
UJK Kielce 

Sprawozdanie   

z działalności Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia  

w roku akademickim 2016/2017 

Kielce, 26 października 2017 roku 



            

W roku akademickim 2016/2017 odbyło się:  

 dziewięć posiedzeń UKJK 

 trzy posiedzenia Zespołów UKJK 

 14 konsultacji UKJK z przedstawicielami wydziałów, 

przygotowujących się do wizyt akredytacyjnych 

PKA/KAAUM. 
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Zespół  

ds. Organizacji Dni Jakości 

w UJK 

Zespół  

ds. Monitoringu                     

i Doskonalenia Procedur 

Zespół  

ds. Opracowania Ankiet 

Studenckich 

WSZJK w UJK posiada dwa poziomy: 

uczelniany oraz wydziałowy.  

W ramach WSZJK funkcjonują 

również zespoły, powoływane w celu 

realizacji określonych zadań.  

 

Aktualnie (w 2017 roku) funkcjonują 

następujące zespoły czasowe:  
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Zespół  

ds. Opracowania Raportu 

dot. Monitorowania Karier 

Zawodowych 

Absolwentów 



UJK Kielce 

1. Opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków                            

kształcenia.  

2. Opiniowanie wniosków o dostosowanie profilu kształcenia do 

wymogów ustawy - PSW. 

3. Opiniowanie efektów kształcenia obowiązujących studentów 

rozpoczynających kształcenie od r. ak. 2017/2018. 

4. Tworzenie nowych i modyfikacja istniejących aktów normatywnych                  

w zakresie funkcjonowania WSZJK. 

5. Współpraca z wydziałami podlegającymi akredytacji programowej. 

6. Modyfikacja wszystkich dotychczasowych procedur. 

7. Sporządzenie raportów z oceny wewnętrznej w zakresie 

funkcjonowania WSZJK na wydziałach. 

Najważniejsze działania UKJK w roku ak. 2016/2017: 
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8. Organizacja 3. edycji konkursu z zakresu promowania WSZJK w UJK. 

9. Organizacja 3. edycji Dnia Jakości Kształcenia w UJK. 

10. Szkolenia z zakresu jakości kształcenia. 

11. Przegląd i ocena działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne                  

i wizytacje. 

12. Inne działania podejmowane na rzecz doskonalenia WSZJK.  

 

Najważniejsze działania UKJK w roku ak. 2016/2017 (c.d.): 



1. Opiniowanie wniosków o utworzenie  

nowych kierunków kształcenia:  

 

UJK Kielce 

e-edytorstwo z elementami 
medioznawstwa                                                             

– studia pierwszego stopnia 

(WFH - Filia)  

Finanse i rachunkowość                        
– studia I stopnia, p. prakt  

(WNS) 

Administracja  

– studia I stopnia, p. prakt  

(WFH) 

Scandinavian studies                                     
– studia I stopnia, p. ogólnoak.  

(WA)  

Bezpieczeństwo narodowe                                     
– studia II stopnia, p. ogólnoak. 

(WA)  

Wnioski o utworzenie nowych kierunków kształcenia (8): 
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1. Opiniowanie wniosków o utworzenie  

nowych kierunków kształcenia (c.d.):  

 

UJK Kielce 

e-edytorstwo z elementami 
medioznawstwa                                                             

– studia pierwszego stopnia 

(WFH - Filia)  

Zarządzanie informację             
i bibliotekoznawstwo                        

– studia I stopnia, p. prakt  

(WH) 

Dietetyka  

– studia I stopnia, p. prakt  

(WO) 

Rolnictwo ekologiczne                                     
– studia inż. I stopnia,  

p. ogólnoak.  

(WM) 

Zdrowie środowiskowe                                     
– studia I stopnia, p. ogólnoak.  

(WM) 

Wnioski o utworzenie nowych kierunków kształcenia (8): 
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2. Opiniowanie wniosków o o dostosowanie profilu kształcenia                 

do wymogów ustawy – PSW  

 

UJK Kielce 

Dziennikarstwo                  
i komunikacja 

społeczna                                        
– studia II stopnia 

(WH) 

/zm. na profil  
praktyczny/ 

Mechatronika                
– st. inż. I stopnia 

(WZ) 

/zm. na profil  
praktyczny/ 

Kierunek lekarski  
– st. jednolite mgr 

(WO) 

/zm. na profil   
ogólnoakademicki/ 

Przekształcenie profilu kształcenia (3): 
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UJK Kielce 

 

3. Opiniowanie efektów kształcenia obowiązujących  

studentów rozpoczynających kształcenie od r. ak. 2017/2018 

(aktualizacja, uproszczenie, PRK) 

WH: 

 Historia - I i II stopień, profil ogólnoakademickim 

 Filologia - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Filologia polska - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Militarystyka historyczna – I stopień, profil ogólnoakademicki 

 Organizacja turystyki historycznej – I stopień, profil ogólnoakademicki 

 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - I stopień, profil praktyczny 

 Lingwistyka stosowana - I stopień, profil ogólnoakademicki 
 

 Językoznawstwo – III stopień 

 Historia – III stopień 

 Literaturoznawstwo – III stopień 
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UJK Kielce 

 

3. Opiniowanie efektów kształcenia obowiązujących  

studentów rozpoczynających kształcenie od r. ak. 2017/2018 (c.d.) 

(aktualizacja, uproszczenie, PRK) 

WM: 

 Biologia - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Biotechnologia - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Chemia - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Fizyka - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Fizyka techniczna – inż. I stopień, profil ogólnoakademicki 

 Geografia - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Informatyka – inż. I stopień, profil ogólnoakademicki 

 Matematyka - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Ochrona środowiska - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Ochrona środowiska – inż. I stopień, profil ogólnoakademicki 

 Turystyka i rekreacja - I i II stopień, profil praktyczny 
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UJK Kielce 

 

3. Opiniowanie efektów kształcenia obowiązujących  

studentów rozpoczynających kształcenie od r. ak. 2017/2018 (c.d.) 

(aktualizacja, uproszczenie, PRK) 

WM: 

 Biologia – III stopień 

 Chemia – III stopień 

 Fizyka – III stopień 

 Geografia – III stopień 
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UJK Kielce 

 

3. Opiniowanie efektów kształcenia obowiązujących  

studentów rozpoczynających kształcenie od r. ak. 2017/2018 (c.d.) 

(aktualizacja, uproszczenie, PRK). 

: 

WO: 

 Pielęgniarstwo - I i II stopień, profil praktyczny 

 Położnictwo - I i II stopień, profil praktyczny 

/rozporządzenie MNiSzW z dnia 11 sierpnia 2016 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 

pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1332)/ 

 Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie, profil praktyczny 
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UJK Kielce 

 

3. Opiniowanie efektów kształcenia obowiązujących  

studentów rozpoczynających kształcenie od r. ak. 2017/2018 (c.d.) 

(aktualizacja, uproszczenie, PRK) 

WA: 

 Administracja - I stopień, profil praktyczny 

 Bezpieczeństwo narodowe - I stopień, profil ogólnoakademicki 

 Ekonomia - I i II stopień, profil ogólnoakademicki  

 Finanse i rachunkowość – I stopień, profil praktyczny 

 Logistyka – I stopień, profil ogólnoakademicki  

 Politologia - I i II stopień, profil ogólnoakademicki  

 Prawo - jednolite studia magisterskie, profil praktyczny  

 Administracja - II stopień, profil ogólnoakademicki 

 Stosunki międzynarodowe - I stopień, profil ogólnoakademicki 

 Zarządzanie - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 
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UJK Kielce 

 

3. Opiniowanie efektów kształcenia obowiązujących  

studentów rozpoczynających kształcenie od r. ak. 2017/2018 (c.d.) 

(aktualizacja, uproszczenie, PRK) 

WNS (filia): 

 Bezpieczeństwo narodowe - I i II stopień, profil praktyczny 

 Ekonomia - I stopień, profil praktyczny 

 Zarządzanie - I stopień, profil praktyczny 

 Pedagogika - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 

WFH (filia): 

 Historia - I i II stopień, profil ogólnoakademicki 

 

WZ (Sandomierz): 

 Filologia - I stopień, profil praktyczny  

 Kosmetologia - I stopień, profil praktyczny 
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UJK Kielce 

 

3. Opiniowanie efektów kształcenia obowiązujących  

studentów rozpoczynających kształcenie od r. ak. 2017/2018 (c.d.) 

(aktualizacja, uproszczenie, PRK) 

WP: 

 Ed. art. w zakresie sztuki muzycznej - I i II stopień, profil ogólnoakademicki  

 Ed. art. w zakresie sztuk plastycznych - I i II stopień, profil ogólnoakademicki  

 Pedagogika - I i II stopień, profil ogólnoakademicki  

 Psychologia - jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki  

 Praca socjalna - I stopień, profil praktyczny 

 Wzornictwo  - I stopień, profil praktyczny 

 Kryminologia stosowana - I stopień, profil praktyczny 
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UJK Kielce 

 

4. Nowe / zmodyfikowane akty normatywne                                                           

w zakresie funkcjonowania WSZJK: 
 

 Uchwała Nr 102/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych 

dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów 

doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających . 

 Uchwała Nr 103/2016 z dnia 15 grudnia 2016 zmieniająca uchwałę Nr 11/2014 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w sprawie zasad uruchamiania 

kierunku studiów. 

 Uchwała Nr 84/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Wewnętrznego 

Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 
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UJK Kielce 

 

4. Nowe / zmodyfikowane akty normatywne                                                           

w zakresie funkcjonowania WSZJK (c.d.): 
 

 Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 4 października 2016 roku w sprawie określenia 

procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. 

 Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

 Zarządzenie Nr 104/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wzoru karty 

przedmiotu. 

 Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wzorów 

formularzy wniosków o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych. 

 Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia 

regulaminu Konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 

podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku 

akademickim 2016/2017 zmienione zarządzeniem nr 43/2017 z dnia  30 marca 

2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu … 

 Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 w sprawie zmiany składu 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 18 



UJK Kielce 

5. Współpraca z wydziałami podlegającymi akredytacji programowej  

 

 
AKREDYTACJE: 

1. WO   kierunek lekarski  (ocena: pozytywna; styczeń 2017) 

2. WFH    historia (ocena: pozytywna; styczeń 2017) 

3. WM  biologia (ocena: pozytywna; lipiec 2017) 

4. WH  dziennikarstwo i komunikacja społeczna (ocena: pozytywna; wrzesień 

2017) 
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UJK Kielce 

6. Modyfikacja wszystkich  procedur ogólnouczelnianych: 
  

Po likwidacji kilku procedur (w tym ich konsolidacji) w roku akademickim 2016/2017, 

wśród procedur ogólnouczelnianych funkcjonują: 

0.    Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - wzór i 

oznaczanie procedur  

1. Procedura tworzenia, modyfikowania oraz zniesienia kierunków studiów 

wyższych /studiów doktoranckich i podyplomowych, 

2. Procedura oceny skuteczności osiągania zakładanych efektów kształcenia, 

3. Procedura oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, 

4. Procedura zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego 

wsparcia, 

5. Procedura obsługi toku studiów, 

6. Procedura upowszechniania informacji, 

7. Procedura ogólnouniwersyteckich badań ankietowych, 

 



UJK Kielce 

6. Modyfikacja wszystkich  procedur ogólnouczelnianych c.d.: 
  

8. Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów, 

9. Procedura procesu dyplomowania, 

10. Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich, 

11. Procedura hospitacji zajęć, 

12. Procedura udziału studentów w zajęciach do wyboru, 

13. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych. 

 

 Zmiany procedur: aktualizacja i przegląd podstaw prawnych, zakresu 

odpowiedzialności, sposobu postępowania, załączników (w tym schematów 

postępowania) 
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7. Sporządzenie raportów w zakresie WSZJK: 

 

W roku akademickim 2016/2017 UKJK opracowała następujące raporty: 

1) Raport z oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania jakości 

Kształcenia przeprowadzonej na wszystkich wydziałach UJK. 

2) Raport końcowy z 4. edycji ogólnouniwersyteckich badań ankietowych 

oceniających nauczycieli akademickich i zajęcia dydaktyczne. 

3) Raport końcowy z 4. edycji ogólnouniwersyteckich badań ankietowych 

oceniających obsługę administracyjną (na wydziale i poza wydziałem).  
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UJK Kielce 

7. Sporządzenie raportów w zakresie WSZJK (c.d.) 

1) Raport z oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania jakości  Kształcenia 

przeprowadzonej na wszystkich wydziałach UJK (c.d.) 

Nowy zakres oceny: funkcjonowanie WSZJK na poziomie wydziału 

Wnioski po ocenach wewnętrznych: 

 podejmowane działania naprawcze i doskonalące:  

mocny punkt (na większości wydziałów); 

 działania świadczące o wdrażaniu zaleceń z ocen wewnętrznych z ubiegłych lat: 

mocny punkt (np. nieprawidłowości wymienione w kartach niezgodności zostały 

skorygowane – z małymi wyjątkami); 

 działania uwzględnione w sprawozdaniach rocznych: 

mocny punkt (podejmowane inicjatywy omawiane na posiedzeniach WKJK, np. 

modyfikacje kart przedmiotów, dostosowanie oferty kształcenia – nowe kierunki 

studiów, wygaszenie kierunków niepopularnych) 

 działania podejmowane w związku z ankietyzacją studentów i absolwentów: 

słaby punkt (np. brak analizy opinii ankietowanych i wdrożenia sugerowanych 

ulepszeń, brak rozmów z osobami niżej ocenionymi) 



UJK Kielce 

7. Sporządzenie raportów w zakresie WSZJK (c.d.) 

1) Raport z oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania jakości  Kształcenia 

przeprowadzonej na wszystkich wydziałach UJK (c.d.) 

Wnioski po ocenach wewnętrznych c.d.: 

 monitorowania programów kształcenia i ich doskonalenia: 

mocny punkt (np. zmiany w programie studiów w myśl zapisów zmienionej stawy PSW  

i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, weryfikacja liczby specjalności ); 

 skuteczność osiągania efektów kształcenia, ich weryfikacji i doskonalenia: 

mocny punkt (dzięki zmianom w kartach przedmiotu zmiany – nacisk na skuteczność 

osiągania efektów kształcenia, a nie tylko ich weryfikację): 

 skuteczność wspierania studentów w procesie uczenia się: 

mocny punkt (np. działalność UCWIR, Punktu Interwencji Kryzysowej, możliwościom 

pomocy materialnej, wymiany studentów); 

 stan przygotowań do uczenia się w językach obcych: 

mocny punkt (cały przedmiot / część przedmiotu – w zależności od możliwości 

organizacyjnych na wydziale); 

 dobre praktyki 

mocny punkt (stale poszerzający się katalog dobrych praktyk na wydziałach). 
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7. Sporządzenie raportów w zakresie WSZJK (c.d.) 

2) Raport końcowy z 4. edycji ogólnouniwersyteckich badań ankietowych 

oceniających nauczycieli akademickich i zajęcia dydaktyczne 

 

Uczestnicy: studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych 

 

 

 

Wydział 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

2 294 os.(20,51%)  1 088 os. (10,82%)  2 611 os. (23,10%) 2 236 os. (19,89%) 

WH 18,44%   (oc: 4,30) 12,59%   (oc: 4,30) 23,28%    (oc: 4,67)  17,60%-   (oc: 4,69)  

WO  19,17%   (oc: 4,11) 10,18%   (oc: 4,25) 25,59%    (oc: 4,65)  21,01%    (oc: 4,69)  

WM 19,66%   (oc: 4,12)   8,24%   (oc: 4,41) 26,69%    (oc: 4,63)  25,48%    (oc: 4,66)  

WP   25,77%   (oc: 4,13) 20,51%   (oc: 4,35) 27,73%    (oc: 4,67) 25,00%    (oc: 4,70) 

WA  13,78%   (oc: 4,10)    6,33%  (oc: 4,21) 18,98%    (oc: 4,58) 18,90%    (oc:4,61)- 

WFH (Filia) 22,10%   (oc: 4,25) 14,71%   (oc: 4,36) 18,39%    (oc: 4,73) 17,91%    (oc: 4,68) 

WNS (Filia) 24,66%   (oc: 4,14) 12,38%   (oc: 4,31) 21,03%    (oc: 4,61)  21,03%    (oc: 4,61)- 

WZ 

(Sandomierz)  
/---/ /---/ /---/ 91,20%+  (oc: 4,77)+ 
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7. Sporządzenie raportów w zakresie WSZJK (c.d.) 

3) Raport końcowy z 4. edycji ogólnouniwersyteckich badań ankietowych 

oceniających obsługę administracyjną w 2016/2017 * 

*na wydziale i poza wydziałem – jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe 

 

 

Wydział3 

2013/2014 2014/2015 
2015/2016  

– na wydziale           

2016/2017  

– na wydziale 

(4 594 osób; 

38,49%)  
2 439 osób (19,96%)  1 722 osób (15,31%) 

(1 827 osób; 

15,54%)  

WH 22,66%    (oc: 3,80) 17,20%    (oc: 4,05)  13,81%    (oc: 4,16)  (oc: 4,07)- 

WO 35,37%    (oc: 3,85) 19,81%    (oc: 4,04)  14,99%    (oc: 4,13)  (oc: 4,10) 

WM 
41,21%    (oc: 

4,11) 
19,22%    (oc: 4,29)  17,63%    (oc: 4,24)  (oc: 4,25) 

WP  41,49%    (oc: 3,90) 23,33%    (oc: 4,03)  17,92%    (oc: 4,33)  (oc: 4,23) 

WA  35,44%    (oc: 3,82) 18,02%    (oc: 3,92)  12,59%    (oc: 4,16)  (oc:4,11) 

WFH (Filia) 35,23%    (oc: 3,91) 25,21%    (oc: 4,39)  16,12%    (oc: 4,71)  (oc: 4,45) 

WNS (Filia) 
65,66%    (oc: 

3,77) 
23,35%    (oc: 3,99)  14,11%    (oc: 4,39)  (oc: 4,28) 

WZ 

(Sandomierz)  
/---/ /---/ /---/  (oc: 4,77)+ 

Ocena ogólna obsługi administracyjnej poza wydziałem: 1 580 os.(13,44%)  ocena: 4,60  
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8. Organizacja 3. edycji konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK 
 

LAUREACI: 

w kategorii forma literacka/publicystyczna (Komisja konkursowa odstąpiła od przyznania 

nagród w pozostałych kategoriach, tj. forma literacka lub publicystyczna oraz forma multimedialna) 

 Katarzyna Pytlewska, studentka II r. II st.                                                                                                  

kier. Ed. art. w zakresie sztuk plastycznych                                                                           

(WP) – nagroda główna za plakat „InSPiruj”; 

 

 

 

 Dorota Wąsik, studentka III r. I st. kier. Ed. art w zakresie sztuk plastycznych (WP) 

– wyróżnienie za cykl prac „Chcesz zostać…/być…/napisać...”; 

 Izabela Mrowiec, studentka II r. II st. kier. kier. Ed. art. w zakresie sztuk 

plastycznych (WP)– wyróżnienie za plakat „Sięgnij z nami szczytów”. 
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9. Organizacja 3. edycji Dnia Jakości Kształcenia w UJK: 

 

W dniach 5-6 kwietnia 2017r. na wszystkich wydziałach po raz trzeci 

obchodzone były Dni Jakości Kształcenia w UJK pod patronatem Rektora UJK.  

Organizatorzy: UKJK i WKJK.  
 

 

 Na poziomie uczelnianym: prezentacja prac konkursowych w ramach 3. 

edycji konkursu z zakresu promowania WSZJK; ABC zdrowia według 

medyków – prezentacje studentów WO 

 

 Na poziomie wydziałowym: spotkania ze studentami i pracownikami, akcje 

informacyjne (nt. ankietyzacji, jakości kształcenia), wykłady zaproszone, 

seminaria naukowe, studencka debata o Jakości Kształcenia, prezentacja kół 

naukowych i in. 
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UJK Kielce 

10. Szkolenia z zakresu jakości kształcenia: 

Seminarium szkoleniowe: 

„Logika aktualnych zmian                     
w akredytacji” 

Warszawa, 28 listopada 2016 r. 

Ogólnopolska Konferencja    Naukowo-
Szkoleniowa:  

„Akredytacja i zapewnianie jakości 
kształcenia w szkolnictwie wyższym. 
Zmiany, wyzwania, doświadczenia” 

Warszawa, 1 grudnia 2016 r. 

Seminarium PKA z cyklu 

 „Forum Jakości” 

Kraków, 11 kwietnia 2017 r. 

IV Ogólnopolskie Spotkanie 
Pełnomocników Rektorów ds. Jakości 

Kształcenia: 

„Doskonalenie kultury jakości  w 
społeczności akademickiej” 

Wrocław, 19 maja 2017 r. 

Szkolenia zewnętrzne  – dla przedstawicieli  UKJK: 
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UJK Kielce 

10. Szkolenia z zakresu jakości kształcenia (c.d.): 

Szkolenie PARP: 

„Obsługa systemu informatycznego 
ZSI dla pracowników uczelni 

wyższych” 

Warszawa, 5 czerwca 2017 r. 

Szkolenie IBE: 

„Walidacja i zapewnianie jakości         
w ZSK dla kwalifikacji rynkowych” 

Kielce, 5-6 czerwca 2017 r. 

Spotkanie konsultacyjne MNiSzW: 

 „Diagnoza potrzeb w zakresie 
kształcenia nauczycieli” 

Lublin, 26 września 2017 r. 

Szkolenia zewnętrzne  – dla przedstawicieli  UKJK: 
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UJK Kielce 

11. Przegląd działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne: 

 

 Wszystkie Komisje spotykały się systematycznie w ciągu roku 

akademickiego. 

 

 Złożone zostały sprawozdania z działalności WKJK za r. ak. 2016/2017, 

zatwierdzone na Radach Wydziałów. 

 

 Do WKJK wpłynęły sprawozdania z działalności KZPK. 
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UJK Kielce 

Na WM                      
12 spotkań WKJK 

Na WFH-Filia                            
10 spotkań WKJK 

Na WA                              
8 spotkań WKJK 

Na WNS-Filia                        
9 spotkań WKJK 

Na WO                          
7 spotkań WKJK 

Na WP                             
4 spotkania WKJK 

Na WH                                     
6 spotkań WKJK 

11. Przegląd działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne (c.d.): 

38 

W roku ak. 2016/2017 odbyło się: 

Na WZ 

5 spotkań WKJK 



UJK Kielce 

11. Przegląd działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne (c.d.): 

Działania naprawcze w roku ak. 2016/2017: 

Wydział Humanistyczny: 
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Działanie Uzyskane efekty / powód 

niewdrożenia 

Zachęcanie/motywowanie studentów/ doktorantów 

do brania udziału w badaniach ankietowych 

Zrealizowano 

Analiza raportu dotyczącego losów zawodowych 

absolwentów 

Nie zrealizowano   

Analiza programów kształcenia i planów studiów  - 

ewentualna modyfikacja 

Zrealizowano 



UJK Kielce 

11. Przegląd działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne (c.d.): 

Działania naprawcze w roku ak. 2016/2017: 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu: 
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Działanie Uzyskane efekty / powód 

niewdrożenia 

Nadzór nad modyfikacją Kart przedmiotów 

wynikających ze zmienionych standardów na 

kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, na 

pozostałych kierunkach, precyzyjne określenie 

metod weryfikacji efektów kształcenia  

Prawidłowo przygotowane karty 

przedmiotów 

Zamieszczenie kart przedmiotów na stronie 

głównej UJK 

Karty zamieszczone na stronach 

internetowych Instytutów  

połączonych/zsynchronizowanych  ze 

stroną główną UJK 

Bieżący nadzór nad realizacją  i weryfikacją 

efektów kształcenia zgodnie z opracowanymi 

Kartami przedmiotów 

Zwiększenie ilości składanych prac                 

z   poprawną weryfikacją efektów 

kształcenia 



UJK Kielce 

11. Przegląd działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne (c.d.): 

Działania naprawcze w roku ak. 2016/2017: 

 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy: 
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Działanie Uzyskane efekty / powód niewdrożenia 

Przygotowanie Regulaminu Dyplomowania 

na Wydziale  

Regulamin Dyplomowania na Wydziale 

zatwierdzony w dniu 16.02.2017r. 

Podęcie działań mających na celu poprawę 

jakości kart przedmiotów (m.in. wskazanie 

nasycenia efektów kształcenia w zakresie +, 

++, +++, sprawdzenie kart przedmiotu i 

matryc w tym zakresie) 

Właściwie przygotowane, według nowego 

wzoru,  karty przedmiotów, podpisane 

przez nauczycieli akademickich. 

Przesunięcie terminu związane ze 

zmianami programów kształcenia. 

Wskazanie nasycenia efektów kształcenia 

w zakresie +, ++, +++, niewdrożone w 

związku ze zmianą wzoru karty przedmiotu. 



UJK Kielce 

11. Przegląd działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne (c.d.): 

Działania naprawcze w roku ak. 2016/2017: 

 Wydział Pedagogiczny i Artystyczny: 
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Działanie Uzyskane efekty / powód niewdrożenia 

Realizacja działań  wynikających z 

rekomendacji WKJK z dnia 

10.01.2017 r. 

Pełne w zakresie: weryfikacji ilości specjalności; 

weryfikacji programów kształcenia; opracowanie 

spójnego modelu kształcenia podyplomowego na 

Wydziale; modyfikacji specjalności 

Działania promocyjno 

upowszechniające jakość 

kształcenia na WP 

Pełne w zakresie: Dzień Jakości Kształcenia,  

Częściowa w zakresie: promocji Wydziału i 

kierunków kształcenia w szkołach kieleckich i 

województwa 



UJK Kielce 

11. Przegląd działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne (c.d.): 

Działania naprawcze w roku ak. 2016/2017: 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania: 
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Działanie Uzyskane efekty / powód 

niewdrożenia 

NIE PODANO  



UJK Kielce 

11. Przegląd działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne (c.d.): 

Działania naprawcze w roku ak. 2016/2017: 

Wydział Filologiczno-Historyczny: 
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Działanie Uzyskane efekty / powód 

niewdrożenia 

Pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania i celowości 

wewnętrznego systemu jakości kształcenia 

Podniesienie stanu wiedzy kadry 

dydaktycznej 

Weryfikacja i modyfikacja programów kształcenia / 

uelastycznienie programów kształcenia 

Zweryfikowane programy 

Uzupełnienie zaległej analizy wyników ankietyzacji 

obsługi administracyjnej (nie przesłanej na czas do 

WFH z Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK) 

wraz z rekomendacjami za semestr zimowy 2015/2016 

Zaległa analiza wyników ankietyzacji 

obsługi administracyjnej wraz z reko-

mendacjami za semestr zimowy 

2015/2016 została uzupełniona  

Poszerzenie wiedzy studentów na temat celów i funkcjo-

nowania systemu jakości kształcenia oraz ich 

aktywizacja 

Podniesienie stanu wiedzy studentów 

funkcjonowania systemu jakości kształ-

cenia i zwiększenie ich udziału w bada-

niach ankietowych 

Intensyfikacja udziału interesariuszy zewnętrznych w 

tworzeniu oferty kształcenia  

Poszerzenie oferty kształcenia zgodnie  

z opiniami interesariuszy zewnętrznych  

Weryfikacja kat przedmiotów  Karty przedmiotów zweryfikowane pod 

względem literatury, form zaliczenia                    

i metod oceny 



UJK Kielce 

11. Przegląd działalności WKJK w oparciu o sprawozdania roczne (c.d.): 

Działania naprawcze w roku ak. 2016/2017: 

 Wydział Nauk Społecznych:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Zamiejscowy: 

Nie dotyczy w związku z początkiem funkcjonowania Wydziału od 01.01.2017 
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Działanie Uzyskane efekty / powód 

niewdrożenia 

Zaangażowanie studentów w działania 

wewnętrznego systemu jakości kształcenia 

Zwiększenie udziału studentów                 

w pracach WKJK 

Wypracowanie sposobu opracowania wyników 

badań uzyskiwanych w oparciu o Procedurę 

ogólnouniwersyteckich  badań ankietowych 

WSZJK-U/8 

Uzyskanie raportów z wyników badań 

ankietowych 

Poprawa infrastruktury dydaktycznej 
Uzyskanie większego dostępu do sal 

wyposażonych w sprzęt multimedialny 



12. Inne działania podejmowane na rzecz doskonalenia WSZJK 

UJK Kielce 

Doskonalenie strony 
internetowej UJK                         

i dokumentacji 
dotyczącej WSZJK  

Monitorowanie 
osiągnięcia 

kierunkowych efektów 
kształcenia (ankiety 

samooceny) 

Monitorowanie losów 
absolwentów ABK 

Opracowanie nowych  
wzorów kart przedmiotów 
(w jęz. polskim i angielskim) 
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Podsumowanie 

UJK Kielce 55 

Mocne i słabe strony WSZJK 

Cel naszych działań? 

Rekomendacje 



UJK Kielce 

Wyniki wizytacji – coraz lepsze 
rezultaty 

Coraz większe zaangażowanie 
studentów i pracowników                           

w tworzenie i realizację WSZJK 

Udział studentów w ankietyzacji 
Słabe zaangażowanie pracowników 

w doskonalenie WSZJK  

Mocne strony WSZJK 

Słabe strony WSZJK 
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Cel naszych działań? 

UJK Kielce 57 

Budowanie KULTURY JAKOŚCI                       

‐ zbiorowej odpowiedzialności za 

kształcenie, wzorce zachowań i działań 

związanych z dbałością o jakość   

 

 

 

Efekty kształcenia 

Q 
Władze Uczelni / 

wydziału 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

Studenci / 

Nauczyciele 

akademiccy 

Procedury 
Inni interesariusze 

wewnętrzni 

Programy kształcenia 

Ocena jakości 

kształcenia – 

ankietyzacja, … 

Interesariusze 

zewnętrzni 



 

DOKĄD ZMIERZAMY? 

 Rekomendacje 

UJK Kielce 

Uproszczenie aktów normatywnych związanych z WSZJK i procedur 

Uzyskiwanie coraz wyższych ocen zewnętrznych (akredytacja) 

Wzbogacanie oferty kształcenia UJK 

Systematyczne promowanie systemu jakości kształcenia i motywowanie do 
zaangażowania pracowników, interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 
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Rekomendacje (c.d.) 

UJK Kielce 

Zwiększanie frekwencji studentów w procesie ankietyzacji 

Upowszechnienie dobrych praktyk na wydziałach 

Wzmocnienie współpracy pomiędzy UKJK a WKJK 

Zwiększenie zaangażowania studentów w działania projakościowe 
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Rekomendacje (c.d.) 

UJK Kielce 

Przegląd i aktualizacja  procedur wydziałowych  

Monitorowanie weryfikacji przedmiotowych efektów kształcenia 

Podnoszenie atrakcyjności prowadzonych kierunków studiów oraz ich 
konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych poprzez dostosowywanie 

oferty dydaktycznej do aktualnych potrzeb rynku pracy 

Monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów 
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Idzie nowe… 

UJK Kielce 

W konsekwencji – szereg innych zmian...  

Nowa ustawa – Prawo o Szkolnictwie Wyższym  („Ustawa 2.0”) 

Nowe rozporządzenia wykonawcze MNiSW do „Ustawy 2” 
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UJK Kielce 

„Jakość to nie sztuka, jakość to nawyk" 
Arystoteles 

 

 Kultura 

jakości 

Zawsze 

może być 

lepiej 
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Jakość 

tworzą 

ludzie 

Dziękuję za uwagę 

 

 


