
Komisja ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej 

– sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2019/2020 

 

1. Komisja ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej powołana została Zarządzeniem Nr 

17/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z  dnia 23 stycznia 2020 

roku w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej  

Skład Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktroskiej: 

 1) dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK – dyrektor Szkoły Doktorskiej,  

2) dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,  

3) dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i 

środowisku,  

4) dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,  

5) dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki 

biologiczne,  

6) dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk – przedstawiciel dyscypliny historia,  

7) dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,  

8) dr hab. Alicja Gałczyńska, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo,  

9) dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu,  

10) dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz – przedstawiciel dyscypliny nauki medyczne,  

11) dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,  

12) dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,  

13) mgr Katarzyna Ostrowska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja 

nauk humanistycznych),  

14) mgr Magdalena Łukawska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja 

nauk społecznych),  

15) mgr Kamila Fortunka – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (sekcja nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu),  

16) mgr Magdalena Płódowska – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów 

(sekcja nauk ścisłych i przyrodniczych),  

17) dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – osoba rekomendowana przez prorektora 

właściwego ds. nauki.  

Komisja ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej dokonała podziału na zespoły: 

1.Zespół ds. Monitorowania Programów i Efektów Uczenia się w Szkole Doktorskiej: 

- dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK – przewodnicząca Zespołu 

- dr hab. Anita Młynarczyk-Tomczyk 

- dr hab. Wioletta Adamus-Białek prof. UJK 



- dr hab. Jarosław Czerw, prof. UJK 

- mgr Magdalena Łukawska 

2. Zespół ds. Ewaluacji WSZJK w Szkole Doktorskiej 

- dr Małgorzata Wysocka-Kunisz – przewodnicząca Zespołu 

- dr hab. Alicja Wzorek, Prof. UJK 

- dr hab. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia 

- dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz 

- mgr Magdalena Płódowska 

3. Zespół ds. Kadry Dydaktycznej i  Procesu Kształcenia w Szkole Doktorskiej 

- dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK – przewodnicząca Zespołu 

- dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK 

- mgr Katarzyna Ostrowska 

- mgr Kamila Fortunka 

- dr hab. Lidia Michalska-Bracha 

Zadania Komisji: 

Statut UJK § 186  

Komisja do spraw Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej jest podmiotem zapewniającym jakość 

kształcenia, w szczególności:   

1) opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów prawa,   

2) określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia,   

3) przedstawianie prorektorowi właściwemu ds. nauki rekomendacji działań mających na celu 

doskonalenie procesu kształcenia,   

4) doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w szkole doktorskiej. 

 

2. Odbyło się jedno posiedzenie stacjonarne. 

3.  Komisja opiniowała, w trybie obiegowym: 

- zmianę Uchwały w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  

- zmiany Procedur wspólnych dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) 

oraz Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (WSZJKwSD) 

- procedury z zakresu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej 

UJK 

 

Dokonano zmiany zarządzeń, dot. funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 

Kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

 



4. Zmiana uchwały nr 245/2019 Senatu UJK w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia  z dnia 31 października 2019 roku 

Zgodnie z § 186 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Komisja ds. Jakości 

Kształcenia w Szkole Doktorskiej ma wśród swoich zadań m.in. określenie procedur i polityki 

zarządzania jakością kształcenia. W związku z powyższym Komisja, o której mowa, w trybie 

obiegowym zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany uchwały nr 245/2019 w sprawie Uczelnianego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Projekt uzyskał również pozytywną opinię radcy prawnego 

Główna zmiana dotyczy wyboru przewodniczącego Komisji. Dotychczas dyrektor Szkoły 

Doktorskiej pełnił funkcję: 

- Przewodniczącego Komisji Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej (na mocy zmienianej uchwały 

nr 245/2019)  

- Przewodniczącego Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (na mocy § 185 Statutu UJK).  

W świetle obowiązujących procedur (m.in. Procedury Oceny Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej) zasadne wydaje się rozdzielenie kompetencji 

dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz przewodniczącego Komisji Jakości Kształcenia w Szkole 

Doktorskiej.  

Pozostałe zmiany dotyczą:  

- doprecyzowania zadań przewodniczącego Komisji (przedstawia Senatowi Uniwersytetu sprawozdanie 

roczne z działalności Komisji – dotychczas w kompetencjach prorektora, zmiana analogiczna                               

do Komisji ds. Jakości Kształcenia w pionie dydaktycznym); 

- dopasowania częstotliwości prowadzenia badań ankietowych do specyfiki kształcenia na studiach 

doktoranckich i w Szkole Doktorskiej (dotychczas – po każdym semestrze, aktualnie: po każdym roku 

kształcenia); 

 

5. Zmiana Zarządzenia nr 123/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 

dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zadań Komisji ds. Jakości 

Kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz zespołów działających w ramach Wewnętrznego 

Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej. 

 

Zmieniono częściowo zakres zadań zespołów działających w ramach Komisji ds. Jakości Kształcenia 

w Szkole Doktorskiej, poprzez dopasowanie go do specyfiki funkcjonowania i organizacji Szkoły 

Doktorskiej oraz dokonano przesunięć zadań pomiędzy poszczególnymi zespołami. Zmieniono wzór 

sprawozdania rocznego z działań zespołów. 

 



6. Zmiana Zarządzenia nr 102/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 

dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania ogólnouniwersyteckich badań 

ankietowych  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Zasady prowadzenia badań ankietowych wśród doktorantów skorelowano z zasadami organizacji 

kształcenia w Szkole Doktorskiej, ustalono zakres działań poszczególnych jednostek w pionie nauki, 

dotyczący procesu ankietyzacji. Opracowano nowe wzory ankiet, służących badaniu opinii doktorantów 

nt. nauczycieli akademickich oraz obsługi administracyjnej. 

 

7. Opracowano procedury z zakresu jakości kształcenia, dotyczące zasad funkcjonowania Szkoły 

Doktorskiej i kształcenia doktorantów  

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej UJK 

 

Symbol 

procedury 
Nazwa procedury 

Data 

obowiązywania 

Wersja 

procedury 

WSZJKwSD-1 

Procedura uruchamiania i zaprzestania 

kształcenia w dyscyplinie w Szkole Doktorskiej 

oraz tworzenia i modyfikacji programu 

kształcenia 

 

28.02.2020 w. 01/2020 

WSZJKwSD-2 

Procedura oceny osiągania zakładanych efektów 

uczenia się w Szkole Doktorskiej 

 

28.02.2020 w. 01/2020 

WSZJKwSD-3 

Procedura oceny Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole 

Doktorskiej 

 

31.03.2020 w. 01/2020 

WSZJKwSD-4 

Procedura zapewnienia doktorantom Szkoły 

Doktorskiej dostępności kształcenia, wsparcia w 

procesie uczenia się, partycypacji społecznej, 

rozwoju naukowym oraz w zakresie świadczeń 

 

28.02.2020 w. 01/2020 

WSZJKwSD-5 
Procedura badań ankietowych w Szkole 

Doktorskiej 
31.08.2020 w. 01/2020 



 

WSZJKwSD-6 
Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych 

 
31.08.2020 w. 01/2020 

 

8. Dokonano zmian w procedurach ogólnouczelnianych z zakresu jakości kształcenia, 

dostosowując je do specyfiki kształcenia doktorantów, uwzględniając strukturę jednostek 

odpowiedzialnych w Szkole Doktorskiej i pionie kształcenia 

 

Procedury wspólne dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) 

oraz Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej 

(WSZJKwSD) 

Symbol 

procedury 

Nazwa procedury Data 

obowiązywania 

(od:) 

Wydanie 

USZJK-O/0 Ogólna procedura zapewniania i doskonalenia 

jakości kształcenia - oznaczanie procedur 

26.10.2020 w.06/2020 

USZJK-O/1 Procedura zapewniania dostępu do informacji 26.10.2020 w.05/2020 

USZJK-O/2 Procedura rozpatrywania skarg, rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych, przeciwdziałania 

dyskryminacji i zachowaniom przemocowym 

26.10.2020 w.04/2020 

 

 

9. Przeprowadzono analizę badań ankietowych wśród doktorantów Szkoły Doktorskiej 

Raport końcowy z badań ankietowych zrealizowanych w ramach WSZJKwSD w roku 

akademickim 2019/2020 w ramach którego otrzymano: 

• Wyniki badań oceniające nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez 

niego obowiązków związanych z kształceniem, 

• Wyniki badań ankietowych oceniających obsługę administracyjna (na wydziale i poza 

wydziałem) 

Ankietyzacja w Szkole Doktorskiej Została przeprowadzona w roku akademickim 2019/2020 po raz 

pierwszy. Jej wyniki są obiecujące biorąc po uwagę, że przystąpiło do nich większość naszych 

doktorantów oraz patrząc na to, że zarówno ocena nauczycieli akademickich jak i obsługi 

administracyjnej na wydziałach i poza nimi kształtuje się na poziomie 4,6.  

Ze względu na fakt, że wśród doktorantów Szkoły Doktorskiej mamy również cudzoziemców, sądzimy, 

że w kolejnych badaniach ankietowych powinny być one przygotowane w dwóch wersjach językowych 

po polsku i po angielsku. Dzięki temu badania będą bardziej miarodajne, bo mamy szansę dotrzeć do 

wszystkich uczestników Szkoły Doktorskiej.  



 


