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Cel procedury   
Celem niniejszej procedury jest przedstawienie udziału Interesariuszy 
Zewnętrznych (IZ) w określaniu i ocenie efektów kształcenia. 
 
1. ZAKRES PROCEDURY 
Procedura obowiązuje Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) i Interesariuszy 
Zewnętrznych (IZ). 
 
2. TERMINOLOGIA 
 
Pojęcie interesariuszy - (ang. stakeholder) oznacza jednostki lub grupy ,które 
mogą wpływać na działania organizacji lub podlegają wpływowi  działań  podjętych 
przez organizację (Freeman).  
 
Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się (definicja   
w nowelizowanej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym art.2 ust.1 pkt 18c) 
 
Jakość kształcenia - można zdefiniować jako stopień spełnienia wymagań 
dotyczących procesu kształcenia i jego efektów, formułowanych przez 
interesariuszy ,przy uwzględnieniu uwarunkowań  wewnętrznych i zewnętrznych 
 
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Dziekan Wydziału  
Opiekun Roku 
Opiekun Praktyk Zawodowych 
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia 
Interesariusze Zewnętrzni 
 
4. TERMIN REALIZACJI PROCEDURY 
Zgodnie  z założonym procesem kształcenia w trakcie całego roku akademickiego. 
 
5. OPIS POSTĘPOWANIA 
 Mając na uwadze rozwój i dostosowanie zakładanych efektów kształcenia  ,IZ 
mają możliwość określania i weryfikacji efektów kształcenia poprzez: 
5.1. Udział w Radzie Pracodawców WNoZ. 
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5.2. Współudział IZ w organizowanych przez WNoZ akcjach promocyjnych 
obejmuje: 
- inauguracja Roku Akademickiego 
-  Konferencje Naukowe 
-  Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. 
-  ogólnopolskie mistrzostwa Ratownictwa medycznego Uczelni wyższych 
5.3.Potwierdzanie przez opiekunów zawodowych efektów kształcenia umiejętności 
praktycznych i kompetencji społecznych w indeksach umiejętności. 
 
 
6. ZAŁĄCZNIKI 
1. Uchwała Nr 944/11/V/2013. 

2. Zarządzenie Nr 740/2013/2014 

3.Zarzadzenie Nr 741/2013/2014 

4.Regulamin organizacji studenckich praktyk zawodowych  na kierunku 
„pielęgniarstwo” I i II stopnia  oraz „ ratownictwo medyczne „ I stopnia. 

5. Efekty kształcenia zawarte w poszczególnych modułach kształcenia. 

6. Kwestionariusz ankiety dotyczący  weryfikacji efektów kształcenia. 

 

Załącznik nr 1do procedury nr28 

ANKIETA  „MONITOROWANIE KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AKADEMII 
TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ” DLA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH 

Szanowni	Państwo,	

Zwracamy	się	z	prośbą	o	wypełnienie	poniższej	ankiety	,	celem	monitorowania	karier	
zawodowych	Absolwentów	WNoZ		Akademii	Techniczno-Humanistycznej		

Wybraną		poniżej	odpowiedź	proszę	zaznaczyć	„x”.	
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1. Rodzaj prezentowanej przez 
Pana/ą placówki 

 

Zamknięty zakład opieki zdrowotnej 

 

Otwarty zakład opieki zdrowotnej 

 

Jednostki Systemu Państwowego Ratownictwa    

Medycznego 

2. Czy zatrudnia Pan/i 
absolwentów WNoZ ATH w 
Bielsku- Białej 

                  

               Tak                               Nie 

Kierunek ukończonych studiów 

 
                   Pielęgniarstwo   

					Ratownictwo	Medyczne	

3. Czy kierunek kształcenia  absolwentów WNoZ jest zgodny z potrzebami 
Pana/i firmy? 

tak  
 

nie 

4. Czy zakres wiedzy i umiejętności absolwentów WNoZ odpowiada 
wymaganiom na pełnionych przez nich stanowiskach? 

tak  

 

nie 

5. Czy sposób wypełniania przez absolwentów WNoZ powierzonych  
obowiązków na stanowisku pracy odpowiada stawianym przez Pana/ią 
wymaganiom? 

tak  

 

nie 

6. Czy zakres kompetencji społecznych absolwentów WNoZ (np. 
odpowiedzialność, komunikatywność, praca zespołowa) odpowiada Pana/i 
wymaganiom? 

tak  

 

nie 
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7. Czy w Państwa firmie mogą odbywać się praktyki studentów 

tak  

 

nie 

  

 

 

	

 


