
 

Instytut Nawigacji LAW 
Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia 

Sprawozdanie roczne w roku akademickim 2020/2021 przyjęte na posiedzeniu 
 w dniu 15 października 2021 roku 

 
REALIZACJA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

W roku akademickim 2020/2021 
 

KRYTERIUM 1 – Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią Uczelni 

Koncepcja kształcenia jest zgodna z misją oraz strategią Uczelni, przyjętą 
w uchwale nr 41/2019 Senatu Lotniczej Akademii Wojskowej z dnia 02.09.2019 r. 
 
KRYTERIUM 2 – Program kształcenia oraz możliwości osiągnięcia zakładanych 
efektów uczenia się 

W trakcie trwania roku akademickiego 2020/2021 na posiedzeniu Senatu LAW 
w dniu 29.06.2021 r. przyjęto programy studiów: 

 stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla studentów 
cywilnych na kierunku Nawigacja, 

 stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym dla studentów 
cywilnych na kierunku Nawigacja, 

 stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym dla kandydatów na 
żołnierzy zawodowych na kierunku Nawigacja. 

Przyjęto specjalistyczne efekty uczenia się na kierunku Nawigacja. 
Rozpoczęto nabór studentów na kierunku Nawigacja na rok akademicki 
2021/2022. 
 
KRYTERIUM 3 – Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia 

Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia podejmował przedsięwzięcia mające na 
celu poprawę poziomu, jakości i standardów kształcenia na kierunku Nawigacja 
na podstawie Decyzji nr 3/2020 Dyrektora Instytutu Nawigacji w sprawie 
wdrożenia w Instytucie Nawigacji Lotniczej Akademii Wojskowej Wewnętrznego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Przedsięwzięcia te mają charakter 
cykliczny, są stale monitorowane i mogą być aktualizowane. 
 

KRYTERIUM 4  – Kadra prowadząca proces kształcenia 

Instytut Nawigacji LAW zatrudniał kadrę naukowo-dydaktyczną zapewniającą 
realizację studiów na kierunku Nawigacja (1. i 2. stopień) w roku akademickim 
2020/2021. Kadrę stanowiło: 5 profesorów, 5 profesorów uczelni, 3 adiunktów, 
8 starszych wykładowców, 7 wykładowców. W tym roku akademickim stopień 
doktora uzyskał mgr Henryk Nowakowski, z kolei stopień doktora 
habilitowanego uzyskał dr inż. Adam Ciećko. Zatrudniono 1 osobę na umowę 
o pracę (Pani mgr inż. Joanna Wach).  
W roku akademickim 2020/2021 przeprowadzono ankiety oceny nauczycieli 
akademickich Instytutu Nawigacji LAW w zakresie wypełniania obowiązków 
związanych z kształceniem. Średnia oceny ogółem w Instytucie Nawigacji 
wyniosła 4,60 i wskazuje na zadowalający poziom wypełniania obowiązków 
przez nauczycieli. 
 



 

KRYTERIUM 5  – Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie 
kształcenia 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest utrzymywana 
i określona na podstawie porozumień, podpisanych w poprzednich latach.  
 
KRYTERIUM 6  – Umiędzynarodowienie procesu kształcenia 

Z powodu pandemii COVID-19 wszelka wymiana międzynarodowa studentów 
w roku akademickim 2020/2021 została ograniczona.  
 
KRYTERIUM 7  – Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia 

Nastąpił rozwój infrastruktury wykorzystywanej w procesie kształcenia: 
- sala laboratoryjna E311 została zmodernizowana o nowe stanowiska naukowo-
dydaktyczne. 
 
KRYTERIUM 8  – Opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie kształcenia 
i osiągania efektów uczenia się 

Opieka nad studentami realizowana była na odpowiednim poziomie. Przejawia 
się ona w realizacji przedsięwzięć takich jak: 

 zapewnienie kontaktu ze studentami przez sekretariat, stronę internetową 
Instytutu, pocztę elektroniczną, portal edukacyjny IKAR i dysk sieciowy 
Uczelni, 

 publikowanie artykułów naukowych w monografii „Współczesna 
Nawigacja”, 

 uczestnictwo w konferencjach naukowych, 
 działalność Koła Naukowego w Instytucie Nawigacji. 

Rolą opiekuna roku była pomoc studentom w adaptacji do warunków 
funkcjonowania w społeczności akademickiej, stawianiu pierwszych kroków na 
Uczelni oraz rozwiązywaniu podstawowych problemów. 
 
WNIOSKI: 

 pandemia COVID-19 ograniczyła prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym 
w Uczelni na rzecz rozwoju kształcenia „e-learning” i prowadzenie zajęć w trybie 
zdalnym, 

 można zauważyć dynamiczny rozwój technologii informatycznej w procesie 
kształcenia, 

 rozwinęła się baza naukowo-dydaktyczna, 
 należy dążyć zwiększenia zajęć typowo praktycznych (laboratoryjno-

terenowych) na kierunku Nawigacja, 
 należy dążyć do pozyskiwania nowej kadry naukowo-dydaktycznej, w tym 

żołnierzy zawodowych, 
 należy położyć większy nacisk na rozwój naukowy nauczycieli akademickich 
 należy dążyć do doskonalenia programów studiów na kierunku Nawigacja 

i dostosowania ich do nowych specjalności dla studentów wojskowych. 
 

Przewodniczący Zespołu Zapewnienia 
 Jakości Kształcenia  

   /na oryginale właściwy podpis/ 

            mgr inż. Marta Lalak 


