) wnioski nauczycieli akademickich; 
8) ocenę zasobów pod kątem zadań ustalonych w zakresie Szjk. 

Wskazane osoby zobowiązane są do przygotowania powyższych. danych 
nie później niż 14 dni przed planowanym przeglądem. Informacje te stanowią 
podstawę do przygotowania przez Pełnomocnika zbiorowych analiz i wniosków 
dotyczących funkcjonowania Szjk oraz opracowanego rocznego sprawozdania 
dla Kolegium Kierunku Studiów. 

 
4.5. Przeprowadzenie przeglądu Systemu zapewnienia jakości kształcenia  

Kierownik   Katedry, w   porozumieniu   z  Pełnomocnikiem wyznacza  
z miesięcznym wyprzedzeniem termin przeglądu Szjk oraz informuje o tym 
członków wydziałowej Kozjk w celu jego przeprowadzenia. Kozjk dokonując 
przeglądu omawia funkcjonowanie  Szjk pod kątem osiągniętych wyników  
opracowanych  na  podstawie  danych  wejściowych  wymienionych  w pkt. 4.4. 
niniejszej procedury. 
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4.6. Dane wyjściowe z przeglądu Systemu zapewnienia jakości kształcenia 
Po przeprowadzonym przeglądzie Pełnomocnik sporządza stosowny protokół 
(załącznik 3. Protokół przeglądu Systemu zapewnienia jakości kształcenia), 
zawierający wnioski z jego dotychczasowego funkcjonowania i propozycje 
działań doskonalących. Przedmiotowy Protokół przedstawiany jest na 
najbliższym posiedzeniu Kolegium Kierunku Studiów1. 

 
4.7. Działania doskonalące 

 
System zapewnienia jakości kształcenia w WBL podlega ciągłemu 

doskonaleniu. Koncepcje doskonalenia systemu opracowuje Pełnomocnik po 
zakończeniu danego roku akademickiego. Uwagi i propozycje zmian do 
wydziałowego Szjk może zgłosić każdy pracownik WBL, a także każdy student. 
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników i żołnierzy zawodowych pełniących 
służbę wojskową w WBL i określa postępowanie w przypadku zidentyfikowania: 

1) niezgodności nie wykrytych w trakcie standardowych działań; 
2) potencjalnej niezgodności; 
3) potrzeby/możliwości udoskonalenia Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia. 
Pracownicy i żołnierze zawodowi WBL odpowiadają za: 

1) doskonalenie Szjk; 
2) zgłaszanie wszelkich niezgodności Pełnomocnikowi. 

Studenci mogą zgłaszać uwagi dotyczące funkcjonowania systemu 
Pełnomocnikowi.  
Pełnomocnik odpowiada za dokonanie oceny skuteczności przeprowadzonych 
działań doskonalących.  
Osoby realizujące działania doskonalące odpowiadają za: 

1) inicjowanie i przeprowadzenie działań doskonalących w ustalonym 
terminie; 

2) zgłoszenie Pełnomocnikowi faktu zakończenia realizacji przedsięwzięć 
doskonalących. 

Sposób postępowania 
1) Każdy pracownik, żołnierz zawodowy i student WBL ma prawo zgłoszenia 

potrzeby działań doskonalących na przygotowanym formularzu (załącznik 
1. Karta doskonalenia przedmiotu/modułu). 

2) Pełnomocnik po wyrażeniu opinii przez Kierownika Katedry odpowiedzialnej 
za dany przedmiot przyjmuje dane zgłoszenie i jej osobiście opiniuje.  

3) Dziekan wyznacza osobę, która będzie odpowiadała za doskonalenie 
przedmiotu /modułu i wyznacza termin na wdrożenie zmian.  

                                                             
1 Po wyznaczeniu w LAW Pełnomocnika Rektora do spraw jakości kształcenia protokół przeglądu Systemu 
zapewnienia jakości kształcenia WBL będzie przekazywany tej osobie. 
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4) Osoba wyznaczona do realizacji działań doskonalących po ich zakończeniu 
zgłasza ten fakt Pełnomocnikowi, który ocenia ich skuteczność. 

5) Pełnomocnik kończy proces działań doskonalących tylko w przypadku 
skutecznej ich realizacji. 

6) Karty działań doskonalących oraz inne zebrane wnioski stanowią podstawę 
do opracowania przez wydziałową Kozjk Planu Doskonalenia Programów 
Studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. (załącznik 4.) 

 

5. Organizacja procesu weryfikacji efektów uczenia na kierunku 
studiów Bezpieczeństwo Narodowe  

 
5.1. Informacje podstawowe  

 
Proces weryfikacji efektów uczenia się w WBL został przygotowany  

i zorganizowany taki sposób, aby można było spełnić wszystkie wymagania dla 
szkolnictwa wyższego określone w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Komisja do spraw 
oceny i zapewnienia jakości kształcenia po konsultacjach z interesariuszami 
zewnętrznymi (przedstawicielami pracodawców) i wewnętrznymi podmiotami 
(studenci, nauczyciele akademiccy) przygotowuje dla każdego poziomu studiów 
zestaw kierunkowych efektów uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności  
i kompetencji, jakie powinien uzyskać student kierunku BN. W ramach corocznego 
szkolenia metodycznego dla pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych 
organizowanego w WBL, przedstawiane są zagadnienia w zakresie planowania, 
organizacji i realizacji założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do Szjk. 
Poruszane są również zagadnienia związane z metodyką przygotowania nowych 
programów studiów i sylabusów do poszczególnych przedmiotów oraz zasad 
dokonywania w nich zmian. W celu prawidłowej realizacji przyjętych w WBL założeń 
wszystkie niezbędne materiały (wykaz kierunkowych i obszarowych efektów uczenia 
się, plan studiów, wzór sylabusa z instrukcją jego wypełniania) udostępniane są 
wszystkim nauczycielom akademickim. Na bazie ustalonych zasad i przyjętych 
wzorców nauczyciele akademiccy będący kierownikami odpowiedzialnymi za 
poszczególne przedmioty przygotowują sylabusy wg. jednolitego i obowiązującego 
wzorca. 

W sylabusie znajdują się istotne elementy przydatne przy ocenie jakości 
uczenia się w odniesieniu do wykładanego przedmiotu.  Są to: jasno określony cel 
kształcenia, zgodność efektów sformułowanych dla danego przedmiotu z efektami 
kierunkowymi, literatura uwzględniająca najnowsze opracowania i publikacje w tym 
autorskie osiągniecia nauczyciela akademickiego prowadzącego damy przedmiot, 
precyzyjnie określona forma zajęć, sposób weryfikacji i oceny zakładanych efektów 
uczenia się w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji, określenie całkowitego 
nakładu pracy studenta, który powinien on ponieść aby osiągnąć przedmiotowe efekty 
w przeliczeni na punkty ECTS i z uwzględnieniem godzin kontaktowych  
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z nauczycielem akademickim oraz samodzielnej pracy w tamach tzw. 
samokształcenia. W odniesieniu do zajęć o charakterze praktycznym w sylabusie 
określa się nakład pracy, który należy włożyć w realizację danej formy kształcenia.  
W Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego LAW wyodrębnione zostały cztery obszary 
(trzy dotyczące okresu studiowania i jeden odnoszący się do pracy zawodowej 
absolwentów Wydziału), które pozwalają weryfikować osiągnięte efekty uczenia się,   
a mianowicie: 

1) proces kształcenia przy wykorzystaniu różnorodnych form zajęć (wykłady, 
ćwiczenia, projekty, seminaria itp.), pozwala weryfikować efekty uczenia się 
przede wszystkim w zakresie wiedzy i kompetencji; 

2) praktyczny wymiar procesu kształcenia - praktyki zawodowe - pozwalają 
zmierzyć stopień realizacji efektów kształcenia zwłaszcza w obszarze 
umiejętności i kompetencji,  

3) egzamin dyplomowy umożliwia weryfikację wiedzy i umiejętności; 
4) śledzenie losów absolwentów pozwala weryfikować stopień realizacji efektów 

uczenia się głównie w zakresie umiejętności i kompetencji. 
Oceny z egzaminów i zaliczeń rejestrowane są w systemie Wirtualny Dziekanat 

w formie elektronicznej oraz w formie papierowych protokołów podpisanych przez 
prowadzących nauczycieli akademickich.  W przypadku przedmiotów składających się 
z różnych form dydaktycznych (np. wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt), na ocenę 
końcową każdej z form realizacji przedmiotu składają się oceny cząstkowe, uzyskane 
przez studentów w ramach poszczególnych zajęć, którym prowadzący zajęcia 
dydaktyczne nauczyciel akademicki powinien przypisać odpowiednią wagę.  
Egzaminy z poszczególnych przedmiotów mogą być przeprowadzane w formie 
pisemnej i ustnej. W każdym z tych przypadków, zadania egzaminacyjne powinny 
umożliwiać właściwe zweryfikowanie stopnia (zakresu) osiągnięcia efektów uczenia 
się zapisanych programie studiów i w sylabusie danego przedmiotu.  

Praktyczny wymiar procesu kształcenia (praktyki zawodowe, staże) pozwala 
zweryfikować przede wszystkim umiejętności i kompetencje społeczne studenta, 
natomiast w mniejszym stopniu wiedzę. Weryfikacji efektów kształcenia zdobytych  
w trakcie praktyk dokonuje kierunkowy opiekun praktyk zawodowych. Syntetycznym, 
końcowym miernikiem realizacji zakładanych efektów uczenia się na studiach 
pierwszego stopnia jest pozytywnie oceniona praca licencjacka i pomyślnie zdany 
egzamin dyplomowy. Na studiach drugiego stopnia końcowym miernikiem jest praca 
magisterska i pomyślnie zdany egzamin magisterski.  

Poza tym w LAW obowiązują określone zasady dyplomowania oraz wymogi 
formalne dotyczące przygotowywania prac licencjackich i magisterskich. Mają one na 
celu ujednolicenie konstrukcji pracy i kryteriów ich oceny. Zaakceptowane przez 
promotorów tematy prac dyplomowych, które zostały wcześniej zatwierdzone przez 
Dziekana. Ujednolicane są zasady przeprowadzania i oceny egzaminów licencjackich 
i magisterskich, a także arkusze recenzji i opinii tego rodzaju prac promocyjnych.   
W trackie egzaminu dyplomowego (licencjat i magisterski) każdy student losuje zestaw 
z trzema pytaniami, z których dwa są związane z kierunkiem studiów a jedno  
z reprezentowaną przez niego specjalnością. Pytania formułowane są w taki sposób, 
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aby odpowiedzi na nie potwierdziły lub nie, że egzaminowany przyswoił wymaganą 
wiedzę, posiadł niezbędne umiejętności i kompetencje.  

Ostateczny wynik studiów wpisany w protokole i na dyplomie ukończenia 
studiów wyższych stanowi średnią ważoną z trzech ocen: średniej z ocen w trakcie 
studiów (waga 0,6), średniej arytmetycznej z ocen promotora i recenzenta pracy 
dyplomowej (waga 0,2) i oceny z egzaminu dyplomowego (waga 0,2).  

Ważnym elementem systemu jest weryfikacja samodzielności opracowanej 
pracy dyplomowej przez każdego licencjata i magistranta w oparciu o Jednolity System 
Aantyplagiatowy, zwany dalej „JSA” i Akademicki System Antyplagiatowy, zwany dalej 
„ASAP”. Studenci są informowani o nietolerowaniu przejawów patologicznych zjawisk 
związanych z procesem kształcenia. 

Poza tym doskonaleniu jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych służą 
realizowane zgodnie z opracowanym w WBL harmonogramem hospitacje zajęć 
prowadzonych w semestrze zimowym i letnim. Przedmiotowe hospitacje 
przeprowadzane są przez kompetentne osoby Kierowników Katedr, kierowników 
przedmiotów i innych doświadczonych nauczycieli akademickich. Ocena z hospitacji 
ma formę pisemną i jest opracowywana na ujednoliconych arkuszach hospitacji. 
Hospitujący ma obowiązek poinformować ocenianego pracownika o wynikach 
hospitacji i wskazać mocne i słabsze strony prowadzonych zajęć. Metoda ta umożliwia 
również ocenę postępów dydaktycznych w odniesieniu do młodych pracowników  
o krótkim stażu dydaktycznym.  Regulamin hospitacji przyjęty jest przez Kolegium 
Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe odrębna uchwałą. Hospitacje realizowane są 
według planu hospitacji na dany rok akademicki stanowiącym załącznik nr 5 do 
niniejszego Szjk. Proces dydaktyczny z punktu widzenia realizacji efektów uczenia się 
jest przedmiotem dyskusji podczas odbywających się posiedzeń Kolegium Kierunku 
Studiów.  

Dodatkowo efekty uczenia się oceniane są także przez samych studentów. 
Możliwość taką stwarza system ankietyzacji wszystkich prowadzonych w LAW zajęć 
dydaktycznych. W ten sposób każdy student ma możliwość zamieszczenia 
komentarzy m.in. odnośnie sposobu prowadzenia zajęć, stopnia zrozumiałości treści, 
kultury osobistej prowadzącego zajęcia oraz może dokonać punktowej ich oceny.  

 W realizowanym w WBL procesie weryfikacji efektów uczenia się na kierunku BN 
istotną rolę odgrywa również aktywność studentów poprzez ich aktywny udział  
w działalności studenckich kół naukowych, samorządu studenckiego, Skrzydlatego 
Wolontariatu i innych form uczestnictwa na rzecz rozwoju nauki i rozwijania osobistych 
zainteresowań oraz aktywnych postaw prospołecznych. Wyrazem stymulowania 
aktywności studentów w procesie dydaktycznym, w działaniach naukowych, 
sportowych i prospołecznych są różne formy ich nagradzania funkcjonujące w WBLe, 
przykładowo konkursy Dziekana na najlepszą pracę dyplomową lub wyróżnianie 
studentów mających najlepsze wyniki w nauce.  

Ważnym elementem Szjk w WBL jest promowanie zachowań etycznych wśród 
studentów i wykładowców. Studenci naruszający przepisy obowiązujące w LAW oraz 
za czyny uchybiające godności studenta ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.  
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Poza tym również prowadzący zajęcia za postępowanie uchybiające obowiązkom 
nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego, podlegają 
odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Zgodnie z przyjętym schematem postępowania wszyscy studenci na pierwszym 
semestrze studiów odbywają obowiązkowe szkolenie organizowane przez Samorząd 
Studentów LAW w zakresie praw i obowiązków studentów. Zostają zaznajomieni  
z odpowiednimi fragmentami Statutu LAW oraz Regulaminu studiów, są również 
poinformowani o formalnym trybie postępowania dyscyplinarnego. W ramach 
przewidzianego w programie studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na 
kierunku Bezpieczeństwo narodowe przedmiotu Ochrona własności intelektualnej 
studenci uzyskują informację o sposobach korzystania z cudzej własności 
intelektualnej, zarówno tekstowej, graficznej, jak i multimedialnej, tj. konieczności 
właściwego sposobu cytowania wyników cudzych prac oraz konieczności wskazania 
prac źródłowych, uzyskiwania stosownych zezwoleń autorów/redakcji na 
przedruk/kopiowanie (powielanie) rysunków, wykresów, znaków graficznych, 
fragmentów pracy lub całej pracy w tym prac multimedialnych.  

 

5.2. Sposób weryfikacji efektów uczenia się na kierunku Bezpieczeństwo 
Narodowe 

 

5.2.1. Mierniki ilościowe  
 

Weryfikacja efektów uczenia się dotyczy każdego przedmiotu polega                      
na sprawdzeniu wyników pracy studenta w kontekście zdefiniowanych dla przedmiotu 
efektów uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz w kategorii kompetencji 
społecznych. W tym celu niezbędne jest stosowanie wypracowanych narzędzi                 
do weryfikacji wcześniej zakładanych efektów uczenia się. Pomiar efektów uczenia    
ma wymiar ilościowy oraz jakościowy. 

Mierniki ilościowe (oceny) umożliwiają określenie w jakim stopniu student 
osiągnął efekty uczenia się właściwe dla poziomu i profilu kształcenia, jeśli w sylabusie 
zostały zdefiniowane kryteria oceny dla każdego miernika (tzn. co zapewni studentowi 
ocenę dostateczną, dostateczną plus, dobrą, dobrą plus oraz bardzo dobrą). Mierniki 
ilościowe dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Mierniki ilościowe bezpośrednie 
odnoszą się do spełnienia przez studenta wymogów podanych w sylabusach, zaś 
mierniki ilościowe pośrednie stosowane są na poziomie WBL i potwierdzają 
skuteczność założonych efektów uczenia się a także służą do oceny dokonywanej 
przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

 
Do mierników ilościowych bezpośrednich zalicza się: 

1) oceny z zaliczeń i egzaminów; 
2) oceny z kolokwiów; 
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3) szacunkowy nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia założonych 
efektów uczenia się; 

4) oceny aktywności studentów na zajęciach; 
5) oceny prac dyplomowych wystawiane przez promotorów i recenzentów;,  
6) ocena uzyskana z egzaminu dyplomowego. 

 
Do mierników ilościowych pośrednich zalicza się: 

1) wskaźnik (procentowy) zaliczeń poszczególnych przedmiotów w pierwszym 
terminie; 

2) liczba/odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym i powtarzających 
rok/semestr; 

3) wskaźnik udziału ocen bardzo dobrych na dyplomie w stosunku do ogólnej 
liczbie ocen; 

4) liczba/odsetek studentów, którzy obronili pracę dyplomową w terminie; 
5) odsetek nagrodzonych/wyróżnionych prac dyplomowych; 
6) liczba publikacji naukowych opracowanych i wydanych przez studentów; 
7) liczba /odsetek studentów uczestniczących w konferencjach i seminariach 

naukowych (krajowych i zagranicznych); 
8) wskaźnik odsiewu studentów; 
9) liczba/odsetek studentów działających w kołach naukowych; 
10) liczba /odsetek studentów uczestniczących w programach mobilnościowych 

(np. Erasmus+); 
11) liczba studentów rozszerzających program studiów (przykładowo studiujących 

na więcej niż jednym kierunku studiów w LAW lub innej Uczelni). 
 

5.2.2. Mierniki jakościowe 
 

1) Wnioski i oceny z przeprowadzonych hospitacji zajęć dydaktycznych; 
2) adekwatność treści pytań egzaminacyjnych i zaliczeniowych pozwalająca 

sprawdzić osiągnięcia przez studentów założonych dla kierunku studiów  
i specjalności efektów uczenia się; 

3) dostosowanie treści pytań dedykowanych w poszczególnych zestawach na 
egzamin dyplomowy dla potrzeb zweryfikowania osiągnięcia przez studentów 
założonych dla kierunku studiów i specjalności efektów uczenia się; 

4) sprawdzanie samodzielności opracowania prac licencjackich i magisterskich 
przy zastosowaniu JSA i ASAP; 

5) znajomość przez studentów wymogów dotyczących sposobu zaliczenia 
przedmiotu  
i wyliczania oceny końcowej z danej formy realizacji przedmiotu; 

6) opinie pracodawców zbierane na temat studentów kierunku BN odbywających 
praktyki zawodowe; 
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7) wyniki badań ankietowych pozwalających śledzić losy absolwentów WBL na 
rynku pracy opracowane przez BOS zgodnie z Regulaminem organizacyjnym 
LAW. 

 
 

5.3. Rola Opiekuna roku w procesie jakości kształcenia  
 

Jednym z bardzo ważnych elementów prawidłowego funkcjonowania Szjk  
w WBL jest aktywna działalność Opiekuna roku. W tym zakresie Dziekan powołuje 
spośród nauczycieli akademickich opiekunów poszczególnych roczników studiów  
w celu usprawnienia organizacji i realizacji procesu dydaktycznego w tym udzielania 
wszechstronnej pomocy studentom kształcącym się na prowadzonym w WBL kierunku 
studiów. 

Zakres obowiązków opiekunów poszczególnych roczników studiów został 
określony w odrębnym zarządzeniu Dziekana. Do podstawowych obowiązków 
Opiekuna roku (w zakresie systemu zapewnienia jakości uczenia się) należy:  

1) udzielanie studentom rad i konsultacji w sprawach związanych z procesem 
dydaktycznym;  

2) opiniowanie na prośbę studenta lub na wniosek Dziekana indywidualnych 
spraw związanych z tokiem studiów; 

3) zbieranie oraz przekazywanie uwag i opinii dotyczących infrastruktury 
dydaktycznej,  
a w szczególności infrastruktury wykorzystywanej w praktycznym 
przygotowaniu zawodowym studentów; 

4) zbieranie oraz przekazywanie uwag i opinii dotyczących zasobów edukacyjnych 
oraz systemu biblioteczno-informacyjnego. 

Działalność opiekuna kierunku studiów przedstawiono w formie schematu (Rys. 2). 
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Rys. 2. Schemat działań Opiekuna roku 

 
Zewnętrznym sposobem weryfikacji jakości kształcenia w WBL jest śledzenie 

losów absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na rynku pracy i ich losów 
kariery zawodowej. Dla potrzeb uzyskania takich informacji są wykorzystywane 
informacje pozyskiwane przez Biuro Obsługi Studentów od podmiotów zewnętrznych, 
w tym pracodawców oraz wyniki ankiety.  

6. Wykaz działań służących weryfikacji efektów uczenia się na 
kierunku Bezpieczeństwo Narodowe  

 

Lp. Odpowiedzialny Zakres weryfikacji efektów 
kształcenia 

Termin realizacji 

1 Nauczyciele 
akademiccy 

1. Informowanie studentów 
szczegółowo o wymogach i 
kryteriach oraz innych 
wymaganiach związanych z 
zaliczeniem przedmiotu. 
 

2. Poinformowanie studentów o 
formie egzaminu. W przypadku 
egzaminu ustnego, w celu jego 
obiektywizacji, student 
otrzymuje (lub zapisuje) na 

W trakcie 
pierwszych zajęć  
 
 
 
 
W trakcie 
pierwszych zajęć  
z danego 
przedmiotu  
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Lp. Odpowiedzialny Zakres weryfikacji efektów 
kształcenia 

Termin realizacji 

kartce pytania, na których 
powinien przygotować główny 
schemat swojej odpowiedzi. W 
przypadku egzaminu pisemnego 
prowadzący ma obowiązek 
przedstawić do wglądu 
studentowi ocenioną pracę.  

3. Zadania egzaminacyjne muszą 
być formułowane tak aby 
pomagały nauczycielowi 
akademickiemu zweryfikować 
efekty uczenia się zapisane w 
sylabusie przedmiotu. W tym 
względzie powinien on łączyć 
różne formy pytań i zadań 
problemowych nie ograniczając 
się tylko do weryfikacji wiedzy. 

4. W przypadku przedmiotów, w 
ramach których oprócz wykładu 
prowadzone są ćwiczenia i 
projekty student powinien 
uzyskać zaliczenie ze 
wszystkich form zajęć. 

5. Przechowywanie w formie 
papierowej i elektronicznej 
wykazu pytań, tematów, 
wytworów prac studenckich i 
innych dokumentujących 
osiągniecie określonych 
efektów uczenia (w ciągu 
trzech lat). W przypadku 
nauczania hybrydowego lub 
zdalnego przechowywanie w 
formie elektronicznej wykazu 
pytań, tematów, prac 
studenckich i innych wytworów 
dokumentujących osiągniecie 
określonych efektów uczenia (w 
ciągu trzech lat). 

6. Oceny aktywności studentów na 
zajęciach. 
 
 

7. Ocena efektów uczenia się 
zawartych w sylabusie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Podczas egzaminu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed 
przystąpieniem do 
egzaminu  
 
 
 
Przez okres trzech 
lat 
 
 
Po zakończeniu 
zajęć złożenie do 
Prodziekana 
kompletnej teczki 
wykładowcy w celu 
jej archiwizacji 
 
 
 
 
 
 
Prowadzona na 
bieżąco w trakcie 
zajęć  
 
Po zakończeniu 
przedmiotu  
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Lp. Odpowiedzialny Zakres weryfikacji efektów 
kształcenia 

Termin realizacji 

2 Pełnomocnik  1. Sprawozdanie z weryfikacji 
efektów uczenia się 
zawierające: 

1) analizę sprawozdań z opisów 
przedmiotów pod katem ich 
zgodności z wymaganiami 
PRK ze szczególnym 
uwzględnieniem weryfikacji 
zakładanych efektów 
uczenia; 

2) ewaluacji wyliczeń 
wskaźnikowych; 

3) wniosków z hospitacji zajęć; 
4) adekwatności pytań 

egzaminacyjnych i 
kolokwialnych do efektów 
uczenia się; 

5) dostosowania pytań na 
egzamin dyplomowy do 
weryfikacji założonych 
efektów uczenia się; 

6) przestrzegania zasad pisania 
prac licencjackich i 
magisterskich; 

7) znajomości wymogów 
dotyczących sposobu 
zaliczenia przedmiotu i 
wyliczania oceny końcowej 
danej formy przedmiotu; 

8) opinii pracodawców o 
studentach odbywających 
praktyki zawodowe; 

9) wyniki z przeprowadzonej 
wśród studentów ankiety 
ewaluacyjnej. 
 

2. Opracowanie wykazu zadań 
doskonalenia systemu 
jakości kształcenia na 
Wydziale. 

 

 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu 
semestru letniego 
kończącego dany 
rok akademicki do 
zatwierdzenia 
przez  
wydziałową Kozjk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed 
rozpoczęciem 
nowego roku 
akademickiego 

3 Opiekun praktyk 
studenckich 

Pozyskiwanie opinii 
pracodawców o studentach 
odbywających praktyki 
zawodowe. 

W trakcie oraz po 
zakończeniu 
praktyk 

4 Biuro Obsługi 
Studentów 

1. Pozyskiwanie opinii o 
absolwentach. 

Dane do 
sprawozdania  
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Lp. Odpowiedzialny Zakres weryfikacji efektów 
kształcenia 

Termin realizacji 

2. Prowadzenie badań 
ankietowych o losach 
absolwentów na rynku pracy. 

3. Samoocena dokonywana przez 
studentów i absolwentów. 

w terminie do 
końca czerwca 

5 Osoba 
wyznaczona do 
przeprowadzenia 
hospitacji 

Hospitacja zajęć dydaktycznych. Zgodnie  
z regulaminem 
hospitacji.  
Zapoznanie 
pracowników  
z planem hospitacji 
na dany rok 
akademicki przed 
rozpoczęciem 
zajęć. 

6 Wydawnictwo  Tytuły publikacji autorstwa lub 
współautorstwa studentów. 

Dane dla 
Pełnomocnika do 
sprawozdania  
w terminie do 
końca czerwca 

7 Organizator 
konferencji 

Liczba /odsetek studentów 
uczestniczących w konferencjach 
oraz wskazanie charakteru ich 
uczestnictwa. 

Dane dla 
Pełnomocnika do 
sprawozdania  
w terminie do 
końca czerwca 

8 Opiekunowie kół 
naukowych 

Liczba/odsetek studentów 
działających w kołach naukowych i 
ich szczegółowe osiągnięcia. 

 

Dane dla  
Pełnomocnika do 
sprawozdania  
w terminie do 
końca czerwca 

 
Uwaga! Wszystkie informacje i druki dostarcza się do Pełnomocnika w przewidzianych terminach jako 
dane sprawozdawcze. 

7. Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w Wydziale Bezpieczeństwa 
Lotniczego 

Ankietyzacja jest prowadzona zgodnie z regulaminem przeprowadzania ankiety 
oceny nauczycieli akademickich w zakresie wypełniania obowiązków związanych  
z kształceniem w Lotniczej Akademii Wojskowej, wprowadzonego zarządzeniem nr 89 
Rektora–Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 7 września 2020 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania ankiety oceny nauczycieli 
akademickich w zakresie wypełniania obowiązków związanych z kształceniem  
w Lotniczej Akademii Wojskowej.  
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8. Zasady archiwizacji prac studentów 
 

1. Pisemnymi pracami studentów są materiały potwierdzające zdobycie założonych  
w programie studiów efektów uczenia takie jak: 
1) śródsemestralne prace pisemne studentów (kolokwia, testy, sprawdziany, 

prace projektowe itp.); 
2) zaliczeniowe i egzaminacyjne prace pisemne; 
3) prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie); 
4) inne.  

2. Śródsemestralne, zaliczeniowe i egzaminacyjne prace pisemne studentów 
przechowywane są przez prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu do czasu 
zakończenia bieżącego semestru.  Student ma, w okresie dwóch tygodni od 
ogłoszenia wyników, prawo wglądu do ocenianej pracy, jeżeli jest ona podstawą 
do zaliczenia przedmiotu. 

3. Następnie prowadzący dane zajęcia ma obowiązek archiwizowania w „teczce 
wykładowcy” prac w Archiwum WBL. 

4. Prace powinny być archiwizowane przez prowadzącego zajęcia w teczce lub 
segregatorze opisanym: 

- nazwą kierunku, 
- numerem semestru, 
- imieniem i nazwiskiem prowadzącego zajęcia, 
- nazwą przedmiotu. 

Ponadto należy dołączyć skalę ocen.  
Dopuszcza się archiwizowanie przez prowadzącego zajęcia prac w wersji 
elektronicznej na płycie CD opisanej analogicznie do prac składanych w formie 
pisemnej. W przypadku archiwizacji prac na płycie CD należy dołączyć wykaz ocen 
poszczególnych prac. 

5. Prace przechowywane są w archiwum przez okres 3 lat kalendarzowych od 
złożenia prac. 

6. Prace dyplomowe archiwizowane są zarówno w postaci papierowej (w teczce akt 
osobowych absolwenta), jak i w wersji elektronicznej – na nośniku CD dołączonym 
do pracy. Dopuszcza się gromadzenie prac w bazie elektronicznej prac 
dyplomowych uczelni.  

7. Po upływie terminów przechowywania prac studentów podlegają one utylizacji.  

9. Przydzielanie zajęć dydaktycznych dla wykładowców   
 

Podczas obsady zajęć dydaktycznych należy się kierować elementami 
podlegającymi weryfikacji z punktu widzenia właściwego kształtowania Szjk w WBL  
w tym osiągania efektów uczenia, a mianowicie: 

1) zgodnością z wymogami ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
ustawą Kodeks pracy; 
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2) kompetencją, wiedzą i doświadczeniem nauczyciela akademickiego, a także 
jego predyspozycjami; 

3) opinią studentów wyrażoną podczas ankietyzacji; 
4) zaleca się aby seminaria dyplomowe prowadzone były przez najbardziej 

doświadczonych nauczycieli akademickich w określonej tematyce obejmującej 
opracowanie prac dyplomowych; 

5) Kierownicy Katedr są odpowiedzialni za obsadę zajęć dydaktycznych. 

10.Obowiązki prowadzącego zajęcia dydaktyczne  
 

O obsadzie zajęć dydaktycznych, a w szczególności o wyznaczeniu prowadzącego 
przedmiot, decyduje Kierownik Katedry odpowiedzialny za przedmiot. 
Prowadzący przedmiot jest odpowiedzialny za jego realizacje, w tym:  

1) opracowanie treści kształcenia zgodnie z programem studiów; 
2) opracowanie sylabusa zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym 

załącznik nr 8. Wzorzec do opracowania sylabusa przedmiotu; 
3) ustalenie harmonogramu i zasad prowadzenia przedmiotu, sposobu kontroli 

wyników, spisu literatury, zasad BHP obowiązujących podczas zajęć 
laboratoryjnych oraz warunków uzyskania oceny końcowej, z danej formy 
przedmiotu; 

4) prowadzenie katalogu ocen końcowych z danej formy przedmiotu i nadzór nad 
prowadzeniem katalogów ocen cząstkowych zawierających uzyskane efekty 
uczenia się; 

5) wpisywanie ocen końcowych do systemu Wirtualny Dziekanat; 
6) przekazanie podpisanych protokołów ocen do Biura Obsługi Studenta. 
Mając na uwadze właściwe kształtowanie systemu jakości kształcenia 

prowadzący zajęcia powinni: 
1) przestrzegać zasad zawartych w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz Regulaminie studiów LAW; 
2) prowadzić zajęcia z dużym zaangażowaniem i ze świadomością realizacji celów 

dydaktycznych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów; 
3) przekazywać wiedzę w sposób jasny i zrozumiały z wykorzystaniem przykładów 

praktycznego zastosowania; 
4) przekazywać informacje o warunkach, terminach i kryteriach zaliczenia 

przedmiotu; 
5) wskazywać literaturę obowiązkową do zaliczenia przedmiotu a także źródła 

pomocnicze; 
6) poinformować studentów o prawach i obowiązkach studentów związanych  

z zajęciami; 
7) motywować studentów do aktywności i pracy własnej; 
8) przestrzegać odbywania konsultacji w zaplanowanych terminach i miejscach,  

a w razie zmiany terminu powiadomienia studentów z wyprzedzeniem; 
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9) aktualizować przekazywaną studentom wiedzę, uatrakcyjniać metody 
prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz unowocześniać formy przekazu; 

10) odnosić się do studentów taktownie, z powagą i życzliwością; 
11) zwalczać wszelkie przejawy nieprawidłowości w nieetycznym zachowaniu 

studentów  
i niezgodnym z obowiązującymi w LAW regulaminami; 

12) terminowo przeprowadzać zaliczenia i wprowadzać dane do sytemu 
elektronicznego; 

13) punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia dydaktyczne; 
14) zastępstwa na zajęciach oraz zmiany terminu odbywania zajęć powinny być 

ewidencjonowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w WBL; 
15) zmiany terminu odbywania zajęć są podawane do wiadomości studentów przez 

prowadzącego zajęcia dydaktyczne; 
16) zgłaszać nieprawidłowości występujących w procesie kształcenia 

bezpośredniemu przełożonemu lub Pełnomocnikowi, celem podjęcia działań 
zapobiegawczych, korygujących i doskonalących; 

17) podnosić swoje kwalifikacje dydaktyczne w ramach samodoskonalenia oraz do 
wprowadzać nowoczesne form kształcenia (np. pokazy multimedialne,  
e-learning, własne strony internetowe). 

 
Studenci mają prawo do zadawania pytań i uzyskania wyjaśnień niezrozumiałych dla 
nich treści przedmiotu, korzystania z materiałów przygotowanych przez wykładowcę, 
zgłaszania uwag oraz propozycji zmian w przedmiotach w ramach ankietyzacji. 
Studenci są zobowiązani do kulturalnego zachowania się oraz przestrzegania 
wprowadzonych przez wykładowcę reguł współpracy 
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ZAŁĄCZNIKI    
 

 
Załącznik 1. Karta doskonalenia przedmiotu/modułu 
Załącznik 2. Karta działań doskonalących  
Załącznik 3. Protokół przeglądu Systemu zapewnienia jakości kształcenia na 
kierunku Bezpieczeństwo Narodowe   
Załącznik 4. Plan doskonalenia programów studiów na kierunku Bezpieczeństwo 
Narodowe   
Załącznik 5. Plan hospitacji 
Załącznik 6. Wzorzec opracowania sylabusa 

 
 

KARTA DOSKONALENIA 
PRZEDMIOTU/MODUŁU 

Załącznik 1 

Katedra  
Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe 

Stopień studiów:  Profil 
kształcenia: 

Ogólnoakademicki 

Tryb studiów:  Semestr:  
Przedmiot/moduł:  

Prowadzący 
przedmiot: 

 

Wnioski prowadzącego przedmiot w zakresie doskonalenia programu studiów wynikające 
z oceny osiągniętych efektów uczenia się 
 
Czy cele przedmiotu dla studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych pokrywają 
się? 

(tak/nie) 
 

Czy przedmiotowe efekty uczenia się dla 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są 
identyczne? 

(tak/nie) 
 

Czy treści przedmiotowych efektów uczenia 
się odpowiadają treściom efektów 
kierunkowych wskazanych w poszczególnych 
efektach przedmiotowych? 

(tak/nie) 
 

Czy przedstawione w sylabusie treści 
merytoryczne odpowiadają założonym 
przedmiotowym efektom uczenia się?  

(tak/nie) 
Ewentualny komentarz: 

Czy liczba przedmiotowych efektów uczenia 
się jest adekwatna do ilości i rodzaju treści? 

(tak/nie) 
Ewentualny komentarz: 

Czy efekty uczenia się przedmiotowe są 
właściwie sformułowane? 

(tak/nie) 
Ewentualny komentarz: 

Czy wymagania wstępne dla przedmiotu są 
poprawnie określone? 

(tak/nie) 
Ewentualny komentarz: 

Czy treści merytoryczne przedmiotu 
podzielone są odpowiednio na poszczególne 

(tak/nie) 
Ewentualny komentarz: 
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formy zajęć (takie jak wykład, ćwiczenia, 
projekt )? 
Czy sformułowano w sposób jednoznaczny 
metody i kryteria weryfikacji wszystkich 
przedmiotowych efektów uczenia się? 

(tak/nie) 
Ewentualny komentarz: 

Czy sformułowano w sposób zrozumiały 
metody zaliczenia wszystkich form zajęć 
(takich jak wykład, ćwiczenia, projekt.)? 

(tak/nie) 
Ewentualny komentarz: 

 
Uwagi/propozycje kierownika przedmiotu dotyczące zmian w karcie przedmiotu lub  
w zakresie prowadzenia zajęć: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, podpis:  
 
 

Opinia/wnioski Kierownika Katedry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, podpis: 
 

 

Opinia Pełnomocnika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Data, podpis:  
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Załącznik 2 
 

                                                                                                                                               
…............................. 

           (miejscowość, data) 
 

KARTA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH 
OPIS PRZYCZYNY PODJĘCIA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH: 
 

 

 

 

 
□ POTRZEBA UDOSKONALENIA □ WYKRYTA NIEZGODNOŚĆ □ POTENCJALNA NIEZGODNOŚĆ 

ZGŁASZAJĄCY POTRZEBĘ 
DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH: 

 
 

 
 

……………………….. 
data i podpis 

PROGRAM DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH: 
1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ: 

TERMIN REALIZACJI: DATA I PODPIS DZIEKANA: 

 
 

Działania są skuteczne: 
 
 
 
 

........................................................................ 
(data i podpis Pełnomocnika) 
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Załącznik 3 

 

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA 
LOTNICZEGO LAW 

za rok akademicki: / data:  

1. Uczestnicy przeglądu SZJK: 
1. Kierownik jednostki organizacyjnej – Dziekan  
2. Pełnomocnik: 
3. ………. 
4…………. 

5…………. 

2. Dokumenty związane z przeglądem SZJK: 
1. Dokumentacja SZJK (procedury, instrukcje), 
2. Raporty z audytów wewnętrznych, zewnętrznych, 
3. Informacje o niezgodnościach i działaniach korygujących, 
4. Informacje o działaniach doskonalących i ankietyzacji, 
5. Wnioski nauczycieli akademickich,  
6. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów, 
7. Wyniki hospitacji, 
8. … 
3. Zakres przeglądu SZJK: 
1. Przegląd dokumentacji SZJK, 
2. Ocena funkcjonowania SZJK i jego skuteczności, 
3. Ocena wyników hospitacji, 
4. Ocena wyników ankietyzacji, 
5. Ocena zasobów pod względem wymagań SZJK, 
6. Analiza zidentyfikowanych niezgodności, 
7. Analiza podjętych działań korygujących  i zapobiegawczych, 
8. Analiza podjętych działań doskonalących, 
9. Ocena realizacji zadań wynikających z poprzednich przeglądów SZJK*, 
10. Analiza zmian mogących wpływać na funkcjonowanie SZJK*, 
11. Omówienie wniosków z kadrą w zakresie doskonalenia SZJK*, 
4. Wnioski: 

1.  

5. Działania doskonalące / korygujące / zapobiegawcze: 

L.p. Działania Termin 
realizacji Odpowiedzialny 

 1.    
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podpis Dziekana  podpis Prodziekana WBL podpis Pełnomocnika  

* - w zależności od potrzeb 
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Załącznik 4 

PLAN DOSKONALENIA PROGRAMÓW STUDIÓW NA KIERUNKU 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE  

Wydział: Bezpieczeństwa 
Lotniczego 

Rok 
akademicki: 

 

 
Skład komisji ds. kształcenia 
L.p. Imię nazwisko  Katedra Pełniona funkcja 
    

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 
W celu doskonalenia programu studiów komisja formułuje: 

1. Wnioski wynikające z Sylabusa 
 

2. Wnioski wynikające z weryfikacji zgodności oczekiwań wewnętrznych i 
zewnętrznych interesariuszy z programem studiów dla kierunku 
Bezpieczeństwo Narodowe 

 

3. Wnioski wynikające z informacji płynących z monitorowania karier 
zawodowych absolwentów Wydziału Bezpieczeństwa Lotniczego 

 

4. Wnioski wynikające z analizy informacji płynących ze środowiska 
studenckiego oraz procesu ankietyzacji wśród studentów: 

 

5. Wnioski wynikające z oceny prac dyplomowych: 
 

Data, podpisy członków komisji: 
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Załącznik 5 
 
 

Plan Hospitacji 
w ………..roku akademickim semestr zimowy 

Lp Imię i nazwisko 
osoby 
hospitowanej 
(tytuł, stopień 
naukowy, imię i 
nazwisko) 

Skład zespołu hospitującego 
(tytuł, stopień naukowy, imię i 
nazwisko, stanowisko) 

Nazwa przedmiotu 
rodzaj zajęć 
kierunek 
 

1  1.  
2.  
3.  

 
  
Hospit. w dniu …………. (środa) 

2  1.  
2.   
3.  

 
 
Hospit. w dniu …………. (sobota) 

  Plan Hospitacji 
w ………… roku akademickim 

semestr letni 

 

3  1.  
2.   
3.  

 
 
Hospit. w dniu …………. (wtorek) 

4  1.  
2.   
3.  

 
 
Hospit. w dniu …………. 
(niedziela) 
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Załącznik 6 
 

Wzorzec opracowania sylabusa przedmiotu 
 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie 
Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego  

Sylabus 

Rok akademicki ……/…… 
Kod i status 
przedmiotu 

 Moduł  

Liczba punktów 
ECTS 

 

Nazwa 
przedmiotu  

Kierunek 
studiów  

Moduł 
wybieralny  

Poziom studiów  
Forma studiów  
Jednostka 
prowadząca 

 

Odpowiedzialny    
Formy zajęć i 
liczba godzin w 
semestrze 

Semestr Wykł. Ćw. Lab. Proj. Sem. Inne Suma godz. 
        

Rygory 
dydaktyczne 

  

Cele kształcenia  
Metody 
dydaktyczne 

 

Środki 
dydaktyczne 

 

Wymagania 
wstępne 
dla przedmiotu 

 

Organizacja przedmiotu i treści kształcenia 
l.p. Wykłady Liczba 

godz. 
Osoba 
realizująca 
zajęcia 

1 Temat:    

2 Temat:    

3 Temat:    
  4 Temat:    

 Liczba godzin wykładów razem:   
l.p. Ćwiczenia: Liczba 

godz. 
Osoba 
realizująca 
zajęcia 
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1 Temat:    
2 Temat:    

3 Temat:    

  4 Temat:    

 Liczba godzin ćwiczeń razem   

Liczba godzin wykładów, ćwiczeń razem:   
 

Efekty uczenia się 
Oznaczenia:  
W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje, 01, 02, itd. – nr efektu 
K_  kierunkowe szczegółowe, S1 – obszar/ nauki społeczne, studia pierwszego stopnia, A – profil ogólnoakademicki 
 

symbol Opis efektów uczenia się Metody sprawdzenia 
efektów 

Odniesienie do 
efektów 

kierunkowych 
K_W01.    
K_W02.    

K_W0..    

K_U0..    
K_U0..    
K_K0..    
K_K0..    
Wymagania 
konieczne do 
otrzymania 
oceny 
 
 
 

2,0  
3,0  
3,5  
4,0  
4,5  
5,0  

Literatura 
podstawowa 

 

Literatura 
uzupełniająca 

 

Bilans nakładu 
pracy studenta 
(1 ECTS = ok. 
30 godzin pracy 
studenta) 
 
 
 

Forma aktywności studenta  Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Zajęcia dydaktyczne - wykłady   
Zajęcia dydaktyczne – ćwiczenia  
Projekt  
Przygotowanie do ćwiczeń i studiowanie literatury   
Przygotowanie projektu   
Ogółem   

Uwagi:  
Data aktualizacji  
Wykonał:  
Podpis 
wykonawcy 

 

Niniejszy sylabus stanowi element prawa autorskiego i podlega ochronie prawnej. 
 


