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tel. 91 444 28 26 UCHWAŁA NR 142/2021
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UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zaopiniowania karty samooceny Zespołu kierunku prawo służb mundurowych

Na podstawie § 1 ust. 2 załącznika do uchwały nr 109/2020 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 
z dnia 17 grudnia 2020 r. w przedmiocie działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim, Rada Naukowa Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego, wykonując na podstawie § 36 ust. 3a Statutu Uniwersytetu 
Szczecińskiego zadania Rady Dydaktycznej uchwala, co następuje:

Pozytywnie opiniuje się przedłożoną kartę samooceny Zespołu kierunku prawo służb 
mundurowych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr bab. Zbigniew Kuniemcg, prof. US

Rady
. ^Przewodniczący 

rkowej Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego
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WPŁYNĘŁO
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 194/2020

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.

KARTA SAMOOCENY KIERUNKU

w roku akademickim 2020/2021

Profil studiów: Studia dzienne

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Kierunek: Prawo Służb Mundurowych

Poziom: Studia I stopnia

I. Informacje o koncepcji programu studiów:
1. Czy przeprowadzono analizę efektów uczenia się dla programu studiów?

X TAK NIE

Wnioski: W oparciu o analizę sylabusów Zespół dokonał analizy efektów uczenia się, które uznał 
za spójne, logiczne i zgodne z pierwotnymi założeniami dla kierunku Prawo Służb Mundurowych.

2. Czy przeprowadzono analizę zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku

pracy?

TAK X NIE

Wnioski: Ze względu na dokonanie analizy potrzeb rynku pracy w trakcie przygotowania kierunku 
studiów, Zespół doszedł do wniosku, iż ponowna analiza zgodności zakładanych efektów uczenia 
się z potrzebami rynku pracy byłaby w tym momencie przedwczesna. W związku z powyższym 
Zespół planuje dokonanie ponownej analizy potrzeb rynku pracy oraz zakładanych efektów 
uczenia się w trakcie roku akademickiego 2021 /2022.

3. Czy przeprowadzono analizę zakładanych i uzyskanych efektów uczenia się z realizacji 

praktyk, jeżeli program studiów przewiduje praktyki?

TAK X NIE

Wnioski: Ze względu na to, iż rok akademicki 2020/2021 był pierwszym rokiem po uruchomieniu 
kierunku studiów nie doszło jeszcze do realizacji praktyk programowych. W konsekwencji nie było



również możliwym dokonanie analizy zakładanych i uzyskanych efektów uczenia się z realizacji 
praktyk.

4. Kto, poza pracownikami jednostki, bierze udział w doskonaleniu programu studiów dla 
tego kierunku?

STUDENCI:

PRACODAWCY, PRZEDSIĘBIORCY:

PRAKTYCY:

INNE OSOBY:

X TAK

TAK X

X TAK

TAK X

Jeśli tak, proszę wymienić kto: W pracach zespołu bierze udział przedstawiciel studentów kierunku 
w osobie Pani Aleksandry Spychaj, również studenci oceniali kierunek w ramach ankietyzacji. 
Jednocześnie w skład zespołu wchodzą osoby wykonujące zawód radcy prawnego (dr Mateusz 
Tomczyk oraz dr Kamil Dąbrowski) oraz zawód Instruktora Strzelectwa Sportowego (mgr Monika 
Niedźwiecka), którzy oceniają program z perspektywy możliwości uzyskania praktycznych 
umiejętności i kompetencji społecznych.

Uwagi: Zespół kierunku skierował zapytania odnośnie programu studiów do przedstawicieli 
potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku Prawo Służb Mundurowych, jednak do chwili 
sporządzania niniejszej karty samooceny nie uzyskano odpowiedzi na zadane pytania.

II. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta:

Czy przypisana przedmiotom liczba punktów ECTS odzwierciedla nakład pracy studenta?

X TAK NIE TRUDNO USTALIĆ

Uzasadnienie na podstawie analizy sylabusów lub ankiet: Zespół kierunku ponownie 
przeanalizował sylabusy wszystkich przedmiotów na kierunku Prawo Służb Mundurowych i nie 
stwierdził w żadnym z nich, iż liczba punktów ECTS nie jest adekwatna do zakładanego i 
rzeczywistego nakładu pracy studenta. Okoliczność tą potwierdzają zarówno indywidualne 
rozmowy członków zespołu ze studentami kierunku, jak również wyniki ankiet studenckich w 
ramach których żaden ze studentów nie podniósł zastrzeżeń w tym zakresie.

III. Weryfikacja efektów uczenia się:
1. Czy system weryfikacji efektów uczenia się umożliwia ocenę stopnia ich osiągnięcia? 

X TAK NIE TRUDNO USTALIĆ



Uwagi: Zespół kierunku dokonał ponownej analizy wszystkich sylabusów realizowanych w ramach 
kierunku Prawo Służb Mundurowych w ramach której ustalił, iż w system weryfikacji efektów 
uczenia się umożliwia ocenę stopnia ich osiągnięcia. Stosowana w każdym z realizowanych przez 
studentów przedmiotów skala ocen pozwala bowiem na ich zróżnicowanie w zależności od 
osiągniętego stopnia efektów uczenia się.

2. Czy formy weryfikacji są na tyle trafne, by właściwie zweryfikować poszczególne efekty

uczenia się przedmiotów? (zwłaszcza w kategorii kompetencje społeczne)

X TAK NIE TRUDNO USTALIĆ

Uzasadnienie na podstawie analizy sylabusów lub ankiet: Zespół kierunku dokonał ponownej 
analizy wszystkich sylabusów realizowanych w ramach kierunku Prawo Służb Mundurowych w 
ramach której ustalił, iż w zasadniczej części system weryfikacji efektów uczenia się umożliwia 
ocenę stopnia ich osiągnięcia. Jedynie w nielicznych przedmiotach o silnie praktycznym 
zabarwieniu, Zespół podejmie starania zmierzające do uzupełnienia niektórych metod weryfikacji 
efektów uczenia się na takie, które w większym stopniu umożliwiają ocenę zdobycia przez studenta 
praktycznych umiejętności związanych z danym przedmiotem (np. Pierwsza Pomoc). W tym 
kontekście Zespół zauważył, iż obecne w wielu sylabusach metody weryfikacji polegające na 
sporządzaniu różnorodnych projektów oraz stosowaniu tzw. zajęć praktycznych pozwTalająna 
weryfikację osiągnięcia przez poszczególnych studentów właściwego poziomu zakładanych 
umiejętności i kompetencji społecznych. Chcąc jednak utrzymać silny nacisk na praktyczny 
charakter prowadzonego kierunku studiów, który wymaga osiągnięcia przez jego absolwentów 
odpowiedniego poziomu umiejętności i kompetencji społecznych, Zespół będzie rekomendował 
dokonanie zmian w niektórych sylabusach poprzez umożliwienie prowadzącym uwzględnienia w 
ocenie końcowej stopnia osiągnięcia przez studentów odpowiednich umiejętności i kompetencji 
społecznych (np. poprzez wskazanie, iż aktywność na zajęciach lub sporządzenie dodatkowego 
projektu/prezentacji pozwala na uzyskanie dodatkowych 2 pkt w trakcie zaliczenia). W nielicznych 
przypadkach zdarzało się również, że do danej formy weryfikacji były przypisane efekty uczenia 
się, których w ten sposób nie da się zweryfikować. Zespół w tym przypadku również podejmie 
kroki celem wyeliminowania tych przypadków.

IV. Dobór metod kształcenia i oceniania do założonych efektów uczenia się:

1. Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia 
się dla określonego przedmiotu?

X TAK, we wszystkich TAK ale nie we wszystkich
przedmiotach przedmiotach

Uwagi: Po ponownej analizie sylabusów Zespół doszedł do wniosku, iż stosowane w ramach 
poszczególnych przedmiotów metody kształcenia motywują studentów do aktywnego udziału w 
procesie nauczania i uczenia się oraz umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się. Właściwe metody 



kształcenia i weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się są indywidualnie dobierane do każdego 
przedmiotu ujętego w planie studiów. Przewidziane są zróżnicowane formy prowadzonych zajęć: 
wykłady, ćwiczenia, konwersatoria. Stosowane metody kształcenia nie tylko przewidują 
wykorzystanie aktywizujących form pracy ze studentami na zajęciach, ale również 
obligują studentów do samodzielnego rozwiązywania problemów poprzez analizę złożonych 
problemów prawnych, przygotowywanie prezentacji czy projektów pism procesowych.

2. Czy metody weryfikacji efektów uczenia się i oceny są dobrane odpowiednio do założonych
efektów uczenia się dla określonego przedmiotu?

TAK, we wszystkich X TAK, ale nie we wszystkich
przedmiotach przedmiotach

NIE

Uwagi: Ponowna analiza sylabusów doprowadziła Zespół do następujących wniosków. Po 
pierwsze, dobór metod weryfikacji efektów kształcenia się jest silnie powiązany ze specyfiką 
poszczególnych przedmiotów oraz osobąprowadzącego/koordynatora przedmiotu, który’ zdaje się 
zmierzać do tego by dobór formy weryfikacji efektów ocenia się korespondował z treściami 
programowymi oraz stosowanymi metodami kształcenia. Po drugie, w zasadniczej części 
przedmiotów dobór metod weryfikacji efektów uczenia się pozwala na rzeczywistą ocenę zdobycia 
przez studenta odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Jedynie w 
wyjątkowych sytuacjach dotyczących niektórych przedmiotów o silnie praktycznym zabarwieniu, 
Zespół doszedł do wniosku, iż koniecznym jest uzupełnienie stosowanych metod weryfikacji 
efektów uczenia się o metody tzw. weryfikacji przez obserwację związane z aktywizacją studentów' 
i możliwością oceny ich praktycznych umiejętności. Jednocześnie chcąc utrzymać silny nacisk na 
praktyczny charakter prowadzonego kierunku studiów Zespół będzie rekomendował dokonanie 
zmian w również w niektórych innych sylabusach poprzez umożliwienie uwzględnienia w ocenie 
końcowej z przedmiotu stopnia osiągnięcia przez studentów odpowiednich umiejętności i 
kompetencji społecznych (np. poprzez wskazanie, iż aktywność na zajęciach lub sporządzenie 
dodatkowego projektu/prezentacji pozwala na uzyskanie dodatkowych 2 pkt w trakcie zaliczenia).

V. Treści programowe i literatura podstawowa:

1. Czy treści programowe w ramach zajęć realizowanych na kierunku studiów nie powtarzają
się?

x Itak NIE TRUDNO USTALIĆ

Uwagi: W ramach ponownie dokonanej analizy wszystkich sylabusów realizowanych w ramach 
programu studiów, Zespół nie stwierdził powtarzania się treści programowych w ramach realizacji 
różnych przedmiotów. Zespół doszedł do wniosku, iż treści programowe realizowane przez 
poszczególne przedmioty są wzajemnie powiązane i zazębiają się, co umożliwia studentom 
uzyskanie holistycznego podejścia do relewantnych aspektów systemu prawnego. Powyższe 
wnioski potwierdza również przeprowadzona wśród studentów ankieta. W jej wrynikach nie 
odnaleziono bowiem jakichkolwiek uwag dotyczących powtarzania się treści programowrych.



2. Czy treści programowe są. zgodne z efektami uczenia się przedmiotów?

X TAK NIE TRUDNO USTALIĆ

Uzasadnienie na podstawie analizy sylabusów lub ankiet: Przeprowadzona przez Zespół analiza 
sylabusów realizowanych w ramach kierunku Prawo Służb Mundurowych, doprowadziła do 
wniosku o istnieniu ścisłego związku pomiędzy zakładanymi efektami uczenia się, a realizowanymi 
treściami programowymi. Zespół nie odnalazł jakichkolwiek efektów uczenia się, które nie 
mogłyby zostać osiągnięte w ramach realizowanych treści programowych.

3. Czy literatura podstawowa wykazywana w sylabusach jest zgodna z najnowszymi 
osiągnięciami nauki i czy jest dostępna?

TRUDNO USTALIĆX TAK NIE

Uwagi: Proponowana w poszczególnych sylabusach literatura jest zasadniczo zgodna z 
najnowszymi osiągnięciami nauki. Jedynie w nielicznych przypadkach niektóre z proponowanych 
pozycji literatury są pozycjami, które można byłoby aktualnie ze względu na nowsze wydanie danej 
pozycji. Niekiedy uwzględnienie starszych wydań może wynikać z dostępności ich w bibliotece. 
Podobnie również w nielicznych przypadkach, niektóre pozycje z zakresu literatury' podstawowej 
są niedostępne w bibliotece uniwersyteckiej. Zdarzyła się również sytuacja, gdzie ujęta literatura nie 
była dostępna w bibliotece, a także nie jest już możliwe jej nabycie. Mając na względzie powyższe, 
Zespół będzie rekomendował koordynatorom poszczególnych przedmiotów dokonanie 
aktualizacji proponowanej literatury.

VI. Warunki realizacji procesu kształcenia:

1. Czy warunki realizacji procesu kształcenia na kierunku są właściwe?

X TAK NIE TRUDNO USTALIĆ

Wnioski: Warunki realizacji procesu kształcenia się na kierunku odpowiadają wszelkim 
wymaganiom ustawowym, a także wynikającym z aktów wykonawczych i wewnętrznych regulacji 
uniwersyteckich. O prawidłowości warunków realizacji procesu kształcenia się świadczy przy tym 
nagrodzenie kierunku Prawo Służb Mundurowych nagrodą Lidera Jakości Kształcenia.

2. Czy organizacja i system kontroli praktyk, jeżeli 
są właściwe?

program przewiduje praktyki,

TAK NIE X TRUDNO USTALIĆ



Wnioski: Pierwszy nabór na kierunku Prawo Służb Mundurowych odbył się w roku akademickim 
2020/2021. Dlatego też w chwili obecnej nie jest możliwą ocena organizacji i systemu kontroli

VII.Kompetencje  osób prowadzących zajęcia:

Czy kompetencje naukowe i dydaktyczne osób prowadzących zajęcia są zgodne z przypisanymi do

zajęć efektami uczenia się?

X TAK NIE TRUDNO USTALIĆ

Wnioski: Wśród prowadzących zajęcia znajdują się zarówno przedstawiciele nauk teoretycznych, 
jak również osoby łączące działalność naukową z praktycznym wykorzystaniem nauczanej wiedzy. 
Doświadczenie dydaktyczne, jak i kompetencje naukowe osób prowadzących zajęcia są przy tym 
zgodne z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się.

VIII. Rekrutacja na kierunku:
C2y wymogi i tryb rekrutacji na kierunek są właściwe?

X TAK NIE TRUDNO USTALIĆ

Wnioski: Zespół nie stwierdził jakichkolwiek nieprawidłowości lub uwag związanych z wymogami 
łub trybem rekrutacji na kierunek Prawo Służb Mundurowych. Sposób rekrutacji na studia jest 
ujednolicony na całym uniwersytecie.

IX. Realizacja zaplanowanych działań doskonalących w ocenianym roku akademickim, a 
zaproponowanych w Karcie z poprzedniego roku (punkt obowiązuje od r.a. 2021/2022)

Działanie doskonalące
Czy zrealizowano
(tak/nie)

Osoba / podmiot 
odpowiedzialne

Uwagi

Uwagi: Pierwszy nabór na kierunku Prawo Służb Mundurowych odbył się w roku akademickim 
2020/2021. Dlatego też w chwili obecnej nie jest możliwą ocena realizacji zaplanowanych działań 
doskonalących.



X. Działania doskonalące zaplanowane na nadchodzący rok akademicki

Działanie
Osoba /
podmiot

Termin 
realizacji

Uwagi

Ponowna weryfikacja
sylabusów, w tym zwłaszcza w 
zakresie wykorzystywanej
literatury i stosowanych metod 
weryfikacji efektów uczenia się

Zespół kierunku 
Prawo Służb
Mundurowych

luty-marzec 
2022 r.

Wykorzystując 
dotychczasowy przegląd 
sylabusów na kierunku, 
Zespół zwróci się do 
koordynatorów 
poszczególnych 
przedmiotów celem
zaktualizowania 
sylabusów

Konsultowanie programu
studiów z nowymi
interesariuszami zewnętrznymi.

Zespół kierunku
Prawo Służb
Mundurowych

Koniec roku 
akademickiego 
2021/2022

Celem zachowania
atrakcyjności kierunku 
dla studentów i ich 
potencjalnych 
pracodawców, Zespół 
poszukiwać będzie
nowych interesariuszy
zewnętrznych, 
reprezentujących 
potencjalnych 
pracodawców.

Weryfikacja zachowania
przewidzianych w sylabusach 
form i warunków zaliczenia w 
trakcie poszczególnych zaliczeń 
i egzaminów.

Wybrani 
przedstawiciele 
kierunku Prawo
Służb 
Mundurowych

Koniec roku 
akademickiego 
2021/2022

.... .........
podpis przewodniczącego Zespołu Kierunku

data . JłtO&C........


