
Sprawozdanie z działalności 

Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia 

w roku akademickim 2019/2020

Kielce, 21 października 2020 roku 1



Wdrożenie nowej struktury Uczelnianego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała Senatu UJK Nr 245/2019 z dn. 31 października 2019 r. 
wprowadziła układ i zasady funkcjonowania USZJK.
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Posiedzenia UKK/ WKK/ KKF w roku akademickim 2019/2020
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1. Przegląd i modyfikacja procedur obowiązujących w ramach
USZJK

2. Przygotowanie do akredytacji programowych na wydziałach/
w filiach UJK

3. Opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków
studiów

4. Opiniowanie nowych programów studiów podyplomowych

5. Opiniowanie zmian w programach studiów:
- w trakcie cyklu kształcenia
- w programach studiów obowiązujących studentów  
rozpoczynających cykl kształcenia od roku ak. 2020/2021

6. Tworzenie nowych i modyfikacja istniejących aktów  
normatywnych w zakresie funkcjonowania WSZJK, oraz  
regulowania jakości procesu kształcenia

Najważniejsze działania Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia

w roku akademickim 2019/2020

USZJK
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7. Wprowadzenie i realizacja kształcenia zdalnego w Uczelni
w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-
CoV-2 wśród społeczności akademickiej UJK

8. Sporządzenie raportów z oceny wewnętrznej w zakresie
funkcjonowania WSZJK na wydziałach, raport końcowy
z badań ankietowych realizowanych w ramach WSZJK w roku
akademickim 2019/2020

9. Przegląd i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze
jakości kształcenia w UJK

USZJK

Najważniejsze działania Uniwersyteckiej Komisji  ds. Kształcenia  

w roku akademickim 2019/2020 (c.d.)
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 Zasady wprowadzania procedur - Zarządzenie nr 2/2020 Rektora 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Uniwersytecka Komisja ds. Kształcenia, zgodnie z zadaniami wskazanymi 
w ww. zarządzeniu, zajmowała się dwiema grupami procedur, tj.
procedurami wspólnymi dla WSZJK i WSZJKwSD oraz procedurami 
WSZJK. 
Ich wykaz oraz treści znajdują się na  stronie:      
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-
PROCEDUR-2020.pdf

1.  Przegląd i modyfikacja procedur obowiązujących w ramach 
USZJK 

Procedury

WSZJK

Procedury 
WSZJK w 

SD

Procedury 
ogólnouczelniane

USZJK 6

https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf
https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/4-Ksiega-procedur-REJESTR-PROCEDUR-2020.pdf


2. Przygotowanie do akredytacji programowych 
na wydziałach/w filiach UJK

7USZJK

W roku akademickim 2019/2020 z  9 zaplanowanych odbyły się 
2 akredytacje programowe PKA na następujących Wydziałach: 

(Collegium Medicum) wychowanie fizyczne, studia I i II stopnia  -

ocena pozytywna czerwiec 2020

(Filia Piotrków Trybunalski) pedagogika, studia I i II stopnia                               

- ocena pozytywna lipiec 2020

oraz zakończyło się procedowanie:

(Filia Sandomierz) mechatronika, studia I stopnia inż. (oceniana 

w roku ak. 2018/2019) - ocena pozytywna luty 2020 

Pozostałe akredytacje, zaplanowane na rok ak. 2019/2020, 

na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, 

kosmetologia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, 

ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, 

nie odbyły się w wyznaczonych terminach. 
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 Wydział Prawa i Nauk Społecznych

 Finanse i rachunkowość, studia II stopnia – profil praktyczny 

 Zarządzanie w politykach publicznych, studia I stopnia – profil 

ogólnoakademicki 

 Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 Logistyka, studia I stopnia – profil praktyczny 

 Finanse i rachunkowość, studia  II stopnia – profil praktyczny 

 Administracja, studia II stopnia – profil praktyczny 

 Wszystkie wnioski o utworzenie nowych kierunków studiów 

zostały rozpatrzone POZYTYWNIE przez Ministerstwo Nauki            

i Szkolnictwa Wyższego. 

3. Opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków 
studiów planowanych do uruchomienia od roku akademickiego 

2020/2021



W roku akademickim 2019/2020 UKK pozytywnie zaopiniowała 
następujące programy studiów podyplomowych:

 Wiedza o społeczeństwie (WH),

 Historia (WH),

 Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym (WPN).

Programy zostały przyjęte uchwałami Senatu UJK i zostaną 
uruchomione od roku akademickiego 2020/2021.
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4. Opiniowanie nowych programów studiów podyplomowych

USZJK
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W roku akademickim 2019/2020 UKK opiniowała modyfikacje:

 7 programów w trakcie cyklu kształcenia, 

 30 programów studiów obowiązujących studentów 
rozpoczynających cykl kształcenia od roku ak. 2020/2021. 

Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

 korekt przedmiotów 
(korekty nazw, połączenie treści, uzupełnienie o nowe przedmioty), 

 korekt treści kształcenia,

 korekt kodów efektów uczenia się,

 zwiększenia liczby zajęć e-learning.

5. Opiniowanie zmian w programach studiów



6. Tworzenie nowych i modyfikacja istniejących aktów 
normatywnych w zakresie funkcjonowania WSZJK oraz 

regulowania jakości procesu kształcenia

11USZJK

W roku akademickim 2019/2020 UKK procedowała szereg nowych 
i istniejących wewnętrznych aktów normatywnych związanych 

z funkcjonowaniem WSZJK, m.in.: 

 określenia zasad wprowadzania procedur obowiązujących w ramach 
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

 określenia szczegółowych zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. 
Kształcenia, wydziałowych komisji ds. kształcenia/komisji ds. 
kształcenia w filiach oraz zespołów działających na poziomie uczelni 
i wydziałów/filii,

 zasad przeprowadzania ogólnouniwersyteckich badań ankietowych 
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego,

 wprowadzenia wzorów ankiet wykorzystywanych 
w ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych w ramach 
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,



12

Członkowie UKK zajmowali  się również  aktami 
normatywnymi regulującymi jakość procesów kształcenia,   

w tym:

 dotyczących budowy programu studiów oraz wzoru wniosku 
o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych,

 zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem  
metod i technik kształcenia na odległość,

 praktyk zawodowych dla studentów oraz                                    
dla słuchaczy studiów podyplomowych.

6. Tworzenie nowych i modyfikacja istniejących aktów 
normatywnych w zakresie funkcjonowania WSZJK oraz 

regulowania jakości procesu kształcenia (c.d.)

USZJK



7. Wprowadzenie i realizacja kształcenia zdalnego w Uczelni 
w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 

wśród społeczności akademickiej UJK

USZJK
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Zarządzenie Rektora nr 68/2020 (z późn. zm.) 

z  dnia 13 marca 2020 r. -

Wprowadzenie możliwości realizacji zajęć na odległość 

i określenie m.in.:

odpowiedzialności 

za monitorowanie 

kształcenia na 

odległość 

w poszczególnych 

jednostkach UJK

rekomendacji

zdalnych form 

prowadzenia zajęć

obowiązków wynikających 

ze zdalnego sposobu 

prowadzenia zajęć, 

spoczywających zarówno na 

prowadzących zajęcia, 

jak i studentach 



7. Wprowadzenie i realizacja kształcenia zdalnego w Uczelni 
w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 

wśród społeczności akademickiej UJK (c.d.)

USZJK
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Zestawienie zajęć zrealizowanych zdalnie w semetrze letnim roku ak. 

2019/2020 na poszczególnych wydziałach/ filiach  (% liczby godzin 

zrealizowanych zdalnie) 

 Wydział Humanistyczny                                                         84

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych                              82

 Collegium Medicum 83

Wydział Pedagogiki i Psychologii                                          82

Wydział Sztuki                                                                          80

Wydział Prawa i Nauk Społecznych                                       77                                                    

 Filia w Piotrkowie                                                                     80

Filia w Sandomierzu                                                                  84

Kolorem zaznaczono wydziały/filie, które wznowiły niektóre zajęcia (w 

budynkach UJK).

Poza tym niektóre wydziały/filie przeniosły pewne zajęcia na przyszły 

(aktualny) rok akademicki oraz zrealizowały zajęcia dydaktyczne poza 

budynkami UJK (np. praktyki na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych).



7. Wprowadzenie i realizacja kształcenia zdalnego w Uczelni 
w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 

wśród społeczności akademickiej UJK (c.d.)

Ocena realizacji m.in. kształcenia zdalnego w semestrze letnim roku 
ak. 2019/2020 na podstawie ankiety oceniającej nauczyciela 

akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków 
związanych z kształceniem –zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 23/2020. 
(Źródło: Raport końcowy z badań ankietowych realizowanych w ramach Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2019/2020)

USZJK
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8. Jakość zajęć realizowanych w formie e-learningu 

7. Kontakt z prowadzącym oraz gotowość do udzielania wyjaśnień

6. Postawa (szacunek) prowadzącego zajęcia wobec studentów

5. Sposób prowadzenia zajęć 

4. Punktualność i terminowość prowadzenia zajęć 

3. Przygotowanie prowadzącego do zajęć 

2. Określenie wymagań wobec studentów oraz zasad oceniania

1. Prowadzenie zajęć zgodnie z kartą przedmiotu
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7. Wprowadzenie i realizacja kształcenia zdalnego w Uczelni 
w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 

wśród społeczności akademickiej UJK (c.d.) 

USZJK
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Kształcenie zdalne:

Nr 68/2020

Nr 105/2020 

Nr 134/2020 

ZARZĄDZENIA REKTORA:

Praktyki –
realizacja

i zaliczanie:

Nr 96/2020

Nr 117/2020

Nr 132/2020

Egzaminy dyplomowe -
przeprowadzanie obron:

Nr 99/2020

Nr 138/2020

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa SARS-CoV-2:

Nr 109/2020

Nr 125/2020

Nr 129/2020

Nr 131/2020



8. Sporządzenie raportów z oceny wewnętrznej 
w zakresie WSZJK na wydziałach 

17USZJK

W roku akademickim 2019/2020 
UKK opracowała następujące raporty:

1. Raporty z przeprowadzonych ocen Wewnętrznego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia,

2. Raport końcowy z badań ankietowych realizowanych w ramach
WSZJK w roku akademickim 2019/2020, w ramach którego otrzymano:

 Wyniki ankiety oceniającej nauczyciela akademickiego w zakresie
wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem,

 Wyniki badań ankietowych oceniających obsługę administracyjną
(na wydziale i poza wydziałem),

 Wyniki badań ankietowych dotyczących opinii studenta ostatniego
semestru studiów na temat jakości kształcenia ( NOWA ANKIETA ).



8.1. Raporty z przeprowadzonych  ocen Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości  Kształcenia na wydziałach/ w filiach UJK 
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Ze względu na wprowadzone ograniczenia funkcjonowania
Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID - ocena wewnętrzna przeprowadzona
została tylko na 4 wydziałach/filiach:

 w Collegium Medicum,

 w Filii w Sandomierzu,

 na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych,

 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.



8.1. Raporty z przeprowadzonych  ocen Wewnętrznego Systemu 
Zapewniania Jakości  Kształcenia na wydziałach/ w filiach UJK 

(c.d.) 
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Wszystkie raporty zostały przeprowadzone według 
następujących  kryteriów: 

 wdrażanie zaleceń z oceny wewnętrznej z ubiegłego roku,

 profile kształcenia,

 realizacja procesu umiędzynarodowienia, 

 przedmioty wsparcia studentów w procesie uczenia się, 

 funkcjonowanie studentów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 

 monitorowanie losów absolwentów, 

 realizacja dobrych praktyk.



8.2. Raport końcowy  z badań ankietowych realizowanych 
w ramach WSZJK w roku akademickim 2019/2020 

 Wyniki ankiety oceniającej nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania 
przez niego obowiązków związanych z kształceniem 

 Uczestnicy: studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych
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Wydział

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

2 236 os. (19,89%) 2750 os. (25,0%) 2909 (26,83%)+ 2676 (24,93%)

WH 17,60%- (oc: 4,69) 27,00% (oc: 4,63) 25,80% (oc: 4,65) 23,24% (oc: 4,65)

CM 21,01%    (oc: 4,69) 38,8% (oc: 4,72) 31,8% (oc: 4,71) 24,35% (oc: 4,73)

WSP 25,48%    (oc: 4,66) 31,45 (oc: 4,68) 29,30 (oc: 4,70) 24,48% (oc: 4,65)

WPN 25,00%    (oc: 4,70) 33,1% (oc: 4,66) 25,6% (oc: 4,66) 21,88% (oc: 4,53)

WPP - - - 30,45% (oc: 4,66)

FP - - - 26,43% (oc: 4,76)

FS - - - 22,70% (oc: 4,78)

WS - - - 19,75% (oc: 4,85)

USZJK



8.2. Raport końcowy  z badań ankietowych realizowanych 
w ramach WSZJK w roku akademickim 2019/2020 (c.d.)

Wydział

2016/2017 

– na wydziale          

2017/2018 

– na wydziale

2018/2019

– na wydziale

2019/2020

– na wydziale

(1 827 osób; 15,54%) (1732 os. 14,93%) (2108 os. 18,19%) (1535 os. 14,3%)

WH (oc: 4,07) (oc: 4,09) (oc: 4,16) (oc: 4,19)

CM (oc: 4,10) (oc: 3,99) (oc: 3,82) (oc: 4,01)

WSP (oc: 4,25) (oc: 4,13) (oc: 4,31) (oc: 4,33)

WPNS (oc: 4,23) (oc: 4,1) (oc: 4,02) (oc: 4,27)

WPP - - - (oc: 4,32)

FP - - - (oc: 4,53)

FS - - - (oc: 4,54)

WS - - - (oc: 4,20)

Ocena ogólna administracji poza wydziałem: 4,67 (w roku ak. 2018/19: 4,59)
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 Wyniki badań ankietowych oceniających obsługę administracyjną 

(na wydziale i poza wydziałem)

USZJK



8.2. Raport końcowy z badań ankietowych realizowanych 
w ramach WSZJK w roku akademickim 2019/2020  (c.d.)

Wyniki badań ankietowych dotyczących opinii studenta ostatniego semestru 

studiów na temat jakości kształcenia
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 Ankiety wysłane – 3950 (do studentów ostatnich semestrów studiów)

 Ankiety wypełnione - 369 (9,34% badanej grupy absolwentów Uczelni)

Wybrane elementy oceny:

 Ocena ogólnego poziomu zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach.

Nowa ankieta

USZJK



8.2. Raport końcowy  z badań ankietowych realizowanych 
w ramach WSZJK w roku akademickim 2019/2020 (c.d. )
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Wyniki badań ankietowych dotyczących opinii studenta ostatniego semestru 

studiów na temat jakości kształcenia (c.d.)
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20%

38%

17% 16%

9%

 Ocena studentów ostatniego semestru studiów czy wybrany na

Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach kierunek spełnił ich 

oczekiwania.

Nowa ankieta

USZJK



9. Przegląd i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze jakości 
kształcenia w UJK

24USZJK

Zbiorcze zestawienie dobrych praktyk  opublikowano na uczelnianej 

stronie internetowej w zakładce Jakość Kształcenia:

https://www.ujk.edu.pl/dobre_praktyki.html



MOCNE I SŁABE STRONY WSZJK
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Wspierająca rola UKK 

i WKK/KKF w procesach 

udoskonalania jakości 

kształcenia

Sprawność Systemu 
w reagowaniu na sytuacje 
nieoczekiwane – SARS-

CoV-2

Mocne strony WSZJK

Słabe strony WSZJK

Brak znaczącej poprawy 

w wynikach ankietyzacji aby 

przełożyć to jakość 

kształcenia

Częste zmiany przepisów 

zewnętrznych – trudności  z 

szybkim dostosowaniem 

przepisów wewnętrznych 

USZJK
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Monitorowanie systemu projakościowego tak, aby coraz lepiej służył 
utrzymaniu wysokiej jakości kształcenia

Współpraca międzyuczelniana umożliwiająca stały, wzajemny rozwój 
w obszarach nauki, dydaktyki i przedsiębiorczości 

Stałe monitorowanie rynku pracy i dopasowywanie oferty      
edukacyjnej zaspokajającej potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego

Wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
oraz pozyskiwanie nowych partnerów w zakresie prowadzonych 

i uruchamianych kierunków studiów

USZJK

REKOMENDACJE
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Przegląd i modyfikacje ścieżek kształcenia w ramach realizowanych 
kierunków studiów –

w szczególności pod kątem przygotowania do zawodu nauczyciela

Rozbudowanie oferty studiów podyplomowych oraz dostosowanie 
oferty do potrzeb społeczno - gospodarczych 

Umacnianie i poszukiwanie działań mających na celu motywowanie 
i zachęcanie  studentów  do udziału w procesie ankietyzacji

Utrzymanie pozytywnych ocen zewnętrznych (akredytacji) 

jak również ocen studentów i absolwentów

USZJK

REKOMENDACJE (C.D.)
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Na kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim –
włączanie studentów w realizację badań naukowych

Na kierunkach studiów o profilu praktycznym –
wzmacnianie działań umożliwiających uzyskanie przez studentów 

praktycznych umiejętności zawodowych

Udoskonalanie systemu osiągania  kierunkowych i przedmiotowych 
efektów uczenia się

USZJK

REKOMENDACJE (C.D.)
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Wspieranie studentów w procesie uczenia się 
oraz monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów

Doskonalenie nowoczesnych form zajęć z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość

Upowszechnianie informacji nt. jakości kształcenia oraz dbałość 
o dostępność i jakość informacji o studiach

USZJK

REKOMENDACJE (C.D.)
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Dziękuję za uwagę!
USZJK


