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lłrarzędzia i kryteria oceny jakości kształcenia.

Podstawowym Sposobami wykorzystywanymi do oceny jakości kształcenia na WNoZ jest:

1 . hospitacj a za1ęć dydaktycznych,
2, o c ena zaj ę Ó dy daktycznych dokonywan a przez studentów,
3. okresowa ocena nauczycieli akademickich.

l, Hospitacj a zaj ęć dydaktycznych.
Aktualnie hospitacje prowadzone są na podstawie Zarz4dzenta Nr 145 Rektora Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć
dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Hospitacjom podlegaj4
wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na poszczegolnych wydziałach Uniwersytetu w
ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów
doktoranckich oraz podyplomo!\ych. Zapcia prowadzone przez nauczyciela akademickiego są

hospitowane przynajmniej raz w okresie pomiędzy okresowymi ocęnami nauczyciela
akademickiego. osoby nowo zatrudnione s4 hospitowane pierwszy raz n|e póżnlej niŻ w
pierwszym semestrze prowadzenla zajęć,. Przeprowadzana w ramach hospitacji ocena zajęć
dydaktycznych obejmuj e w szczególności:
- odbywanie zajęc zgodnie zp|anem,
- umiejętno śc organtzacji zajęć dydaktycznych,
- poziom merytoryczny i metodyczny zajęÓ dydaktycznych,
- zgodność treści zajęć dydaktycznych z programem kształcenia, w tym zakładanymi dla

przedmiotu efektami kształcenia,
- ocenę sposobów weryfikacji efektów kształcenia,
- umiej ętnośc aktywizowania studentów,
- atmosf.erę na zĄęciach.
Protokół podpisany pTZęz hospitującego i hospitowanego jest przekazywany
Przewodnicz4cemu komisji oceniającej, a po jego wykorzystaniu do okresowej oceny
pracownika wł4czany do jego akt osobowych. Procedurę hospitacji na wydziale nadzoruje
Dziekan przy pomocy Wydziałowego Koordynatora ds. JakoŚci Kształcenia. Na podstawie
analizy protokołów z hospitacji opracowywane Są rekomendacje dla dalszego doskonalenia
jakości ksztalcenia.
W roku akademickim20l5l20l6 na Wydziale Nauk o Zdrowiu przeprowadzono 133 hospitacji
zajęÓ dydaktycznych. Były one przeprowadzaneprzezczłonków Wydziałowej Rady ds. Jakości
otaz Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia. We większości przypadków
hospitowane zajęcia oraz sposób organtzacji procesu dydaktycznego zostaty ocenione wysoko
przez osoby hospitujące. Na podstawie wniosków zprzeprowadzonych hospitacji orazrozmów
znauczycielami określono główne kierunki doskonalęnl'adotyczqce jakości kształcenia.

2. ocena zajęć dydaktycznych dokon1nvana przez studentów.
Narzędziem, które słuzy do oceny jakość pracy kadry przy udztale interesariuszy wewnętrznych
jest Kwestionariusz oceny zĄęó dydaktycznych. Procedura jest realizowana w oparciu o

Zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnta 7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny zaJęc
dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Torunlu oraz Zarzqdzenie Nr 123

Rektora UMK z dnta 18 wrzeŚnia2015 r. zmientajqce zarządzenie Nr 60 Rektora UMK z dnia
7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznychw Uniwersytecie Mikołaja
KopernikawToruniu orazZatządzęnteNr 75 RektoraUMK zdnia 19 maja 20|6r. zmieniaj4ce
zarzqdzente Nr 60 Rektora UMK z dnta 7 kwietnia 2014 r. w sprawie procedury oceny ziyęc
dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu'
W badaniu mogą uczestniczyc wSZyScy studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów
Podyplomov\rych. ocenie podlegaj4 treści zajęć dydaktycznychoraz sposób prowadzeniazajęÓ.



Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza ankiety dostępnego po

zalogowaniu w systemie USQS. KaŻdy student, doktorant i słuchacz studiów podyplomowych

bior4cy udział w badaniu moŻe sformułować własne komentarze dotyczące ocenianych zajęó

dydatiycznych. oceniane Są wszystkie zajęcła,rea|tzowane w ramach programu studiów.

oceny dokonywane przęz studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych

.,'''ołi*iu.;ą ńrmułowante działandoskonal4cych w zakresie jakości kształcenia, nagradzanie

wysoko oóenionych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz wspieranie osób nisko

ocenianych.
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3. Okresowa ocena nauczycieli akademickich'
Zgodnie z art. I32 ust. 1 ustawy z dnta27 lipca2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym ( Dz.

u. zoos Nr l64 poz.1365 zpóŹn. zm) wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej

ocenie, w szczego|ności w zakręsie nalezytego wykonywania obowiązków. Zgodnie z ust' 2

afi.. 1,32 Ustawy o szkolnictwie wyzszym oceny okresowej dokonuje podmiot wskazany w

statucie uczelni tj. zgodnie zust. 6 $ 121 Statutu UMK (Uchwała nr 135 Sęnatu t]MK z dnta

f2 pażdziernika ż0t3 r. zpoźn, zm.) v,rydziałowa komisja oceniająca, która zostaje powołana

przez radę wydziału. W kadencji 2016.2020 Wydziałowa Komisja ds. oceny Nauczycieli

Akademickich została powołana Uchwałą nr 304116 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w

Toruniu z dnia 08.09.2016 r. zpoźn. zm.
Komisjaoceniającadokonujeokresowej oceny nierzadzlejnliraznaczt.ęry latalubnawniosek

kięrownika jednostki organtzacyjnej, w ktorej dany nauczycie| jest zatrudniony. Wnioski

wynikające Z oceny mogą wpływaó na wysokość uposazenia, awanse, wyróznienia oraz

powierzanie stanowisk kierowniczych.
Zgodntez ust 3 $ 133 Statutu UMK podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowi4 jego

osiągnięcia dydaktyczne, naukowe lub artystyc Znę oraz organizacyj ne.

W szczególności przy ocenie uwzględnia się:

- publikacje naukowe wIaz Z rangą (prestizem) wydawnictw lub czasopism, w których się

ukazały,
- poziom prowadzenia zajęc dydaktycznych,
- rea|izację obowiązków organizacyjnych zwt4zanych Z procesem dydaktycznym,
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- autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych,
- aktywnośó w pozyskiwaniu Środków na badania zę zrodeł zewnętrznych,
- uczestnictwo w konferencjach naukowychzuwzględnieniem prestizu konferencji i charakteru

uczestnictwa,
- udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowanie opracowań

naukowych,
- udział w postępowaniach o nadanie stopni i tyułów naukowych'
. działalno ść populary zatorską,
- funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach

naukowych oraz Uniwersytecie,
- nagrody i wyróznienia insty.tucji i towarzystw nauko!\rych.

Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego
obowi4zków dydaktycznych uwzględnia Się ocenę przedstawioną przęz studentów i
doktorantów w formie ankiet po zakonczeniu kazdego cyklu zajęć dydaktycznych.
Na Wydzialę Nauk o Zdrowiu okresowa ocena przeprowadzana jest zgodnle z zaptsami
Regulaminu Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich WNoZ CM UMK w Toruniu -
zatwierdzonym uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr I2l74 z dnlaLL stycznlaZl|  r.

Wydziałowy Koordynator
ds. Jakości Kształceni
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