
Sprawozdanie z działalności 

Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia 

w roku akademickim 2020/2021

Kielce, 20 Października 2021 roku



Posiedzenia UKK/ WKK/ KKF w roku akademickim 2020/2021

UKK  - 10 posiedzeń

Wydział Pedagogiki i Psychologii – 3 spotkania 

Wydział Sztuki – 5 spotkań

Wydział Prawa i Nauk Społecznych – 8 spotkań

Collegium Medicum- 13 spotkań

Wydział Humanistyczny – 9 spotkań

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – 7 spotkań

Filia W Piotrkowie Trybunalskim – 10 spotkań

Filia w Sandomierzu – 5 spotkań  
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1. Przegląd i modyfikacje istniejących aktów normatywnych w zakresie 

funkcjonowania WSZJK a także regulujących jakość procesu kształcenia. 

 Zarządzenia - modyfikacje: 

Zarządzenie nr 95/2020 w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz dla słuchaczy 

studiów podyplomowych – zmienione Zarządzeniem nr 9/2021 (styczeń 2021),

Zarządzenie nr 206/2020 w sprawie powołania składu Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia 

– zmienione Zarządzeniem nr 27/2021 (luty 2021),

Zarządzenie  nr 166/2020 w sprawie zasad przeprowadzania ogólnouniwersyteckich badań 

ankietowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – zmienione  

Zarządzeniem nr 66/2021(maj 2021),

Zarządzenie nr 163/2020 w sprawie wprowadzenia wzorów ankiet wykorzystywanych 

w ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych w ramach Uczelnianego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia – zmienione Zarządzeniem nr  70/2021 (maj 2021).

Zarządzenie nr 22/2020 w sprawie wytycznych dotyczących budowy programu studiów oraz 

wzoru wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów wyższych – zmienione Zarządzeniem 

nr  120/2021 (wrzesień 2021).
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1. Przegląd i modyfikacje istniejących aktów normatywnych w zakresie 

funkcjonowania WSZJK a także regulujących jakość procesu kształcenia (c.d.) 

 Procedury USZJK/WSZJK :

Nowa procedura: hospitacji zajęć - przyjęta jako procedura WSZJK-W/7 na styczniowym 

posiedzeniu UKK. 

Pozostałe procedury dotyczące jakości kształcenia - na ostatnim posiedzeniu UKK ( wrzesień 
2021)dokonano przeglądu i aktualizacji wszystkich procedur ; m.in. o  dostosowanie ich do 

obowiązujących aktów prawnych, skorygowania zapisów w niektórych z nich (w 3 

procedurach wspólnych dla WSZJK i WSZJK w SD).

Aktualnie obowiązujące procedury znajdują się pod adresem: 

https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2021/01/Procedury-od-2020-2021_WYKAZ.pdf
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2. Akredytacje programowe przeprowadzone przez Polską Komisję 

Akredytacyjną na Wydziałach UJK w roku akademickim 2020/2021.

11 akredytacji 
programowych  PKA 

Collegium Medicum

fizjoterapia

kosmetologia 

pielęgniarstwo 

położnictwo

ratownictwo medyczne 

zdrowie publiczne 

oceny

pozytywne

Wydział Pedagogiki

i Psychologii 

praca socjalna 

ocena

pozytywna

Wydział Sztuki 

wzornictwo

(oczekiwanie na 
wynik)

Wydział Prawa

i Nauk 
Społecznych 

logistyka 

ocena 
pozytywna

Wydział 
Humanistyczny 
filologia polska 

(oczekiwanie na 
wynik)  

Wydział Nauk 
Ścisłych               

i 
Przyrodniczych  
matematyka

(oczekiwanie 
na wynik)

Ze względu na zdalny charakter akredytacji PKA w roku akademickim 

2020/2021 w spotkaniach przygotowujących do wizytacji oraz 

akredytacyjnych dodatkowo brali udział pracownicy Sekcji Jakości 

Kształcenia
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4. Opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów

Wydział Humanistyczny:

Edytorstwo klasyczne  i cyfrowe 

studia II stopnia

profil ogólnoakademicki

Filia w Piotrkowie Trybunalskim 

Pielęgniarstwo

studia I stopnia

profil praktyczny

Collegium Medicum

Dietetyka

studia II stopnia

profil praktyczny
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5. Opiniowanie nowych programów studiów podyplomowych

W roku akademickim 
2020/2021 UKK pozytywnie

zaopiniowała 14 programów 
studiów podyplomowych

Wydział Humanistyczny:

1. Informacja naukowa i 
bibliotekoznawstwo,  

2. Język łaciński i kultura 
antyczna, 

3. Trendy i innowacje w 
nauczaniu języka angielskiego,   

4. Przygotowanie do 
nauczania języka obcego,             

5. Copywriting.

Wydział 
Humanistyczny         
/Wydział Sztuki:

1. Komunikacja 
intermedialna.

Wydział Prawa i Nauk Społecznych:

1. Administracja sektora publicznego, 

2. Analiza informacji, 

3. Audyt wewnętrzny,

4. Public Relations w nowych mediach, 

5. Działalność gospodarcza małych i średnich 
przedsiębiorstw,

6. Nowoczesny samorząd terytorialny,

7. Wiktymologia z elementami diagnozy 
nadużyć seksualnych,

8. Interwencja kryzysowa z elementami 
neopenologii.

Wydział 
Pedagogiki i 
Psychologii:

1. Asystent rodziny 

2. Podejście 
integracyjno-
systemowe w 

terapii rodzin i par
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6. Opiniowanie zmian w programach studiów w trakcie cyklu kształcenia oraz 

zmian w programach studiów obowiązujących studentów rozpoczynających cykl 

kształcenia od roku ak. 2021/2022

W roku akademickim 2020/2021 UKK opiniowała modyfikacje:

 19 programów w trakcie cyklu kształcenia, 

 23 programy studiów obowiązujące studentów rozpoczynających cykl kształcenia od 
roku ak. 2021/2022. 

Zmiany wynikały głównie z zaleceń powizytacyjnych PKA i  dotyczyły w szczególności:

✓ korekt w obrębie przedmiotów: 
(korekty nazw, sekwencyjności przedmiotów, połączenie treści, uzupełnienie o nowe 
przedmioty), 

✓ zmiany formy zajęć,

✓ korekt liczby godzin,

✓ korekt punktów ECTS.
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7. Organizacja 7. edycji konkursu z zakresu promowania WSZJK w UJK 

oraz 6. edycji Dni Jakości Kształcenia w UJK.

 Hasło tegorocznych Dni Jakości Kształcenia: Zdolni! Zdalni! Niebanalni!

 plakat tegorocznych Dni Jakości Kształcenia:
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7. Organizacja 7. edycji konkursu z zakresu promowania WSZJK w UJK 

oraz 6. edycji Dni Jakości Kształcenia w UJK.(c.d.)

 LAUREACI

Nagroda główna 

Aleksandra Pawelec, 

studentka Wydziału Sztuki,

Kategoria:

forma plastyczna
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7. Organizacja 7. edycji konkursu z zakresu promowania WSZJK w UJK 

oraz 6. edycji Dni Jakości Kształcenia w UJK (c.d.)

 LAUREACI

Wyróżnienie !

Damian Stachura, 

student Wydziału Nauk Ścisłych

i Przyrodniczych, 

Kategoria: 

forma plastyczna
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7. Organizacja 7. edycji konkursu z zakresu promowania WSZJK w UJK 

oraz 6. edycji Dni Jakości Kształcenia w UJK (c.d.)

 LAUREACI

Wyróżnienie !

Weronika Szczur, 

studentka Wydziału Nauk Ścisłych

i Przyrodniczych,

kategoria:

forma plastyczna
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7. Organizacja 7. edycji konkursu z zakresu promowania WSZJK w UJK 

oraz 6. edycji Dni Jakości Kształcenia w UJK (c.d.)

Tegoroczna edycja 
prowadzona była 

zdalnie na poziomie 
ogólnouczelnianym            

i wydziałowym.

Wydarzenia tegorocznej 
edycji DJK:

- Wystąpienia 
pracowników Uczelni                                                 

- Wystąpienia 
zaproszonych               

gości                                                        
- Wykłady                                                
- Debaty 

Wydarzenia tegorocznej  
edycji DJK:

- Prezentacje                       
i konferencje kół 

naukowych                                             
- Wirtualne spacery                              

- Pokazy multimedialne                        
- Warsztaty                                              

- Rozmowy z ekspertem                        
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8. Realizacja kształcenia zdalnego w Uczelni w ramach przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności 

akademickiej UJK.

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych 
oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów 

i egzaminów dyplomowych z 
wykorzystaniem metod  i technik 

kształcenia na odległość w oparciu 

o Zarządzenie Rektora:

Szczególna organizacja 
kształcenia w roku ak. 202/2021 

w oparciu 

o Zarządzenia Rektora:

Zarządzenie Nr 210/2020

Semestr zimowy:

Zarządzenie Nr 176/2020

Zarządzenie Nr  227/2020

Zarządzenie Nr 238/2020

Semestr letni:

Zarządzenie Nr 35/2021 

Zarządzenie Nr  38/2021
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8. Realizacja kształcenia zdalnego w Uczelni w ramach przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności 

akademickiej UJK (c.d.)

 Zestawienie zajęć zrealizowanych zdalnie w roku akademickim 2020/2021

(liczba godzin zrealizowanych zdalnie w całej uczelni – w % ) 

studia stacjonarne                    ok. 87 % 

studia niestacjonarne             ok . 90 % 

 Forma w jakiej realizowano zajęcia: 

Zajęcia w semestrze zimowym:   głównie w formie zdalnej

Zajęcia w semestrze letnim:  forma zdalna/ stacjonarnie w siedzibie uczelni
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9. Przedstawienie raportów z oceny wewnętrznej w zakresie funkcjonowania 

WSZJK na wydziałach/ w filiach UJK oraz z badań ankietowych 

realizowanych w ramach WSZJK
W roku akademickim 2020/2021 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
2020/2021, 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,

3. Raporty dotyczące danych uzyskanych na podstawie nowych ankiet( ankieta oceniająca prowadzenie
zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ankieta dot. opinii
interesariuszy zewnętrznych na temat przygotowania zawodowego absolwentów UJK) wprowadzonych
do procesu ankietyzacji w roku ak. 2020/2021.
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9.1. Raporty z przeprowadzonych ocen Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia

W roku akademickim 2020/2021 przeprowadzono oceny wewnętrzne na 
wszystkich Wydziałach /w Filiach UJK:

✓Wydział Humanistyczny – 23.02.2021 r.

✓ Wydział Sztuki – 18.03.2021 r.

✓Wydział Pedagogiki i Psychologii – 12.05 2021 r.

✓Collegium Medicum – 17.05.2021 r

✓Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – 21.05.2021  r.

✓Wydział Prawa i Nauk Społecznych – 25.05.2021 r.

✓Filia w Sandomierzu – 26.05.2021  r.

✓Filia w Piotrkowie – 02.06.2021 r.
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9.1. Raporty z przeprowadzonych ocen Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia
W raportach zweryfikowane zostały następujące  kryteria: 

❖ wdrażanie zaleceń z oceny wewnętrznej z ubiegłego roku,

❖wdrażanie wyników/zaleceń z poprzedniej ankietyzacji,

❖wdrażanie zaleceń PKA po przeprowadzonej wizytacji (w przypadku, kiedy takie zalecenia miały miejsce),

❖poszczególne elementy programów studiów,

❖ realizacja profilu kształcenia,

❖ kadra dydaktyczna,

❖ realizacja umiędzynarodowienia,

❖wsparcie studentów w procesie uczenia się oraz funkcjonowania studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

❖ monitorowanie losów absolwentów,

❖ funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na poziomie wydziału/filii,

❖ realizacja dobrych praktyk.
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9.2 Raport końcowy z badań ankietowych realizowanych w ramach 

WSZJK w roku akademickim 2020/2021

 Wyniki ankiety oceniającej nauczyciela akademickiego w zakresie 

wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem 

 Uczestnicy: studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych

Wydział

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

2750 os. (25,0%) 2909 (26,83%) 2676 (24,93%) 2226 (23,21%)

WH 27,00% (oc: 4,63) 25,80% (oc: 4,65) 23,24% (oc: 4,65) 25,01% (oc: 4,80)

CM 38,8% (oc: 4,72) 31,8% (oc: 4,71) 24,35% (oc: 4,73) 20,75% (oc: 4,75)

WSP 31,45 (oc: 4,68) 29,30 (oc: 4,70) 24,48% (oc: 4,65) 27,77% (oc: 4,77)

WPN 33,1% (oc: 4,66) 25,6% (oc: 4,66) 21,88% (oc: 4,53) 21,34% (oc: 4,73)

WPP - - 30,45% (oc: 4,66) 30,16% (oc: 4,69)

FP - - 26,43% (oc: 4,76) 19,92% (oc: 4,72)

FS - - 22,70% (oc: 4,78) 28,93% (oc: 4,78)

WS - - 19,75% (oc: 4,85) 21,49% (oc: 4,73)
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9.2 Raport końcowy z badań ankietowych realizowanych w ramach       

WSZJK w roku akademickim 2020/2021(c.d.)

Wydział

2017/2018 

– na wydziale

2018/2019

– na wydziale

2019/2020

– na wydziale

2020/2021

– na wydziale

(1732 os. 14,93%) (2108 os. 18,19%) (1535 os. 14,3%) (1467 os. 13,80%)

WH (oc: 4,09) (oc: 4,16) (oc: 4,19) (oc: 4,28)

CM (oc: 3,99) (oc: 3,82) (oc: 4,01) (oc: 3,95)

WSP (oc: 4,13) (oc: 4,31) (oc: 4,33) (oc: 4,38)

WPN (oc: 4,1) (oc: 4,02) (oc: 4,27) (oc: 4,42)

WPP - - (oc: 4,32) (oc: 4,14)

FP - - (oc: 4,53) (oc: 4,15)

FS - - (oc: 4,54) (oc: 4,60)

WS - - (oc: 4,20) (oc: 4,18)

Ocena ogólna administracji poza wydziałem: 4,62 (w roku ak. 2019/20: 4,67)
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9.3. Raporty z wyników ankietyzacji na podstawie dwóch  nowych ankiet

wprowadzonych w roku ak. 2020/2021

Ankieta oceniająca 
prowadzenie zajęć 
dydaktycznych z 

wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na 

odległość

Cel ankiety:
anonimowe podzielenie się 

uwagami i refleksjami na temat 
kształcenia zdalnego, 

realizowanego w naszej Uczelni

Uczestnicy ankiety:
studenci i uczestnicy studiów 
podyplomowych wszystkich 

wydziałów i filii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach

Ankieta dot. opinii 
interesariuszy 

zewnętrznych na temat 
przygotowania 

zawodowego absolwentów 
UJK

Wyniki powyższej ankiety, opracowane w formie raportu, dostępne są na stronie: 

https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2021/06/Interesariusze_zewnetrzni_wyniki_2021.pdf 

Wyniki powyższej ankiety, opracowane w formie raportu, dostępne są na stronie: 

https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2021/04/Zajecia_zdalne_wyniki_2021.pdf
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10. Przegląd i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze jakości 

kształcenia w UJK22

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 WSZJK23

Inicjowanie różnych form 

wsparcia przekładających się 

na doskonalenie jakości 

kształcenia (szkolenia, spotkania 

informacyjne)

Sprawność Systemu 

w dostosowaniu do 

nowych form kształcenia, 

czego odzwierciedleniem 

są wyniki ankiet

Mocne strony WSZJK

Słabe strony WSZJK

Brak znaczącej poprawy 

w zakresie umiędzynarodowienia 

(dotyczy studentów i kadry 

akademickiej)

Nie wszystkie zadania 

przypisane Komisjom/Zespołom 

działającym w ramach WSZJK 

są w pełni realizowane

USZJK
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Poprawa skuteczności WSZJK na poziomie wydziału/filii- w 
szczególności poprzez realizację zadań przypisanych KZJK/ZEJK

Wzmocnienie współpracy pomiędzy Zespołami/ Komisjami ds. Jakości

Inicjowanie szkoleń dotyczących jakości a będących odpowiedzią na 
bieżące potrzeby osób zaangażowanych w proces kształcenia

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

i uruchamianych kierunków studiów

Rekomendacje
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Aktualizacje/modyfikacje kierunków studiów oraz ścieżek kształcenia, 
dostosowanie ich do potrzeb studentów i otoczenia społeczno-

gospodarczego

Poszerzanie oferty studiów podyplomowych w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie zainteresowanych i rynku pracy 

Poszukiwanie i umacnianie działań mających zmotywować 
a także zachęcić studentów do udziału w procesie ankietyzacji;                         

w szczególności inicjowanie nowych form promocji ankietyzacji

Dążenie do uzyskiwania kolejnych pozytywnych ocen zewnętrznych 
(akredytacji) oraz coraz wyższych ocen studentów i absolwentów

Rekomendacje (c.d.)
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Monitorowanie i analiza infrastruktury niezbędnej do realizacji 
zajęć, w tym systemów informatycznych, księgozbioru

Kontrolowanie i wzmacnianie procesu umiędzynarodowienia,                                   
celem  zwiększenia aktywności studentów oraz kadry dydaktycznej              

w tym obszarze

Systematyczne podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej służące 
m.in. samodoskonaleniu, a także optymalizacji osiąganych przez 

studentów efektów uczenia się

Rekomendacje (c.d.)
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Dziękuję za uwagę!
USZJK

WKK/KKF

UKK

KZJK

ZEJK
WYSOKA

JAKOŚĆ

KSZTAŁCENIA!


