{Logo uczelni}
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 66/2019
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 28 lutego 2019 r. z późn. zm.

Ocena programowa
Profil praktyczny

Raport Samooceny

Nazwa i siedziba uczelni prowadzącej oceniany kierunek studiów:
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń

Nazwa ocenianego kierunku studiów: POLITOLOGIA
1. Poziom/y studiów: studia pierwszego i drugiego stopnia
2. Forma/y studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek
Nauki o polityce i administracji

Efekty uczenia się dla studiów PIERWSZEGO STOPNIA na kierunku politologia
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji (Dz. U. 2018, poz. 2218)
Objaśnienie oznaczeń:
POL_1

wyróżnik efektów uczenia się dla kierunku politologia studia I stopnia

W

kategoria wiedzy

U

kategoria umiejętności

K

kategoria kompetencji społecznych

Uniwersalne
charakterystyki
poziomów PRK
(pierwszego
stopnia).

P = poziom PRK 6
U = charakterystyka uniwersalna
W = wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne
Przykład:
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza

Charakterystyki
poziomów PRK
typowe dla
kwalifikacji
uzyskiwanych w
ramach
szkolnictwa
wyższego.

P = poziom PRK 6
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego
W = wiedza
G = zakres i głębia
K = kontekst
U = umiejętności
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się
K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
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R = rola zawodowa
Przykład:
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych
w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst
01, 02, 03 i
kolejne

numer efektu uczenia się

PROFIL PRAKTYCZNY
Symbol efektów
uczenia się na
kierunku
POLITOLOGIA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku
POLITOLOGIA absolwent

Odniesienie do:
- uniwersalnych
charakterystyk
poziomów w PRK
- charakterystyk
drugiego stopnia
typowych dla
kwalifikacji
uzyskiwanych w
ramach
szkolnictwa
wyższego

w zakresie WIEDZY
POL_1_W01

Posiada wiedzę o naukach politycznych i ich miejscu w
systemie nauk.

P6U_W
P6S_WG

POL_1_W02

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie rodzajów i struktury
instytucji społecznych współczesnego świata: politycznych,
ekonomicznych, socjalnych i religijnych.

P6U_W
P6S_WG

POL_1_W03

Posiada wiedzę o relacjach między elementami struktur
społeczno-ekonomicznych, instytucji ekonomicznych na
poziomie krajowym i międzynarodowym.

P6U_W
P6S_WG

POL_1_W04

Zna i rozumie znaczenie więzi społecznych w
społeczeństwie informacyjnym oraz fundamentalne
dylematy współczesnej cywilizacji.

P6U_W
P6S_WK

POL_1_W05

Zna podstawowe pojęcia filozoficzne porządkujące wiedzę
o człowieku, w szczególności jako podmiocie
konstytuującym struktury społeczne i zasady ich
funkcjonowania.

P6U_W
P6S_WG

POL_1_W06

Ma uporządkowaną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu
zdarzeń i ich wielopłaszczyznowych skutków w zakresie
studiowanego kierunku.

P6U_W
P6S_WG

POL_1_W07

Zna najważniejsze metody i narzędzia opisu
politologicznego służące do określenia struktury i

P6U_W
P6S_WG
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funkcjonowania głównych instytucji życia społecznego oraz
relacji zachodzących pomiędzy nimi w ramach pełnienia
określonych funkcji społecznych, politycznych, kulturalnych
i gospodarczych.
POL_1_W08

Dysponuje wiedzą w zakresie funkcjonowania i organizacji
najważniejszych instytucji politycznych państwa polskiego
oraz instytucji międzynarodowych, także ich rozwoju w
ujęciu historycznym.

P6U_W
P6S_WG

POL_1_W09

Wykazuje się znajomością najważniejszych aktów prawa
państwowego i międzynarodowego, tak w zakresie prawa
prywatnego, jak i publicznego.

P6U_W
P6S_WK

POL_1_W10

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie norm etycznych
dotyczących życia społecznego.

P6U_W
P6S_WK

POL_1_W11

Ma podstawową wiedzę o Kościele katolickim w Polsce i na
świecie, jego historii, strukturach, funkcjach, formach
działalności, zna zasady katolickiej nauki społecznej.

P6U_W
P6S_WG

POL_1_W12

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
prawa mediów, ochrony własności intelektualnej i
przemysłowej.

P6U_W
P6S_WK

POL_1_W13

Posiada wiedzę z zakresu komunikowania
interpersonalnego i społecznego, marketingu politycznego
oraz obowiązki i zadania rzecznika prasowego danej
instytucji.

P6U_W
P6S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
POL_1_U01

Opisuje i interpretuje zjawiska społeczne i polityczne oraz
potrafi wskazać na zachodzące pomiędzy nimi zależności,
wykorzystując przy tym znajomość źródeł.

P6U_U
P6S_UW

POL_1_U02

Potrafi opisywać, analizować oraz prognozować zjawiska i
procesy polityczne wykorzystując metody i techniki
badawcze charakterystyczne dla nauk społecznych.

P6U_U
P6S_UW

POL_1_U03

Posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i
rozwijania umiejętności profesjonalnych związanych ze
sferą diagnozowania i rozwiązywania bieżących kryzysów
społecznych i politycznych.

P6U_U
P6S_UW

POL_1_U04

Potrafi prawidłowo posługiwać się w praktyce
obowiązującymi przepisami prawa krajowego
i międzynarodowego.

P6U_U
P6S_UW

POL_1_U05

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułowaniem wniosków.

P6U_U
P6S_UK

POL_1_U06

Potrafi przedstawić swoje analizy i projekty w formie
zwartych wystąpień i prac pisemnych w języku polskim lub

P6U_U
P6S_UK
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obcym, posługując się nowoczesnymi narzędziami
informatycznymi.
POL_1_U07

Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego.
Umie wykorzystywać taki przekaz w działalności publicznej.

P6U_U
P6S_UK

POL_1_U08

Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
kształcenia Językowego w mowie i piśmie na tematy
ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem.

P6U_U
P6S_UK

POL_1_U09

Jest przygotowany do współdziałania w organizacjach i
instytucjach, potrafi porozumiewać się z osobami z innych
branż i innych kręgów kulturowych.

P6U_U
P6S_UO

POL_1_U10

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozumie
odpowiedzialność za realizację zadań wykonywanych
grupowo i indywidualnie, potrafi określić priorytety służące
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

P6U_U
P6S_UO

POL_1_U11

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania
się, podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi
organizować proces uczenia się własny i innych, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

P6U_U
P6S_UU

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
POL_1_K01

Potrafi dokonać rzeczowej i obiektywnej oceny własnych
kompetencji, tak w zakresie posiadanej wiedzy
teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych.

P6U_K
P6S_KK

POL_1_K02

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

P6U_K
P6S_KO

POL_1_K03

Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektów
społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich),
uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne oraz
polityczne.

P6U_K
P6S_KO

POL_1_K04

Wykonując zadania zawodowe, stosuje się do poznanych i
przyswojonych norm prawnych i etycznych, potrafi
rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

P6U_K
P6S_KR

POL_1_K05

Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych, rzetelnie przygotowuje i realizuje swoje
zadania.

P6U_K
P6S_KR

POL_1_K06

Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach
publicznych, w tym organach administracji publicznej,
partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i
zagranicznych.

P6U_K
P6S_KR
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Efekty uczenia się dla studiów DRUGIEGO STOPNIA na kierunku politologia
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy
Kwalifikacji (Dz. U. 2018, poz. 2218).
Objaśnienie oznaczeń:
POL_2

wyróżnik efektów uczenia się dla kierunku politologia studia II stopnia

W

kategoria wiedzy

U

kategoria umiejętności

K

kategoria kompetencji społecznych

Uniwersalne
charakterystyki
poziomów PRK
(pierwszego
stopnia).

P = poziom PRK 7
U = charakterystyka uniwersalna
W = wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne
Przykład:
P7U_W = poziom 7 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza

Charakterystyki
poziomów PRK
typowe dla
kwalifikacji
uzyskiwanych w
ramach
szkolnictwa
wyższego.

P = poziom PRK 7
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego
W = wiedza
G = zakres i głębia
K = kontekst
U = umiejętności
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się
K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa
Przykład:
P67_WK = poziom 7 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych
w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst

01, 02, 03 i
kolejne

numer efektu uczenia się
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PROFIL PRAKTYCZNY
Symbol efektów
uczenia się na
kierunku
POLITOLOGIA

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku
POLITOLOGIA absolwent

Odniesienie do:
- uniwersalnych
charakterystyk
poziomów w PRK
- charakterystyk
drugiego stopnia
typowych dla
kwalifikacji
uzyskiwanych w
ramach
szkolnictwa
wyższego

w zakresie WIEDZY
POL_2_W01

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie nauki o polityce, jej
umiejscowieniu w obrębie obszarów i dziedzin nauk
społecznych oraz relacjach występujących między nimi.

P7U_W
P7S_WG

POL_2_W02

Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie rodzajów i struktury
instytucji społecznych współczesnego świata: politycznych,
ekonomicznych, socjalnych i religijnych.

P7U_W
P7S_WG

POL_2_W03

Potrafi wskazać relacje pomiędzy poszczególnymi
instytucjami życia społecznego, wynikające z ich struktury
oraz zależności pomiędzy poszczególnymi instytucjami na
poziomie strukturalnym: regionalnym, krajowym i
międzynarodowym.

P7U_W
P7S_WG

POL_2_W04

Ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach i zakresie więzi
społecznych i ich charakterze, w zależności od zbiorowości,
w których zachodzą: rodzinie, ruchu społecznym, narodzie,
społeczeństwie.

P7U_W
P7S_WK

POL_2_W05

Zna w pogłębionym stopniu teorię oraz metodologię badań
w naukach społecznych.

P7U_W
P7S_WG

POL_2_W06

Potrafi przedstawić rozwój najważniejszych prądów
kulturalnych oraz typów cywilizacji, w ujęciu historycznym i
filozoficznym, od starożytności po współczesność. Posiada
rozszerzoną wiedzę w zakresie fundamentalnych
dylematów współczesnej cywilizacji.

P7U_W
P7S_WG
P7S_WK

POL_2_W07

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania
najważniejszych instytucji politycznych państwa polskiego
(Prezydent, Rząd, Sejm, Senat, organy administracji
publicznej i samorządowej) oraz instytucji
międzynarodowych (Unii Europejskiej, NATO, ONZ) opartą

P7U_W
P7S_WG
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na znajomość norm prawnych oraz zasad organizacyjnych.
POL_2_W08

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność
zarządzania zasobami własności intelektualnej.

P7U_W
P7S_WK

POL_2_W09

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie znajomości
najważniejszych aktów prawa państwowego i
międzynarodowego, zarówno w obszarze prawa
prywatnego, jak i publicznego.

P7U_W
P7S_WK

POL_2_W10

Zna i objaśnia zaawansowane normy i reguły organizujące
struktury oraz instytucje społeczne (prawne, moralne i
kulturowe).

P7U_W
P7S_WK

POL_2_W11

Posiada wiedzę z zakresu komunikowania politycznego.

P7U_W
P7S_WG

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
POL_2_U01

Potrafi prawidłowo opisać i zinterpretować zjawiska
społeczne i polityczne oraz wskazać na zachodzące
pomiędzy nimi zależności, wykorzystując przy tym
znajomość różnych źródeł i formułować na tej podstawie
samodzielne wnioski i analizy.

P7U_U
P7S_UW

POL_2_U02

Umie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do analizy
bieżących procesów społecznych, politycznych i
kulturowych.

P6U_U
P6S_UW

POL_2_U03

Potrafi identyfikować, planować i z użyciem metod
projektowych proponować innowacyjne rozwiązania
złożonych i nietypowych problemów w obszarze
administracji publicznej i polityki międzynarodowej.

P7U_U
P7S_UW

POL_2_U04

Potrafi samodzielnie posługiwać się w praktyce
obowiązującymi przepisami prawa krajowego i
międzynarodowego oraz aktywnie uczestniczyć w
działalności instytucji społecznych i politycznych na
szczeblu krajowym i międzynarodowym.

P7U_U
P7S_UW

POL_2_U05

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z
zakresu działalności w instytucjach politycznych i
społecznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym
ugruntowaną poprzez odbyte w trakcie studiów praktyki
zawodowe.

P7U_U
P7S_UK

POL_2_U06

Umie wykorzystać odpowiednie środki i techniki cyfrowe w
zakresie dotyczącym wyszukiwania, analizowania,
selekcjonowania i wykorzystania różnorodnych informacji
poświęconych zjawiskom politycznym, społecznym,
ekonomicznym.

P7U_U
P7S_UK

POL_2_U07

Posiada umiejętności przedstawiania swych analiz i diagnoz

P7U_U
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z zakresu zjawisk społecznych i politycznych w formie w
zwartych wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku
polskim i obcym.

P7S_UK

POL_2_U08

Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu
Opisu kształcenia Językowego w mowie i piśmie na tematy
ogólne oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej
terminologii.

P7U_U
P7S_UK

POL_2_U09

Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami
odbiorców oraz prowadzić debatę dotyczącą tematyki
zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i
kulturowych.

P7U_U
P7S_UK

POL_2_U10

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia i
analizowania projektów zawodowych, rozwiązywania
problemów zarządzania, posiada umiejętności kierowania
pracą zespołu.

P7U_U
P7S_UO

POL_2_U11

Potrafi samodzielnie planować proces uczenia się przez
całe życie, inspiruje i organizuje ten proces u innych osób.

P7U_U
P7S_UU

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
POL_2_K01

Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru
zastosowania zdobytej wiedzy, jest przygotowany do
krytycznej oceny odbieranych treści.

P7U_K
P7S_KK

POL_2_K02

Potrafi właściwie określić swe miejsce w grupie i
społeczeństwie oraz na rynku pracy, a także jest
przygotowany do myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy.

P7U_K
P7S_KO

POL_2_K03

Potrafi właściwie zdefiniować główne cele i zadania, tak dla
siebie, jak i kierowanej przez siebie grupy, w ramach
powierzonych zadań i obowiązków oraz potrafi
przewidywać ich krótko- i długotrwałe skutki,
uwzględniając zasady etyki życia społecznego.

P7U_K
P7S_KR

POL_2_K04

Ma świadomość roli, jaką w pracy zawodowej odgrywa
profesjonalizm i zasady etyczne oraz potrafi identyfikować i
rozstrzygać dylematy związane z wykonywanym zawodem.

P7U_K
P7S_KR

POL_2_K05

Ocenia znaczenie wartości demokratycznych, ma
świadomość i poczucie obowiązku aktywności
obywatelskiej, inicjuje działania na rzecz środowiska
społecznego i w interesie publicznym.

P7U_K
P7S_KR

POL_2_K06

Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych, rozwijania dorobku zawodu oraz pracy na
rzecz etosu zawodu, z uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb społecznych.

P7U_K
P7S_KR
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny

Imię i nazwisko

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja
pełniona w uczelni

Prof. dr hab. Ryszard Michalski

Kierownik Instytutu Nauk o Polityce

o. dr Zdzisław Klafka

Rektor WSKSIM

Dr Maria Laska

Prorektor WSKSIM

Dr Dorota Żuchowska

Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej

Dr Ilona Nowosad

Prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej

Dr Krystian Chołaszczyński

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia, pełnomocnik ds.
współpraca międzyuczelnianej i międzynarodowej

Dr Jan Wiśniewski

Kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej, koordynator
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej

Dr Anna Rakowska

Wykładowca

Mgr Katarzyna Cegielska

Dyrektor Administracyjny

Mgr Eliza Biesaga

Kierownik Rektoratu

Mgr Marcin Lubnau

Kierownik Biura Karier

Mgr Dorota Hoffmann

Kierownik Studium Języków Obcych

Mgr Mirosław Politowski

Starszy specjalista ds. administracyjnych

Mgr Tomasz Wieczerzak

Kierownik biura ds. osób z niepełnosprawnością

Mgr Małgorzata Skotarczak

Starszy specjalista ds. administracyjnych

Mgr Barbara Szablewska

Starszy bibliotekarz

Mgr Ewa Kachniarz

Koordynator ds. planowania zajęć dydaktycznych
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Prezentacja uczelni
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest uczelnią niepubliczną założoną w 2001 roku.
Założycielem uczelni jest o. dr Tadeusza Rydzyk CSsR. Przez niemal 20 lat swojej działalności
dydaktycznej, naukowej i wychowawczej ośrodek toruński stał się rozpoznawalny nie tylko na mapie
szkolnictwa wyższego w Polsce (czołowe miejsca wśród uczelni niepublicznych w województwie
kujawsko-pomorskim w rankingu szkół wyższych „Perspektyw”, a pod względem niektórych
kryteriów – czołowe pozycje w kraju), ale także – dzięki bardzo dynamicznie rozwijającej
się międzyuczelnianej współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianiu wiedzy poprzez media
- w Europie i na świecie.
Misją Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest służba człowiekowi. Uczelnia
stwarza studentom rekrutującym się z całego kraju, jak również spoza jego granic, możliwość
zdobycia nie tylko koniecznej wiedzy potrzebnej do sprawnego i rzetelnego wykonywania profesji
dziennikarza, polityka, informatyka czy innych, ale od samego początku swego istnienia uwzględnia
w swoich edukacyjnych działaniach troskę o pełen osobowy rozwój wybierających ją studentów.
W proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany w WSKSiM w Toruniu zaangażowani są uznani
w Polsce i świecie nauczyciele akademiccy. Aksjologiczną bazę stanowi szeroki wachlarz wartości
chrześcijańskich z zaakcentowaniem wysokiej godności osoby ludzkiej. Student WSKSiM
ma możliwość odnalezienia się i określenia swego miejsca w szerszych wspólnotach:
od tej podstawowej – rodziny, poprzez społeczność akademicką, społeczności terenowo-zawodowe
oraz narodową, państwową, europejską i wielką rodzinę ludzkości. Wspólnotowy charakter życia jest
właściwy naturze ludzkiej. Służba wspólnocie pojmowana jest jako najlepszy sposób osobowego
rozwoju. Dlatego uczelnia przywiązuje wielką wagę do wprowadzania studentów w dziedzictwo
tworzone przez pokolenia Polaków, zarówno w obszar kultury europejskiej, jak i narodowej,
stanowiących środowisko kształtowania naszej tożsamości. Świadomość dóbr otrzymanych
we wspólnocie europejskiej i narodowej wzbudza postawę szacunku wobec wielowiekowego
dziedzictwa kultury łacińskiej oraz miłości do Ojczyzny, Polski. Dotyczy to przygotowania studenta
do zawodu dziennikarza, który nie tylko pozna w WSKSiM technologię dziennikarską, ale też nauczy
się poprzez proces komunikowania jednoczyć ludzi wokół aktualnych i istotnych spraw. Z kolei
wykorzystana wiedza zdobyta na kierunku politologia pozwoli absolwentowi naszej uczelni
na odnalezienie się w dziedzinie polityki rozumianej jako roztropna troska o dobro wspólne. W duchu
prawdziwego humanizmu odbywa się również kształcenie techniczne na kierunku informatyka oraz
kształcenie kadr pielęgniarskich.
WSKSiM ma strukturę jednowydziałową. Na Wydziale Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
zatrudnionych jest 49 pracowników, w tym 13 z tytułem prof. lub dr hab., 26 z tytułem doktora,
12 z tytułem magistra. Dodatkowo współpracuje z uczelnią około 70 wykładowców na umowy
zlecenie. W ramach Wydziału funkcjonują: Instytut Dziennikarstwa, Instytut Nauk o Polityce, Instytut
Informatyki, Instytut Informatyki Medialnej, Instytut Nauk o Zdrowiu. W roku akademickim
2020/2021 prowadzimy kształcenie na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia
pierwszego i drugiego stopnia), politologia (studia pierwszego i drugiego stopnia), informatyka
(studia inżynierskie pierwszego stopnia), informatyka medialna (studia pierwszego stopnia),
pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia) oraz na studiach podyplomowych: MBA w języku polskim,
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Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie, Polityka gospodarcza, finanse i bankowość
(kierunek realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej), Relacje międzynarodowe i dyplomacja, Retoryka i wystąpienia przed kamerą,
Dziedzictwo myśli Jana Pawła II.

Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów
oceny programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym
Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia
i efekty uczenia się
1. Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji uczelni i jest zgodna z głównymi celami strategicznymi
uczelni
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kładzie duży nacisk na kształcenie
w dziedzinie nauk społecznych, czego odzwierciedleniem jest m.in. prowadzenie studiów na kierunku
politologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Misja WSKSiM zawarta w Strategii
Rozwoju Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na lata 2016-2021 (przyjęta
Zarządzeniem Rektora WSKSiM nr 35/2015 z dnia 11 września 2015 roku) i poprzednich odwołuje się
do wartości chrześcijańskich, szczególnie podkreślając aspekt służby człowiekowi. Rzetelne
przygotowanie absolwentów kierunku politologia uwzględnia troskę o przekazanie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do sprawnego i odpowiedzialnego
wykonywania zawodu. Zrozumienie zadań i powinności człowieka jako dobrego i aktywnego
obywatela w dynamicznym otoczeniu społeczno-kulturowym wpisuje się w sam rdzeń misji
przyświecającej kształceniu studentów w zawodzie politologa. Jest ono także zgodne z ogólną misją
uczelni, stanowiąc jedną z podstawowych dróg jej praktycznej realizacji. Podstawy teoretyczne
programu studiów politologicznych w WSKSiM zbudowano na fundamencie klasycznego
i chrześcijańskiego rozumienia polityki jako rozumnej realizacji dobra wspólnego. Szczególny nacisk
położono w tym względzie na poznanie europejskiej i polskiej tradycji pojmowania polityki jako
realizacji prawdy w życiu społecznym, akcentującej znaczenie dojrzałości obywatelskiej i społecznej
natury człowieka. Aspekt teoretyczny kształcenia jest zatem zgodny z misją uczelni, w której jako
nadrzędne cele wskazano połączenie wiary katolickiej z rozumem w dążeniu do odkrycia prawdy
i szukaniu dobra oraz wzbudzanie miłości do Ojczyzny. Uzupełnieniem teoretycznego aspektu
studiów jest nauczanie specjalistyczne odbywające się na trzech specjalnościach na poziomie studiów
pierwszego stopnia: marketing polityczny, polityka międzynarodowa oraz bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo oraz na dwóch specjalnościach na poziomie studiów drugiego stopnia:
bezpieczeństwo państwa i dyplomacja oraz administracja i zarządzanie w sektorze publicznym.
Kształcenie w zakresie specjalności realizuje przyjęte w ww. Strategii WSKSiM postulaty wzmocnienia
pozycji uczelni na rynku edukacyjnym i doskonalenia programów nauczania, oferuje bowiem szereg
form dydaktycznych umożliwiających praktyczne przygotowanie do aktywności zawodowej
prowadzonej w organizacjach międzynarodowych, partiach politycznych, organizacjach „trzeciego
sektora” czy administracji publicznej.
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Najważniejsze elementy budowania przewagi konkurencyjnej kierunku politologia w WSKSiM
stanowią: interesujący program studiów (obejmujący szeroką gamę przedmiotów humanistycznych
i społecznych, niezbędnych w zapewnieniu przyszłym politologom wiedzy ogólnej na podbudowie
filozofii realistycznej oraz etyki chrześcijańskiej, przedmiotów kierunkowych przygotowujących
do wykonywania odpowiedzialnego zawodu, praktycznych przedmiotów specjalnościowych,
poszerzoną ofertę lektoratów z języków obcych, wykłady do wyboru); nowoczesne treści i metody
dydaktyczne (z jednej strony aktywne wykorzystanie w nauczaniu metod i technik kształcenia
na odległość, z drugiej – co podkreślają ogólnopolskie rankingi – dostępność dla studentów
wysokokwalifikowanej kadry dydaktycznej i indywidualizacja nauczania poprzez pracę w małych
grupach); wyjątkowe w skali kraju możliwości kształcenia praktycznego, w ramach którego mogą oni
korzystać z najnowocześniejszego sprzętu, pracowni audiowizualnych i informatycznych, studia
radiowego i telewizyjnego oraz odbywać praktyki we współpracujących z uczelnią instytucjach
krajowych i zagranicznych, prowadzą w siedzibie uczelni profesjonalne internetowe radio SIM,
telewizję internetową „Tilma”, uczestniczą w zajęciach kół naukowych oraz przygotowują tematyczne
debaty, artykuły, audycje radiowe i telewizyjne, które niejednokrotnie mają szansę na emisję
w ogólnopolskich mediach; nasycenie kadrą dydaktyczną z bogatym doświadczeniem zawodowym
(politycy – posłowie do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego, dyplomaci, przedstawiciele
administracji rządowej i samorządowej, rzecznicy prasowi i specjaliści od marketingu politycznego,
dyrektorzy domów pomocy społecznej); szeroka propozycja finansowanych przez uczelnię zajęć
dodatkowych, na którą składają się m.in. warsztaty z kultury żywego słowa prowadzone przez
wybitnych aktorów, dziennikarzy, logopedę; koła naukowe, dodatkowe lektoraty z języków obcych
(m.in. niemieckiego i hiszpańskiego); interesująca oferta odbycia części studiów i praktyk w ramach
programu Erasmus w uczelniach partnerskich (sukcesywnie zwiększa się liczba współpracujących
z WSKSiM uczelni europejskich). Zgodnie z założeniami Strategii… dąży się do tego, aby trwałość
przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym opierała się na promowaniu tych elementów systemu
nauczania, które są unikatowe i trudne do naśladowania przez konkurencyjne uczelnie. Podstawę
przewagi stanowić ma wysoka jakość kształcenia oraz gwarancje bezpieczeństwa udzielane
studentom co do wysokich standardów edukacyjnych.
Podkreślić należy, że z punktu widzenia koncepcji kształcenia na kierunku politologia szczególnie
istotny jest obszar III Strategii Rozwoju WSKSiM, w którym sformułowano cele strategiczne oraz w ich
ramach cele taktyczne. W ramach celu strategicznego 3. Uczelnia dobrze zarządzana i współpracująca
z otoczeniem zewnętrznym poprzez kształcenie na kierunku politologia realizowany jest cel taktyczny
6. Wzmocnienie współpracy z samorządem studenckim oraz innymi organizacjami zrzeszającymi
studentów, zwiększenie udziału studentów w procesie podejmowania decyzji i promocji uczelni oraz
stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju studentów (studenci kierunku politologia wykazują
się dużą aktywnością w ww. zakresie),
cel taktyczny 7. Wspieranie klimatu przedsiębiorczości i samorządności studentów, aktywne
zaangażowanie Biura Karier (studenci politologii z dużym zaangażowaniem włączają się
w pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność samorządu czy różnych sekcji studenckich
m.in. poprzez inicjatywę wydawania kalendarza, pomoc w organizacji, zaangażowanie w realizację
projektów zewnętrznych, m.in. działalność Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej) oraz cel
taktyczny 8. Rozwój współpracy międzynarodowej oraz aktywna współpraca z otoczeniem społecznogospodarczym (opisane szczegółowo w dalszej części Raportu Samooceny).
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Prowadzenie kształcenia na kierunku politologia wpisuje się także w realizację celu strategicznego
2. Uczelnia obecna na europejskim rynku edukacyjnym, świadczy o tym podejmowanie nauki na tym
kierunku przez obcokrajowców, m.in. przez studenta II roku studiów licencjackich, który korzysta
z dofinansowania studiów w WSKSiM przyznanego przez Departament ds. Instytucji i Pomocy
Szkoleniowej przy Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych w Danii. Realizowane są również cele
taktyczne dotyczące zwiększenia mobilności kadry i studentów (nastąpił wyraźny wzrost mobilności
w ostatnich latach), systematyczne rozszerzanie oferty praktyk studenckich w instytucjach
zagranicznych oraz pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych do współpracy w zakresie
dydaktyki i badań naukowych oraz przygotowania wspólnych konferencji i kongresów naukowych
dotyczących aktualnych problemów społeczno-politycznych. Jednym z celów taktycznych jest
popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa opartego
na wiedzy. Ten cel realizowany jest przez wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia
na kierunku politologia, szczególnie osoby, dla których WSKSiM stanowi podstawowe miejsce pracy.
Efektem ich pracy są publikacje, granty, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły publicystyczne,
projekty realizowane na rzecz podmiotów zewnętrznych, np. seniorów, szkół, społeczności lokalnych
(szerzej w Kryterium nr 8 Raportu Samooceny).
Kolejnym celem strategicznym realizowanym przez kierunek politologia jest cel 4. Uczelnia dbająca
o wysoką jakość kształcenia w duchu wartości chrześcijańskich, m.in. poprzez realizację celów
taktycznych związanych z tworzeniem interesującej oferty dydaktycznej, powiązanej z unikatowymi
w skali kraju możliwościami w zakresie praktyk zawodowych, dostosowywanie (poprzez tworzenie
nowych specjalności kształcenia takich jak: bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, bezpieczeństwo
narodowe i cyberbezpieczeństwo, administracja i zarządzanie w sektorze publicznym) do panujących
trendów edukacyjnych i aktualnych potrzeb rynku pracy w Polsce i Europie w powiązaniu z szeroką
gamą przedmiotów ogólnouczelnianych, takich jak: Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego,
Katolicka nauka społeczna, Biblia w kulturze, Problematyka społeczna w Biblii.
2. Koncepcja kształcenia zgodna z obszarami działalności zawodowej/gospodarczej właściwymi dla
kierunku politologia zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy.
Znacząca rola i znaczenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania
koncepcji kształcenia i jej doskonalenia
Uczelnia zapewnia różnorodną i innowacyjną ofertę kształcenia m.in. poprzez poszerzanie listy
specjalności, możliwość uczestniczenia w zajęciach do wyboru, wybór szerokiego wachlarza
opiekunów prac dyplomowych, udział w lektoratach dodatkowych warsztatach, spotkaniach,
możliwość wymiany zagranicznej. Koncepcja kształcenia, w tym efekty kształcenia odpowiadają nie
tylko rozwojowi dyscypliny nauk o polityce i administracji, ale zmieniającym się potrzebom rynku
pracy dla absolwentów kierunku politologia. Uczelnia prowadzi monitoring zgodności koncepcji
kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy za pośrednictwem
Biura Karier oraz poprzez współpracę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Grupę interesariuszy wewnętrznych, biorących czynny udział w wypracowywaniu koncepcji
kształcenia na kierunku politologia i jej realizacji, stanowią studenci i absolwenci kierunku
oraz pracownicy etatowi Instytutu Politologii WSKSiM, szczególnie kierownicy Zakładów działających
w ramach tego instytutu. Ważną rolę odgrywają także osoby prowadzące zajęcia na tym kierunku,
które jednocześnie pracują w różnych sektorach życia publicznego i politycznego oraz środkach
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społecznego komunikowania. Ich aktywność zawodowa pozwala na stały monitoring sytuacji
na rynku pracy dla absolwentów i jednocześnie przyczynia się do dostosowania zakładanych efektów
kształcenia na kierunku do wymogów stawianych przez pracodawców z różnych sektorów.
Formalnym ciałem doradczym, skupiającym przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych jest
działająca od września 2012 roku Rada Konsultacyjna. Jest ona organem doradczym Rektora
w kwestiach związanych z opracowaniem kolejnych strategii rozwoju uczelni, inicjowania działań
projakościowych, dostosowaniem programów nauczania do potrzeb praktyki oraz rozwojem
międzynarodowych kontaktów naukowych i dydaktycznych uczelni. Dobrym przykładem współpracy
z interesariuszami zewnętrznymi jest uruchomienie w bieżącym roku kształcenia na specjalności
administracja i
zarządzanie
w
sektorze
publicznym,
która
była
konsultowana
m.in. z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędów administracji rządowej
i samorządowej.
3. Sylwetka absolwenta wynikająca z przyjętej koncepcji kształcenia
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia posiada wiedzę politologiczną
oraz ogólną wiedzę humanistyczną i z zakresu nauk o bezpieczeństwie, pozwalającą na zrozumienie
zjawisk i procesów społeczno-politycznych zachodzących w skali lokalnej, państwowej
i międzynarodowej, a także umożliwiającą analizowanie zależności między funkcjonowaniem
instytucji publicznych, społeczeństw i pojedynczych ludzi. Absolwent, dzięki dokładnej znajomości
historycznych uwarunkowań, lepiej rozumie także współczesne mechanizmy działania systemów
i instytucji politycznych. Nabywa umiejętność zbierania, hierarchizowania i krytycznej analizy
informacji, dzięki czemu potrafi ocenić programy i hasła funkcjonujące w sferze polityki i mediów.
Posiada umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu społecznym,
w oparciu o zasady etyczne. Liczne praktyki w instytucjach publicznych, dają absolwentowi dobre
przygotowanie do rozwiązywania problemów zawodowych i pracy w zespole. Nabywa
on umiejętności komunikacji i negocjacji, a także organizacji i kierowania zespołami ludzkimi.
Absolwent zna język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego
Rady Europy, z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego potrzebnego do pracy w zawodzie.
Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, ma także wyrobione nawyki ustawicznego
kształcenia. Absolwent politologii posiada niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy w instytucjach
życia publicznego: urzędach państwowych i samorządowych, agencjach rządowych i regionalnych,
organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach partii politycznych,
agencjach reklamowych i public relations, think-tankach, instytucjach bezpieczeństwa publicznego,
a także środkach masowego i społecznego komunikowania oraz w zawodach wymagających zdolności
komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach politycznych,
społecznych i gospodarczych. Absolwent specjalności polityka międzynarodowa uzyskuje wiedzę
z zakresu prawa międzynarodowego, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych,
współczesnej polityki zagranicznej RP, funkcjonowania organizacji międzynarodowych. Absolwent
obok wiedzy z teorii polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, ma również możliwość
poznania podczas praktyk funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej czy organizacji polonijnych.
Posiada wiedzę na temat podstawowych problemów społeczno-ekonomicznych współczesnego
świata w skali międzynarodowej i umiejętność ich analizy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia
pracy w instytucjach działających w środowisku międzynarodowym, zarówno politycznych,
gospodarczych, jak i kulturalnych, a także w administracji europejskiej, instytucjach państwowych
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i samorządowych prowadzących współpracę międzynarodową oraz w mediach. Absolwent
specjalności marketing polityczny nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne
z zakresu kreowania wizerunku politycznego, badania opinii publicznej, rozumienia relacji
społecznych na płaszczyźnie politycznej, tworzenia reklamy politycznej, stosowania marketingowych
środków perswazji i technik negocjacyjnych oraz analizowania preferencji wyborczych. Absolwent
jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych, w obsłudze działalności
politycznej, przy organizacji kampanii politycznych (wyborczych), a także w partiach politycznych
i organizacjach społecznych. Natomiast absolwent specjalności bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo opanowuje wiedzę z zakresu światowych procesów bezpieczeństwa,
zagrożenia, cyberbezpieczeństwa i zabezpieczenia elektronicznego. Ma wiedzę dotyczącą terroryzmu
międzynarodowego, uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, zna zasady funkcjonowania sił zbrojnych
czy też roli NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego, a także rozumie istotę
współczesnych zagrożeń hybrydowych. Absolwent wyróżnia się wiedzą z zakresu współczesnych
konfliktów zbrojnych oraz sporów pozamilitarnych. Studia na specjalności bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo przygotowują go do podjęcia pracy związanej z problematyką bezpieczeństwa,
zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku politologia posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą
funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą zrozumienie dynamiki zmian społeczno-ekonomicznych
i strategii decyzyjnych. Posiada on wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych
oraz pogłębionych analiz i syntez procesów politycznych. Potrafi podejmować decyzje polityczne
i kompetentnie kierować zespołami ludzkimi, zgodnie z zasadami etyki. Absolwent tego kierunku
uzyskuje umiejętność związaną z analizowaniem i podejmowaniem decyzji politycznych,
gromadzeniem i weryfikowaniem informacji, ponadto potrafi również profesjonalnie badać procesy
społeczne i polityczne, rozumie mechanizmy życia społeczno–politycznego, jak również liczne procesy
o charakterze ekonomicznym. W efekcie buduje od podstaw swoją pozycję na rynku pracy. Posiada
dobrą znajomość języka angielskiego, również w zakresie języka specjalistycznego. Absolwent
specjalności bezpieczeństwo państwa i dyplomacja zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania
kryzysowego, obronności kraju, systemu bezpieczeństwa na świecie, bezpieczeństwa w administracji
rządowej, samorządowej i mediach, bezpieczeństwa energetycznego i kulturowego, dyplomacji,
zagadnień terroryzmu i cyberterroryzmu. Pozwala mu to na poznanie struktury i funkcjonowania
instytucji działających na rzecz obronności w kraju i na świecie oraz analizować współczesne formy
obrony i ochrony ludności. Nabyte umiejętności umożliwiają także ocenianie sytuacji kryzysowych
i systemów zarządzania kryzysowego. Absolwent tej specjalności uzyskuje pogłębioną wiedzę
teoretyczną z zakresu wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, kompetencji
i funkcjonowania instytucji polityki bezpieczeństwa, a także roli tej problematyki z punktu widzenia
obywatela, państwa i społeczności międzynarodowej. Poza tym posiada gruntowną wiedzę z zakresu
dyplomacji, polityki międzynarodowej, polityki zagranicznej oraz prawa międzynarodowego. Studia
przygotowują absolwenta do skutecznego funkcjonowania w państwowych, samorządowych
i komercyjnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem i dyplomacją, gdzie jest przygotowany
do aktywnego udziału w życiu politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach
partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swej aktywności. Ponadto uzyskuje wiedzę na temat
współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z perspektywy krajowej
i międzynarodowej. Po ukończeniu kształcenia na specjalności administracja i zarządzanie w sektorze
publicznym absolwent posiada kwalifikacje zawodowe potrzebne do podjęcia pracy w administracji

Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

16

rządowej, samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych. Absolwent
posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rozwiązywania problemów w zarządzaniu,
funkcjonowania administracji publicznej i samorządowej, zarządzania finansami lokalnymi. Posiada
także wiedzę na temat zarządzania projektami, nadzoru i kontroli w administracji publicznej,
w szczególności audytu wewnętrznego. Potrafi on rozwiązywać problemy zarządzania, komunikować
się z otoczeniem, sprawnie posługuje się dostępnymi środkami informacji, aktywnie uczestniczy w
pracy grupowej, pełniąc w niej także funkcje kierownicze. Absolwent jest przekonany
o konieczności ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych,
co pozwala mu dostosować się do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy. Znane mu są zasady
katolickiej nauki społecznej oraz etyczne aspekty życia społecznego, co jest niezwykle istotne
dla odpowiedzialnego pełnienia funkcji, pracy na wysokich stanowiskach, czy podejmowania
właściwych decyzji. Jest także przygotowany do podjęcia pracy badawczej i kontynuacji edukacji
na studiach trzeciego stopnia.
Wyzwania współczesnego rynku pracy generują potrzeby w zakresie wszechstronnego przygotowania
ogólnego oraz umiejętności uczenia się przez całe życie. Szerokie przygotowanie w dziedzinie nauk
społecznych, kompetencje społeczne i umiejętności analityczne oraz towarzysząca temu
specjalistyczna wiedza w zakresie nauk o polityce i administracji stanowi o adekwatności efektów
uczenia się do potrzeb społeczno-gospodarczych. Pozwala to absolwentom politologii wcielać
się w różne role zawodowe w strukturach publicznych i niepublicznych. Między innymi
w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, think-tankach,
ale także przygotowują do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych
i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych
i gospodarczych.
4. Cechy wyróżniające koncepcję kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku politologia opiera się na dwóch filarach – tradycji i nowoczesności.
Odniesienie do tradycji oznacza osadzenie na klasycznej wizji życia społecznego przy silnym
zaakcentowaniu aspektów patriotycznych i zasad katolickiej nauki społecznej w życiu publicznym.
Natomiast nowoczesność rozumiana jest jako otwarcie na perspektywy życia publicznego w Polsce
(praktyki w sejmie, w biurach poselskich, spotkania z osobami aktywnie zaangażowanymi
w działalność polityczną i społeczną) i w Europie (praktyki w Parlamencie Europejskim, wymiana
międzynarodowa w ramach programu Erasmus Plus) oraz wykorzystanie w nauczaniu nowoczesnych
metod, narzędzi audiowizualnych i technologii informatycznych. Oferta kształcenia na kierunku
politologia jest aktualizowana pod kątem dostosowywania do potrzeb zmieniającego się dynamicznie
rynku pracy oraz zmian sytuacji społeczno-gospodarczo-politycznej poprzez rozszerzanie propozycji
wykładów do wyboru, czy wprowadzanie nowych specjalności. Dobre przygotowanie absolwentów
politologii zarówno pod względem merytorycznym, jak i kompetencyjnym, doceniane przez
pracodawców, stanowi najlepszą wizytówkę tego kierunku prowadzonego przez WSKSiM jako profil
praktyczny. Stanowi to także cechę wyróżniającą tę koncepcję kształcenia w porównaniu z innymi
ośrodkami krajowymi, gdyż kierunek politologia zwykle prowadzony jest jako profil
ogólnoakademicki.
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5. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się powiązane z koncepcją kształcenia, poziomem
i profilem studiów
Na studiach pierwszego stopnia jako kluczowe efekty uczenia się, których realizacja związana jest
ściśle z sylwetką absolwenta kierunku politologia, można wymienić:
w zakresie wiedzy:
 POL_1_W02 – ma pogłębioną wiedzę w zakresie rodzajów i struktury instytucji społecznych
współczesnego świata: politycznych, ekonomicznych, socjalnych i religijnych.
 POL_1_W07 – zna najważniejsze metody i narzędzia opisu politologicznego służące
do określenia struktury i funkcjonowania głównych instytucji życia społecznego oraz relacji
zachodzących pomiędzy nimi w ramach pełnienia określonych funkcji społecznych,
politycznych, kulturalnych i gospodarczych.
w zakresie umiejętności:
 POL_1_U06 – potrafi przedstawić swoje analizy i projekty w formie zwartych wystąpień i prac
pisemnych w języku polskim lub obcym, posługując się nowoczesnymi narzędziami
informatycznymi.
 POL_1_U10 – potrafi współdziałać i pracować w grupie, rozumie odpowiedzialność
za realizację zadań wykonywanych grupowo i indywidualnie, potrafi określić priorytety
służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
w zakresie kompetencji społecznych:
 POL_1_KO3 – potrafi uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektów społecznych
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich, uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne
oraz polityczne.
 POL_1_K04 – wykonując zadania zawodowe, stosuje się do poznanych i przyswojonych norm
prawnych i etycznych, potrafi rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Natomiast na studiach drugiego stopnia za kluczowe efekty uczenia się, których realizacja wpływa
na kształtowanie sylwetki absolwenta kierunku politologia, zostały uznane:
w zakresie wiedzy:
 POL_2_W03 – Potrafi wskazać relacje pomiędzy poszczególnymi instytucjami życia
społecznego, wynikające z ich struktury oraz zależności pomiędzy poszczególnymi
instytucjami na poziomie strukturalnym: regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 POL_2_W04 – ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach i zakresie więzi społecznych i ich
charakterze, w zależności od zbiorowości, w których zachodzą: rodzinie, ruchu społecznym,
narodzie, społeczeństwie.
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w zakresie umiejętności:
 POL_2_U01 – potrafi prawidłowo opisać i zinterpretować zjawiska społeczne i polityczne oraz
wskazać na zachodzące pomiędzy nimi zależności, wykorzystując przy tym znajomość różnych
źródeł i formułować na tej podstawie samodzielne wnioski i analizy.
 POL_2_U03 – potrafi identyfikować, planować i z użyciem metod projektowych proponować
innowacyjne rozwiązania złożonych i nietypowych problemów w obszarze administracji
publicznej i polityki międzynarodowej.
 POL_1_U06 – umie wykorzystać odpowiednie środki i techniki cyfrowe w zakresie dotyczącym
wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania i wykorzystania różnorodnych informacji
poświęconych zjawiskom politycznym, społecznym, ekonomicznym.
w zakresie kompetencji społecznych:
 POL_2_K03 – potrafi właściwie zdefiniować główne cele i zadania, tak dla siebie,
jak i kierowanej przez siebie grupy, w ramach powierzonych zadań i obowiązków oraz potrafi
przewidywać ich krótko- i długotrwałe skutki, uwzględniając zasady etyki życia społecznego.

Dodatkowe informacje dla oceny kryterium 1:
Podkreślić należy, że od ostatniej oceny programowej, w WSKSiM podobnie jak w innych polskich
uczelniach, wyraźnie widoczny jest trend malejącego zainteresowania studiowaniem kierunków
politologicznych. Z tym problemem borykają się szczególnie uczelnie niepubliczne. Dlatego władze
uczelni podjęły szereg działań projakościowych, m.in. związanych z tworzeniem nowych specjalności,
propozycjami kształcenia na politologii jako drugim kierunku, poszukiwaniem źródeł dofinansowania
czesnego dla studentów.

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram
realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody
kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się
1. Treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć
Zajęcia dydaktyczne na kierunku politologia realizowane są w ramach studiów pierwszego stopnia
licencjackich (sześciosemestralnych) o profilu praktycznym oraz studiów drugiego stopnia
(czterosemestralnych) o profilu praktycznym. Obecnie uczelnia kształci na tym kierunku zarówno
na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Studenci mają do wyboru na studiach pierwszego
stopnia trzy specjalności: polityka międzynarodowa (PM), marketing polityczny (MP) oraz
bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo (BN). Natomiast na studiach drugiego stopnia
studenci mają do wyboru dwie specjalności: administracja i zarządzanie w sektorze publicznym (AD)
oraz bezpieczeństwo państwa i dyplomacja (BP).
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Studia pierwszego stopnia
Studia pierwszego stopnia na kierunku politologia są prowadzone w ramach profilu praktycznego.
Realizowany program kształcenia umożliwia studentom osiągnięcie wszystkich zakładanych celów
i efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty uczenia
się zostały w 100% przypisane do dziedziny nauk społecznych. Dobór kluczowych treści kształcenia
został dokonany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i praktyki w dyscyplinie nauki o polityce
i administracji oraz z zachowaniem zasad problemowego podejścia do treści, kształtowania
umiejętności praktycznych oraz aktywizacji studentów i włączania ich w obszar działalności
zawodowej. Np. pogłębioną wiedzę w zakresie rodzajów i struktury instytucji społecznych
współczesnego świata: politycznych, ekonomicznych, socjalnych i religijnych (POL_1_W02) student
uzyskuje w ramach kształcenia na przedmiotach: Podstawy filozofii, Podstawy światopoglądu
chrześcijańskiego, Historia myśli społecznej, Współczesne doktryny polityczne, Współczesne systemy
polityczne, Geografia polityczna, Ekonomia, Organizacja i zarządzanie, Partie i systemy partyjne,
System polityczny RP, Integracja europejska, Polityka gospodarcza, Propedeutyka ochrony
środowiska, Elity polityczne, Prawo mediów, Etyka w marketingu politycznym, Kreowanie wizerunku
politycznego, Kampanie wyborcze, Nowe media a polityka, Organizacje międzynarodowe, Teoria
polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, Religie świata, Podstawy prawa
międzynarodowego, Analiza bieżących wydarzeń międzynarodowych, Lektorat języka angielskiego,
English for Media and Politics, Pedagogika mass mediów, Animacja życia społecznego, Wykłady
do wyboru.
Z kolei kluczowy efekt w zakresie umiejętności: potrafi przedstawić swoje analizy i projekty w formie
zwartych wystąpień i prac pisemnych w języku polskim lub obcym, posługując się nowoczesnymi
narzędziami informatycznymi (POL_1_U06) znajduje odzwierciedlenie w treściach nauczania dla m.in.
przedmiotów: Retoryka w komunikacji i argumentacji, Wstęp do nauki o państwie i prawie,
Współczesne doktryny polityczne, Komunikacja społeczna, Polska myśl polityczna, Ekonomia,
Organizacja i zarządzanie, Współczesne stosunki międzynarodowe, System polityczny RP, Polityka
gospodarcza, Propedeutyka ochrony środowiska, Elity polityczne, Socjologia mediów, Prawo mediów,
Etyka w marketingu politycznym, Kreowanie wizerunku politycznego, Nowe media a polityka, Historia
stosunków międzynarodowych, Organizacje międzynarodowe, Polityka zagraniczna RP, Podstawy
prawa międzynarodowego, Problemy Polonii i Polaków za granicą, Analiza bieżących wydarzeń
międzynarodowych, Lektorat języka angielskiego, English for Media and Politics, Metodyka pracy
naukowej, Pedagogika mass mediów, Technologia informacyjna, Podstawy produkcji programów
telewizyjnych, Animacja życia społecznego.
Natomiast aktywizacja studentów i włączanie ich w obszar działalności zawodowej odbywa się
m.in. w trakcie zajęć praktycznych z przedmiotów: Retoryka w komunikacji i argumentacji, Geografia
polityczna, Polska myśl polityczna, Ekonomia, Marketing polityczny, Integracja europejska, Polityka
gospodarcza, Propedeutyka ochrony środowiska, Elity polityczne, Socjologia mediów, Analiza rynku
politycznego, Etyka w marketingu politycznym, Kreowanie wizerunku politycznego, Badania opinii
publicznej, Nowe media a polityka, Problemy Polonii i Polaków za granicą, Analiza bieżących
wydarzeń międzynarodowych, Animacja życia społecznego, lektorat języka angielskiego, English for
Media and Politics, Praktyka zawodowa, umożliwiających nabycie kompetencji społecznych
określonych w kierunkowym efekcie uczenia się: potrafi uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji
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projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty
ekonomiczne, prawne oraz polityczne (POL_K_03).
Realizacja kształcenia na studiach pierwszego stopnia odbywa się wyłącznie w formie stacjonarnej
w ramach 15 tygodni zajęć w semestrze. Liczba godzin zgodnie z planem studiów (dane dla studiów
rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021) wynosi 1965 godzin oraz 6 miesięcy praktyk
zawodowych. Program kształcenia został skonstruowany w taki sposób, że zawiera dziewięć grup
modułów/przedmiotów: podstawowe (obejmujące treści społeczne i humanistyczne), kierunkowe,
specjalnościowe, lektoraty języka obcego, wychowanie fizyczne, przygotowanie pracy dyplomowej,
wykłady do wyboru, zajęcia ogólnouczelniane, praktyki zawodowe. Taka struktura programu
kształcenia umożliwia studentowi w sposób logiczny i spójny zarówno zapoznanie się z treściami
o charakterze teoretycznym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, jak i zdobycie
umiejętności i kompetencji społecznych podczas zajęć o charakterze praktycznym oraz praktyk
zawodowych. Jak zaprezentowano poniżej, liczbowy i procentowy udział poszczególnych grup zajęć
w przewidzianej programem liczbie godzin dydaktycznych oraz punktacja ECTS zapewniają
harmonijne osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się. Gwarantuje to również właściwa struktura
realizowanych zajęć dydaktycznych i duże nasycenie zajęciami o charakterze ćwiczeniowowarsztatowym i seminaryjnym (ponad 58% ogólnej liczby godzin), co pozwala na bliski kontakt
studenta z prowadzącymi zajęcia oraz przyczynia się do zwiększenia efektywności nauczania.
Ze względu na małą liczebność grup studenckich (do 7 osób) możliwa jest większa indywidualizacja
kształcenia.
Liczba godzin z
bezpośrednim
udziałem
nauczycieli
akademickich

Udział
procentowy

Liczba ECTS

Udział
procentowy

Podstawowe

375

19,08%

35

19,45%

Kierunkowe

555

28,25%

49

27,22%

Specjalnościowe

255

12,98%

22

12,22%

Lektoraty j. obcego

285

14,50%

11

6,11%

Wychowanie fizyczne

60

3,05%

0

0%

Przygotowanie pracy
dyplomowej

120

6,11%

10

5,56%

Wykłady do wyboru

45

2,29%

6

3,33%

Zajęcia ogólnouczelniane

270

13,74%

23

12,78%

24 tyg.

nie dotyczy

24

13,33%

1965

100%

180

100%

Grupy zajęć

Praktyki zawodowe
Razem
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Liczba godzin poszczególnych rodzajów zajęć z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich

Razem

wykłady

ćwiczenia
/warsztaty

seminaria

Marketing polityczny

825

1020

120

1965

Polityka międzynarodowa

825

1020

120

1965

Bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo

825

1020

120

1965

Udział procentowy zajęć w ogólnej liczbie godzin

Razem

wykłady

ćwiczenia
/warsztaty

seminaria

Marketing polityczny

41,98

51,91

6,11

100 %

Polityka międzynarodowa

41,98

51,91

6,11

100 %

Bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo

41,98

51,91

6,11

100 %

Poniżej przestawiono wykaz zajęć w wyróżnionych grupach, wraz z punktacją ECTS.
1. Podstawowe (treści społeczne i humanistyczne)
Nazwa zajęć

Liczba godzin

Liczba ECTS

Podstawy filozofii

45 godz.

5

Stylistyka i kultura języka

45 godz.

4

Komunikacja społeczna

45 godz.

3

Retoryka w komunikacji i argumentacji

45 godz.

4

Ekonomia

45 godz.

3

Historia myśli społecznej

30 godz.

4

Polska myśl polityczna

30 godz.

2

Wstęp do nauki o państwie i prawie

30 godz.

6

Współczesne systemy polityczne

60 godz.

4

Liczba godzin

Liczba ECTS

Historia polityczna Polski XX w.

60 godz.

6

Historia powszechna XX w.

60 godz.

6

Współczesne stosunki międzynarodowe

45 godz.

4

Współczesne doktryny polityczne

45 godz.

4

System polityczny RP

30 godz.

3

2. Kierunkowe
Nazwa zajęć
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Polityka gospodarcza

30 godz.

2

Polityka społeczna

30 godz.

3

Partie i systemy partyjne

45 godz.

4

Integracja europejska

30 godz.

2

Propedeutyka ochrony środowiska

15 godz.

2

Geografia polityczna

30 godz.

2

Administracja publiczna

15 godz.

2

Etyka

30 godz.

3

Organizacja i zarządzanie

30 godz.

2

Demografia społeczno-ekonomiczna

30 godz.

2

Marketing polityczny

30 godz.

2

Liczba godzin

Liczba ECTS

Marketing polityczny

255 godz.

22

Polityka międzynarodowa

255 godz.

22

Bezpieczeństwo narodowe i
cyberbezpieczeństwo

255 godz.

22

Liczba godzin

Liczba ECTS

Język angielski

240 godz.

9

English for Media and Politics

45 godz.

2

Liczba godzin

Liczba ECTS

60 godz.

0

Liczba godzin

Liczba ECTS

Metodyka pracy naukowej

30 godz.

2

Seminarium dyplomowe

90 godz.

8

3. Specjalnościowe
Specjalność

4. Lektoraty języka obcego
Nazwa zajęć

5. Wychowanie fizyczne
Nazwa zajęć
Wychowanie fizyczne
6. Przygotowanie pracy dyplomowej
Nazwa zajęć
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7. Wykłady do wyboru
Nazwa zajęć

Liczba godzin

Liczba ECTS

Według propozycji na dany rok akademicki w
semestrze II, IV i VI

45 godz.

6

Liczba godzin

Liczba ECTS

Katolicka nauka społeczna

45 godz.

3

Animacja życia społecznego

15 godz.

1

Kulturotwórcza rola Biblii

15 godz.

3

Problematyka społeczna w Biblii

15 godz.

2

Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego

30 godz.

2

Wybrane zagadnienia z filozofii Boga

15 godz.

1

Pedagogika mass mediów

15 godz.

2

Podstawy produkcji programów
telewizyjnych

75 godz.

5

Technologia informacyjna

30 godz.

3

Ochrona własności intelektualnej

15 godz.

2

Liczba godzin

Liczba ECTS

24 tygodnie

24

8. Zajęcia ogólnouczelniane
Nazwa zajęć

9. Praktyki zawodowe
Nazwa zajęć
Praktyki zawodowe (hospitacyjne,
asystenckie, zadaniowe)

Sekwencja zajęć podyktowana jest zasadami logiki, stopniowania trudności i wzajemnych zależności
pomiędzy poszczególnymi grupami treści. Przedmioty podstawowe są realizowane w semestrach
początkowych, natomiast zajęcia specjalnościowe występują na późniejszych etapach kształcenia
od III semestru. Zmiany programowe, których dokonywano w ostatnich latach, w dużej mierze były
związane z sugestiami nauczycieli akademickich i studentów odnośnie do kolejności realizacji
poszczególnych zajęć.
Ze względu na praktyczny profil studiów większość zajęć odbywa się w formie ćwiczeniowej.
Ponadto zaplanowana struktura procesu kształcenia na studiach pierwszego stopnia pozwala
studentowi na wybór treści kształcenia, do których przypisano punkty ECTS w wymiarze nie
mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS dla kierunku. Zgodnie z Zasadami organizacji kształcenia
w zakresie zajęć do wyboru w WSKSiM na kierunku politologia na studiach pierwszego stopnia są to:
wybór specjalności kształcenia (marketing polityczny, polityka międzynarodowa lub polityka
społeczna i ludnościowa) w wymiarze 255 godz. (22 ECTS), wybór seminarium dyplomowego
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(8 ECTS), wykłady do wyboru w semestrach II, IV i VI (6 ECTS), praktyki zawodowe według wyboru
studenta (24 ECTS), łącznie 60 pkt. ECTS, co stanowi 30% punktów ECTS.
Studia drugiego stopnia
Studia drugiego stopnia są prowadzone w ramach profilu praktycznego. Realizowany program
kształcenia na studiach drugiego stopnia umożliwia studentom osiągnięcie wszystkich zakładanych
celów i efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty
uczenia się zostały w 100% przypisane do dziedziny nauk społecznych. Dobór kluczowych treści
kształcenia został dokonany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i praktyki w zakresie dyscypliny
nauki o polityce i administracji, z uwzględnieniem badań prowadzonych przez pracowników
jednostki. Np. uznany za kluczowy efekt kształcenia w zakresie wiedzy: Potrafi wskazać relacje
pomiędzy poszczególnymi instytucjami życia społecznego, wynikające z ich struktury oraz zależności
pomiędzy poszczególnymi instytucjami na poziomie strukturalnym: regionalnym, krajowym
i międzynarodowym (POL_2_W03) jest realizowany w ramach zajęć z: Filozofia polityki, Instytucje
polityczne, Współczesne dylematy etyczne, Komunikowanie polityczne, Współczesne ruchy
społeczne, Psychologia polityki, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Terroryzm międzynarodowy
i cyberterroryzm, Mediacje i negocjacje, Analiza wydarzeń politycznych, Prawo międzynarodowe
publiczne, Podstawy dyplomacji, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Protokół dyplomatyczny
i korespondencja dyplomatyczna, Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, Bezpieczeństwo
ekologiczne, Podstawy zarządzania, Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym, Finanse publiczne,
Kontrola zarządcza w administracji publicznej, Zarządzanie finansami publicznymi, Administracja
samorządowa, Audyt wewnętrzny w administracji publicznej, Nadzór i kontrola w administracji
publicznej, Zarządzanie finansami lokalnymi, Zarządzanie projektami, Metody i techniki
rozwiązywania problemów w zarządzaniu, English for Business and Politics. Z kolei kluczowy efekt
w zakresie umiejętności: potrafi prawidłowo opisać i zinterpretować zjawiska społeczne i polityczne
oraz wskazać na zachodzące pomiędzy nimi zależności, wykorzystując przy tym znajomość różnych
źródeł i formułować na tej podstawie samodzielne wnioski i analizy (POL_2_U01) znajduje
odzwierciedlenie w treściach nauczania m.in. dla przedmiotów: Filozofia polityki, Teoria polityki,
Instytucje polityczne, Prawo wspólnotowe europejskie, Komunikowanie polityczne, Socjologia
polityki, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Współczesne ruchy społeczne, Psychologia polityki,
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Mediacje i negocjacje, Analiza wydarzeń politycznych, Prawo
międzynarodowe publiczne, Podstawy dyplomacji, System bezpieczeństwa europejskiego
i światowego, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Protokół dyplomatyczny i korespondencja
dyplomatyczna, Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, Bezpieczeństwo ekologiczne,
Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych i dyplomacji, Przeciwdziałanie patologiom
organizacyjnym, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza w administracji publicznej, Zarządzanie
finansami publicznymi, Administracja samorządowa, Audyt wewnętrzny w administracji publicznej,
Nadzór i kontrola w administracji publicznej, Zarządzanie finansami lokalnymi, Zarządzanie
projektami, Metody i techniki rozwiązywania problemów w zarządzaniu, English for Business and
Politics. Natomiast uznany za kluczowy efekt z zakresu kompetencji społecznych: potrafi właściwie
zdefiniować główne cele i zadania, tak dla siebie, jak i kierowanej przez siebie grupy, w ramach
powierzonych zadań i obowiązków oraz potrafi przewidywać ich krótko- i długotrwałe skutki,
uwzględniając zasady etyki życia społecznego (POL_2_K03) jest realizowany m.in. w trakcie zajęć
praktycznych z przedmiotów: Filozofia polityki, Komunikowanie polityczne, Socjologia polityki,
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Mediacje i negocjacje, Analiza wydarzeń politycznych, Prawo
międzynarodowe publiczne, Podstawy dyplomacji, System bezpieczeństwa europejskiego
i światowego, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Protokół dyplomatyczny i korespondencja
dyplomatyczna, Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne, Komunikowanie w sytuacjach
kryzysowych i dyplomacji, Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym, Finanse publiczne, Kontrola
zarządcza w administracji publicznej, Zarządzanie finansami publicznymi, Administracja
samorządowa, Nadzór i kontrola w administracji publicznej, Zarządzanie finansami lokalnymi,
Zarządzanie projektami, Metody i techniki rozwiązywania problemów w zarządzaniu, English for
Business and Politics, Praktyka zawodowa.
Realizacja kształcenia na studiach drugiego stopnia odbywa się w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym. Na studiach stacjonarnych w semestrze zajęcia odbywają się ramach 15 tygodni
(od wtorku do soboty). Liczba godzin zgodnie z planem studiów (dane dla studiów rozpoczynających
się w roku akademickim 2020/2021) wynosi 780 godzin oraz 3 miesiące praktyk zawodowych.
Na studiach niestacjonarnych planowana liczba godzin wynosi 640 godzin i 3 miesiące praktyk
zawodowych i jest realizowana podczas zjazdów weekendowych (sobota-niedziela)
oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Program kształcenia został
skonstruowany w taki sposób, że zawiera on osiem grup modułów /zajęć: podstawowe, kierunkowe,
specjalnościowe, lektoraty języka obcego, przygotowanie pracy magisterskiej, wykłady
monograficzne i do wyboru, zajęcia ogólnouczelniane, praktyki zawodowe, umożliwiających
w sposób spójny i logiczny zdobycie rozszerzonej wiedzy teoretycznej z dziedziny nauk społecznych
oraz uczestnictwo w zajęciach i praktykach, budujących kompetencje zawodowe studentów. Poniżej
zestawiono liczbowy i procentowy udział poszczególnych modułów/zajęć w przewidzianej
programem liczbie godzin dydaktycznych wraz z punktacją ECTS. Zdobycie wszystkich zamierzonych
efektów uczenia się gwarantuje również właściwa struktura realizowanych zajęć dydaktycznych
i duże nasycenie zajęciami o charakterze ćwiczeniowo-warsztatowym i seminaryjnym (ponad 61%
ogólnej liczby godzin), co pozwala na bliski kontakt studenta z prowadzącymi zajęcia oraz przyczynia
się do zwiększenia efektywności nauczania. Liczebność grup studenckich zarówno na wykładach,
jak i ćwiczeniach nie przekracza 20 osób.
Liczba godzin z
bezpośrednim
udziałem
nauczycieli
akademickich

Udział
procentowy

Liczba ECTS

Udział
procentowy

Podstawowe

60

7,69%

13

10,83%

Kierunkowe

270

34,62%

41

34,17%

Specjalnościowe

255

32,69%

27

22,50%

Lektoraty j. obcego

30

3,85%

2

1,67%

Przygotowanie pracy
magisterskiej

90

11,54%

20

16,67%

Wykłady monograficzne i
do wyboru

15

1,92%

1

0,83%

Zajęcia ogólnouczelniane

60

7,69%

4

3,33%

Grupy zajęć
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Praktyki zawodowe
Razem

15 tyg.

nie dotyczy

12

10%

780

100%

120

100%

Liczba godzin poszczególnych rodzajów zajęć z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich

Razem

wykłady

ćwiczenia
/warsztaty

seminaria

Administracja i
zarządzanie w sektorze
publicznym

300

390

90

780

Bezpieczeństwo państwa i
dyplomacja

270

420

90

780

Udział procentowy zajęć w ogólnej liczbie godzin

Razem

wykłady

ćwiczenia
/warsztaty

seminaria

Administracja i
zarządzanie w sektorze
publicznym

38,46

50,00

11,54

100 %

Bezpieczeństwo państwa i
dyplomacja

34,61

53,85

11,54

100 %

Poniżej przedstawiono wykaz zajęć w wyróżnionych grupach, wraz z punktacją ECTS.
1. Podstawowe (treści społeczne i humanistyczne)
Nazwa zajęć

Liczba godzin

Liczba ECTS

Teoria polityki

30 godz.

5

Metody badań społecznych

15 godz.

4

Współczesne ruchy społeczne

15 godz.

4

Liczba godzin

Liczba ECTS

Instytucje polityczne

30 godz.

4

Filozofia polityki

15 godz.

4

Etyka życia publicznego

30 godz.

4

Socjologia polityki

30 godz.

3

Psychologia polityki

30 godz.

4

Komunikowanie polityczne

15 godz.

4

Prawo wspólnotowe europejskie

15 godz.

3

2. Kierunkowe
Nazwa zajęć
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Bezpieczeństwo wewnętrzne

15 godz.

2

Mediacje i negocjacje

15 godz.

2

Kampanie polityczne

15 godz.

2

Terroryzm międzynarodowy i cyberterroryzm

15 godz.

3

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

30 godz.

5

Analiza wydarzeń politycznych

15 godz.

1

Liczba godzin

Liczba ECTS

Administracja i zarządzanie w sektorze
publicznym

255 godz.

27

Bezpieczeństwo państwa i dyplomacja

255 godz.

27

Liczba godzin

Liczba ECTS

30 godz.

2

Liczba godzin

Liczba ECTS

90 godz.

20

Nazwa zajęć

Liczba godzin

Liczba ECTS

Według propozycji na dany rok akademicki w
semestrze IV

15 godz.

1

Liczba godzin

Liczba ECTS

Podstawy produkcji programów
telewizyjnych

45 godz.

3

Współczesne dylematy etyczne

15 godz.

1

3. Specjalnościowe
Specjalność

4. Lektoraty języka obcego
Nazwa zajęć
English for Business and Politics
5. Przygotowanie pracy magisterskiej
Nazwa zajęć
Seminarium magisterskie
6. Wykłady monograficzne i do wyboru

7. Zajęcia ogólnouczelniane
Nazwa zajęć
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8. Praktyki zawodowe
Nazwa zajęć
Praktyki zawodowe (hospitacyjne,
asystenckie, zadaniowe)

Liczba godzin

Liczba ECTS

12 tygodni

12

Ponadto program studiów drugiego stopnia pozwala studentowi na wybór treści kształcenia,
do których przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS
dla kierunku. Zgodnie z Zasadami organizacji kształcenia w zakresie zajęć do wyboru w WSKSiM
na kierunku politologia na studiach drugiego stopnia są to: wybór specjalności kształcenia
w wymiarze 225 godz. (27 ECTS), wybór seminarium magisterskiego (20 ECTS), wykłady do wyboru
w semestrze IV (1 ECTS), praktyki zawodowe według wyboru studenta (12 ECTS), łącznie 60 ECTS,
czyli 50% zajęć.
2. Metody kształcenia
Przy doborze metod kształcenia uwzględniono specyfikę przedmiotów, formę zajęć i praktyczny profil
kształcenia. Najczęściej na wykładach stosowane są metody podające (wykład informacyjny
z prezentacją multimedialną) i problemowe (wykład konwersatoryjny i problemowy). Na pozostałych
zajęciach wykorzystywane są metody aktywizujące (analiza przypadków, praca w grupach, dyskusja)
oraz metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe). W dobie pandemii COVID-19 wykorzystywane
są także metody e-learningowe.
Przykładowe metody kształcenia dla studiów pierwszego stopnia
Nazwa zajęć

Przykładowe treści

Współczesne
systemy polityczne

Demokratyczne państwo
prawa – demokracje
skonsolidowane i
nieskonsolidowane:
cechy charakterystyczne
demokracji, idea
państwa prawa,
gwarancje
instytucjonalne:
ustrojowe, legislacyjne
oraz proceduralne,
kryterium geograficzne
współczesnych
demokracji, modele
demokracji
skonsolidowanych i
nieskonsolidowanych.

Metody kształcenia
Wykład, pogadanka,
burza mózgów, analiza
tekstów źródłowych.
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Uzasadnienie metod
kształcenia
Przedmiot wymaga
przedłożenia wiedzy, jak
i zaangażowania
studentów do pracy
indywidualnej i w
grupach, przy
rozwiązywaniu
konkretnych
problemów. Prowadzący
stosuje urozmaicone
metody dydaktyczne.
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Współczesne
stosunki
międzynarodowe

Federacja Rosyjska i
konflikty na obszarze
byłego ZSRR: Gruzja,
Górski Karabach i
Ukraina.

Pogadanka, burza
Mnogość problemów
mózgów, praca pisemna, jakie dotyka
analiza źródeł, wykład.
współczesny świat
powoduje, że należy
stosować różnorakie
metody kształcenia.
Wykładowca dąży do
przekazania wiedzy w
najbardziej interesujący
sposób oraz aktywizacji
studentów.

Nowe media a
polityka

Dyferencjacja dyskursu
ze względu na
referencję.
Mediatyzacja.
Mechanizmy
komunikacji w
dyskursach –
naukowym, politycznym,
ekonomicznym. Relacja
media a polityka. Nowe
media a dyskurs
polityczny.

Analiza materiału audiowizualnego, pogadanka,
burza mózgów,
krytyczna analiza tekstu
naukowego.

Relacje na linii polityka i
media są coraz głębsze.
Wykładowca stosuje
różne metody
kształcenia, aby wykazać
wielowymiarowy
charakter problemu,
odwołując się zarówno
do materiałów
audiowizualnych, jak też
do źródeł
internetowych.

Analiza bieżących
wydarzeń
międzynarodowyc
h

Badania dotyczące
zmian na arenie
międzynarodowej. Ich
krytyczna analiza w
świetle dostępnej
literatury przedmiotu.

Dyskusja, prezentacja,
burza mózgów.

Procesy analityczne nie
mogą skupiać się tylko
na czytaniu
podręczników, ale
również na kształcenia
umiejętności wyrażania
opinii oraz bronienia
swojego zdania. Z tego
powodu wykładowca
zdecydował się na
stosowanie metod,
które wymagają od
studenta ustnego
zaangażowania.
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Przykładowe metody kształcenia dla studiów drugiego stopnia
Nazwa zajęć

Przykładowe treści

Metody kształcenia

Uzasadnienie metod
kształcenia

Komunikowanie
polityczne

Najczęściej stosowane
koncepcje
komunikowania się w
kampaniach wyborczych
w Polsce i w Europie:
specyfika, zgodność,
różnice.

Wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja,
metoda ćwiczeniowa,
metoda aktywizująca,
praca w grupach.

Kampanie wyborcze są
najwidoczniejszym
przejawem mediatyzacji
polityki. To arena
politycznej walki.
Student musi nie tylko
pojąć zawiłość
problematyki w oparciu
o literaturę, ale także
posiadać umiejętność
oceny, czy też kreacji
podobnych wydarzeń.
Stąd zasadność
wybranych metod.

Prawo
wspólnotowe
europejskie

Prawo pierwotne, prawo
wtórne, szczegółowa
analiza traktatów,
dyrektyw oraz innych
aktów prawnych
Wspólnot Europejskich i
UE w kontekście
prawodawstwa państw
członkowskich.

Wykład połączony z
prezentacją
multimedialną.

Skomplikowany system
prawny Unii Europejskiej
wymaga dogłębnego
przedstawienia wiedzy
potrzebnej do
zrozumienia tego
tematu. Stąd wykład z
prezentacją uznaje się za
najbardziej adekwatny.

Międzynarodowe
stosunki
gospodarcze

Miejsce Polski w
gospodarce światowej.
Wyzwania dla państw
Europy ŚrodkowoWschodniej. Aktualne
problemy strefy euro i
perspektywa przyjęcia
wspólnej waluty przez
Polskę. Kryzysy
finansowe i walutowe
we współczesnej
gospodarce światowej.

Wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja,
metoda ćwiczeniowa,
metoda aktywizująca,
praca w grupach.

Prowadzący stosuje
urozmaicone metody
dydaktyczne – angażując
studentów zarówno do
samodzielnej pracy, jak i
pracy grupowej oraz do
przygotowania analiz
współczesnych
problemów gospodarki
światowej.

Socjologia polityki

władza jako zjawisko
społeczne i przedmiot
badań nauk
społecznych, problemy
definicyjne – próba

Metody podające:
wykład informacyjny
(konwencjonalny),
wykład
konwersatoryjny;

Przedmiot wymaga
zastosowania metod
typowych dla socjologii,
jak i nauk politycznych.
Kompleksowość
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stworzenia jednolitej
definicji, legitymizacja
władzy –
prawomocność,
socjologiczna analiza
władzy, władza
sprawowana w sensie
power lub authority;
uczeni którzy wnieśli
największy wkład do
rozważań nad pojęciem
władzy, władza, jej
formy i charakter, cztery
znaczenia określania
władzy, cechy
konstytutywne władzy i
jej trzy wymiary.

wykład przy użyciu
prezentacji
multimedialnej. Metody
poszukujące –
problemowe: giełda
pomysłów (burza
mózgów). Metody
ćwiczeniowe –
praktyczne, metoda
oparta na wykorzystaniu
różnych źródeł wiedzy
(film, fotografie,
materiały archiwalne,
teksty źródłowe,
dokumenty, roczniki
statystyczne, mapy,
Internet itp., studium
przypadku (studium
przykładowe). Metody
dyskusji: okrągłego
stołu, referatu.

przedmiotu wymaga
zatem, by wykładowca
na jednych zajęciach
stosował metody, które
przekażą wiedzę, jak i
zaktywizują studentów
w celu wypracowania
umiejętności oraz
kompetencji
społecznych. Stąd
zasadność wyboru tak
szerokiej gamy metod.

Dobór treści kształcenia w zakresie podnoszenia znajomości języków obcych
Podnoszenie kompetencji językowych na kierunku politologia realizowane jest w Studium Języków
Obcych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, które oferuje naukę języka angielskiego
na lektoracie w ramach zajęć praktycznych, prowadzonych przez nauczycieli akademickich w oparciu
o standardy ministerialne oraz standardy określone w Europejskim Systemie Opisu kształcenia
Językowego (ESOKJ). Lektoraty prowadzone są w grupach poziomowanych, a niewątpliwym atutem
nauki języka angielskiego na lektoracie w WSKSiM na studiach stacjonarnych jest fakt, iż program
nauczania na studiach licencjackich obejmuje aż 240 godzin, rozłożonych na 4 semestry, co pozwala
na ubogacenie treści kształcenia w szeroki zasób słownictwa i zwrotów, służących efektywnej
komunikacji zarówno w sytuacjach ogólnych jak i związanych z kierunkiem studiów. Należy
podkreślić, że Studium Języków Obcych podejmuje różnorodne działania mające na celu podnoszenie
poziomu nauczania języka angielskiego i aktualizowanie treści zajęć, dostosowując je do wymogów
Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Działania te, obejmują zarówno zajęcia obowiązkowe (w ramach
programu studiów) jak również ofertę uzupełniającą. W ofercie edukacji językowej uczelni
są obowiązkowe lektoraty specjalistyczne na III roku studiów licencjackich: English for Media and
Politics i proponowane jako przedmiot do wyboru: Media and Drama Workshops i Political
Communication – adresowane także do studentów nauk politologicznych Programu Erasmus +.
Natomiast na studiach magisterskich obowiązkowym przedmiotem językowym jest English for
Business and Politics. Dla studentów pragnących poszerzać swoje umiejętności z języka angielskiego,
uczelnia oferuje kurs językowy z naciskiem na język biznesu, przygotowujący do egzaminów
państwowych – zalecanych przez Radę Unii Europejskiej – Europejskich Certyfikatów Językowych
TELC. Zajęcia prowadzone na lektoracie j. angielskiego łączą umiejętny trening językowy z pracą nad
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materiałem specjalistycznym i źródłowym z uwzględnieniem autentycznych, angielskojęzycznych
materiałów audiowizualnych, prasy oraz stron internetowych. Nauka języka angielskiego odbywa
się w oparciu o najnowsze podręczniki i materiały, dzięki którym treści kształcenia są aktualizowane.
W przypadku lektoratów specjalistycznych dla studentów politologii, zajęcia oparte są wyłącznie
na literaturze fachowej, rozwijającej kompetencje językowe w zakresie tematyki i terminologii
związanej z kierunkiem studiów. Przykładowe pozycje literatury to: Jon C. W. Pevenhouse i Joshua S.
Goldstein International Relations, Agnieszka M. Sendur i Anna Warecka, English for Safety, Security
and Law Enforcement, Michael G. Roskin Countries and Concepts. Politics, Geography, Culture, John
Vivian Media of Mass Communication oraz klasyczna D. Świda English for Business and Politics.
Na lektoratach efekty uczenia się zdefiniowane zostały w następujący sposób:
Na studiach I stopnia: POL_1_U06 - potrafi przedstawić swoje analizy i projekty w formie zwartych
wystąpień i prac pisemnych w języku polskim lub obcym, posługując się nowoczesnymi narzędziami
informatycznymi oraz POL_1_U08 - posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego w mowie i piśmie
na tematy ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem.
Na studiach II stopnia: POL_2_U07 - posiada umiejętności przedstawiania swych analiz i diagnoz
z zakresu zjawisk społecznych i politycznych w formie zwartych wystąpień ustnych i prac pisemnych
w języku polskim i obcym oraz POL_2_U08 - posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu kształcenia Językowego w mowie i piśmie
na tematy ogólne oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii.
Dobór metod kształcenia w zakresie podnoszenia znajomości języków obcych
Należy zauważyć, że lektorzy WSKSiM posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, regularnie
podnosząc swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach dydaktycznych, specjalistycznych
konferencjach ogólnopolskich, a także wymianie międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+.
Doskonalone umiejętności zawodowe lektorów mają swoje odzwierciedlenie w różnorodności metod
nauczania, rozwijających cztery umiejętności językowe, potrzebne do płynnego posługiwania
się językiem obcym: czytanie, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie, zarówno w sytuacjach
ogólnych jak i związanych z kierunkiem studiów. Wśród metod wykorzystywanych na lektoratach
wymienić należy w szczególności: metodę komunikacyjną, metody eksponujące np. drama,
inscenizacja, pokaz, symulacja, metody podające np. elementy wykładu z prezentacją multimedialną,
elementy wykładu problemowego i konwersatoryjnego, metody wymiany i dyskusji, debatę, także
debatę oxfordzką, metodę audiowizualną, metody poszukujące np. giełda pomysłów, metody
aktywizujące, oraz różnorodne projekty. Materiałami pomocniczymi w nauczaniu języka
są podręczniki z oprogramowaniem multimedialnym, opracowane przez najbardziej znane
międzynarodowe wydawnictwa językowe. Sale, w których odbywają się zajęcia z nauki języków
obcych są wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, tablice multimedialne i rzutniki.
Lektorzy Studium Języków Obcych poddawani są ewaluacji poprzez hospitacje ze strony władz uczelni
na zajęciach językowych. Lektorzy WSKSiM regularnie uczestniczą w zebraniach Studium Języków
Obcych i przedkładają Kierownikowi Studium i władzom uczelni semestralne sprawozdania z
ewaluacji studentów i realizacji zadań dydaktycznych.
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Do podnoszenia kompetencji językowych studentów przyczynia się także wydarzenie o charakterze
grupowego projektu językowego, integrujące całą społeczność akademicką – Dni Kultury Języka,
organizowane przez lektorów i studentów, podczas którego prezentowane są różnorodne punkty
programu, ukazujące historię, kulturę, sztukę, a nawet kulinaria krajów anglojęzycznych.
Należy podkreślić, iż pracownicy Studium Języków Obcych WSKSiM posiadają bogate doświadczenie
i umiejętności w opracowywaniu i stosowaniu materiałów cyfrowych dla potrzeb dydaktyki
w obecnych warunkach, narzucających szkolnictwu kształcenie na odległość. Świadczą o tym nie tylko
materiały cyfrowe zamieszczane dla studentów w aplikacji GOOGLE Classroom, ale wykonywane
przez studentów zadania - projekty, wymagające ewaluacji online, czy kolokwia–quizy, tworzone
w tzw. Formularzach aplikacji Google, przy odbywanych regularnie zajęciach językowych poprzez
aplikację MEET.
3. Wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość
Dla wsparcia procesu dydaktycznego uczelnia implementuje model wirtualny kształcenia zdalnego
piątej generacji bazując na zaawansowanych usługach interaktywnych i narzędziach internetu.
Do roku akademickiego 2017/2018 uczelnia wykorzystywała komercyjną platformę e-learningową
Fronter, która w kolejnych latach została zastąpiona przez GSuite (dawniej: Google Apps for
Work/Education) z uwagi na większą elastyczność i integrację z wykorzystywanym w uczelni
cyfrowym środowiskiem pracy i nauki. Obie platformy edukacyjne dostarczają bogatą funkcjonalność
w zakresie procesu dydaktycznego, w tym:








tworzenie treści edukacyjnych,
przechowywanie i dostarczanie usystematyzowanej wiedzy,
planowanie procesów dydaktycznych,
planowanie ścieżek edukacyjnych poszczególnych osób szkolonych,
kompleksowe zarządzanie procesem nauczania,
raportowanie przebiegu nauczania,
analizowanie postępów użytkowników

Wszystkie z powyższych są aktywnie wykorzystywane przez kadrę akademicką w procesie
dydaktycznym.
Do aplikacji w chmurze dostęp mają pracownicy i studenci. Studenci otrzymują konta e-mailowe
w domenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej (oznacza to m.in. łatwiejszy dostęp
do usługi aplikacji w wersjach edukacyjnych, np. AWS Educate, Cart, Bitnami, CrowdFlower,
DigitalOcean, Github i wiele innych). Spośród usług pakietu GSuite dostępnych dla pracowników
i studentów na uwagę zasługują usługi komunikacyjne (poczta e-mail, wideokonferencje w jakości
HD, kalendarz z możliwością udostępniania i koordynowania spotkań), usługi przechowywania
danych (dysk w chmurze), usługi współpracy on-line (udostępnianie i edytowanie dokumentów
tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji).
Doświadczenie i praktyka wyniesione z bogatego w narzędzia środowiska LMS (Learning
Management System), jakie udostępnia uczelnia, gwarantują zdobycie kompetencji cyfrowych,
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umiejętności organizacji pracy zdalnej i współpracy online w osiąganiu celów i realizacji
przedsięwzięć, co współcześnie na rynku pracy jest wysoce pożądane. Szczególny nacisk położony
jest na skuteczną współpracę poprzez współedycję w czasie rzeczywistym dokumentów, arkuszy
kalkulacyjnych lub prezentacji. Do wygodnej i efektywnej komunikacji dostępna jest poczta
elektroniczna, czat, wideokonferencje oraz tablica online. Organizacja zajęć dydaktycznych wspierana
jest przez zintegrowane narzędzie klasy LCMS (Learning Content Management System) umożliwiające
usystematyzowanie komunikacji w grupie zajęciowej, przekazywanie materiałów, zarządzanie
blokami tematycznymi, prowadzenie testów i zarządzanie nimi w czasie czy zlecanie wykonania
zadań, przekazywanie wykonanych prac i ich ocenianie. Dla ułatwienia organizacji czasu dostępne
są także usługi umożliwiające pracę według listy to-do, współdzielenie krótkich notatek
oraz tworzenie, zarządzanie i współdzielenie wydarzeń w kalendarzu. Wszystkie usługi są dostępne
z użyciem jednego loginu i hasła dla każdego pracownika i studenta, zarówno z urządzeń
stacjonarnych jak i mobilnych.
Każdy z pracowników i studentów ma możliwość uruchomienia strony internetowej (osobistej lub dla
grupy czy projektu) za pomocą kreatorów GSuite Sites. Uczelnia zapewnia możliwość umieszczenia
w internecie stron i witryn wykonanych w popularnych technologiach (w przypadku wymagających
projektów hosting może być realizowany w chmurze prywatnej, publicznej lub na własnym,
światłowodowym łączu szerokopasmowym, z własnej serwerowni).
WSKSiM zapewnia pracownikom i studentom dostęp do innowacyjnego systemu e-learningowego
Classroom, zintegrowanego w pełni z kalendarzem, pocztą e-mail, dyskiem w chmurze i usługami
współdzielenia dokumentów a także z systemami LCS (Live Communication Systems).
Oprócz standardowych metod uczenia (wykłady, ćwiczenia, projekty, seminaria) stosowane
są aktywizujące formy pracy ze studentami zarówno w trybie uczenia synchronicznego
i asynchronicznego z zastosowaniem technik i metod kształcenia na odległość. Wśród nich można
wyszczególnić: metodę problemową, której możliwości realizacji w formie zdalnej są właściwie
nieograniczone, a do najczęściej stosowanych należą: forum, dyskusja wielokrotna, debata, zadanie
otwarte, dokument współdzielony, metoda eksponująca, której celem jest kształtowanie wartości i
organizowanie ich w system, np. ekspozycja, projekcja (filmu, dokumentalnego materiału
audiowizualnego) połączona z analizą zagadnienia i dyskusją na forum; metodę programowaną,
której istotą jest indywidualizacja pracy z ustrukturyzowanym materiałem, co z jednej strony daje
możliwość zdobywania i utrwalania wiadomości drogą powtórzeń, a z drugiej samodzielnego
odkrywania i twórczego rozwiązywania problemów, np. formularze escape room.
Wykorzystanie usług i narzędzi on-line w procesie dydaktycznym w WSKSiM ma charakter
wspomagający i uzupełniający względem uczenia tradycyjnego, co szczególnie dużą rolę odgrywa
w przypadku studiów niestacjonarnych. W okresie pandemii COVID-19 zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi na kierunku politologia (poza okresem dwutygodniowym na początku października
2020 r., kiedy to prowadziliśmy kształcenie mieszane) ze względów bezpieczeństwa kształcenie
zdalne zastępuje nauczenia tradycyjne.
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4. Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych
studentów
Regulamin studiów WSKSiM (§25 i §27 ) przewiduje ścieżkę Indywidualnej organizacji studiów (IOS)
oraz Indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPS), stwarzając możliwości dostosowania
procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb i uwarunkowań studentów.
Forma Indywidualnego planu studiów przewidziana jest dla studenta wybitnego, zdobywającego
osiągnięcia naukowe i wykazującego uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny oraz
wybiegającego swoim potencjałem naukowym poza ramowy program studiów. Na wniosek złożony
przez studenta może być przyznany IPS, w ramach którego student realizuje studia według
indywidualnego planu studiów i programu kształcenia. Opracowany przez studenta w porozumieniu
z opiekunem naukowym plan i program studiów jest zatwierdzany przez dziekana. W tym trybie
możliwe są: zamiana niektórych przedmiotów na inne, uwzględniając jednak wymagania wynikające
z programów kształcenia i przy zachowaniu efektów uczenia się określonych w programie kształcenia;
łączna liczba obowiązkowych zaliczeń i egzaminów nie może być w takim przypadku niższa niż
przewidziana zwykłym tokiem studiów; rozszerzenie efektów uczenia się określonych w programie
kształcenia; indywidualny harmonogram studiów, tzn. określenie semestrów, w których obowiązują
poszczególne zaliczenia, egzaminy i praktyki zawodowe.
Tryb IOS przewidziany jest dla studentów w szczególnych sytuacjach życiowych, takich jak ciąża,
rodzicielstwo, praca zawodowa, stan zdrowia lub niepełnosprawność uniemożliwiające odbywanie
studiów w trybie normalnym, a także dla studentów wyróżniających się w nauce, działalności
sportowej, artystycznej czy kulturalnej oraz studiujących na więcej niż jednym kierunku studiów. IOS
jest przyznawany przez dziekana na wniosek studenta na okres jednego roku lub jednego semestru
studiów po spełnieniu wszystkich warunków formalnych określonych Regulaminem studiów WSKSiM.
Nadzór nad studentami korzystającymi z IOS pełni opiekun IOS wyznaczony przez dziekana.
Ponadto dla każdego roku lub grupy studentów Rektor powołuje Opiekuna roku lub grupy
studenckiej, który służy radą i pomocą studentom we wszystkich sprawach związanych
z odbywaniem studiów (§24 Regulaminu studiów WSKSiM). Cotygodniowo w roku akademickim
odbywają się spotkania z Opiekunem roku, na których studenci mają sposobność, zarówno
indywidualnie jak i grupowo, zgłaszać swoje problemy, potrzeby i inne sprawy związane z realizacją
kształcenia i jego indywidualizacją.
Elastyczność i różnorodność stosowanych metod uczenia umożliwia dostosowanie procesu uczenia
się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych studentów, w tym potrzeb studentów
z niepełnosprawnością. W WSKSiM, zgodnie z założeniami koncepcji humanistycznej
i konstruktywistycznej, kładzie się nacisk na tworzenie środowiska wyzwalania kognitywnych
procesów poznawczych poprzez mechanizmy mobilizowania do współpracy, współdziałania oraz
pełnienia określonych ról w grupie. W tym celu w procesie kształcenia stosuje się technologię
komputerowego wspomagania pracy kooperatywnej, która umożliwia dostęp do bogatych zasobów
lokalnej i globalnej sieci, indywidualizację tempa nauki i swobodę dysponowania czasem.
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Każdy student ma możliwość indywidualnego dokształcania lingwistycznego. Pracownia lingwistyczna
pozwala także na prowadzenie zajęć fakultatywnych, a takie odbywają się z języka angielskiego oraz
niemieckiego. Ponadto lektorzy korzystają w nauczaniu języków z dostępnych w uczelni tablic
multimedialnych do zadań on-line. W uczelni i w Hotelu Akademickim, w którym mieszkają studenci,
działa sieć studencka. Każdy pokój jest wyposażony w łącza internetowe. Korzystają z nich studenci
posiadający własne komputery. Uczelnia całodobowo udostępnia studentom komputery
na korytarzach obu budynków, a także w bibliotece w godzinach jej otwarcia, gdzie można korzystać
chociażby z czytelni e-booków i innych cyfrowych zasobów bibliotecznych, oprogramowania do nauki
języków obcych (EuroPlus+) oraz z komputerów, na których udostępniane jest m.in. komercyjne
oprogramowanie takie jak AdobeCC – studenci mogą samodzielnie pracować (indywidualnie
i grupowo) nad własnymi projektami w dogodnym dla nich czasie. Uczelnia zadbała także
o możliwość pracy studentów w pracowniach specjalistycznych w wyznaczone popołudnia i wieczory,
pod nadzorem pracowników akademickich. Podobnie funkcjonuje sala fitness, z której studenci mogą
korzystać w dogodnym dla siebie czasie i wymiarze, mogąc ćwiczyć z użyciem preferowanego
wyposażenia i sprzętu do zajęć indywidualnych bądź grupowych.
W WSKSiM dużą wagę przywiązuje się do relacji mistrz-uczeń, w której tworzy się przestrzeń na
poszukiwanie nowych tropów wiedzy o świecie lub przedmiocie badań, a więc do formy
spersonalizowanej pracy ze studentem, gdzie zachodzi proces myślenia dywergencyjnego. Tutoring
akademicki, oparty na bezpośredniej informacji zwrotnej i wysokim poziomie dyskusji, jako metoda
rozpoznająca potrzeby młodego człowieka stanowi jedno z kluczowych narzędzi wielowymiarowego
kształtowania studenta w procesie dydaktycznym, i to zarówno w perspektywie prorynkowych
kompetencji, jak też kapitału kulturowego i społecznego.
Indywidualizacja procesu kształcenia jest stosowana także w przypadku osób niepełnosprawnych.
Od 2019 roku działa Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością. Opiekę nad osobami korzystającymi
z indywidualizacji kształcenia ze względu na niepełnosprawność pełni także prodziekan
ds. studenckich i kształcenia. WSKSiM dysponuje infrastrukturą dydaktyczną dostosowaną
do potrzeb studentów o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności. Korzystanie z indywidualizacji
kształcenia w przypadku studentów niepełnosprawnych pozwala na dostosowanie trybu studiowania
do indywidualnych potrzeb. WSKSiM posiada na wyposażeniu laptopy (w tym w bibliotece uczelni
i do wypożyczenia na recepcji obu budynków tj. na ul Starotoruńskiej 3 i na ul. Św. Józefa 23/35),
a także dyktafony i kamery pomagające w procesie dydaktycznym studentom niepełnosprawnym.
Studia na kierunku politologia są atrakcyjne zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
przygotowują bowiem do podjęcia samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej,
organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach
międzynarodowych.
5. Program i organizacja praktyk studenckich
Studenckie praktyki zawodowe, będące integralną częścią kształcenia, są przeprowadzane
na podstawie wewnętrznych aktów WSKSiM takich jak: Regulamin Studiów WSKSiM i Regulamin
studenckich Praktyk Zawodowych oraz plan studiów. Wyżej wymienione regulacje dotyczące praktyk
zawodowych spełniają wymagania zapisane w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668.) dotyczące praktycznego profilu kształcenia.
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Student politologii na poziomie studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest do wypracowania
6 miesięcy (24 tygodni) praktyk zawodowych, a na poziomie studiów drugiego stopnia 3 miesięcy
(12 tygodni) praktyk do czasu ukończenia studiów. Wprowadzenie zwiększonego wymiaru praktyk
6-miesięcznego było poprzedzone realizacją w WSKSiM projektu pn. Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w którym w IV etapie brali udział także studenci politologii studiów pierwszego stopnia w roku
akademickim 2018-2019. Projekt miał na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia
sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który – po odpowiednich regulacjach prawnych – został
wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu
studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Dzięki realizacji projektu uczelnia poszerzyła zakres
współpracy z pracodawcami oraz zintensyfikowała zaangażowanie pracodawców w proponowanie
zmian w programie studiów.
Obecnie student – zgodnie z harmonogramem realizacji praktyk zawodowych dla danego kierunku
i formy kształcenia - otrzymuje za zaliczenie praktyk punkty ECTS, przy czym 1 tydzień odpowiada
1 ECTS. Brak zaliczenia praktyk oznacza nieuzyskanie w danym semestrze wymaganych punktów
ECTS, co uniemożliwia otrzymanie zaliczenia semestru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
prodziekan ds. studenckich i kształcenia może wyrazić zgodę na warunkowe zaliczenie semestru,
wskazując termin uzupełnienia brakujących godzin praktyk. Praktyki planowane są już od I semestru
studiów i odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i egzaminów.
Celem praktyk studenckich jest zapoznanie studentów politologii z praktyczną stroną pracy politologa
oraz miejscami potencjalnego zatrudnienia. Praktyki służą poszerzeniu wiedzy zdobytej na studiach
i rozwijaniu umiejętności. Pozwalają także studentowi na zapoznanie się ze specyfiką środowiska
zawodowego, kształtowanie umiejętności interpersonalnych (praca w zespole, czy podniesienie
własnych umiejętności komunikacyjnych) oraz nabycie potrzebnych kompetencji społecznych.
WSKSiM rekomenduje studentom kierunku politologia odbywanie praktyk w instytucjach, takich jak:






biura poselskie i senatorskie;
urzędy administracji rządowej;
jednostki samorządu terytorialnego (na wszystkich szczeblach);
organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)
środki społecznego przekazu (redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz portale
internetowe);
 instytucje kulturalne, dbające o zachowanie dziedzictwa narodowego takie jak muzea,
instytuty pamięci itd.;
 placówki wspomagające lokalną społeczność takie jak ośrodki pomocy społecznej, DPS, domy
dziecka itd.
 inne instytucje, także te prowadzące działalność gospodarczą – pozwalające osiągnąć
zakładane efekty kształcenia na kierunku politologia.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, dbając o wszechstronny rozwój studentów politologii,
od wielu lat oferuje im odbywanie atrakcyjnych staży i praktyk zarówno w kraju, jak i za granicą.
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Uczelnia ma aktualnie podpisanych 21 umów, w tym 9 z podmiotami zagranicznymi takimi jak:
L’ubovianske muzeum – Hrad v Starej L’ubovni Słowacja; Szkoła Polska w Barcelonie, Tarragonie i
Gironie Hiszpania; Centro Europeo de Peregrinación Juan Pablo II – Santiago de Compostela
Hiszpania; Three Brothers Production – Historical Movie Specialist – Praga Czechy; Stowarzyszenie
Kulturalne Katalońsko-Polskie w Barcelonie Hiszpania; Instytut Monumenta Serica w Sankt Agustin
Niemcy; Związek Polaków w Rumunii; z instytucjami w kraju, tu m.in.: Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej, biura
poselskie Posłów do Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP oraz biura senatorskie na terenie całego
kraju; Radio Maryja, TV Trwam, Redakcja „Naszego Dziennika”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych –
oddziały na terenie całego kraju itd.
Studenci politologii mają prawo poszukiwać miejsc odbywania praktyk, zgodnych z ich własnymi
aspiracjami, jednak profil zawodowy zaproponowanych placówek, musi pokrywać się
ze studiowanym kierunkiem oraz pozwolić na uzyskanie wyznaczonych celów praktyki. W przypadku
gdy student chce zrealizować praktykę w instytucji, z którą WSKSiM nie ma podpisanej umowy,
powinien złożyć podanie o wystawienie skierowania na praktykę oraz uzgodnić jej program,
zakładane efekty kształcenia i warunki jej odbywania z pełnomocnikiem ds. praktyk. Przygotowuje
on wówczas porozumienie w sprawie praktyk między instytucją a uczelnią, które ze strony WSKSiM
podpisywane jest przez prodziekana. Po ustaleniu terminu praktyk, student dostarcza do wybranej
instytucji Skierowanie na praktykę wystawione przez uczelnię.
W razie trudności z wyborem miejsca praktyk, student ma możliwość skorzystania ze spotkania
z doradcą zawodowym Biura Karier, w celu omówienia planowanej ścieżki kariery. Ponadto ABK
prowadzi niezależną od działu praktyk, komercyjną bazę ofert pracy, praktyk i staży.
Oferty te pochodzącą bezpośrednio od pracodawców, z którymi uczelnia nie ma jeszcze podpisanej
umowy. W przypadku chęci podjęcia praktyki przez studenta w takim miejscu, pełnomocnik rektora
ds. praktyk sporządza nową umowę z zainteresowanym podmiotem. W latach 2018-2020 w bazie
Biura Karier odnotowano 644 oferty pracy stałej, 209 ofert pracy dorywczej, 183 ofert praktyk i 108
oferty staży pochodzących z instytucji zewnętrznych.
Praktyka studencka może być realizowana w następujących formach: praktyka hospitacyjna
(zapoznanie się z funkcjonowaniem danej placówki), praktyka asystencka (towarzyszenie
pracownikom w wykonywaniu pracy) i praktyka zadaniowa (samodzielne wykonywanie zadań
zleconych przez pracowników instytucji).
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie
pracy zawodowej, kierując pisemną prośbę do prodziekana ds. studenckich i kształcenia. Warunkiem
zaliczenia jest udokumentowanie, że charakter wykonywanej pracy pokrywa się ze studiowanym
kierunkiem oraz pozwala na uzyskanie wyznaczonych efektów uczenia się przewidzianych dla
praktyk. Student zobowiązany jest do dostarczenia stosownej dokumentacji potwierdzającej
spełnienie wyżej wymienionych warunków w swoim zakładzie pracy lub prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
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Po zrealizowaniu praktyki student ma obowiązek złożenia Kart praktyk oraz Dziennika studenckiej
praktyki zawodowej u pełnomocnika ds. praktyk. Zaliczenie praktyk przewidziane na dany semestr
/rok akademicki powinno nastąpić w terminach wyznaczonych do zaliczenia semestru/roku
a ostateczne zaliczenie praktyk musi nastąpić na 7 dni przed zaplanowanym terminem egzaminu
dyplomowego.
Weryfikacja efektów uczenia się uzyskanych w wyniku odbywania praktyk odbywa się przez cały
okres studiów na dwóch poziomach: uczelnianym i instytucji, w której student odbywa praktyki.
Dla uczelni szczególnie ważny jest kontakt z miejscami praktyk, dokonywane są także wyrywkowe
hospitacje w miejscu praktyki. Ze strony WSKSiM organizacją i kontrolą nad przebiegiem praktyk
oraz ostatecznym ich rozliczeniem zajmuje się pełnomocnik ds. praktyk (ze względu na niewielką
liczebność grup studentów politologii nie powołuje się dodatkowych opiekunów uczelnianych).
Do jego obowiązków należy utrzymywanie kontaktu z miejscami praktyk, tak, aby dokonywały one
własnej merytorycznej oceny z zakresu wypełnienia przez studenta powierzonych mu obowiązków,
zdobytych umiejętności i kompetencji. Często instytucje wystawiają szczegółową ocenę praktykanta.
Warto wspomnieć, że przy ocenie studenta na praktyce bierze się pod uwagę szczególnie jego
systematyczność, samodzielność w działaniu, terminowość wykonywania powierzonych zadań,
odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, kulturę osobistą, dyspozycyjność.
Pozwala to w pełni ocenić predyspozycje studenta do wykonywania zawodu oraz wskazać pożądane
kierunki jego samorozwoju. Warto dodać, że wymierną weryfikacją efektów uzyskanych podczas
praktyk/staży jest zatrudnianie po ich odbyciu naszych studentów i absolwentów.

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów
efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz
dyplomowanie
1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia, kryteria kwalifikacji
kandydatów
Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku politologia są przyjmowani w postępowaniu
kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która jest sporządzona na podstawie świadectw
dojrzałości. Rekrutacja kandydatów na studia na kierunku politologia w roku akademickim 2020/21
przez uczelnianą Komisję Rekrutacyjną odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w Uchwałach
Senatu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nr 05/XXIX/19 z dnia 30.05.2019 r.
Zasady i tryb rekrutacji są przejrzyste, uwzględniają zasadę równości i zapewniają właściwą selekcję.
Rektor podaje do wiadomości harmonogram rekrutacji.
Przyjęcie kandydatów (spełniających wszystkie warunki zawarte w uchwale Senatu) odbywa się na
podstawie list rankingowych obejmujących kandydatów posiadających świadectwo „starej” lub
„nowej” matury. Podstawę rankingu stanowi wskaźnik wyliczony na podstawie uzyskanych wyników
egzaminu maturalnego z j. polskiego i j. obcego, minimum na poziomie podstawowym „nowej
matury” – lub ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości „starej matury”.
Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku politologia odbywa się na postawie wyników
uzyskanych na egzaminie dyplomowym. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na podstawie oceny
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na dyplomie ukończenia studiów sporządza listę rankingową. O przyjęcie na studia drugiego stopnia
mogą ubiegać się absolwenci co najmniej studiów licencjackich na kierunku politologia
lub pokrewnych.
2. Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji
uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej
Student może być przyjęty na uczelnię w trybie przeniesienia z innej uczelni, jeżeli zaliczył
co najmniej pierwszy semestr i wypełnił obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących na tej
uczelni. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje dziekan. Zgodnie z Regulaminem Studiów WSKSiM,
dziekan podejmując decyzję kieruje się zbieżnością efektów uczenia się przedmiotu, uwzględniając
w szczególności brak różnic w treściach programowych danego przedmiotu, formę i wymiar zajęć,
formę ich zaliczenia oraz wymagania procesu dydaktycznego. Dziekan określa warunki, termin
i sposób uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic w programach kształcenia.
Student może także w trakcie studiów, najwcześniej po zaliczeniu pierwszego semestru, zmienić
formę odbywania przez niego studiów przez przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia
niestacjonarne lub ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. W decyzji o zmianie formy
odbywania studiów dziekan ustala różnice programowe oraz określa warunki, termin i sposób ich
wyrównania przez studenta zmieniającego formę odbywania studiów. Student może realizować część
programu studiów na innej uczelni, w instytucji krajowej lub zagranicznej na podstawie
indywidualnego programu studiów, w szczególności w ramach porozumień lub programów, których
uczelnia jest sygnatariuszem. Dziekan, w porozumieniu ze studentem zamierzającym realizować część
programu studiów poza uczelnią, zawiera i w razie potrzeby zmienia porozumienie o programie
studiów oraz ustala związane z nim obowiązki studenta na innej uczelni lub instytucji. W przypadku
występowania różnic programowych między programem lub planem studiów na uczelni a ofertą
dydaktyczną uczelni lub instytucji, do której został skierowany student, dziekan przed wyjazdem
studenta na studia w innej uczelni lub instytucji w porozumieniu o programie studiów wyznacza
przedmioty uzupełniające różnice programowe i termin ich zaliczenia. Zmiana tak wyznaczonych
przedmiotów lub terminu ich zaliczenia może nastąpić tylko za zgodą studenta. Student skierowany
na studia w innej uczelni lub instytucji jest zobowiązany zaliczyć przedmioty i zdać odpowiednie
egzaminy ustalone w indywidualnym programie studiów, stosując się do zasad uczelni lub instytucji
przyjmującej.
W przypadku studentów korzystających z programu Erasmus Plus zasady wymiany zostały
szczegółowo określone w regulaminach wyjazdów na studia (dostępny na stronie
http://wsksim.edu.pl/bwmim/erasmus-plus/studia/wyjazd-na-studia/) oraz na praktyki (dostępny
na stronie: http://wsksim.edu.pl/bwmim/erasmus-plus/praktyki/wyjazd-na-praktyki/), które są
zgodne z zasadami programu Erasmus+ ogłoszonymi przez Komisję Europejską, czego dowodem jest
przyznanie Karty ECHE na kolejny okres 2021-2027 (zgodnej z deklaracją Polityki Erasmusa:
https://wsksim.edu.pl/bwmim/erasmus-plus/). Rozliczaniem studentów korzystających z wymiany
zajmuje się koordynator programu Erasmus Plus oraz dziekan.

Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

41

3. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia
się poza systemem studiów
Zasady potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów określa Uchwała
Senatu WSKSiM nr 02/XIX/15 z dn. 25.06.2015 r. Regulamin określa organizację potwierdzania
efektów uczenia się, w tym: zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się; sposób
powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się. Potwierdzenie efektów
uczenia się zdobytych poza edukacją formalną to proces weryfikacji wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych danej osoby, które zostały zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej
i nieformalnej, przeprowadzany w celu zaliczenia tej osobie określonych modułów kształcenia wraz
z przypisanymi do nich efektami kształcenia oraz liczbą punktów ECTS, zgodnie z programem
kształcenia określonego poziomu, profilu i formy studiów. Celem tego procesu jest ułatwienie
dostępu osobom posiadającym doświadczenie zawodowe do studiów wyższych poprzez zaliczenie
określonych przedmiotów/modułów zajęć bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć
przewidzianych planem studiów. W wyniku potwierdzania efektów uczenia się studentowi można
zaliczyć nie więcej niż 50 % punktów ECTS wymaganych do uzyskania kwalifikacji odpowiadającej
określonemu poziomowi kształcenia na danym kierunku i profilu kształcenia. Takie potwierdzenie
efektów uczenia się przysługuje kandydatom na studia pierwszego stopnia, którzy posiadają
świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w przypadku ubiegania
się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata
lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia. Instytut Nauk o Polityce w WSKSiM nie przystąpił do tej pory do procedury potwierdzania
efektów uczenia się.
4. Zasady, warunki i trybu dyplomowania
Weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas procesu dyplomowania służy szczegółowy
sposób postępowania określony w Regulaminie studiów, Standardach pisania pracy dyplomowej
licencjackiej z politologii oraz Zasadach dyplomowania, recenzowania i obrony prac licencjackich,
inżynierskich i magisterskich w WSKSiM. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem
promotora: profesora, doktora habilitowanego lub doktora o specjalności lub dorobku naukowym
zgodnym z kierunkiem dyplomowania. Po wyborze promotora i ustaleniu tematu pracy dyplomowej
dyplomant zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia w dziekanacie tzw. Karty tematu pracy
dyplomowej, co stanowi jednoczesne potwierdzenie prowadzenia pracy przez promotora. Karta
tematu pracy dyplomowej składana jest przez studenta do dziekanatu w ramach zaliczenia
seminarium dyplomowego w czwartym semestrze. Każdorazowa zmiana tematu pracy w trakcie
trwania seminarium wymaga zgody promotora i dziekana, musi być ona także poświadczona przez
złożenie kolejnej Karty tematu pracy dyplomowej wraz z uzasadnieniem zmiany. Tematy
zatwierdzone przez promotora podczas trwania pierwszego semestru seminarium dyplomowego
w dalszej kolejności zatwierdzane są przez dziekana i powołaną przez Rektora specjalną komisję
do zatwierdzania tematów prac licencjackich i magisterskich, która ma charakter doradczy.
Komisja akceptuje nowatorskie poszukiwania badawcze zgodne z kierunkiem studiów i specjalizacją;
odrzuca tematy już opracowane; sugeruje konieczne korekty. Promotor dokonuje zaliczenia
seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów po przedstawieniu przez studenta
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ostatecznej wersji pracy dyplomowej. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej
w dziekanacie do końca ostatniego semestru studiów. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor
i recenzent. Każda praca dyplomowa sprawdzana jest przez promotora w Jednolitym Systemie
Antyplagiatowym. Ponadto studenci składają razem z pracą pisemne oświadczenie o samodzielnym
pisaniu pracy licencjackiej. Po złożeniu prac dziekan wyznacza Komisję, która przeprowadza egzamin
dyplomowy po pozytywnych recenzjach promotora i recenzenta. Egzamin dyplomowy obejmuje
pytania dotyczące tematyki pracy dyplomowej, sprawdzające w szczególności wiedzę o badanym
w pracy problemie oraz umiejętność prawidłowego rozumowania w zakresie badanego zagadnienia,
zwięzłe przedstawienie przez studenta celu i zakresu pracy oraz pytania związane z kierunkowymi
efektami kształcenia, sprawdzające przede wszystkim wiedzę studenta z zakresu teoretycznych
podstaw danego kierunku studiów. Pytania w tej kategorii wynikają z listy zagadnień teoretycznych
opracowanych przez Komisję Programową Kierunku, podanej studentom do wiadomości. Po zdaniu
egzaminu przewodniczący komisji ogłasza wyniki egzaminu dyplomowego.
5. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów oraz działań
podejmowanych na podstawie tych informacji
Za monitorowanie postępów studentów odpowiada uczelniana Komisja ds. Jakości kształcenia.
Analizie poddawane są przyczyny odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia
w terminie. Najczęstsze przyczyny skreślenia z listy studentów to: niepodjęcie studiów, rezygnacja
z nauki, niezaliczenie semestru, powtórne niezaliczenie seminarium dyplomowego. Z analizy
obserwacji studentów kierunku politologia w ostatnich kilku latach wynika, że po pierwszym
semestrze na studiach pozostają i studiują dalej osoby istotnie zainteresowane tym kierunkiem.
Analizowane są także przyczyny nieukończenia studiów w terminie (tzn. braku złożenia pracy
dyplomowej i nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego), należą do nich: korzystanie z urlopu
dziekańskiego, powtarzanie seminarium, powtarzanie semestru. Wskaźnik studentów
przystępujących w terminie do procesu dyplomowania waha się w ostatnich latach w przedziale
od 57% do 68% dla studiów drugiego stopnia, natomiast na studiach pierwszego stopnia wskaźnik
procentowy uznano za niemiarodajny ze względu na stosunkowo małą liczbę studiujących. Natomiast
podczas posiedzeń Kolegium Dziekańskiego poddawane są analizie poszczególne przypadki rezygnacji
ze studiów.
6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się
Odpowiednia struktura programu kształcenia umożliwia studentom politologii zdobycie wiedzy,
umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej, przewidzianych
w kierunkowych efektach uczenia się. Różnorodne formy zajęć o charakterze teoretycznym
i - zdecydowanie dominujące - o charakterze praktycznym (prowadzone przez praktyków,
z wykorzystaniem bardzo dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej uczelni) oraz praktyki zawodowe,
dobrze wpisujące się w kolejne etapy kształcenia, pozwalają na wykształcenie politologów
przygotowanych do podjęcia wyzwań rynku pracy. Efekty uczenia się na poszczególnych etapach
studiów są wyraźnie widoczne, dobrze funkcjonuje zarówno system tradycyjnych egzaminów,
zaliczeń i prac semestralnych, jak i nowoczesny system kształcenia umiejętności zawodowych. Wykaz
kierunkowych efektów uczenia się obejmuje wszystkie kategorie efektów, natomiast
w poszczególnych sylabusach przewidziane są odpowiednie sposoby ich weryfikacji. Wskazać można
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na różnorodność form weryfikacji efektów uczenia się, w tym duży nacisk położony na weryfikację
umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Uczelnia sformułowała system weryfikacji
osiągania efektów uczenia się. Organem odpowiedzialnym za bieżące monitorowanie procesu
kształcenia w uczelni jest dziekan. Niektóre działania w tym zakresie realizuje Komisja Programowa
na danym kierunku oraz uczelniana Komisja ds. Jakości kształcenia. Funkcjonowanie wewnętrznego
systemu zapewnienia jakości kształcenia wymaga powołania przez Rektora specjalnego organu
zwanego uczelnianą Komisją ds. Jakości kształcenia. Corocznie Komisja powoływana jest odrębnym
Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora nr 38/2020 z dn. 18.09.2020 r.). Organ ten pełni funkcje
kontrolne i doradcze w zakresie przebiegu procesu kształcenia. Zespół składa się z jedenastu osób.
Przewodniczącym Zespołu jest prorektor a członkami przedstawiciele nauczycieli akademickich,
przedstawiciele administracji i przedstawiciele studentów (nie mniej niż dwóch).
Uczelnia sformułowała system weryfikacji osiągania efektów uczenia się (Zarządzenie Rektora
nr 38/2018 z dn. 7.09.2018 r.).
Zapewnienie odpowiedniej obsady zajęć wymaga sporządzenia przydziałów czynności
dla poszczególnych pracowników. Są one tworzone na poziomie Wydziału a następnie weryfikowane
przez dziekana pod względem kompletności, zgodności z programem studiów, merytorycznego
dopasowania wykładowcy do przedmiotu oraz pod względem liczby zaplanowanych grup.
Na podstawie przydziałów czynności sporządzane są na dany semestr plany zajęć na poszczególnych
kierunkach studiów. Za ich przygotowanie odpowiada wyznaczony przez dziekana koordynator
ds. planowania zajęć dydaktycznych. Opracowane plany są sprawdzane przez dziekana
pod względem zgodności z obowiązującym programem studiów na danym kierunku, w tym
dopasowania sali do liczebności grupy studenckiej i formy zajęć. Plany zamieszczane są przynajmniej
na 7 dni przed rozpoczęciem semestru w gablotach, na stronie internetowej uczelni
oraz przekazywane pracownikom w formie papierowej lub elektronicznej.
W trakcie trwania semestru dziekan i prodziekan ds. studenckich i kształcenia ma prawo
do przeprowadzania kontroli odbywających się zajęć. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
uchybień formalnych może domagać się od pracownika stosownych wyjaśnień. Przenoszenie zajęć
(w tym również zmiana sali) lub ich odrabianie wymaga powiadomienia dziekana. Dodatkowo
w przypadku nowych pracowników konieczne jest przeprowadzenie hospitacji na zajęciach.
Wypełnione arkusze z hospitacji należy przekazać Przewodniczącemu Komisji ds. Oceny Nauczycieli
Akademickich.
Po zakończeniu semestru nauczyciel prowadzący przedmiot zobowiązany jest wypełnić protokół
zaliczeniowy / egzaminacyjny i przekazać go do dziekanatu. Na podstawie zebranych protokołów
dziekanat przygotowuje na potrzeby dziekana oraz uczelnianej Komisji ds. Jakości kształcenia
zestawienie dotyczące struktury ocen z poszczególnych przedmiotów. Jest ono corocznie
przedmiotem analizy na posiedzeniach uczelnianej Komisji ds. Jakości kształcenia. Wnioski z analizy
podawane są do informacji dziekana. prodziekan ds. studenckich i kształcenia lub przewodniczący
uczelnianej Komisji ds. Jakości kształcenia może wyrywkowo dokonać sprawdzenia,
czy zaliczenie / egzamin odbywa się zgodnie z przyjętymi na uczelni zasadami. Po zakończeniu
semestru pracownicy składają w Rektoracie pisemne oświadczenie dotyczące przeprowadzenia zajęć
zgodnie z przydziałem czynności.
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Pod koniec każdego semestru wśród studentów przeprowadzana jest ankieta mająca na celu ocenę
pracowników naukowo-dydaktycznych. Ankietą objęci są wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni
prowadzący zajęcia w danym semestrze. Wzór ankiety jest przygotowany przez Komisję
ds. Oceny Nauczycieli Akademickich i zatwierdzony przez Rektora odrębnym zarządzeniem.
Po przeprowadzeniu, wypełnione ankiety są przekazywane do Komisji w celu ich opracowania. Oceny
pracowników wynikające z ankiet przeprowadzonych wśród studentów Komisja przekazuje
Rektorowi i dziekanowi. Wyniki te stanowią jeden z elementów oceny okresowej nauczycieli.
Narzędziem wykorzystywanym do monitorowania jakości kształcenia na uczelni jest analizowanie
wyników ankiet. Zadanie to jest realizowane przez dziekana. Wyniki ankiet dziekan może przekazać
poszczególnym pracownikom, aby mogli zweryfikować niedociągnięcia i poprawić jakość
prowadzonych zajęć. W przypadku wystąpienia rażąco złej oceny (poniżej 3,0) dziekan przeprowadza
rozmowę z pracownikiem, którego ona dotyczy i dyskutuje z nim na temat przyczyn zaistniałej
sytuacji oraz możliwości jej poprawy. Jeżeli w kolejnym okresie wynik oceny nadal będzie
niezadowalający, to należy wprowadzić obowiązkowe hospitacje na zajęciach i zaliczeniach z danego
przedmiotu. Hospitacje może przeprowadzić prorektor, dziekan lub członek Komisji ds. Oceny
Nauczycieli Akademickich.
7. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu
kształcenia
Celem nadrzędnym oceniania osiągnięć edukacyjnych studenta jest rozpoznawanie przez nauczycieli
akademickich poziomu i postępów w opanowaniu przez studenta wiedzy (wiadomości), umiejętności
(w tym praktycznych) oraz kompetencji społecznych (postaw) w stosunku do wymagań edukacyjnych
wynikających z przyjętego w uczelni programu kształcenia oraz formułowanie ocen rocznych
(semestralnych) z poszczególnych przedmiotów.
Metody weryfikacji osiąganych efektów uczenia się służą przede wszystkim:
a) sprawdzeniu, czy prowadzone zajęcia spełniają kryteria, założenia i cele programu;
b) wzmacnianiu procesu uczenia się przez studentów;
c) sprawdzeniu, czy student podlega transparentnemu systemowi oceny;
d) realizacji kierunkowych i obszarowych efektów uczenia się.
Podstawową metodą weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności są prace
pisemne oraz wypowiedzi ustne. Wśród prac pisemnych egzaminacyjnych/zaliczeniowych wyróżnić
można następujące ich rodzaje:
 testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru;
 pytania otwarte nakierowane na zaprezentowanie definicji pojęć;
 prace projektowe z wykorzystaniem środków przekazu medialnego (np. wywiad, relacja
sprawozdawcza ze zdarzenia, reklama drukowana i telewizyjny spot reklamowy);
 projekty przygotowywane samodzielnie i w zespole;
 zadania domowe;
 opracowanie zadanych materiałów;
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prezentacja multimedialna indywidualna na zajęciach;
pisemne rozwiązania studiów przypadków przygotowane samodzielnie i w zespole;
projekt animacyjny;
eseje dotyczące problematyki związanej z danym przedmiotem.

Wypowiedzi ustne wykorzystywane przy weryfikacji mają następującą formę:
 przedstawianie referatów na zajęciach;
 aktywność na zajęciach;
 praca projektowa z wykorzystaniem środków przekazu medialnego np. słuchowisko radiowe
w języku angielskim;
 debata oxfordzka;
 rozmowa na podstawie przygotowanej wcześniej przez studenta pracy pisemnej (1-2 strony)
na wybrany przez siebie temat, spośród zagadnień przesłanych uprzednio przez wykładowcę;
 prezentacja wyników prac projektowych;
 omawianie rozwiązania studiów przypadku;
 dyskusja dotycząca przedstawianych przykładów z praktyki;
 bieżąca weryfikacja znajomości literatury przedmiotu poprzez zadawanie pytań.
Osiągnięte efekty uczenia się w kategorii wiedzy weryfikowane są za pomocą m.in. prac cząstkowych
np. testy pisemne (z pytaniami zamkniętymi i/lub otwartymi); zaliczeń i egzaminów pisemnych
w formie pytań otwartych lub zamkniętych lub zaliczeń i egzaminów ustnych. Egzamin pisemny
lub ustny w szczególności służy sprawdzeniu poziomu zrozumienia zagadnienia, umiejętności analizy
i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów. Jest on ukierunkowany na sprawdzanie wiedzy
na poziomie wyższym niż sama znajomość zagadnień i nie ogranicza się do znajomości faktów.
Weryfikacja osiąganych efektów uczenia się w kategorii umiejętności obejmuje bezpośrednie
obserwacje studenta w czasie wykonywania działania właściwego dla danego zadania zawodowego
(np. w trakcie ćwiczeń czy praktyk). Pracownicy mają obowiązek przechowywania prac cząstkowych
(t.j. testy, prace zaliczeniowe itp.), dzienniczki praktyk oraz prace dyplomowe zachowane są w aktach
studenta. Studenci są informowani o wynikach prac cząstkowych na zajęciach, a o wynikach zaliczeń
i egzaminów na ocenę poprzez wpis do protokołu i do indeksu /karty okresowych osiągnięć studenta.
W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się odbywa się przez bieżącą kontrolę
postępów w nauce, prowadzenie zajęć za pośrednictwem Google Meet oraz przeprowadzanie
zaliczeń poprzez Google Meet albo Classroom.
Szczegółowe informacje na temat metod weryfikacji kompetencji językowych w zakresie znajomości
języka angielskiego zamieszczone zostały w opisie Kryterium 7 niniejszego Raportu.
Efekty uczenia się osiągane na praktykach zawodowych (w tym specjalności przygotowującej
do wykonywania zawodu nauczyciela) sprawdzane są przez opiekunów praktyk z ramienia uczelni
poprzez analizę dokumentów: dzienniczka praktyk, scenariuszy zrealizowanych zajęć oraz opinii
i oceny określonej przez opiekuna praktyk z ramienia instytucji przyjmującej na praktykę.
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Opiekunowie praktyk z ramienia uczelni rozmawiają ze studentami na temat ich doświadczeń
zdobytych w trakcie praktyki, w tym samooceny własnych mocnych i słabych stron.
W uczelni obowiązuje system oceniania zwany Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji
Punktów (ECTS – European Credit Transfer System). Wszystkim przedmiotom przewidzianym
programem studiów przypisuje się punkty, będące miarą pracochłonności ich opanowania. Student
uzyskuje punkty za zaliczenie przedmiotu, bez względu na wysokość otrzymanej pozytywnej oceny.
W przypadku egzaminów pisemnych dokumentacja jest składana w dziekanacie. Wszystkie inne
prace studentów, powstałe w toku studiów (np. projekty grupowe, indywidualne bądź prezentacje)
są archiwizowane na terenie uczelni. Przechowywanie prac etapowych studentów odbywa
się w sposób uporządkowany, tj. dokumentacja jest opisana według kierunku, nazwy przedmiotu,
roku akademickiego, roku studiów i semestru, w którym realizowany był przedmiot oraz imieniem
i nazwiskiem prowadzącego przedmiot. Po zakończeniu każdego semestru koordynator przedmiotu
powinien złożyć w dziekanacie teczkę zawierającą dokumentację z realizacji efektów uczenia
się w zakresie danego przedmiotu, tj. pisemne prace Studentów, karty pracy (indywidualne
/grupowe) wypełniane przez Studentów podczas trwania zajęć, prace zaliczeniowe, prace
egzaminacyjne, prace cząstkowe, kolokwia, zaliczenia, prace śródsemestralne itp. Prace Studentów
składane są w formie wydrukowanej lub elektronicznej (co najczęściej dotyczy prezentacji
multimedialnej). Do teczki dokumentującej osiągniecie przez Studentów zakładanych efektów
uczenia się załącza się również listy aktywności – jeżeli zostały określone w sylabusie przez
prowadzącego zajęcia jako element składowy oceny oraz zestawienie składowych ocen – jeżeli
w sylabusie określono procentowo elementy składowe oceny końcowej z przedmiotu oraz protokół
ocen końcowych.
Ponadto w celu ewaluacji efektów procesu dydaktycznego w WSKSiM na wszystkich kierunkach
studiów wprowadzono protokoły badania wyników nauczania wybranych przedmiotów
kierunkowych i specjalnościowych.
Okresowe przeglądy programów studiów oraz efektów uczenia się (analiza wybranych sylabusów)
przeprowadza Komisja Programowa. W pracach Komisji biorą udział przedstawiciele studentów
WSKSiM.
Monitoring losów absolwentów
W celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku pracy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej
i Medialnej prowadzi monitoring karier zawodowych swoich absolwentów. Zadanie stworzenia
systemu monitorowania karier absolwentów zostało powierzone uczelnianemu Biuru Karier na mocy
Zarządzenia Rektora nr 33/2011 z dn. 6.12.2011 r. W założeniu badanie ma charakter wyczerpujący
(pełny) i obejmuje ono wszystkich przystępujących w danym roku akademickim do egzaminu
dyplomowego. Wyniki badania wykorzystywane są do określenia adekwatności treści
przekazywanych studentom podczas studiów oraz ich modyfikowania w celu lepszego dostosowania
oferty Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej do wymagań rynku pracy.
W latach 2017 – 2020 Badanie Losów Absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu realizowane było w ramach projektu „Akademickie Biuro Karier – Twoja szansa na sukces”
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współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy okazji
wprowadzania nowego systemu ankietowego, w celu zwiększenia zwrotności kwestionariuszy,
ograniczono liczbę pytań, skrócono czas trwania badania oraz wprowadzono zasadę anonimowości
odpowiedzi.
Wyniki poszczególnych badań, przekazywane się do władz uczelni oraz do uczelnianej Komisji
ds. Jakości kształcenia w formie ogólnego raportu zbiorczego. Raport zawiera wskaźnik
procentowego udziału respondentów w podziale na ukończony kierunek studiów, ale jego istotą jest
próba uchwycenia wpływu okresu studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
na obecną sytuację wszystkich naszych absolwentów na rynku pracy, bez wyraźnego podziału
na badane kierunki. Przyjęcie takiej metodologii było konieczne, ze względu na niewielką liczbę
absolwentów poszczególnych kierunków i niską zwrotność kwestionariuszy ogółem. Na ocenianym
kierunku to odpowiednio 2 odpowiedzi z 2018 roku, 14 odpowiedzi z 2019 i 2 odpowiedzi z 2020 r.
Przy czym podkreślić należy, że w badaniu z 2019 r. na skutek wprowadzenia nowego systemu oraz
aktualizacji bazy danych, zaproszenie do udziału w badaniu wysłano do 444 osób (także starszych
absolwentów i absolwentek naszej uczelni, nie uwzględnionych w żadnym poprzednim badaniu), stąd
taka rozbieżność w liczbie respondentów badanego kierunku.
Na podstawie analizy kluczowych wskaźników takich jak aktywność na rynku pracy, czas
poszukiwania pracy po studiach i zadowolenie z uczelni (wyniki z trzech ostatnich raportów, badania
2018-2020), z satysfakcją stwierdzamy, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
gwarantuje swoim studentom dobry start na rynku pracy i jest wysoko oceniana przez absolwentów:
Data badania

Aktywnych na rynku pracy

Poleciłoby uczelnię

BLA 2018

86%

100%

BLA 2019

100%

84%

BLA 2020

96,15%

84%

Pełne raporty dostępne są w Akademickim Biurze Karier.
Oprócz prowadzonych badań losów absolwentów, Akademickie Biuro Karier czyni starania mające
na celu integrację absolwentów naszej uczelni oraz budowę działu pn. „Sylwetki absolwentów
WSKSiM”. Pierwsze sylwetki dostępne są na stronie: http://biurokarier.wsksim.edu.pl/sylwetkiabsolwentow.html

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry
prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry
Charakterystyka kadry prowadzącej zajęcia
W proces kształcenia na kierunku politologia zaangażowana jest kadra naukowo-dydaktyczna
reprezentująca dziedzinę nauk społecznych i dziedzinę nauk humanistycznych. Na studiach
pierwszego stopnia jest zatrudnionych w ramach umowy o pracę i zlecenie: 12 osób z tytułem prof.
lub dr hab., 16 osób z tytułem doktora i 8 osób z tytułem magistra. Natomiast na studiach drugiego
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stopnia jest to: 13 osób z tytułem prof. lub dr hab., 9 osób z tytułem doktora i 4 osoby z tytułem
magistra. Należy zwrócić uwagę, że kadra prowadząca zajęcia nie kierunku politologia oprócz
dysponowania znacznym dorobkiem dydaktycznym i naukowym (szczegółowo opisanym
w załącznik 2.4 do Raportu Samooceny), wyróżnia się także znacznym doświadczeniem praktycznym.
Wśród wykładowców na tym kierunku są osoby pełniące stanowiska kierownicze, zaangażowane
w działalność polityczną na różnych szczeblach (posłowie do Parlamentu Europejskiego,
samorządowcy), pracownicy wymiaru sprawiedliwości, dziennikarze, rzecznicy prasowi. Kompetencje
naukowe, dydaktyczne oraz doświadczenie praktyczne uwzględniane są przy dokonywaniu obsady
poszczególnych zajęć, szczególnie zajęć o charakterze praktycznym.
Na przestrzeni lat, zauważyć można wyraźną tendencję do zatrudniania w WSKSiM jako
podstawowym miejscu pracy młodych, dynamicznych pracowników zarówno z tytułem dra,
jak i magistra w trakcie przygotowania dysertacji doktorskich. Jednak grono pracowników
samodzielnych zatrudnionych na początku istnienia Instytutu, także nie ulega większym zmianom,
co pozwala na prowadzenie bez zakłóceń procesu dydaktycznego.
Uczelnia wdrożyła system wspierania i motywowania rozwoju naukowego i dydaktycznego kadry
poprzez: pokrywanie kosztów uczestnictwa w konferencjach i kongresach naukowych krajowych
i zagranicznych, możliwość publikacji monografii naukowych autorskich i wieloautorskich
w Wydawnictwie WSKSiM (80 pkt. na liście Wydawnictw MNiSW), prowadzenie czasopisma
naukowego „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, którego trzon redakcji stanowią właśnie
pracownicy Instytutu Nauk o Polityce, finansowanie działalności naukowej Zakładów funkcjonujących
w Instytucie Nauk o Polityce, w ramach których pracownicy jednostki podejmują indywidualne
i zespołowe badania naukowe, rozbudowaną bazę kontaktów międzynarodowych
i międzyuczelnianych. Zgodnie z założeniami Strategii rozwoju WSKSiM wspierane są szczególnie
te osoby i zespoły badawcze, które wyróżniają się rezultatami pracy naukowej. Ponadto równolegle
z podwyżkami w uczelniach publicznych aneksowane są wynagrodzenia kadry zatrudnionej
w WSKSiM.
Wykładowcy podejmują liczne szkolenia celem doskonalenia warsztatu dydaktycznego oraz form
kształcenia na odległość. Ponadto szerokie grono wykładowców naszej uczelni uczestniczyło
w programach wymiany zagranicznej w tym w programie Erasmus+. Dynamiczna współpraca
zagraniczna zaowocowała licznymi wykładami gościnnymi visiting professors z licznych uczelni
partnerskich z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz wykładami gościnnymi naszych
profesorów na uczelniach na całym świecie. Współpraca z ośrodkami zagranicznymi pozwala naszym
wykładowcom czynnie uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach. Owocem współpracy
międzynarodowej jest również udział naszych wykładowców w zespołach redakcyjnych zagranicznych
czasopism jak np. Acta Medica Historica (Akademia Nauk i Umjetnosci Bosne i Hercegovine) w Bośni
i Hercegowinie, Istorija XX veka (Institut za savremenu povijest u Beogradu) w Serbia, „Kulturna
Baština” w Splicie w Chorwacji oraz recenzje zagranicznych publikacji jak np. Nametak Muhamed,
Bankarstvo Bosne i Hercegovine u perioduaustrougarske okupacje i uprave. Privilegovana banka
za Bosnu i Hercegovinu naprekretnici, Institut za Historiju u Sarajevu, Sarajevo 2020 – Bośnia
i Hercegowina oraz udział w radzie recenzentów filipińskiego czasopisma naukowego „The Antoninus
Journal”.
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Pracownicy Studium Języków Obcych regularnie podnoszą swoje kwalifikacje dydaktyczne. Świadczą
o tym zajęcia dydaktyczne prowadzone przez lektorów WSKSiM na CEU-San Paulo University
w Madrycie, udział w warsztatach edukacyjnych w Danii na Uniwersytecie w Aarhus dotyczący
dobrych praktyk w duńskim systemie szkolnictwa w 2018 r., czy uczestnictwo w warsztatach
szkoleniowych dot. praktyk mobilności wirtualnej i współpracy ze studentami Programu Erasmus +
na Uniwersytecie w Jyvaskyla w Finlandii w 2019 r., a także udział w warsztatach szkoleniowych
związanych z nauczaniem osób niepełnosprawnych na uczelni wyższej, zorganizowanych w 2019 r,
na Uniwersytecie Masaryka w Czechach. Na uwagę zasługuje też udział lektorów WSKSiM
w warsztatach szkoleniowych w Mediolanie w lutym 2020 r., dotyczących Projektu ELSE Ekologicznej/logicznej edukacji i środowisk symulacji w szkolnictwie wyższym. Po powrocie
przeprowadzili oni także warsztaty w pracowni komputerowej dla kadry dydaktycznej WSKSiM
z zakresu szkolenia.
Ponadto nasi wykładowcy prowadzą zajęcia, prelekcje i warsztaty w instytucjach państwowych oraz
w szkołach różnego szczebla dla Polonii we Francji, na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii.
Wysokie kwalifikacje oraz kompetencje językowe kadry naukowo-dydaktycznej umożliwiają
prowadzenie wykładów w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ podejmujących
studia na naszej uczelni oraz przygotowanie corocznej oferty wykładów do wyboru w języku
angielskim dla studentów polskich. W ramach zajęć, szczególnie podczas prac w ramach seminarium
dyplomowego, wykorzystywana jest także literatura w językach obcych.
Nasi wykładowcy zaangażowani są również w organizację wydarzeń patriotycznych i realizację
koncertów i widowisk multimedialnych dla Narodowego Centrum Kultury.
Wyrazem uznania dla naszych wykładowców są licznie otrzymane nagrody, medale i wyróżnienia.
Są wśród nich odznaczenia: Świadek Pamięci Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrne Krzyże Zasługi,
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, odznaczenie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej
historii Polski oraz za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej oraz odznakę Honorową
„Zasłużony pracownik morza” – nadaną przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Ponadto nasi wykładowcy są autorami podręczników akademickich oraz rozdziałów w podręcznikach.
Należy tu wspomnieć m. in. o publikacjach:
 M. Ryba, O naprawę polityki polskiej, Szczecinek 2016
 Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo-Kościół, red. M. Ryba, wyd. KUL, Lublin
2016;
 R. Grochowski, Kilka zagadnień politologicznych, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole
2014;
 K. Dziewulska-Siwek, I Ty możesz zostać rzecznikiem prasowym, w: Zrozumieć media,
red. K. Cegielska, D. Drążek, K. Dziewulska-Siwek, Wydawnictwo WSKSiM, Toruń 2020;
 P. A. Makowski, Reklama jako sztuka przekonywania, w: Zrozumieć media, red. K. Cegielska,
D. Drążek, K. Dziewulska-Siwek, Wydawnictwo WSKSiM, Toruń 2020;
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 D. Żuchowska, Nie tylko słowa mają znaczenie. Kilka uwag o komunikacji niewerbalnej, w:
Zrozumieć media, red. K. Cegielska, D. Drążek, K. Dziewulska-Siwek, Wydawnictwo WSKSiM,
Toruń 2020;
Pozycje te wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych.
Pracownicy jednostki uczestniczą także w realizacji zewnętrznych projektów, m.in. byli zaangażowani
w prace Komisji Programowych przygotowujących programy szkoleń dla przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwości z zakresu wystąpień publicznych, wystąpień w mediach, komunikacji
interpersonalnej. Wyniki tych prac wdrażane są także w dydaktyce, m.in. poprzez prowadzenie
warsztatów z wystąpień publicznych czy przygotowanie przez studentów na zaliczenie prezentacji
przed kamerą. W okresie pandemii wykładowcy stosują także nowoczesne metody kształcenia
na odległość.
W WSKSiM funkcjonuje system oceny nauczycieli akademickich. Na kierunku Politologia każdy
z nauczycieli akademickich podlega ocenie okresowej zarówno przez władze uczelni jak i
interesariuszy wewnętrznych. Studenci Politologii corocznie oceniają pracowników w trakcie
wypełniania ankiet. Ocena okresowa nauczycieli dokonywana jest nie rzadziej niż 4 lata. Ocena jest
przeprowadzana przez Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na zasadach przewidzianych
Zarządzeniem Rektora nr 46/2016 z dn. 27.09.2016 r., 31/2017 z dn. 04.09.2017 r., 64/2018
z dn. 09.10.2018 r., 60/2019 z dn. 12.09.2019 r., 41/2020 z dn. 18.09.2020 r. Kryteriami oceny
nauczyciela akademickiego są: wywiązywanie się z obowiązków dydaktycznych, naukowych
i organizacyjnych, wynikających z charakteru pracy na zajmowanym stanowisku, przedstawione przez
nauczyciela i dostarczone do Komisji ds. Oceny (Arkusz okresowej oceny nauczycieli akademickich).
W procesie oceny brane są pod uwagę informacje przekazane przez ocenianego nauczyciela, opinia
bezpośredniego przełożonego, wyniki hospitacji zajęć oraz opinie studentów, z którymi nauczyciel
prowadzi zajęcia, wyrażane w ankietach.

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji
programu studiów oraz ich doskonalenie
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapewnia studentom politologii jedne
z najlepszych w kraju warunków studiowania pod względem infrakstrukturalnym, zarówno jeśli
chodzi o miejsce studiowania jak i dostęp do niezbędnego wyposażenia – komputerowego,
bibliotecznego, jak i miejsc odbywania praktyk (przez kilka lat WSKSiM otrzymywała w tym zakresie
najwyższą możliwą ocenę w rankingu Szkół Wyższych niepublicznych magisterskich organizowanych
przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”). Uczelnia posiada lokale w dwóch miejscach: przy
ul. św. Józefa 23/35 (kompleks dydaktyczno-administracyjny) oraz przy ul. Starotoruńskiej 3
(kompleks dydaktyczno-hotelowy). Obiekty są położone w niedalekiej odległości. Łączy je linia
autobusowa, dzięki której studenci są w stanie w ciągu kwadransa przemieścić się między
budynkami.
Powierzchnia dydaktyczna to 2824,76 m.kw. Budynki uczelni są przestronne, sale wykładowe
rozmieszczone są na 3 piętrach gmachów. Sale WSKSiM wyposażone są w sprzęt audiowizualny.
W procesie dydaktycznym wykorzystywane jest 7 pracowni komputerowych. 2 pracownie
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komputerowe przeznaczone są do ogólnego użytku zarówno w zakresie wyposażenia sprzętowego
jak i zainstalowanego oprogramowania użytkowego. Pozostałych 5 pracowni to pracownie
specjalistyczne (dokładny opis powierzchni i przeznaczenia sal wykładowych w obu budynkach
zawiera załącznik nr 2.6).
Infrastruktura ogólnouczelniana
Każda z pracowni posiada dostęp do stabilnego, światłowodowego, szerokopasmowego łącza
internetowego. Ponadto studenci mają zajęcia językowe w multimedialnej pracowni do nauki
języków obcych z oprogramowaniem EuroPlus+. Na 25 stanowiskach zainstalowane jest
profesjonalne oprogramowanie wspomagające nauczanie języka angielskiego, niemieckiego,
francuskiego oraz hiszpańskiego, przy czym kilka komputerów z wyżej wymienionym
oprogramowaniem znajduje się w bibliotece uczelni i każdy student ma możliwość indywidualnego
dokształcania lingwistycznego. Pracownia lingwistyczna pozwala także na prowadzenie zajęć
fakultatywnych, a takie odbywają się z języka angielskiego oraz hiszpańskiego. Ponadto lektorzy
korzystają w nauczaniu języków z dostępnych w uczelni tablic multimedialnych do zadań on-line.
W uczelni i w Hotelu Akademickim, w którym mieszkają studenci, działa sieć studencka. Każdy pokój
jest wyposażony w łącza internetowe. Korzystają z nich studenci posiadający własne komputery.
Uczelnia udostępnia studentom komputery na korytarzach obu budynków, a także w bibliotece, gdzie
można skorzystać chociażby ze wspomnianego wcześniej oprogramowania do nauki języków obcych
(EuroPlus+) oraz z komputerów, na których udostępniane jest oprogramowanie AdobeCC oraz
pakiety firmy Apple - studenci mogą samodzielnie pracować nad własnymi projektami
multimedialnymi. Dodatkowo: w bibliotece znajdują się komputery, z których mogą korzystać
studenci, a na korytarzu każdego z budynków dydaktycznych – komputery dostępne dla studentów
całą dobę. Uczelnia zadbała także o możliwość pracy studentów w pracowniach specjalistycznych
w wyznaczone popołudnia i wieczory, pod nadzorem pracowników akademickich.
Uczelnia dysponuje pakietem usług on-line G Suite (dawniej: Google Apps for Work/Education).
Do aplikacji w chmurze dostęp mają pracownicy i studenci. Studenci otrzymują konta e-mailowe
w domenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej (oznacza to m.in. łatwiejszy dostęp
do usługi aplikacji w wersjach edukacyjnych, np. AWS Educate, Cart, Bitnami, CrowdFlower.
DigitalOcean, Github i wiele, wiele innych). Spośród usług pakietu G Suite dostępnych
dla pracowników i studentów na uwagę zasługują usługi komunikacyjne (poczta e-mail,
wideokonferencje w jakości HD, kalendarz z możliwością udostępniania i koordynowania spotkań),
usługi przechowywania danych (dysk w chmurze), usługi współpracy on-line (udostępnianie
i edytowanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji).
Uczelnia zapewnia pracownikom i studentom dostęp do innowacyjnego systemu e-learningowego
Classroom, zintegrowanego w pełni z kalendarzem, pocztą e-mail, dyskiem w chmurze i usługami
współdzielenia dokumentów.
Internetowe radio studenckie
Studenci – także kierunku politologia – mają do dyspozycji pracownię radiową, gdzie znajduje
się konsoleta, na której ćwiczą umiejętności związane z realizacją dźwięku i prowadzeniem audycji
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oraz komputery do montażu. Ponadto w uczelni działa Radio SIM (studenckie, internetowe,
muzyczne) z doskonałym zapleczem technicznym. Działalność studencka w tej rozgłośni traktowana
jest jako praktyczna nauka zawodu. Studenci montują tam swoje materiały, prezentują autorskie
audycje, samodzielnie realizują program.
Zaplecze telewizyjne
Zarówno podczas zajęć, jak i praktyk, studenci – także kierunku politologia -korzystają (poza
wymienionym wcześniej sprzętem do montażu) z licznych kamer znajdujących się w uczelni,
jak i studiu Telewizji Trwam. Studenci pracują na kamerach postprodukcyjnych: SONY DSR-170P,
SONY DSR-150P, SONY DSR-250R, SONY DSR-570WSP, SONY DSR-500WSP oraz studyjnych:
SONY BWP-950E, SONY BWP-D35, SONY BWP-E30WSP, SONY BWP-E10. Warto nadmienić,
że studenci w Telewizji Trwam przygotowują wtorkowy program dla młodzieży pod nazwą
„Kalejdoskop młodych” oraz piątkowy „Westerplatte młodych”. W uczelni działa studencka telewizja
Tilma, w którą również angażują się studenci politologii. Telewizja Tilma jest telewizją internetową,
zajmuje się między innymi realizacją transmisji i briefingów prasowych z gośćmi uczelni
transmitowanych i retransmitowanych w internecie.
Baza socjalna
Studenci studiów dziennych zamieszkują w Hotelu Akademickim przygotowanym na 400 miejsc.
Hotel Akademicki posiada również bazę noclegową dla nauczycieli akademickich przyjeżdżających
z innych ośrodków naukowych oraz dla gości uczelni. W Hotelu Akademickim studenci, jak i goście,
mają zapewniony dostęp do Internetu. Łącza znajdują się w każdym pokoju. Hotel Akademicki
posiada również stołówkę o powierzchni 173 metrów kwadratowych, w której żywią się studenci
uczelni.
W uczelni działa nowoczesna sala ćwiczeń gimnastycznych (fitness) o powierzchni 288 metrów
kwadratowych. Odbywają się w niej zajęcia dydaktyczne, jak i rekreacyjne – codziennie
od poniedziałku do soboty.
W obiekcie przy ulicy Starotoruńskiej zlokalizowano pomieszczenie dla potrzeb przedstawicielstwa
społeczności akademickiej, jakim jest samorząd studencki. Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
dysponuje samodzielnym pomieszczeniem, wraz ze standardowymi urządzeniami technicznymi
ułatwiającymi sprawne funkcjonowanie oraz współpracę z samorządami innych uczelni państwowych
i niepaństwowych z całego kraju.
WSKSiM przykłada dużą wagę do stworzenia studentom jak najlepszych warunków nauki poprzez
stałe wyposażanie sal dydaktycznych w profesjonalne urządzenia. Sale wyposażane są w wysokiej
klasy sprzęt multimedialny, audiowizualny i inne elektroniczne pomoce naukowe jak: profesjonalny
sprzęt nagłaśniający, tablice multimedialne, projektory multimedialne, magnetowidy, ekrany
stacjonarne, notebooki, jak również komputery stacjonarne. Urządzenia te w zasadniczy sposób
podnoszą jakość procesu dydaktycznego, jak również organizowanych konferencji i sympozjów.
Warto nadmienić, że WSKSiM, jako jedna z nielicznych instytucji w Toruniu, posiada aulę wyposażoną
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w kabiny do symultanicznego tłumaczenia, wykorzystywane chociażby podczas organizowanych
przez nas dorocznie międzynarodowych kongresów, na które przyjeżdżają prelegenci z całego świata.
Ponadto, uczelnia posiada własny serwer WWW przeznaczony do wykorzystania przez studentów
oraz utrzymujący strony internetowe WSKSiM.
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Uczelnia jest bardzo dobrze dostosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych – zwłaszcza
dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu, wzroku i słuchu. Umożliwia poruszanie
się ciągami pionowymi i poziomymi. Budynki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, położone
przy ul. Starotoruńskiej zostały najlepiej ocenione przez komisję oceniającą nowe placówki w Toruniu
jako całkowicie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze,
sale dydaktyczne w pełni dostępne są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a Hotel
Akademicki dysponuje specjalnymi pokojami jednoosobowymi dostosowanymi do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Należy także wspomnieć, iż windy posiadają przyciski w brajlu oraz sygnały
dźwiękowe. Fakt dostosowania uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych potwierdzają także
kontrole zewnętrznych instytucji takich jak Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”, które
uznało, że w Toruniu budynek WSKSiM jest najlepiej przystosowany ze wszystkich skontrolowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych. WSKSiM posiada również na wyposażeniu laptopy
(w tym w bibliotece uczelni i do wypożyczenia na recepcji obu budynków tj. na ul Starotoruńskiej 3
i na ul. Św. Józefa 23/35), a także dyktafony i kamery pomagające w procesie dydaktycznym
studentom niepełnosprawnym.
W roku 2020 poczynione nowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w budynku przy św. Józefa
– dodatkowa toaleta dla osób niepełnosprawnych, winda przy schodach na 3 kondygnacji.
Zestawienie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością przedstawia załącznik nr 2.6.
Baza biblioteczna WSKSiM
Biblioteka zapewnia studentom dostęp do księgozbioru wyposażonego w 55 tysięcy 260 woluminów
skatalogowanych (stan na 8.12.2020). Główny profil księgozbioru dopasowany jest do kierunków
studiów na WSKSiM, ze szczególnym ukierunkowaniem na dziennikarstwo, informatykę, politologię,
kulturoznawstwo, z czego ok. 2000 książek z politologii, ok. 3500 z historii powszechnej, 5000 książek
z historii Polski. Ponadto poszerzamy zasób biblioteczny o nowe pozycje, dzięki rosnącym z roku na rok,
odpowiednim funduszom. W WSKSiM działa Rada Biblioteczna, podejmująca decyzje odnośnie
kierunków zakupu nowych pozycji i rozwoju systemu biblioteczno-informacyjnego. W bibliotece
funkcjonuje czytelnia e-booków na potrzeby studentów i wykładowców. Posiadamy 10 stanowisk
komputerowych (z tego 8 dla czytelników, 2 dla bibliotekarzy; 1 w magazynie). Dodatkowo
dysponujemy skanerem i kserografem. Dzięki włączeniu do uczelnianej sieci komputerowej studenci
mają swobodny dostęp do zasobów bibliotecznych (http://katalog.biblioteka.wsksim.edu.pl/cgibin/makwww.exe). Biblioteka gromadzi także periodyki tematyczne związane z kierunkami kształcenia
oraz liczne tytuły prasowe (ponad 300 tytułów w wersji papierowej).
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Biblioteka dysponuje powierzchnią 218 metrów kwadratowych oraz czytelnią. Dodatkowo biblioteka
posiada obszerny (ponad 100 m.kw.) magazyn, gdzie znajduje się około 55 tys. książek – pochodzących
głównie z darów – czekających na skatalogowanie, wystawienie na kiermasz lub wymianę
międzybiblioteczną dubletów.
Studenci i pracownicy mają także dostęp do baz elektronicznych (bibliograficznych i czasopism)
za pośrednictwem Internetu (https://wbn.icm.edu.pl).
Biblioteka współpracuje z innymi tego typu instytucjami, np. Książnicą Kopernikańską
(http://ksiaznica.torun.pl/) w Toruniu, gdzie studenci również mogą wypożyczyć książki, skorzystać
z księgozbioru na miejscu lub on-line, a także z Biblioteką Diecezjalną Wyższego Seminarium
Duchownego w Toruniu. (http://www.bibdiec.pl/).
Studenci korzystają również ze specjalistycznej Biblioteki Regionalnego Ośrodka Debaty
Międzynarodowej w Toruniu, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie
fachowych publikacji z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, polskiej polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ
na rozwój kierunku
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prowadzi zróżnicowaną współpracę
z przedstawicielami jej otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca ta jest spójna z zapisami
Strategii Rozwoju WSKSiM w Toruniu na lata 2016 - 2021 przyjętej Zarządzeniem nr 35/2015 JM
Rektora z dnia 11.09.2015 r.
Cel strategiczny 3.1 o brzmieniu: “uczelnia dobrze zarządzana i współpracująca z otoczeniem
zewnętrznym” jest odpowiedzialny za inicjowanie działań w zakresie współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym. Cel ten w zakresie rozwoju współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
jest planowany do osiągnięcia poprzez wdrożenie poniższych celów taktycznych (operacyjnych):
2. Zwiększenie stopnia pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność uczelni, zwiększenie
kompetencji Kanclerza w gospodarowaniu zasobami uczelni.
7. Wspieranie klimatu przedsiębiorczości i samorządności studentów, aktywne zaangażowanie Biura
Karier.
8. Rozwój współpracy międzyuczelnianej oraz aktywna współpraca z otoczeniem społecznogospodarczym.
9. Intensyfikacja współpracy ze szkołami średnimi w regionie i kraju w ramach warsztatów, wykładów
otwartych i sympozjów dla uczniów.
10. Promocja dobrej marki WSKSiM w kraju i za granicą.
Współpraca z partnerami zewnętrznymi realizowana jest w sposób formalny poprzez niżej
wymienione jednostki i ciała doradcze:
I. Radę Konsultacyjną w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
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II. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
III. Akademickie Biuro Karier
IV. Biuro Projektów Europejskich
Rada Konsultacyjna została powołana uchwałą nr 05/XIV/12 Senatu WSKSiM z 26 września 2012 r.
W skład członków Rady powołano 9 przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego. Do zadań
Rady należy udzielanie pomocy Rektorowi WSKSiM w sprawach:






opracowania efektów uczenia się;
tworzenia programów studiów;
monitorowania jakości kształcenia;
dostosowania kierunkowych efektów uczenia się do potrzeb rynku pracy;
rozwoju międzynarodowych kontaktów naukowych i dydaktycznych uczelni.

W latach 2015 – 2020 Rada Konsultacyjna podejmowała, między innymi, niżej wymienione działania
mające na celu podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie efektów uczenia się na kierunku
politologia do wymagań współczesnego rynku pracy:
 konsultacje kierunkowych efektów kształcenia z przedstawicielami interesariuszy
zewnętrznych reprezentowanych przez Członków Rady;
 konsultacje siatki przedmiotów pod kątem zgodności z oczekiwaniami rynku pracy;
 konsultacje zasadności wprowadzenia nowej specjalności „Bezpieczeństwo narodowe
i cyberbezpieczeństwo”;
 konsultacje w zakresie możliwości zaangażowania Członków Rady Konsultacyjnej lub
wskazanych przez nich osób jako praktyków biznesu gotowych podjąć się prowadzenia
wybranych zajęć praktycznych ze studentami kierunku politologia;
 konsultacje w zakresie możliwości wsparcia przedstawicieli Rady i reprezentujących ich
instytucji w programie staży zawodowych realizowanych w WSKSiM, w tym możliwości
zbierania podczas staży zawodowych danych do prac licencjackich i magisterskich.
Do głównych zadań wpisujących się w strategiczny cel rozwoju współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym można zaliczyć działania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu,
prowadzonego od 1 września 2016 r. przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
a współfinansowanego w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pt. „Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018” i „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
2019-2021”. Kadrę Ośrodka tworzą wykładowcy i pracownicy tejże uczelni. Dotychczasowe działania
pozwoliły na stworzenie ram stałej współpracy z kilkunastoma samorządami i instytucjami
samorządowymi w regionie m.in. Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Urzędem Miasta Torunia, Starostwem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, Starostwem Powiatowym
w Mogilnie, Urzędem Gminy i Miasta w Janikowie, Urzędem Miasta w Golubiu-Dobrzyniu, Urzędem
Gminy Koneck, Urzędem Gminy Golub-Dobrzyń oraz Urzędem Gminy Aleksandrów Kujawski.
Współpraca dotyczy w tym przypadku organizacji lub współorganizacji konferencji, wykładów,
wystaw (przygotowanych przez pracowników WSKSiM), konkursów oraz działań promocyjnych
dotyczących tematów będących w kręgu zainteresowania instytucji samorządowych regionu.

Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

56

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka
Debaty Międzynarodowej, zintensyfikowana współpracę z uczelniami oraz instytucjami naukowymi
działającymi w regionie. Organizujemy konferencje, debaty oraz działania wystawiennicze w wielu
punktach województwa kujawsko-pomorskiego. Współorganizatorami tych wydarzeń jest wiele
instytucji regionu, jak i działających na terenie kraju, a wśród nich: Wydział Politologii i Studiów
Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych UMK, Instytut
Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorska Szkoła
Wyższa w Bydgoszczy, a także Instytut Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej
w Warszawie oraz Instytut Pamięci Narodowej.
Oprócz instytucji naukowych Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu stale
współpracuje z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Instytutem Jana Pawła II „Pamięć
i Tożsamość”, a także Instytutem Myśli Schumana czy też Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
w Toruniu.
Dzięki wielokierunkowości działań Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu,
doświadczenie w tego typu działaniach zdobywają studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej, którzy pracują w Ośrodku jako stażyści lub wolontariusze. Dotyczy to zwłaszcza
studentów kierunku politologia, którzy szczególnie interesują się kwestiami polityki
międzynarodowej,
polskiej
polityki
zagranicznej
oraz
bezpieczeństwa
narodowego
i międzynarodowego.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka
Debaty Międzynarodowej, zintensyfikowała również współpracę z szkołami średnimi
w województwie kujawsko-pomorskim. Dotyczy to zwłaszcza wykładów poświęconych aktualnym
wyzwaniom współczesnego świata, szczególnie w kwestiach stosunków międzynarodowych,
zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego w postaci konfliktów zbrojnych, działań
terrorystycznych i zagrożeń cybernetycznych. Przykładowe tematy dla uczniów liceów: Historia praw
człowieka; Międzynarodowa ochrona praw człowieka; Prawa człowieka i ich naruszanie
we współczesnym świecie; Inni u nas, my u innych – o Polonii, mniejszościach narodowych
i etnicznych; Polskie tradycje demokratyczne; Środki masowego przekazu we współczesnym świecie;
Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa; Współczesna polska polityka zagraniczna; Polacy
ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Studium przypadków; Zaczęło się w Polsce…
Transformacja w Europie 1989; Wkład Polski w budowanie nowego ładu europejskiego – porównanie
modeli transformacji gospodarczej w krajach EŚW; Organizacja i system prawny w Parlamencie
Europejskim; Terroryzm i cyberterroryzm we współczesnym świecie, a bezpieczeństwo Polski;
Konflikty o podłożu religijnym we współczesnym świecie (Bliski Wschód, Azja Centralna, Afryka);
NATO: na straży bezpieczeństwa Europy i Polski; Od Witelona do Karpińskiego – polski Leonadro
da Vinci oraz Bill Gates; Współczesne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa Polski; Geopolityka
i geostrategia Polski. Łącznie w ciągu dotychczasowego okresu istnienia Regionalnego Ośrodka
Debaty Międzynarodowej w Toruniu została nawiązana współpraca z ponad 30 szkołami średnimi
regionu m.in. Zespołem Szkół w Mogilnie, I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu, II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, I Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów
Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Ośrodek organizuje konkursy, które cieszą się bardzo dużą
popularnością. Ostatnio zostały rozstrzygnięte konkursy pt. „Organizacja Narodów Zjednoczonych –
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75 lat na straży bezpieczeństwa i pokoju” czy „Grupa Wyszehradzka – historia i teraźniejszość”.
Ośrodek jest od trzech ostatnich edycji partnerem przeprowadzanych w Instytucie Politologii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym. Pracownicy RODM biorą udział w pracach komisji konkursowej, a Ośrodek
jest sponsorem głównych nagród w konkursie na poziomie okręgowym.
Utrzymywanie systematycznych kontaktów z przedstawicielami organizacji pozarządowych
jest jednym z celów działań uczelni. Szczególnie żywa współpraca utrzymywana jest ze Związkiem
Strzeleckim im. Józefa Piłsudskiego, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej i innymi organizacjami.
Zainteresowanie ze strony różnych środowisk działalnością RODM w Toruniu, wskazuje na wyraźną
potrzebę edukacji społeczeństwa lokalnego w zakresie polityki międzynarodowej oraz
bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
W ciągu ostatnich czterech lat RODM Toruń był organizatorem lub współorganizatorem ponad
72 konferencji krajowych i międzynarodowych, seminariów naukowych oraz debat, ponad 350
wykładów, twórcą 5 wystaw dotyczących problematyki współczesnych stosunków
międzynarodowych lub polityki historycznej oraz blisko 10 akcji promocyjnych. Ostatnimi czasy,
w związku z pandemią COVID-19, jego działania prowadzone są również online. W okresie istnienia
Ośrodka prowadzonego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej skupiono się na promocji
wkładu Polski w rozwój cywilizacyjny i kulturowy Europy, zwłaszcza chrześcijańskiej tożsamości
i ukształtowanego na przestrzeni wieków systemu demokracji, wolności, solidarności i tolerancji,
a także wkładu polskich uczonych, odkrywców i inżynierów w osiągnięcia cywilizacji zachodniej
oraz rozwój technologiczny świata. Zwrócono także uwagę na działania podkreślające znaczenie
Paktu Północnoatlantyckiego dla zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i krajom regionu. Jak pokazały
badania ankietowe prowadzone przez pracowników i wolontariuszy RODM, dla zdecydowanej
większości odbiorców działań były to informacje nowe, wcześniej nieznane. Spotkały się one z dużym
zainteresowaniem, szczególnie w społecznościach lokalnych oraz w szkołach, w których są klasy
mundurowe. Poprzez współorganizację konferencji, a także wykładów dotyczących praw człowieka
i międzynarodowego prawa humanitarnego, RODM Toruń wpisał się w działania MSZ w związku
z problematyką obchodów 25-lecia obowiązywania w Polsce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
z 1950 r. Poprzez organizację cyklu wykładów podniesiona została także świadomość społeczeństwa
na temat wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku.
RODM zorganizował wiele ciekawych i interesujących konferencji i seminariów naukowych. Jedną
z pierwszych międzynarodowych konferencji naukowych było „Forum Geopolityczne - W obliczy
rosyjskiego neoimperializmu”, które było współorganizowane przez ówczesny Wydział Politologii
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Ośrodek Studiów
Wschodnich z Warszawy. Współpraca WPiSM UMK z RODM Toruń zaowocowała partnerstwem
podczas V Międzynarodowej Konferencji Wschodnioznawczej organizowanej w dniach 19-20
października 2016 r. Przy organizacji innej, pt. „Polityka historyczna państwa” współpracowaliśmy
z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, a wśród gości znalazł się ówczesny sekretarz stanu
w MSZ RP Jan Dziedziczak. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu 18 października
2017 r. był partnerem seminarium organizowanego przez Redakcję „Nowej Polityki Wschodniej”.
Tematem spotkania naukowego były zasady współpracy gospodarczej między Polską a obszarem
poradzieckim, polskie inwestycje zagraniczne, problem ograniczeń w handlu, wymiana turystyczna
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oraz perspektywy zwiększenia obecności gospodarczej Polski na obszarze poradzieckim
(temat: Relacje Polski do obszaru poradzieckiego). W dniach 24-25 maja 2018 r. odbyła się jedna
z największych konferencji organizowanych przez RODM Toruń wraz Wyższą Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu wraz z Instytutem Studiów Strategicznych Akademii Sztuki
Wojennej w Warszawie. Konferencja pt. „Problemy współczesnej polityki: prześladowania religijne,
konflikty etniczne i zbrojne w XXI wieku” spotkała się z dużym zainteresowaniem.
Przykładem działań o zasięgu ponadregionalnym było organizowane w dn. 29-30 listopada 2018 r.
w ramach współpracy Katedry Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Katedry
Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Wydziału Prawa i Administracji
UKSW XI Warszawsko-toruńskie Kolokwium Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. Honorowy
patronat nad Kolokwium objął Minister Spraw Zagranicznych prof. Jacek Czaputowicz. Motywem
przewodnim spotkania była problematyka związana z 25-leciem obowiązywania w Polsce
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 roku.
Ważnym działaniem była organizacja debat dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Pracownicy
RODM Toruń wzięli udział w kilku debatach dotyczących wspomnianego tematu m.in. w Krakowie
i Warszawie w 2018 r. RODM Toruń był także organizatorem w tym roku dwóch debat poświęconych
przyszłości UE, w tym jednej pt. „Polska wizja Unii Europejskiej. Chrześcijańskie korzenie Europy”,
w której wziął udział minister spraw zagranicznych RP prof. dr hab. Jacek Czaputowicz.
Innym przykładem działań naukowych była zorganizowana w dniach 13-14 czerwca 2018 r.
konferencja międzynarodowa pt. „W drodze do Niepodległej... Dylematy, działania i programy
polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918”. Współorganizatorem tego wydarzenia był:
Wydział Nauk Historycznych UMK oraz Uniwersytet Ostrawski.
Kolejnym przykładem współpracy naukowej były organizowane 17 stycznia 2020 r. w GolubiuDobrzyniu obchody 100-lecia powrotu Pomorza i Kujaw do Niepodległej Polski. Ośrodek, wspólnie
z Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK i Instytutem Pamięci Narodowej zorganizował
konferencję naukową na ten temat, która była częścią uroczystości organizowanej przez marszałka
województwa kujawsko-pomorskiego i samorząd lokalny. Honorowy patronat nad wydarzeniem
objął prezydent RP Andrzej Duda.
W dobie pandemii RODM Toruń, dzięki wsparciu macierzystej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej, zorganizował szereg konferencji i debat, a także wykładów dotyczących aktualnych
wyzwań polityki międzynarodowej m.in. na Kaukazie czy też na Białorusi. W niektórych działaniach
brało udział kilkuset prelegentów i uczestników, a oglądało relacje lub bezpośrednio uczestniczyło
w nich kilkaset osób. Zasięg niektórych wydarzeń dochodził do 20-25 tys. osób.
W ciągu ostatnich czterech lat zostało przeprowadzonych 8 szkoleń/zajęć dotyczących aplikacji
dyplomatyczno-konsularnej do Akademii Dyplomatycznej MSZ. Zostały one zorganizowane przez
RODM Toruń, we współpracy i z udziałem pracowników lub wykładowców Akademii Dyplomatycznej
MSZ lub też innych pracowników MSZ. Uczestniczyli w nich nie tylko studenci kierunku Politologia
(m.in. ze specjalności bezpieczeństwo narodowe i dyplomacja), słuchacze studiów podyplomowych,
a także studenci innych uczelni regionu. Wymienione powyżej inicjatywy Ośrodka Debaty
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Międzynarodowej w Toruniu prowadzonego przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej
są tylko nielicznymi przykładami ożywionej działalności skierowanej ku otoczeniu społecznogospodarczemu regionu i kraju.
W okresie wrzesień 2016 – grudzień 2020 wzięło udział w naszych konferencjach lub wykładach/
warsztatach/ lekcjach w formie stacjonarnej 22.858 osób, (nie licząc osób korzystających
z naszych wystaw; wg naszych szacunków wystawy zostały odwiedzone przez około 11 tys. osób).
W ciągu ostatniego roku 2020 – w związku z pandemią COVID-19 – działania RODM Toruń
prowadzone były w przestrzeni wirtualnej i miały zasięg szacowany na podstawie raportów na ponad
400.000 wejść/uczestników.
Różnorodność i wysoki poziom merytoryczny proponowanych działań, dostosowanych do odbiorców,
wykorzystanie mediów audiowizualnych i elektronicznych, w tym mediów społecznościowych,
pozwoliły na skuteczne dotarcie do różnych grup społecznych zainteresowanych tematyką
międzynarodową.
Udało się także stworzyć rozbudowaną sieć kontaktów ze szkołami średnimi, uczelniami wyższymi,
organizacjami pozarządowymi oraz samorządami, a zainteresowanie ze strony tych środowisk
działalnością RODM w Toruniu, wskazuje na wyraźną potrzebę edukacji społeczeństwa lokalnego
w zakresie polityki międzynarodowej.
Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia
wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Organizatorem części teoretycznej szkolenia,
obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej są uczelnie, które złożyły
deklarację udziału w programie „Legia Akademicka”. W tej inicjatywie uczestniczy również Wyższa
Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W zajęciach organizowanych od samego początku
edycji uczestniczą nie tylko studenci naszej uczelni, lecz również studenci innych szkół wyższych
z regionu kujawsko-pomorskiego. Dzięki programowi została nawiązana bliższa relacja między
WSKSiM w Toruniu a instytucjami wojskowymi, poczynając od terenowych organów administracji
wojskowej a kończąc na formacjach Wojsk Obrony Terytorialnej i jednostkach liniowych Wojska
Polskiego. Koordynację tego projektu zapewniają pracownicy Instytutu Politologii WSKSiM.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Torunia prowadzi również działania skierowane
na zaaktywizowanie grupy seniorów. Dzięki współpracy z kilkoma Uniwersytetami Trzeciego Wieku,
Środowiskowymi Domami Pomocy oraz dziennymi domami seniorów (m.in. z Konecka, Dobrzynia
n/Wisłą, Włocławka, Raciążka, Torunia, Złotorii, Grabowca, Golubia-Dobrzynia, Ostrowitego, Łysomic,
Janikowa, Cierpic) udało się w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzić szereg działań edukacyjnych,
warsztatowych oraz wystawowych. Często, w ramach tych działań aktywnie zdobywają wiedzę
i doświadczenie studenci kierunku politologia, w ramach różnych specjalności i przedmiotów
np. Animacji życia społecznego. Można szacować, że w sposób ciągły w działaniach WSKSiM
w Toruniu w kwestiach senioralnych bierze udział znaczna grupa seniorów np. w latach 2019-2020
było to blisko 300 osób. W ramach organizowanych zajęć i warsztatów wykładowcy i pracownicy
uczelni przedstawiali tematy związane z kierunkiem politologia, a szczególnie współczesną polską
polityką zagraniczną, partiami i systemami politycznymi, historią Polski i świata. Duże możliwości
organizacyjne uczelni oraz wspomniane wcześniej kontakty z instytucjami prowadzącymi zostały
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zaopiniowane przez ekspertów oceniających wniosek WSKSiM do NCBR o dofinansowanie projektu
pn. „Seniorzy na WSKSiM w Toruniu” nr POWR.03.01.00-00-T144/18. Był on realizowany
ze znacznymi sukcesami na przełomie 2019/2020 r. Po zakończeniu tego projektu uczelnia w dalszym
ciągu kontynuuje współpracę ze swoimi partnerami. Ostatnim wydarzeniem realizowanym w tym
kierunku były wykłady przeprowadzone 9 września 2020 r. w siedzibie Dziennego Domu Senior+
w Janikowie, a dotyczących prześladowań religijnych i etnicznych we współczesnym świecie.
Realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych i społecznomedialnych oraz wspólną politykę przywracania pamięci historycznej, a także wspólne
przedsięwzięcia wydawnicze – zakłada porozumienie o współpracy Instytutu Pamięci Narodowej oraz
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Realizowane jest ono od 15 grudnia 2017 r.
i do tej pory udało się zorganizować kilkanaście wspólnych konferencji naukowych, seminariów
oraz zaprezentować szereg wystaw. Do jednych z nich można zaliczyć konferencję „Polska w II wojnie
światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny” zorganizowaną 21 marca 2019 r. w WSKSiM
w Toruniu.
Podobny charakter ma współpraca z powołanym w 2017 roku Instytutem „Pamięć i Tożsamość”
im. świętego Jana Pawła II. Wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
prowadzi on działalność naukową, naukowo-techniczną i edukacyjną w oparciu o dziedzictwo
św. Jana Pawła II. Instytut prowadzi aktywne działania o charakterze społeczno-kulturalnym, zajmuje
się gromadzeniem, digitalizacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych oraz materiałów archiwalnych
i informacyjnych oraz wspieranie przedsięwzięć w zakresie działalności: telewizyjnej, radiowej,
filmowej, multimedialnej, wydawniczej, fonograficznej i fotograficznej ukazujących kultywowanie
w Polsce na przestrzeni wieków wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Istotnym obszarem
działalności Instytutu są prace mające na celu upowszechnienie i upamiętnienie postaw Polaków
wobec Żydów w czasie II wojny światowej. Szczególnie w tej ostatniej kwestii widoczna
jest współpraca z WSKSiM w Toruniu. Jej owocem jest szereg konferencji dotyczących wspomnianej
tematyki m.in. Międzynarodowa Konferencja „Pamięć i Nadzieja” (Toruń, 26 listopada 2017 r.)
poświęcona postawom Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, a zorganizowana
wspólnie z Fundacją From The Depths.
W tym miejscu trzeba wspomnieć o współpracy uczelni z Centrum Ochrony Praw Chrześcijan.
Jest to instytucja, której celem jest monitorowanie dyskryminacji religijnej coraz częściej pojawiającej
się na świecie i w Polsce oraz przeciwdziałanie przyczynom prześladowań ze względu
na przynależność wyznaniową. Wykładowcy WSKiM w Toruniu są często autorami artykułów
naukowych dotyczących wspomnianej tematyki, a zamieszczanych na stronach internetowych
Centrum.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej współpracuje z instytucjami, które mają charakter
gospodarczy lub finansowy. Szczególnie współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (umowa z
dnia 17 lutego 2017 r) jest owocna. Dzięki niej wybrani pracownicy ZUS prowadzili moduły
wykładowe pt. „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS” dla studentów kierunku politologia
WSKSiM w Toruniu, które były uzupełnieniem przedmiotów związanych z ekonomią. Dotyczyły one
wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych i ogólnych działań ZUS. Studenci mieli i mają również
możliwość skorzystania z porad eksperta ZUS na temat ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
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w ciągu całego roku akademickiego. Dzięki współpracy z ZUS odbyła się m.in. konferencja
pt. „Koordynacja Europejskich Systemów Zabezpieczenia Społecznego”. Podobnie przedstawia
się współpraca z Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. Dzięki zawarciu porozumienia pracownicy
Centrum współpracują z uczelnią w kwestiach dydaktycznych i warsztatowych. Uczestniczą również w
konferencjach naukowych jako prelegenci czy też eksperci.
Problematyka gospodarcza jest poruszana na licznych konferencjach organizowanych przez naszą
uczelnię, które mają wymiar nie tylko naukowy, ale i praktyczny. Jako przykład można podać
konferencję z 5 października 2019 r. i 10 października 2020 r. pt. „Współczesne wyzwania polityki
gospodarczej” czy też wcześniejszą pt. „Bezpieczeństwo Energetyczne Polski”. Niektóre konferencje
zostały zorganizowane przy współudziale Narodowego Banku Polskiego. W ramach programu
edukacji ekonomicznej NBP realizowane są studia podyplomowe „Polityka gospodarcza, finanse
i bankowość. Efektem współpracy są również pozycje książkowe: 1/ M. Kaleta, M. Laska,
D. Żuchowska, Współczesne wyzwania polityki gospodarczej, Wydawnictwo WSKSiM, Toruń 2019; 2/
M. Kaleta, M. Laska, D. Żuchowska, Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy
i wyzwania, Wydawnictwo WSKSiM, Toruń 2020. Corocznie odbywa się kilka tego typu konferencji,
w których uczestniczą studenci WSKSiM w Toruniu, w tym z kierunku politologia.
Część absolwentów politologii kontynuuje edukację na studiach podyplomowych prowadzonych
na naszej uczelni. Widoczne jest szczególnie zainteresowanie związane z kierunkiem „Polityka
ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie”, który łączy wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad i filozofii
tworzenia zmieniającego się prawa środowiskowego w Polsce UE oraz oceny i wyceny zasobów
przyrodniczych z umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi rozpoznawania gatunków ptaków,
gatunków gleb, siedlisk przyrodniczych oraz przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości
zrównoważonego rozwoju (gminy, powiatu, regionu…). Edycja studiów podyplomowych w latach
2017-2018 była współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Edukacja ekologiczna”.
Akademickie Biuro Karier w WSKSiM funkcjonuje od 01.11.2017 r. Zostało zainicjowane jako produkt
projektu „Akademickie Biuro Karier – twoja szansa na sukces” w ramach projektu PO WER 3.1
o nr POWR.03.01.00-00-B052/17. Zadania, w tym zakres współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym ABK WSKSiM zostały szczegółowo opisane w niniejszej części raportu samooceny.
Biuro Projektów Europejskich zostało powołane zarządzeniem Kanclerza WSKSiM w grudniu 2019 r.
Koordynuje ono współpracę z otoczeniem zewnętrznym w zakresie:
 pozyskiwania grantów na realizację zadań własnych WSKSiM we współpracy z podmiotami
zewnętrznymi;
 przygotowania programów szkoleń i koordynacji ich realizacji dla wybranych grup klientów
zewnętrznych np. pracowników wymiaru sprawiedliwości;
 koordynacji projektów UE dla zewnętrznych interesariuszy – np. wspólnie z pracownikami
Instytutu Politologii realizacja projektu Uniwersytet Młodych Odkrywców dla uczniów
ostatnich klas szkół podstawowych i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Od 2018 r.
wsparciem objętych jest kilkaset osób rocznie;
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 współpracy z podmiotami zewnętrznymi zarówno z sektora MSP, JST jak i NGO w celu
pozyskania ich przedstawicieli w charakterze wykładowców/ trenerów w ramach
przygotowywanej dodatkowej oferty wsparcia dla wszystkich studentów WSKSiM (w tym
studentów wizytowanego kierunku);
 organizacji wizyt studyjnych u pracodawców regionu kujawsko – pomorskiego w celu
podniesienia kompetencji wymaganych na rynku pracy przez studentów ostatnich lat
wszystkich kierunków kształcenia w WSKSiM;
 inicjowania projektów badawczo-rozwojowych obejmujących fazy prac rozwojowych oraz prac
przedwdrożeniowych realizowanych wspólnie przez konsorcja badawcze składające się z
WSKSiM oraz podmiotów zewnętrznych z sektora MSP oraz NGO. Jest to nowa inicjatywa
Biura Projektów Europejskich WSKSiM – aktualnie złożone są 3 wnioski na projekty B+R do
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które podlegają ocenie merytorycznej. Jeden z tych
projektów jest planowany do realizacji również przez pracowników będących nauczycielami
akademickimi na kierunku politologia.

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia
procesu kształcenia na kierunku
Zgodnie z założeniami Strategii Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, uczelnia
priorytetowo traktuje współpracę międzynarodową, tj. dążenie do zwiększenia obecności WSKSiM
na europejskim rynku edukacyjnym poprzez aktywny udział w europejskich programach wymiany
kadry i studentów, zwiększenie mobilności studentów i kadry poprzez pozyskiwanie nowych
partnerów za granicą, elastyczne dostosowywanie oferty edukacyjnej WSKSIM w językach obcych
do europejskich trendów kształcenia (przede wszystkim poprzez nacisk na kształcenie praktyczne),
rozszerzenie oferty praktyk studenckich w instytucjach zagranicznych, skuteczne poszukiwanie
nowych partnerów zagranicznych w zakresie przygotowania kolejnych kongresów
międzynarodowych oraz zapraszanie do uczelni z wykładami gościnnymi naukowców i dydaktyków
z zagranicy.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu posiada już od dziewięciu lat tj. od stycznia
2011 roku Kartę uczelni Erasmus, oraz od maja 2013 roku Kartę uczelni Erasmus+, która upoważnia
do ubiegania się o unijne dotacje na wymianę zagraniczną. Z tej oferty mogą skorzystać zarówno
nauczyciele akademiccy, jak i również studenci i pracownicy administracji.
W ramach kierunku politologia na WSKSiM, współpracujemy z 19 uczelniami partnerskimi z takich
krajów jak: Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Niemcy, Turcja, Portugalia, Słowacja, Litwa
czy Włochy. Studenci mają możliwość wyjazdu na wszystkie 19 uczelni w celu odbycia części studiów
(jeden lub dwa semestry) oraz odbycia praktyk na 6 uczelniach partnerskich w Hiszpanii, Turcji,
Włoszech, czy w Niemczech.
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Wykaz uczelni i Instytucji partnerskich oraz umów międzyinstytucjonalnych – politologia
uczelnie Partnerskie

Kraj

Studia

Praktyki

Dydaktyka

Szkolenia

Nowy Uniwersytet Bułgarski

Bułgaria

2

0

2

0

Uniwersytet w Zagrzebiu

Chorwacja

3

0

2

1

Science Po Grenoble

Francja

1

0

1

0

Universite Catholique de Lille

Francja

2

0

1

1

Uniwersytet im. Michała Römera

Litwa

2

0

2

0

FernUniversität in Hagen

Niemcy

3

0

2

2

Katolicki Uniwersytet w
Ružomberku

Słowacja

4

0

28

0

Uniwersytet Erciyes

Turcja

3

0

2

0

Instanbul Kultur University

Turcja

3

1

1

0

NUH Nuci Yazgan University

Turcja

2

0

2

2

Uniwersytet Yaşar

Turcja

3

0

2

0

Università degli Studi della
Tuscia

Włochy

4

1

2

1

Universidad Layola Andalucia

Hiszpania

0

0

2

0

Martin Luther Universitat Halle
Wittenberg

Niemcy

2

1

2

1

Universidad Eclesiastica San
Damaso

Hiszpania

1

1

1

1

L-Università ta’ Malta

Malta

2

0

1

1

Universitat Abat Oliba CEU

Hiszpania

0

0

1

0

Düzce Üniversitesi

Turcja

4

2

2

2

Bilecik Şeyh Edebali University

Turcja

4

2

2

2

Instytucje partnerskie

Kraj

Praktyki

Szkolenia

Ľubovnianske múzeum – Hrad v
Starej Ľubovni

Słowacja

6

1

Szkoła Polska w Barcelonie,
Tarragonie i Gironie

Hiszpania

6

2

Centro Europeo de
Peregrinación Juan Pablo II;
Santiago de Compostela

Hiszpania

3

1

Three Brothers Production –
Historical Movie Specialists

Czechy

10

0

Stowarzyszenie Kulturalne
Katalońsko-Polskie w Barcelonie

Hiszpania

6

2

Placement in Portugal - firma
rekrutująca studentów na

Portugalia

10

0
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praktyki w Portugalii
Instytut Monumenta Serica w
Sankt Agustin

Niemcy

2

0

Integrative Saturday School
Bristol, Integracyjna Szkoła
Sobotnia Bristol

Wielka
Brytania

6

2

Związek Polaków w Rumunii

Rumunia

2

2

Umowy międzyinstytucjonalne
pozaeuropejskie

Kraj

Studia

Praktyki

Dydaktyka

Szkolenia

Fu Jen Catholic University

Tajwan

2

2

2

2

St. Xavier’s College Calcutta

Indie

2

2

2

0

Universidad Nacional de San Luis

Argentyna

2

2

2

0

Namibia University of Science
and Technology

Namibia

2

2

2

1

University of Tirana

Albania

2

1

2

1

Mid Western University

Nepal

1

0

1

0

Catholic University in Erbil

Irak

3

1

3

1

Od kilku lat studenci politologii wyjeżdżają na studia do uczelni partnerskich (4 studentów –
2017/2018; 2 studentów – 2018/2019; 2 studentów – 2019/2020). Pomimo możliwości realizacji
praktyk żaden student informatyki nie skorzystał z oferty uczelni.
Mobilność pracowników z kierunku politologia odbywa się zarówno w sferze dydaktycznej,
jak i szkoleniowej. Zestawienie poniżej.
Pracownicy

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Dydaktyka

3

9

1

0

Szkolenie

2

5

7

7

Realizowany projekt Erasmus+ ma ścisły związek z jednym z głównych celów agendy modernizacji
szkolnictwa wyższego, tj. podwyższaniem jakości poprzez mobilność i współpracę zagraniczną.
Jak założono w tym dokumencie: „mobilność edukacyjna sprzyja pogłębianiu umiejętności
zawodowych, społecznych i międzykulturowych”. Widoczne jest to zarówno na poziomie studentów,
jak i pracowników dydaktycznych WSKSiM uczestniczących w programie Erasmus+. Uczestnictwo
studentów w wymianie, korzystających z wyjazdów na studia w uczelniach partnerskich
ma pozytywny wpływ na ich sposób funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie w kraju
i za granicą oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia przez zdobyte doświadczenie międzynarodowe.
Bardzo istotny dla działalności uczelni jest wpływ mobilności nauczycieli akademickich.
Poza podnoszeniem kompetencji zawodowych i językowych uczestników wymiany pozwala on na
implementację doświadczeń międzynarodowych oraz dobrych wzorców kształcenia i pracy
administracyjnej z innych krajów i kręgów kulturowych. Przyczynia się w szczególności
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do doskonalenia programów zajęć i efektów kształcenia w ramach poszczególnych przedmiotów.
Ma też wpływ na wzrost motywacji do pracy własnej oraz pracy ze studentami oraz poszerzenie
horyzontu intelektualnego. Wymiernym efektem jest również rozszerzenie zakresu współpracy
z uczelniami partnerskimi oraz realizacja projektów i grantów naukowych.
W ostatnim okresie realizowaliśmy i realizujemy:
 projekt KA103 na lata 2017-2019 – umowa finansowa 2017-1-PL01-KA103-036352 na kwotę
66.970,00 EUR
 projekt KA103 na lata 2018-2020 – umowa finansowa 2018-1-PL01-KA103-047775 na kwotę
57.530,00 EUR
 projekt KA103 na lata 2019-2021 – umowa finansowa 2019-1-PL01-KA103-063915 na kwotę
62.050,00 EUR
 projekt KA107 na lata 2017-2019 – umowa finansowa 2017-1-PL01-KA107-036366 na kwotę:
14.720,00 EUR
 projekt KA107 na lata 2018-2020 – umowa finansowa 2018-1-PL01-KA107-048289 na kwotę:
13.750,00 EUR
 projekt KA107 na lata 2019-2021 – umowa finansowa 2019-1-PL01-KA107-064817 na kwotę
71.180,00 EUR
 projekt POWER na lata 2017-2019 – umowa finansowa 2017-1-POWER-HE-036352 na kwotę
78.556,00 PLN
 projekt POWER na lata 2018-2020 – umowa finansowa 2018-1-POWER-HE-047775 na kwotę
111.258,00 PLN
 projekt POWER na lata 2019-2021 – umowa finansowa 2019-1-POWER-HE-063915 na kwotę
78.078,00 PLN
Niestety w dobie pandemii koronawirusa / Covid-19 projekty mobilnościowe, z racji konieczności
przekraczania granic i realizowania projektu w dużej odległości od macierzystej jednostki, musiały
zostać zamrożone. Jednakże kontakty naukowe i osobiste więzi, nie pozwoliły na bezczynność.
Już rozpoczęte mobilności były kontynuowane, lecz w stopniu zdalnym / online.
Również relacje z partnerami zagranicznymi uległy wzmocnieniu. Dnia 21 kwietnia 2020 r.
zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję „Cyfrowy świat – rzeczywistość czy fikcja?”.
Wydarzenie to przyciągnęło uwagę wielu specjalistów i osób zainteresowanych problematyką
nowych mediów. Naszymi gości byli przyjaciele z Filipin, reprezentujący Papieski i Królewski
Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili. Innym dowodem na bliskość relacji z filipińskim najstarszym
uniwersytetem w całej Azji Południowo-Wschodniej, jest wykład prof. Felipe Salvosy II, specjalnie
dla WSKSiM i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, poświęcony sytuacji
na Morzu Południowochińskim. Natomiast prof. Christian Esguerra z Papieskiego i Królewskiego
Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny) nagrał specjalny wykład dla społeczności WSKSiM
pt.: „Filipiny – Stany Zjednoczone. Skomplikowany związek”.
Sytuacja pandemiczna na świecie utrudnia realizację wielu założeń, lecz dzięki nowoczesnym
technologiom, jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym oraz
współpracować z różnymi instytucjami zagranicznymi. Niestety ze względu na pandemię w roku
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akademickim 2020/2021 żaden student zagraniczny nie przybył na wymianę. Poniżej oferta zajęć
prowadzonych w języku angielskim. Natomiast w Tabeli 6 w załączniku przedstawiona została
Informacja o programach studiów / zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach obcych.
Political Science
Subject

Semestr W/S

Hours per week
lecture/laboratory

ECTS

Advertising in Information Society

W

1/1

5

English for Politics

W

0/3

6

Ethics in Politics

W

1/0

5

European Integration

W/S

1/1

5

International Relations

W/S

1/1

5

Media in Political Marketing

W/S

1/1

5

Political Geography

W/S

1/1

5

W

0/1

3

W, S

0/2

6

Political Systems

S

1/1

5

Contemporary Conflicts

S

0/2

5

English for Business and Politics

S

0/2

6

Source of Political Information

S

0/2

5

The Global Problems

S

0/2

5

Polish Culture

W/S

1/0

5

Political Communication

W/S

0/1

6

Diplomatic Protocol and
Diplomatic Correspondence
Polish for Foreigners

1 W – the Winter Term, S – the Summer Term
Zajęcia prowadzone na lektoracie j. angielskiego łączą umiejętny trening językowy z pracą nad
materiałem specjalistycznym i źródłowym z uwzględnieniem autentycznych, angielskojęzycznych
materiałów audiowizualnych, prasy oraz stron internetowych, co pozwala na uatrakcyjnienie zajęć.
Zajęcia językowe, oparte na literaturze fachowej, nie tylko poszerzają zasób słownictwa
specjalistycznego, ale także są dla studentów np. politologii czy dziennikarstwa, punktem wyjścia do
studiów porównawczych i analiz interkulturowych, których forma i zakres nie występuje
w standardowych podręcznikach do nauki języka angielskiego. Przykładem tego, jest analiza
porównawcza przepływu informacji jako narzędzia oddziaływania władzy oraz narzędzia w rękach
społeczeństwa. Wymagane kompetencje językowe na lektoracie języka angielskiego są weryfikowane
poprzez różne metody oceny: kolokwia śródsemestralne, prezentacje indywidualne i grupowe,
projekty, udział w dyskusji czy debacie oraz aktywność studentów. Na ocenę końcową
z j. angielskiego składa się egzamin pisemny, ustny, a także oceny semestralne, co dodatkowo
wpływa motywująco na pracę studenta.
Okazją do stworzenia płaszczyzny edukacji językowej – pozalekcyjnej – przybierającej formę
grupowego projektu językowego – są Dni Kultury Języka, organizowane przez lektorów i studentów
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przy wsparciu władz uczelni i pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej. Podczas Dni Kultury
Języka lub Dni Kultury Języka Angielskiego prezentowane są różnorodne punkty programu, ukazujące
historię, kulturę, sztukę, a nawet kulinaria krajów anglojęzycznych. Takie przedsięwzięcie wymaga
nie tylko szlifu językowego ze strony studentów, ale również umiejętności związanych ze scenografią,
reżyserią, muzyką czy tańcem. Na Dni Kultury Języka Angielskiego w 2019 roku, wymownym
przykładem opanowania kunsztu językowego wraz z walorami artystycznymi były przygotowane
przez studentów pod kierunkiem lektora, dłuższe audycje radiowe, poruszające bolesne aspekty
bezdomności, bezrobocia i wyalienowania w przestrzeni dużego miasta.
Podczas Dni Kultury Języka studenci Programu Erasmus+ aktywnie uczestniczą w wydarzeniach wraz
z całą społecznością akademicką i nie tylko wymieniają się wiedzą o innych krajach, ale także wnoszą
istotny wkład we wspólne dla wszystkich studentów, niepowtarzalne doświadczenie językowej pracy
twórczej, które ich uwrażliwia na odmienności kulturowe i przyczynia się do umiędzynarodowienia
uczelni.
Należy zauważyć, iż także lektorzy WSKSiM biorą aktywny udział w budowaniu relacji
międzynarodowych poprzez ciągłe podnoszenie swoich kompetencji językowych i dydaktycznych
w trakcie wymiany międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+. Świadczą o tym zajęcia
dydaktyczne prowadzone przez lektorów na CEU-San Paulo University w Madrycie w 2018 roku,
czy udział w warsztatach szkoleniowych dot. praktyk mobilności wirtualnej i współpracy
ze studentami Programu Erasmus + na Uniwersytecie w Jyvaskyla w Finlandii w 2019 r., a wreszcie
ostatnio w lutym 2020r. uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych w Mediolanie dot. Projektu ELSE
- Ekologicznej/logicznej edukacji i środowisk symulacji w szkolnictwie wyższym.
Równolegle z samokształceniem i doskonaleniem własnych kompetencji zawodowych, lektorzy
realizują swoje główne zadanie – motywują studentów, inspirują ich do nauki, stwarzając
odpowiednie warunki sprzyjające procesowi uczenia się. Studenci WSKSiM dzięki nabytym
kompetencjom językowym, mogą uczestniczyć w organizowanych przez uczelnię kongresach
międzynarodowych, konferencjach i wydarzeniach o charakterze międzynarodowym. Dla studentów
pragnących bardziej poszerzać swoje umiejętności z języka angielskiego, uczelnia oferuje kurs
językowy z naciskiem na język biznesu, co pozwala rzetelnie przygotować się do egzaminów
państwowych– zalecanych przez Radę Unii Europejskiej – Europejskich Certyfikatów Językowych
TELC.
Kolejnym etapem rozwoju językowego studentów WSKSiM są wyjazdy zagraniczne na stypendia:
na studia lub praktyki w ramach Programu Erasmus +. Takie doświadczenie przebywania w innym
kraju stwarza nie tylko ogromne możliwości językowe, ale prowadzi do nawiązywania relacji
i współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami. Studenci WSKSiM odbywają praktyki
w urzędach europejskich, Parlamencie Europejskim i innych placówkach administracji Unii
Europejskiej. Program studiów w WSKSiM w kontekście nauczania języka angielskiego na lektoracie,
wraz z tworzeniem studentom przestrzeni edukacyjnej, poza standardowymi zajęciami językowymi,
w sposób bardzo istotny przyczynia się do internacjonalizacji uczelni, kształtując studentów o wielkim
potencjale twórczym, otwartych na różnorodność językową, socjologiczną i kulturową.
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WSKSiM ma bardzo precyzyjnie określone sposoby weryfikacji stopnia znajomości języka obcego,
co jest stosowane chociażby w procedurze nominowania na studia zagraniczne w ramach programu
Erasmus Plus. Precyzyjnie określone procedur dostępne są na stronie: http://wsksim.edu.pl/wpcontent/uploads/2018/03/Zasady-oceniania-i-punktacja-egzaminu-j%C4%99zykowego-dlaprogramu-Erasmus.pdf. Egzamin ustny wzorowany jest na Europejskim Certyfikacie Językowym TELC,
poziom B2.
Do ważnych elementów umiędzynarodowienia uczelni,
i umiędzynarodowienia, należy zaliczyć następujące elementy:

zgodnie

ze

strategią

rozwoju

1. Wspieranie mobilności kadry dydaktyczno- naukowej oraz administracyjnej a także wykłady
visiting professors. Wymiana kadry akademickiej służy wymianie doświadczeń, zdobywania
dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz współpracy w zakresie wspólnych badań
naukowych.
2. Wspieranie mobilności studentów. W okresie od 2010 roku do chwili obecnej uczelnia
podpisała 61 umów o współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus
i Erasmus Plus oraz 9 z innymi uczelniami spoza Unii Europejskiej. Studenci mają możliwość
odbycia praktyk w międzynarodowym środowisku oraz odbycia części studiów na uczelniach
partnerskich. WSKSiM od początku swojej działalności kształci studentów różnych
narodowości. Ponadto uczelnia oferuje zagranicznym studentom praktyki w TV Trwam oraz
Radiu Maryja. Projekt wpisuje się ponadto w strategię WSKSiM pod kolejnymi aspektami.
3. Nauczanie i upowszechnianie języków obcych. Stosowanie przez Studium Języków Obcych
WSKSiM najnowszych metod dydaktycznych oraz ścisła współpraca kierownictwa Studium
z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, w tym z International Certificate
Conference (ICC) oraz Weiterbildungs Testsysteme (WBT). Dodatkowym elementem
kształcenia organizowane corocznie od 2009 roku Dni Kultury Języka.
4. Procedury i uznawalność punktów ECTS. W roku akademickim 2007/2008 wprowadzono
w uczelni system ECTS, a programy studiów oparte są na bazie krajowych ram kwalifikacji.
5. Kongresy międzynarodowe i sympozja. Od 2008 roku uczelnia organizuje prestiżowe kongresy
naukowe o międzynarodowym zasięgu, zapraszając każdorazowo prelegentów z uznanych
zagranicznych uczelni i instytucji z całego świata.
Jednym ze strategicznych celów rozwojowych WSKSiM jest to, by uczelnia była obecna
na europejskim rynku edukacyjnym. Proces umiędzynarodowienia w pełni wpisuje się w strategię
rozwoju. W celu wspierania, promowania i uznania mobilności pracowników, WSKSiM promuje udział
w projektach mobilności. Zaproszenia do udziału w projekcie Erasmus+ i innych są wysyłane
za pomocą dostępnych kanałów komunikacji. Każdy pracownik, który decyduje się na udział
w projektach internacjonalizacji, ma gwarantowane punkty w ocenie okresowej, co ma wpływ
na zajmowane stanowisko, a także ewentualny dodatek z tego tytułu. Koordynator programu
jest odpowiedzialny za promocję i wsparcie, który jest także Pełnomocnikiem Rektora
ds. Międzynarodowych i międzyuczelnianych oraz Szefem Biura Współpracy i Relacji
Międzynarodowych. Każda mobilność pracownicza była, jest i będzie traktowana jak oddelegowanie
i realizowanie powierzonych zadań poza granicami kraju. WSKSiM szczyci się wysokim stopniem
umiędzynarodowienia i zamierza ten aspekt promować w dostępnych kanałach.
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Przeprowadzenie każdego projektu mobilnościowego składa się z sześciu następujących etapów,
co jest zgodne z oświadczeniem polityki Erasmusa oraz uzyskaną Kartą ECHE na kolejny okres 20212027:
1. Wizyta przygotowawcza (ew.: wideokonferencja). Podczas tego etapu strony zapoznają
się z ofertą uczelni partnerskiej i wyrażają gotowość podjęcia współpracy, a każda ze stron
określa swoje szczegółowe oczekiwania. Omawiane są też formalności związane z planowaną
wymianą studentów, jak i procedury zaliczania studiów zagranicznych. Dyskutuje się też
kwestie związane z wymianą pracowników.
2. Rekrutacja. Rekrutacje pracowników i studentów przeprowadza każda ze stron na swojej
uczelni. Rekrutacja odbywa się na podstawie wspólnie ustalonych kryteriów, określonych
odpowiednimi dla każdej uczelni zarządzeniami Rektora. Informacje o rekrutacji pojawią
się na stronie internetowej uczelni, w gablotach oraz drogą mailową na skrzynce
potencjalnych uczestników. Rekrutacja będzie uwzględniać ewentualne preferencje uczelni
przyjmującej, co do dziedziny naukowej uczestnika programu. Ostateczną decyzję
o zakwalifikowaniu podejmuje Rektor. Uczelniane regulaminy muszą uwzględniać możliwość
odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej oraz utworzenie listy rezerwowej w przypadku
dużej liczby chętnych oraz niewielkich braków formalnych.
3. Wyjazd i wsparcie ze strony uczelni. Uczelnia udziela wsparcia na etapie przygotowania
wyjazdu, potrzebnej dokumentacji, nawiązania bezpośredniego kontaktu z uczelnią
partnerską, zawarcia ubezpieczenia na okres pobytu za granicą, jak i znalezienie
zakwaterowania w miejscu pobytu. Na czas wyjazdu uczestnik zobowiązany jest ubezpieczyć
od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Zawarcie odpowiedniego
ubezpieczenia leży po stronie uczestnika mobilności.
4. Mobilność. Nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia na uczelni partnerskiej w określonym
w umowie wymiarze godzin (wykłady, ćwiczenia, tutorials, seminarie, itp.), uczestniczy
w spotkaniach roboczych z przedstawicielami władz uczelni w celu lepszego poznania oferty
oraz oczekiwań uczelni partnerskiej, co do dalszej współpracy. Mają być planowane
spotkania z pracownikami instytutu/katedry z reprezentowanej przez pracownika dziedziny
nauki. Pobyt na uczelni partnerskiej może uwzględniać udział w konferencji, wspólne prace
naukowe oraz przygotowanie publikacji. Pracownicy oraz studenci uczestniczący
w szkoleniach realizują mobilność w oparciu o indywidualny program. Studenci na studiach
realizują program po uprzednim zaakceptowaniu przez obie strony warunków wynikających
z LA.
5. Podsumowanie i ewaluacja. Po powrocie z uczelni partnerskiej pracownicy oraz studenci
są zobowiązani do dostarczenia wymaganych przez uczelnię dokumentów. Za proces ten
odpowiada kierownik odpowiedniej komórki odpowiedzialnej za współpracę
międzynarodową - na podstawie przedłożonych dokumentów następuje zaliczenie warunków
umowy. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z pobytu
na uczelni partnerskiej: oprócz kwestii bezpośrednio związanych z celem mobilności (studia,
wykłady, szkolenie), winno ono uwzględniać inną aktywność ważną dla realizacji projektu.
Zwłaszcza od pracowników naukowych oczekiwania dotyczą uczestnictwa w konferencjach,
rozmowy robocze odnoszące się do rozszerzenia dotychczasowej współpracy, możliwość
nawiązania współpracy w zakresie wspólnych projektów badawczych lub badań naukowych,
etc.
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6. Uznawanie okresów mobilności. Pobyt nauczyciela akademickiego za granicą i prowadzone
na uczelni partnerskiej zajęcia są częścią obciążenia dydaktycznego w danym roku
akademickim i wliczają się do pensum dydaktycznego. Zgodnie z procedurą uznawania
okresu prowadzenia zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelniach partnerskich, zajęcia
przeprowadzane na uczelni zagranicznej są wpisywane do arkusza okresowej oceny
nauczyciela akademickiego. To samo dotyczy pracowników wyjeżdżających na szkolenia,
których nieobecność jest traktowana jako w pełni usprawiedliwiona i wliczana
do realizowanego etatu. Tym samym pracownik ma możliwość uzyskania dodatkowych
punktów i otrzymania wyższej oceny. Studia i praktyki na uczelni partnerskiej są zaliczane do
obciążeń studenta. Semestr zaliczony poza granicami jest również zaliczany w jednostce
macierzystej. Praktyki poza granicami również są akceptowane w oparciu o indywidualny
program praktyk. Wszystkie wspomniane etapy będą nadzorowane przez wyznaczonego
pracownika jednostek odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową.
Dzięki zastosowaniu powyższych procedur WSKSiM automatycznie rozpoznaje kwalifikacje uzyskane
w kontekście kształcenia i szkolenia na poziomie szkolnictwa wyższego oraz efekty uczenia
się uzyskane w trakcie studiów za granicą. Konkretnie oznacza to stosowanie zasady określonej
w Przewodniku dla użytkowników ECTS z 2015 r., który stanowi, że: „wszystkie kredyty uzyskane
w trakcie studiów za granicą lub w ramach wirtualnej mobilności - zgodnie z Umową o programie
zajęć (LA) i potwierdzoną przez Transcript of Records - powinny zostać bezzwłocznie przeniesione
i zaliczone na stopień studenta bez dodatkowej pracy lub oceny studenta ”. Podobnie ma się to
w przypadku pracowników, ich obciążenia zawodowego i okresowej oceny.
W ramach procesu umiędzynarodowienia, studenci i pracownicy na kierunku politologii mogli
uczestniczyć w wielu prestiżowych przedsięwzięciach. Oto kilka z nich:
 23 listopada 2018 r. - wizyta eksperta z tureckiej Kapadocji. Pan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cingi
przyjechał do nas z Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi w Kayseri, w Turcji;
 27 listopada – 8 grudnia 2018 r. dr Krystian Chołaszczyński przeprowadził serię wykładów
w ramach międzyuczelnianej wymiany na Papieskim i Królewskim Uniwersytecie św. Tomasza
w Manili (Filipiny) z zakresu nauk politycznych;
 luty 2019 r. - Dni Katalonii. Stowarzyszenie Kulturalne Polsko-Katalońskie w Barcelonie: Lidia
Vives Rosich (nauczycielka języka); Pere Camprubí i Baiges (zajmujący się mniejszościami);
Arnau Fornell Pueyo (politolog);
 marzec 2019 r. - prof. Felipe Salvosa II z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego
Tomasza w Manili;
 8-12 kwietnia 2019 r. - szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne PolskoKatalońskie w Barcelonie: dr Jan Wiśniewski oraz dr Krystian Chołaszczyński;
 26-28 kwietnia 2019 r.- XXII Forum Polonijne pod honorowym patronatem Prezydenta RP,
Andrzeja Dudy i zaproszenie młodzieżowego zespołu „Mała Pojana” z Pojany Mikuli
w Rumunii;
 1 maja 2019 r. – wizyta Profesora anglistyki, Elyesa Chaoucha na l’Université Toulouse III – Paul
Sabatier;
 6 i 7 maja 2019 r. – udział kadry zarządzającej w szkoleniu zorganizowanym przez Politechnikę
Lizbońską;
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 03.06 – 07.06.2019 r. – udział lektorów w wyjeździe do Finlandii (Uniwersytet w Jyvaskyla)
w ramach jednego z programów Erasmus+, Staff Mobility Training;
 28-31 sierpnia 2019 r. w rumuńskiej Suczawie odbyły się 21. Dni Polskie zorganizowane przez
Związek Polaków w Rumunii: Dr Jan Wiśniewski w polsko-rumuńskiej części naukowej
wygłosił referat nt. „Polski Kontyngent Wojskowy w Rumunii w latach 2017-19”;
 28 października – 1 listopada 2019 r. - wizyta prof. Albert Wei-min Tang z Papieskiego
Katolickiego Uniwersytetu Fu Jen w New Taipei, na Tajwanie;
 22-23 listopada 2019 r. - XII Międzynarodowy Kongres, którego temat brzmiał „Katolicy
a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia”: wykład dra Mariusa Kudumo pt.:
„Idea patriotyzmu w Afryce Południowej – przykład Namibii” z Uniwersytetem Nauki
i Technologii w Namibii, w Windhuk;
 październik 2019 r. - seria wykładów na Erciyes University w Turcji - dr Krystian Chołaszczyński
(politolog);
 styczeń 2020 r. - dr Krystian Chołaszczyński, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej,
został recenzentem w filipińskim czasopiśmie naukowym: The Antoninus Journal;
 luty 2020 r. - Projekt ELSE: w szkoleniu zorganizowanym wspólnie przez Università degli Studi
della Tuscia oraz Politecnico di Milano uczestniczyli lektorzy WSKSiM;
 21.04.2020 r. - Międzynarodowa Konferencja „Cyfrowy świat – rzeczywistość czy fikcja?”
zorganizowana przez Koło Naukowe Medioznawców WSKSIM oraz Biuro Współpracy
Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSIM. Wśród gości byli przedstawiciele Papieskiego
i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili, na Filipinach;
 maj 2020 r. - Prof. Felipe Salvosa II z Filipin w krótkim anglojęzycznym wykładzie online
przedstawił temat: „The South China Sea Dispute”;
 czerwiec 2020 r. – udział w międzynarodowym webinarium pt.: „Lekcje zdrowia: Dekodowanie
Covid-19 w Wuhan i Lombardii” zorganizowanym przez Mid-Western University w Katmandu,
Nepal;
 czerwiec 2020 r. - Prof. Christian Esguerra z Filipin w krótkim anglojęzycznym wykładzie online
przedstawił temat: „Filipiny – Stany Zjednoczone. Skomplikowany związek”;
 25 lipca 2020 r. - udział w konferencji podsumowującej projekt Erasmus+ „Polska szkoła
za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” oraz
w webinarium „Pierwsze kroki w Genial.ly” zorganizowanym przez Integracyjną Polską Szkołę
Sobotnią im. Gen. Wł. Andersa w Bristolu;
 20 i 21 listopada 2020 r. ę XIII Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wychowanie – ku czci
śp. JEm. ks. kard. Zenona Grocholewskiego”. Realizacja kongresu odbyła się w formie
mieszanej (stacjonarno-zdalnej). Wśród panelistów byli eksperci z Meksyku, Chile, Argentyny,
Iraku, Namibii, Filipin, Włoch, Niemiec, Hiszpani i Polski.
W WSKSiM istnieje system monitorowania oparty na analizie semestralnej i rocznej. Pełnomocnik
ds. Programu Erasmus+ oraz Kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej,
informuje przed każdym semestrem o zapotrzebowaniu na zajęcia w języku obcym dla studentów
przyjeżdżających z zagranicy, a po zakończeniu roku akademickiego przekazuje sprawozdanie
z mobilności do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+. Wyniki są analizowane,
poszukiwane są przyczyny negatywnych tendencji i podejmowane są próby przeciwdziałania im.
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np. wśród studentów polskich zauważa się spadek zainteresowania wymianą w ramach programu
Erasmus+. Główną przyczyną jest wysokość stypendium.
Warto także nadmienić, że doskonalenie umiędzynarodowienia odbywa się również poprzez
poszerzanie oferty zajęć w językach obcych. Ostatnimi laty zajęcia w języku obcym prowadzi coraz
więcej pracowników WSKSiM, jak również regularnie poszerzana jest oferta dydaktyczna „Study
Offer”.
W listopadzie 2020 roku Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu została włączona
do programu CEEPUS – Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej, która oferuje
wymianę akademicką zarówno w zakresie finansowania wyjazdu studentów jak również kadry
akademickiej. WSKSIM może zarówno delegować studentów jak i kadrę akademicką do wyjazdów
w ramach krótkoterminowych wyjazdów stypendialnych CEEPUS.
Do programu należą kraje Europy środkowowschodniej jak i Półwyspu Bałkańskiego. Wyjazdy
zarówno studentów jak i pracowników naukowych (a także doktorantów) są finansowane z budżetu
programu, zaś ich wysokość jest uzależniona od kraju docelowego.
Wyjazdy stażowe mogą odbywać się na trzy sposoby:
 stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.
Program CEEPUS jest drugim po programie ERASMUS funduszem stypendialnym, który umożliwia
mobilność studentów i naukowców. Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym,
naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój
i doskonalenie form wsparcia
Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu są objęci różnymi formami
wsparcia przez władze dziekańskie, nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych.
Szczególną opieką są otoczeni studenci pierwszych lat studiów. W pierwszym tygodniu nauki
organizuje się dla nich dni propedeutyczne. Jest to cykl zaplanowanych spotkań z władzami uczelni,
wykładowcami, pracownikami dziekanatu, Akademickim Biurem Karier, samorządem studenckim
i innymi jednostkami działającymi w naszej szkole (m.in. przedstawicielami biblioteki, kołami
i organizacjami studenckimi, teatrem studenckim czy kolegami i koleżankami ze starszych lat), mający
na celu jak najlepsze wsparcie nowo przyjętych studentów w rozwoju społecznym, naukowym
i zawodowym. W programie dni propedeutycznych znajdują się zarówno sprawy organizacyjne takie
jak podział na grupy ćwiczeniowe, rejestracja na zajęcia, szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne,
szkolenie z etykiety i zwyczajów obowiązujących w uczelni, przedstawienie możliwości odbycia
praktyk, wyjazdów za granicę w ramach programu ERASMUS+, form i możliwości uzyskania pomocy
materialnej, a także spotkanie z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych.
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Studenci, poza godzinami zajęć dydaktycznych mają możliwość kontaktu z nauczycielami
akademickimi w ramach konsultacji. Terminy dyżurów konsultacyjnych są przekazywane online, wraz
z planami zajęć. W procesie nauczania powszechnie wykorzystywana jest platforma Classroom,
na której zamieszczane są materiały dydaktyczne. Ponadto studenci posiadają indywidualne konta
na platformie uczelnianej, z funkcją komunikatora, umożliwiającą bezpośredni kontakt z wykładowcą
za pomocą czatu. Zajęcia w formie zdalnej odbywają się z wykorzystaniem aplikacji Meet,
a jeśli zachodzi taka potrzeba, w ten sposób przeprowadzane, są również niektóre kolokwia
i egzaminy.
Studentom zapewnione jest także bieżące wsparcie prodziekana ds. studenckich i kształcenia
oraz pracowników dziekanatu. Dziekanat czynny jest od poniedziałku do piątku w budynku przy
ul. Św. Józefa (rektorat), a w czasie weekendowych zjazdów studentów zaocznych i podyplomowych,
także przy ul. Droga Starotoruńska 3 (drugi budynek szkoły, w którym mieści się również hotel
akademicki).
O wzrost aktywności zawodowej studentów i absolwentów dba Akademickie Biuro Karier. Biuro
Karier świadczy usługi m.in. z zakresu: przeprowadzania bilansów kompetencji; indywidualnych
rozmów doradczych; analizy dokumentów aplikacyjnych; analizy stylów osobowości na podstawie
modelu kompetencyjnego Maxie DISC; doradztwa zawodowego; pośrednictwa w zakresie zakładania
własnej działalności gospodarczej, a także szkoleń otwartych dla studentów i absolwentów uczelni.
Biuro Karier prowadzi również bazę ofert pracy, praktyk i staży, dostępną dla zarejestrowanych
studentów i absolwentów pod adresem: http://biurokarier.wsksim.edu.pl/praca/. Oferty
zamieszczane w bazie pochodzą bezpośrednio od przedstawicieli firm zewnętrznych,
współpracujących z Biurem Karier i z własnego researchu ABK. Zakres ofert obejmuje zarówno rynek
lokalny, krajowy jak i międzynarodowy, a oferty zamieszczone w bazie mają charakter kompleksowy
(znajdują się tam oferty praktyk, pracy dorywczej, pracy stałej oraz ogłoszenia firm i instytucji
zewnętrznych dotyczące prowadzonych przez nie programów rozwojowych). Biuro Karier prowadzi
również ankietyzację studentów m.in. w zakresie potrzeb i oczekiwań odnośnie oferty akademickiego
Biura Karier (kwestionariusz potrzeb i oczekiwań ABK), prowadzi ankiety doraźne dotyczące
preferencji studentów co do planowanych działań uczelni (np. potrzeby uruchomienia nowego
kierunku studiów, szkolenia itd.) oraz cykliczne badania losów zawodowych absolwentów Wyższej
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. System ankietowy, wykorzystywany przez ABK,
dostępny jest pod adresem: http://ankiety.wsksim.edu.pl/lime/
W latach 2018-2020 z usług ABK skorzystało 210 studentów, w tym 32 studentów politologii.
Studenci uzyskali wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, bilansów kompetencji,
indywidualnych planów działania oraz szkoleń z zakresu kompetencji miękkich prowadzonych przez
doradcę zawodowego Biura Karier. W bazie ofert pracy, praktyk i staży (oferty komercyjne,
niezależne od ofert działu praktyk) zamieszczono ponad 1200 ogłoszeń.
Istotnym wsparciem i źródłem informacji dla studentów jest na bieżąco aktualizowana uczelniana
strona internetowa (http://wsksim.edu.pl/) i powiązany z nią profil Facebook
(https://www.facebook.com/WSKSiMTorun/), a w zakresie rozwoju zawodowego także strona Biura
Karier (http://biurokarier.wsksim.edu.pl/). Wszelkie informacje dla studentów o bieżących
wydarzeniach są dodatkowo wysyłane do każdego studenta drogą mailową.
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Dzięki organizowanym przez WSKSiM wydarzeniom, studenci ocenianego kierunku mogą
uczestniczyć w wielu konferencjach i sympozjach, o charakterze krajowym i międzynarodowym. Daje
im to możliwość bezpośredniego kontaktu z prelegentami oraz wymiany myśli i poglądów. Uczelnia
aktywnie wspiera i promuje wymiany zagraniczne studentów. W celu sfinansowania tych wyjazdów
wykorzystywany jest Program Erasmus Plus.
Studenci mają także duże możliwości rozwijania swoich zainteresowań pozanaukowych. W uczelni
działają organizacje studenckie takie jak: Akademicki Związek Sportowy, koła zainteresowań,
telewizja TILMA, studenckie Radio SIM, a także Teatr Studencki „Dobry Wieczór”. W uczelni działa
także Duszpasterstwo Akademickie. Jest to wspólnota wykładowców, studentów oraz pracowników
uczelni, którzy pragną razem wzrastać, rozumiejąc, że kontemplacja prawdy wymaga dwóch skrzydeł:
wiary i rozumu. Nowoczesna i świetnia wyposażona sala fitness, poza obowiązkowymi zajęciami,
umożliwia studentom ich rozwój fizyczny także poza godzinami zajęć. Do dyspozycji studentów
są również kajaki i ogrody. Malownicze otoczenie sprzyja spacerom i bieganiu.
W ramach motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce i rozwoju osobistym
WSKSiM oferuje pomoc materialną w postaci stypendiów Rektora dla najlepszych studentów
i stypendiów socjalnych.
Uwzględniając zróżnicowanie studentów oraz potrzeby studentów niepełnosprawnych, infrastruktura
uczelni dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (podjazdy, windy, toalety). Poza
tym na uczelni funkcjonuje pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.
Wszelkie sprawy (skargi, uwagi, wnioski, opinie) zgłaszane przez studentów rozpatrywane
są na bieżąco i kierowane do prodziekan ds. studenckich i kształcenia. W sprawach spornych droga
odwoławcza jest kierowana do rektora.

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach
jego realizacji i osiąganych rezultatach
Informacje o studiach są dostępne publicznie dla szerokiego grona odbiorców na stronie
www.wsksim.edu.pl. Za informacje dotyczące politologii odpowiada Kolegium Dziekańskie,
z podziałem kompetencji w zakresie merytorycznym, tj. za treści dotyczące kształcenia: informacje
bieżące kierowane do studentów, zamieszczane programy studiów, informacje nt. rekrutacji
odpowiada prodziekan ds. studenckich i kształcenia przy wsparciu koordynatora ds. planowania zajęć
dydaktycznych, pełnomocnika ds. międzyuczelnianych i międzynarodowych, pełnomocnika
ds. praktyk; za informacje dotyczące wydarzeń uczelnianych odpowiada pełnomocnik Rektora
ds. promocji, natomiast za informacje kierowane do szerokiego grona odbiorców – na temat
działalności naukowej, konferencji, wydawnictwa, realizowanych projektów itp. odpowiada dziekan
przy wsparciu osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.
Informacja o studiach obejmuje: opis kierunku, program studiów, adresatów studiów, opis
specjalności, perspektywy zawodowe, informacje na temat praktyk. Ponadto zakładka rekrutacja
zawiera terminarz procesu przyjęć na studia, wymagane dokumenty, informacje o opłatach, kontakt
oraz odsyłacz do systemu e-rekrutacji.
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Oprócz tego studenci mają dostęp do wewnętrznego systemu informacji – za pośrednictwem usług
i aplikacji środowiska chmurowego GSuite - w którym funkcjonuje wirtualny dziekanat, gdzie
zamieszczono niezbędne formularze. Dostęp do wirtualnego dziekanatu zapewniony jest poprzez
indywidualne konto mailowe w domenie wsksim.edu.pl, które każdy student otrzymuje z chwilą
podjęcia studiów w uczelni. Takie rozwiązanie znakomicie ułatwia integrację zasobów wirtualnego
dziekanatu z indywidualną przestrzenią dyskową studenta oraz usprawnia elektroniczny przepływ
dokumentów w obrębie domeny, zdalną komunikację i załatwianie spraw studenckich. W zasobach
wirtualnego dziekanatu dla studentów opublikowano m.in. regulaminy i procedury związane
z procesem studiowania, wzory wniosków i podań dotyczące bieżących spraw studenckich, wykaz
nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w WSKSiM, zasady i dokumenty związane z procesem
dyplomowania, składem pracy dyplomowej oraz procedurą antyplagiatową. Zasoby wirtualnego
dziekanatu są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane, a studenci otrzymują powiadomienia
o zmianach.
Dla studentów z niepełnosprawnością funkcjonuje serwis internetowy Biura ds Osób
z Niepełnosprawnością prowadzony przez Kierownika BON. W serwisie dla OzN umieszczane
są bieżące informacje dotyczące oferowanych w uczelni jak i przez instytucje zewnętrzne różnych
form wsparcia dla osób z dysfunkcjami, regulaminy i procedury dotyczące korzystania z pomocy
asystentów dydaktycznych i socjalnych, zasady korzystania ze sprzętu specjalistycznego dla OzN.
Serwis ten ponadto obejmuje zamknięty elektroniczny system rezerwacji sprzętu wspomagającego
proces dydaktyczny, formularz kontaktowy dla potrzeb zdalnego załatwiania spraw w BON.
Aktualnie uczelnia jest w toku realizacji wdrożenia wielomodułowego systemu informatycznego
obsługi procesów zarządczych i operacyjnych, w tym administracyjnych i dydaktycznych.
Oczekiwanym efektem wprowadzenia zintegrowanego systemu jest znaczące usprawnienie kontaktu
i przepływu informacji pomiędzy administracją uczelni, studentami i nauczycielami akademickimi.
Zintegrowany system zarządzania uczelnią ma umożliwiać elektroniczne gromadzenie, przetwarzanie,
udostępnianie i przechowywanie informacji dzięki ustanowieniu elektronicznego obiegu danych,
inteligentnemu generowaniu dokumentacji, raportowaniu i składowaniu długoterminowemu. System
ma swym zakresem objąć możliwie jak największą ilość procesów i procedur, rozszerzając
funkcjonalność pakietu GSuite i zapewniając interoperacyjność z dotychczas wykorzystywanymi
narzędziami informatycznymi oraz synchronizację z zewnętrznymi systemami obsługi, ewidencji
i raportowania dla uczelni.
Na tę chwilę zostały zaimplementowane i wdrożone moduł rejestracji i obsługi kandydatów oraz
moduł przyjęcia na studia, a równolegle trwają prace związane z implementacją modułu składowania
długoterminowego oraz modułu raportów, decyzji administracyjnych i wydawanie zaświadczeń.
Pełne wdrożenie systemu przewiduje się na rok 2023.
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie,
przegląd i doskonalenie programu studiów
Standard 10.1 a)
Struktura procesu decyzyjnego, w tym organy i osoby podejmujące decyzje odnoszące się do
tworzenia i prowadzenia kształcenia na ocenianym kierunku studiów z uwzględnieniem zakresu ich
kompetencji i odpowiedzialności. Odpowiedzialność za kompleksowy proces wprowadzania systemu
jakości kształcenia na uczelni ponosi rektor. Wypełnianie tego zadania jest realizowane poprzez
szereg organów jednoosobowych i kolegialnych działających w uczelni tak, by zapewnić pełny udział
studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i praktyków w procesie kształtowania, rozwoju
i zmiany systemu jakości kształcenia. Poniżej została przedstawiona struktura procesu decyzyjnego
i organy odpowiedzialne w jego ramach:
Senat uczelni
Obowiązki w zakresie systemu jakości kształcenia:








zatwierdzanie efektów uczenia się dla poszczególnych kierunków studiów,
zatwierdzanie wytycznych do tworzenia programów studiów,
zatwierdzanie Strategii i Misji WSKSiM,
zatwierdzanie wytycznych dotyczących kształtowania systemu jakości kształcenia,
opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań dotyczących procesu jakości kształcenia,
określa organizację potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów,
inne zadania przewidziane przepisami prawa i statutem oraz regulaminem WSKSiM.

Kolegium Dziekańskie
W skład Kolegium wchodzą dziekan, prodziekan i kierownicy Zakładów. Do obowiązków Kolegium
należy nadzór nad codziennymi sprawami dotyczącymi zarządzania Wydziałem, w tym: omawianie
planów studiów, omawianie konferencji, procesów wydawniczych, badań naukowych, organizacji
roku akademickiego, wdrażania systemu jakości kształcenia i wszystkich związanych z nim aspektów.
Dziekan
Organ wykonawczy prowadzący bieżący monitoring procesu kształcenia przy udziale prodziekana
ds. studenckich i kształcenia. W dziedzinie jakości kształcenia zadaniem dziekana jest zapewnienie
i przygotowanie obsady zajęć, prawidłowego przebiegu procesu kształcenia, w tym delegowanie
uprawnień do przygotowania planów i programów studiów na jednostki organizacyjne Wydziału,
zatwierdzanie minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów.
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Prodziekan ds. studenckich i kształcenia
Organ wykonawczy, odpowiedzialny w szczególności za: sporządzenie planu zajęć, bieżącą kontrolę
procesu kształcenia, przebiegu praktyk zawodowych, działalności Komisji Programowych i Komisji
do zatwierdzania tematów prac dyplomowych.
Pełnomocnik ds. Jakości kształcenia
Wchodzi z urzędu w skład uczelnianej Komisji ds. Jakości kształcenia, ponadto jest odpowiedzialny
za pracę związaną z zadaniami wynikającymi z realizacji znowelizowanej ustawy o szkolnictwie
wyższym i nauce, w tym przygotowanie kierunkowych efektów uczenia się, wdrażanie procedur
zapewniających publiczną dostępność opisu efektów uczenia się, weryfikację kart przedmiotów.
Uczelniana Komisja ds. Jakości kształcenia
W ramach procedur zapewniania jakości kształcenia w WSKSiM w Toruniu od 2008 r. działa
uczelniany System Zapewniania Jakości kształcenia zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 14/III/08
z dn. 24.04.2008 r. w ramach tego systemu powołana jest uczelniana Komisja ds. Jakości kształcenia,
w której uczestniczą przedstawiciele studentów. Komisja powołana była po raz pierwszy
Zarządzeniem Rektora nr 11/2008 z dn. 15.05.2008 r., a następnie corocznie aktualizowany jest skład
Komisji odrębnymi zarządzeniami Rektora. Skład osobowy Komisji i zadania określa regulamin
działania wprowadzany Zarządzeniem Rektora nr: 43/2016 z dn. 27.09.2016 r., 48/2017
z dn.13.10.2017 r., 56/2018 z 09.10.2018 r., 46/2019 z 12.09.2019 r., 38/2020 z dn.18.09.2020 r.
Z posiedzeń Komisji sporządzana jest odpowiednia dokumentacja w tym stosowne protokoły.
uczelniana Komisja ds. Jakości kształcenia organ doradczy i opiniotwórczy rektora kontrolujący
bieżące funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w WSKSiM.
Do obowiązków Komisji należy:
a) koordynacja prac nad systemem jakości kształcenia, proponowanie zmian w systemie
oraz narzędzia służące jego udoskonalaniu;
b) wdrażanie decyzji podjętych przez Senat, rektora, Komisje Programowe oraz Radę
Konsultacyjną;
c) pozostawanie w kontakcie ze studentami i kadrą naukowo-dydaktyczną w celu zbierania ich
opinii, propozycji i skarg znajdujących się w zakresie wewnętrznego systemu zarządzania
jakością kształcenia i kwestiach z nim powiązanych;
d) odbywanie spotkań z pracownikami i studentami w celu prezentowania nowych rozwiązań
dotyczących jakości kształcenia, wyjaśnienia wprowadzanych modyfikacji, wdrażanych zasad
i regulacji odnoszących się do systemu jakości kształcenia;
e) przygotowanie informacji i raportów dla Rady Konsultacyjnej, Kolegium Dziekańskiego, Senatu,
Kierowników Zakładów i rektora z zakresu realizacji, ewaluacji i oceny wewnętrznego
systemu jakości kształcenia;
f) realizacja, koordynacja i kontrola procesu wdrażania zasad jakości kształcenia w uczelni;
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g) współpraca z kadrą dydaktyczną, studentami, Radą Konsultacyjną, Komisjami Programowymi
i przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych nad tworzeniem i rozwojem programów
kształcenia, metod weryfikacji efektów uczenia się i innych aspektów odnoszących się do
jakości kształcenia.
Komisja Programowa na kierunku Politologia
Jest to organ doradczy powołany przez Rektora odrębnym zarządzeniem (Zarządzenie Rektora:
nr 46/2016 z dn. 27.09.2016 r., nr 51/2017 z dn. 13.10.2017 r., nr 52/2018 z dn. 09.10.2018 r.,
nr 50/2019 z dn. 12.09.2019., nr 33/2020 z dn. 18.09.2020 r.), wykonująca zadania związane
z uruchomieniem określonego kierunku studiów lub specjalności. Jej zadaniem jest przygotowanie
programu kształcenia, a w trakcie procesu kształcenia przygotowanie i opiniowanie zmian
koniecznych do wprowadzenia w programie kształcenia, programie studiów, planie studiów. Zajmuje
się też weryfikacją kart przedmiotów. Ponadto Komisja bierze aktywny udział w pracach uczelnianego
Systemu Zapewnienia Jakości kształcenia oraz w działaniach związanych z promocją kierunku
Politologia.
Rada Konsultacyjna
Organ doradczy i opiniotwórczy, powołany przez Senat WSKSiM (Uchwała nr 05/XIV/12
z dn. 26.09.2012 r., i Uchwała Senatu nr 06/XXVII/18 z dn. 25.09.2018 r.), którego członkami
są przedstawiciele pracodawców. Głównym zadaniem Rady Konsultacyjnej jest dokonanie analizy
programów kształcenia pod kątem ich dopasowania do wymogów rynku pracy i oczekiwań
potencjalnych pracodawców. Ponadto doradza Rektorowi w następujących sprawach:
a) ustalenia strategii uczelni i kierunków rozwoju;
b) rozwoju międzynarodowych kontraktów naukowych i dydaktycznych uczelni;
c) doradzanie organom jednoosobowym i wieloosobowym w uczelni w zakresie rozwoju
praktycznej części procesu kształcenia;
d) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
e) współudział w opracowaniu efektów uczenia się;
f) współudział w tworzeniu programów studiów;
g) monitorowaniu jakości kształcenia;
h) analizie zgodności kierunkowych efektów uczenia się z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy;
i) w rozwoju międzynarodowych kontaktów naukowych i praktycznych uczelni.
Instytut i Zakłady
Organy wykonawcze przygotowujące propozycje nowych kierunków studiów i specjalności.
Wnioskują o dokonanie ewentualnych zmian w obowiązujących programach studiów, w tym
dotyczących wprowadzenia nowych przedmiotów, modyfikacji już istniejących, itp.
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Wewnętrzny system zapewniania jakości w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu
Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia obejmuje wszelkie procedury i działania
związane z powoływaniem i prowadzeniem określonego kierunku studiów. Sporządzenie
odpowiedniej dokumentacji programu kształcenia i systematyczne monitorowanie przebiegu procesu
kształcenia, a w szczególności weryfikacja zamierzonych efektów uczenia się mają przyczyniać
się do wzrostu jakości kształcenia. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w Wyższej
Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (WSKSiM), stanowi zbiór wyodrębnionych
funkcjonalnie lecz wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie elementów uczelni i jej
otoczenia, determinujących definiowanie, ewaluowanie i powtarzalne osiąganie przez studentów
na satysfakcjonującym poziomie efektów uczenia się na każdym etapie procesu dydaktycznego
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, przypisanych do danego programu studiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych, zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy
wewnętrznych i zewnętrznych oraz z wynikami analizy lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Monitorowanie przebiegu procesu kształcenia polega na analizie i ocenie:
a) jakości kadry dydaktycznej, o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, gwarantującej
wysoką jakość kształcenia;
b) jakości prowadzonych zajęć (m.in. poprzez weryfikację dopasowania dorobku naukowego /
doświadczenia zawodowego wykładowcy do prowadzonego przedmiotu, hospitacje zajęć
nowych pracowników, analizę wyników ankiet studentów);
c) osiąganych efektów uczenia się (poprzez prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości
w zakresie osiąganych w ramach danego przedmiotu efektów uczenia się, wyrywkowe
kontrolowanie ocenionych przez wykładowców prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych,
projektowych, kontrolowanie procesu dyplomowania, kontrolowanie przebiegu praktyk
zawodowych i staży studenckich);
d) wspierania aktywności kół naukowych i dbałości o uczestnictwo studentów w realizacji
procesów badawczych,
e) rozwijania samorządności studenckiej, dbałości o sprawy studentów;
f) zwiększenia krajowej i zagranicznej mobilności studentów;
g) zapewnienia zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej;
h) wdrażania nowoczesnych metod kształcenia;
i) badania losów absolwentów na rynku pracy i ich powodzenia zawodowego.
W celu koordynacji prac w ramach Wewnętrznego Systemu Jakości kształcenia w Wyższej Szkole
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na poziomie uczelni Rektor powołuje uczelnianą Komisję
ds. Jakości kształcenia. Komisja działa od 2008 roku. W każdym roku akademickim Skład Komisji i jej
zadania określa odrębne Zarządzenie Rektora: nr 43/2016 z dn. 27.09.2016 r., 48/2017
z dn. 13.10.2017 r., 56/2018 z 09.10.2018 r., 46/2019 z 12.09.2019 r., 38/2020 z dn. 18.09.2020 r.
Zespół składa się z dwunastu osób. Przewodniczącym Zespołu jest prorektor a członkami
przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciele administracji i przedstawiciele Samorządu
Studenckiego (nie mniej niż dwóch). Za sprawne funkcjonowanie i modyfikacje Wewnętrznego
Systemu Jakości kształcenia odpowiada prorektor i pełnomocnik rektora ds. Jakości kształcenia.
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Na poziomie Wydziału i ogólnouczelnianych jednostek dydaktycznych za sprawne funkcjonowanie
i modyfikacje Systemu Jakości kształcenia odpowiedzialny jest dziekan i kierownicy jednostek.
Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia zapewnia włączanie do aktywnego uczestnictwa
w procesie zapewniania jakości i budowy kultury jakości pracowników naukowych, studentów,
absolwentów i innych interesariuszy zewnętrznych, zapewnia podnoszenie rangi nauczania
i budowania etosu nauczyciela akademickiego, zapewnia ciągłe unowocześnianie planów
i programów studiów, zapewnia wysoki poziom kształcenia. System obejmuje następujące,
ważniejsze obszary działań:






organizację systemu studiów;
organizację i sposób realizacji procesu dydaktycznego;
jakość kadry realizującej kształcenie;
udział studentów w kształtowaniu procesu kształcenia i w funkcjonowaniu uczelni;
stopniowe wprowadzanie ujednoliconych mechanizmów i standardów ogólnouczelnianych,
gwarantujących wysoką jakość kształcenia;
 ciągłe działania zapewniające wysoką rangę pracy dydaktycznej.
Dla efektywnej realizacji zadań w systemie wykorzystuje się:







powszechną ankietyzację zajęć;
system hospitacji zajęć;
badanie jakości kształcenia;
monitorowanie oczekiwań pracodawców;
kursy pedagogiczne dla młodej kadry;
mobilność kadry (wymiana z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w ramach programu
Erasmus Plus );
 współpracę ze szkolnictwem średnim;
 monitorowanie losów absolwentów na rynku pracy i ich powodzenia zawodowego.
W celu określenia efektów procesu dydaktycznego w WSKSiM wprowadza się protokoły badania
wyników w nauczaniu wybranych przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych na wszystkich
kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w tym również na kierunku Politologia.
(Zarządzenie Rektora nr 70/2018 z dnia 9.10.2018 r.).
Organem odpowiedzialnym za bieżące monitorowanie procesu kształcenia na Wydziale jest dziekan.
Niektóre działania w tym zakresie realizuje Komisja Programowa na kierunku politologia oraz
uczelniana Komisja ds. Jakości kształcenia. System kierunkowych efektów uczenia się obejmuje
wszystkie kategorie, przewidując odpowiednie sposoby weryfikacji. Wskazuje na to różnorodność
form weryfikacji efektów uczenia się, w tym duży nacisk położony na weryfikację umiejętności
praktycznych i kompetencji. Uczelnia sformułowała system weryfikacji osiągania efektów uczenia
się (Zarządzenie Rektora nr 38/2018 z dn. 7.09.2018 r.).
System weryfikacji stosowany w WSKSIM obejmuje: system oceniania efektów uczenia się
(dla poszczególnych przedmiotów oraz całościowego cyklu studiów), jakość programu studiów.
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Poszczególne elementy systemu weryfikacji są zgodne z procedurami obowiązującymi w WSKSiM
a za ich realizację odpowiadają: dziekan, prodziekan, Komisja Programowa, Kierownicy Zakładów,
uczelniana Komisja ds. Jakości kształcenia, Pełnomocnik ds. Jakości kształcenia, Rada Konsultacyjna.
Szczególne zadania w zakresie doskonalenia jakości kształcenia mają dwie stałe komisje
funkcjonujące na kierunku Politologii: Komisja Programowa i uczelniana Komisja ds. Jakości
kształcenia. Komisja Programowa odpowiedzialna jest za wszelkie dostosowania programu studiów
i zmiany programowe, natomiast uczelniana Komisja ds. Jakości kształcenia monitoruje wyniki ocen
zajęć przez studentów i proces dyplomowania, przygotowuje opinie i formułuje zalecenia
do doskonalenia jakości kształcenia. Szczególną rolę w zakresie kontroli jakości procesu
dydaktycznego pełni monitorowanie poziomu kadry dydaktycznej. Zajęcia prowadzone przez nowo
przyjętych nauczycieli akademickich podlegają hospitacjom. Kluczowym elementem systemu
zapewniania jakości kadry dydaktycznej jest okresowa ocena pracowników przez Komisję ds. Oceny
Nauczycieli Akademickich, która powoływana jest co roku odrębnym Zarządzeniem Rektora:
(Zarządzenie Rektora nr 49/2016 z dn. 27.09.2016 r., 31/2017 z dn. 04.09.2017 r., 64/2018
z dn. 09.10.2018 r., 60/2019 z dn. 12.09.2019 r., 41/2020 z dn. 18.09.2020 r.). Weryfikacja jest
dokonywana m.in. zarówno na podstawie arkusz oceny wypełnianego przez oceniana osobę, opinii
bezpośredniego przełożonego, jak również na bazie opinii na temat działalności dydaktycznej
na podstawie ankiet studenckich. Ocena ta, wraz z bieżącym monitorowaniem jakości kształcenia jest
podstawą doboru kadry do prowadzenia poszczególnych zajęć dydaktycznych. Uczelnia jak również
Instytut Nauk o Polityce przywiązują duża wagę do opinii studentów, która jest wyrażana
w anonimowych ankietach studenckich (Zarządzenie Rektora nr 65/2017 z dn.20.10.2017 r.)
Standard 10.1.b)
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zostały formalnie przyjęte i są stosowane
zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu studiów. Procedura przygotowania
i zatwierdzania programu studiów została określona w Zarządzeniu Rektora nr 05/2020
z dn.15.01.2020 r. Powołanie nowego kierunku studiów wymaga opracowania programu kształcenia
w oparciu o zdefiniowane efekty uczenia się Opracowany i zaakceptowany przez Komisję
Programową i uczelnianą Komisję ds. Jakości kształcenia oraz przy konsultacji z Samorządem
Studenckim projekt programu kształcenia i efektów uczenia się jest zatwierdzany przez Senat.
Program kształcenia na określonym kierunku musi zawierać:






charakterystykę studiów,
opis zakładanych efektów uczenia się,
opis programu studiów,
opis warunków prowadzenia studiów i sposoby realizacji kształcenia,
opis weryfikacji efektów uczenia się.

Opracowany program studiów przedstawiany jest na posiedzeniu Komisji Programowej na kierunku
Politologia. Skład Komisji Programowej określony jest w odpowiednich Zarządzeniach Rektora
(Zarządzenie Rektora: nr 46/2016 z dn.27.09.2016 r., nr 51/2017 z dn.13.10.2017 r., nr 52/2018
z dn. 09.10.2018 r., nr 50/2019 z dn. 12.09.2019., nr 33/2020 z dn. 18.09.2020 r.). Po pozytywnej
opinii Komisji Programowej i uczelnianej Komisji ds. Jakości kształcenia oraz Samorządu Studenckiego
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plan studiów zostaje przekazany do akceptacji dziekana, następnie plan studiów zatwierdzany jest
przez Senat. Po zatwierdzeniu przez Senat wniosek o nowy kierunek studiów Rektor przesyła do
Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego.
Propozycję zmian w programie kształcenia dla danego kierunku studiów może zgłosić Samorząd
Studencki, nauczyciel akademicki lub inne osoby związane z kierunkiem Politologii. Interesariusze
wewnętrzni jak i zewnętrzni mogą brać czynny udział w doskonaleniu i realizacji programu
kształcenia. Każdy interesariusz tak wewnętrzny, jak i zewnętrzny może złożyć propozycje zmian
w programach kształcenia, która będzie przedmiotem obrad Komisji Programowej na kierunku
Politologii. Podstawą do wprowadzenia zmian lub korekt w programie kształcenia jest zamysł
dostosowania go do wymagań rynkowych, interesariuszy zewnętrznych oraz zapotrzebowań
studentów, zgłaszanych przez nich samych, tj. przez ich przedstawicieli uczestniczących w pracach
Komisji Programowej lub Samorządzie Studenckim. Przy wprowadzaniu zmian bada się również losy
absolwentów Politologii, do których udało się dotrzeć. Dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy
wymaga wprowadzania zmian w zakresie oferowanych w ramach danego kierunku specjalności.
Wizja nowej specjalności może być efektem prac funkcjonującej przy WSKSiM Rady Konsultacyjnej
(Uchwała Senatu nr 06/XXVII/18 z dn. 25.09.2018 r.) i Zarządu Samorządu Studenckiego. Wniosek
o powołanie nowej specjalności wraz z wykazem proponowanych modułów i przedmiotów
oraz opisem efektów uczenia się należy przedłożyć dziekanowi, ten przekazuje Rektorowi a Rektor
przekazuje pod obrady Senatu WSKSiM.
Standard 10.1. d),e),f),g)
Na kierunku politologia prowadzone są systematyczne oceny programu studiów oparte o wyniki
analizy ankiet ewaluacyjnych, analizy opisów przedmiotów, monitoring zawodowych karier
absolwentów oraz opinii od członków Rady Konsultacyjnej, mające na celu doskonalenie jakości
kształcenia. W ankietach do interesariuszy zewnętrznych zawarte są pytania o ocenę programów
studiów, o uwagi do kart przedmiotów, o ocenę praktyk studenckich, o potrzebę podejmowanej
problematyki w pracach dyplomowych oraz o ocenę dostępności i przydatności informacji
dla pracodawców na stronach internetowych WSKSiM (Zarządzenie Rektora nr 70/2019
z dn.15.10.2019 r.). Studenci Politologii mają możliwość stałego monitorowania procesu kształcenia
dzięki wdrożonemu systemowi anonimowego oceniania zajęć dydaktycznych. Wzór ankiety określa
Zarządzenie Rektora nr 65/2017 z 20.10.2017 r. Wśród pytań, na które odpowiadają studenci jest też
i takie, które oferuje możliwość swobodnego wyrażenia uwag na temat sposobu i jakości pracy
poszczególnych pracowników Instytutu Nauk o Polityce. Wyniki wszystkich przeprowadzonych
ewaluacji są każdorazowo analizowane przez Komisję Programową i uczelnianą Komisję ds. Jakości
kształcenia. Opinie studentów są uwzględniane podczas ciągłego doskonalenia form, sposobów
i treści wykładanych przedmiotów. Wyniki egzaminów, zaliczeń, kolokwiów są cennymi wskazówkami
dla prowadzących, jakie treści sprawiają szczególną trudność studentom.
Przygotowując propozycję programu kształcenia Komisja Programowa uwzględnia opinie
interesariuszy zewnętrznych uczestniczących w Radzie Konsultacyjnej, opinie studentów wyrażane
w ankietach oceny zajęć, a także w kontaktach bezpośrednich z wykładowcami. Brany jest także pod
uwagę stopień realizacji efektów uczenia się.
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Okresowe przeglądy programów kształcenia oraz efektów uczenia się przeprowadza Komisja
Programowa na kierunku Politologii, w pracach Komisji biorą udział przedstawiciele studentów
WSKSiM.
Bieżące monitorowanie procesów kształcenia, a także okresowe przeglądy programów odbywają się
w następujący sposób:
 badanie zgodności programów kształcenia poszczególnych przedmiotów z przypisanymi temu
przedmiotowi efektami kształcenia;
 badanie zasad zaliczania poszczególnych przedmiotów czy prowadzą do osiągnięcia efektów
kształcenia;
 określenie wymogów, jakie muszą spełniać prace licencjackie i prace magisterskie;
 analiza ocen z poszczególnych przedmiotów, ocen z pracy dyplomowej i z egzaminu
dyplomowego.

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku POLITOLOGIA w Wyższej Szkole
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Analiza SWOT przygotowana z uwzględnieniem opinii trzech grup interesariuszy: kadry, studentów
i przedstawicieli otoczenia zewnętrznego
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• wysoka jakość kształcenia na kierunku
politologia;
• dostępność dla studentów kadr
wysokokwalifikowanych przygotowanych pod
względem merytorycznym i praktycznym;
• relacja „mistrz-uczeń” w małych grupach
studenckich, umożliwiająca indywidualne
podejście do studentów;
• stwarzanie możliwości rozwoju naukowego
dla pracowników Instytutu Nauk o Polityce –
wydawnictwo WSKSiM na liście MNiSW – 80
pkt., czasopismo naukowe „Fides, Ratio et
Patria”, liczne konferencje naukowe i kongresy
międzynarodowe, wyniki badań naukowych
wykorzystywane w działalności dydaktycznej;
• zaangażowanie studentów w działalność kół
naukowych, udział w konferencjach naukowych
z referatami, przygotowanie publikacji
naukowych;
• bardzo wysoki stopień umiędzynarodowienia
WSKSiM;
• szeroka i atrakcyjna oferta praktyk krajowych
i zagranicznych, przygotowująca absolwentów

• zmniejszające się zainteresowanie studentów
rozwojem naukowym;
• akcyjne zaangażowanie studentów w
działalność uczelni, przejawiające się licznymi
nowymi inicjatywami, z których w perspektywie
długookresowej znaczna część nie jest
kontynuowana;
• małe zainteresowanie studentów
procedurami związanymi z działaniami na rzecz
podnoszenia jakości kształcenia;
• duża rola tradycyjnych form kształcenia i
przyzwyczajenia części kadry dydaktycznej
stosowania mniej aktywizujących metod
dydaktycznych;
• oferta zajęć dydaktycznych obowiązkowych
ograniczona do języka angielskiego, malejące
zainteresowanie dodatkowymi lektoratami z
języka niemieckiego i hiszpańskiego;
• jedynie częściowe wykorzystanie przez
studentów możliwości dzielenia się własnymi
obserwacjami i analizami politologicznymi (radio
internetowe, telewizja internetowa, Biuletyn
Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
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do potrzeb rynku pracy;
• możliwość odbywania wolontariatu w
prowadzonym przez uczelnię Regionalnym
Ośrodku Debaty Międzynarodowej oraz
projektach współfinansowanych ze środków
zewnętrznych;
• nowoczesna o bardzo wysokim standardzie
baza dydaktyczna i noclegowa przyjazne dla
studentów;

w Toruniu);

SZANSE

ZAGROŻENIA

• wprowadzanie nowych atrakcyjnych
specjalności kształcenia, odzwierciedlających
potrzeby rynkowe;
• regulacje prawne wynikające z Ustawy 2.0.
kładące większy nacisk na łączenie badań
naukowych z dydaktyką, stymulujące do
przygotowania projektów badawczych oraz
mobilności; poszerzenie dyscypliny naukowej o
administrację;
• rozwój współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, pozyskiwanie środków
zewnętrznych na badania naukowe i ofertę
szkoleń dodatkowych dla studentów;
• stwarzane przez uczelnię szerokie możliwości
rozwoju osobistego i naukowego, aktywnie
działające Biuro Współpracy Międzynarodowej i
Międzyuczelnianej oraz Akademickie Biuro
Karier;
• pozyskiwanie przez WSKSiM młodych
naukowców, kształcenie własnej kadry
dydaktycznej, pozyskiwanie do kadry praktyków;
• rozbudowa sieci kontaktów naukowych
krajowych i międzynarodowych (wymiany
naukowców, wizyty studyjne, wymiana
doświadczenia z profesorami wizytującymi z
różnych krajów, podnoszenie kompetencji przez
udział w różnych szkoleniach i wyjazdach do
innych uczelni przez kadrę naukową,
dydaktyczną i administracyjną);
• zwiększenie stopnia otwarcia uczelni na
studentów z zagranicy, poszerzające horyzonty
polskich studentów i kadry, przekładające się na
kształcenie kompetencji miękkich;

• procesy demograficzne prowadzące do
zmniejszenia liczby studentów;
• spadek poziomu kompetencji absolwentów
szkół średnich;
• duże obciążenie wykładowców dodatkowymi
obowiązkami wynikającymi z wdrożenia nowych
regulacji prawnych w szkolnictwie wyższym,
wzrost stopnia biurokratyzacji uczelni;
• niekorzystny wpływ kryzysu pandemicznego
na rynek pracy;
• trudna sytuacja na rynku pracy w regionie
kujawsko-pomorskim, migracja zarobkowa
studentów po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia do większych miast lub zmiana trybu
studiowania na niestacjonarny;
• podejmowanie pracy zarobkowej w czasie
studiów, co ma wpływ na jakość studiowania;
• słabnące zainteresowanie młodych ludzi
studiami politologicznymi, w WSKSiM
szczególnie zauważalne pośród kandydatów na
studia licencjackie;
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(Pieczęć uczelni)

…………………………………………………

…………………………………………

(podpis dziekana/Kierownika jednostki)

(podpis Rektora)

…………………..……., dnia ………………….
(miejscowość)

Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów
Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających
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