
Sprawozdanie z działalności 

Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia 

w roku akademickim 2021/2022



Posiedzenia UKK/ WKK/ KKF w roku akademickim 2021/2022

UKK  - 9 posiedzeń

Wydział Pedagogiki i Psychologii – 6 spotkań 

Wydział Sztuki – 7 spotkań

Wydział Prawa i Nauk Społecznych – 7 spotkań

Collegium Medicum - 8 spotkań

Wydział Humanistyczny – 8 spotkań

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – 11 spotkań

Filia w Piotrkowie Trybunalskim – 11 spotkań

Filia w Sandomierzu – 8 spotkań  
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1. Przegląd i modyfikacje istniejących aktów normatywnych w zakresie 

funkcjonowania WSZJK, a także procedur regulujących jakość procesu 

kształcenia

 Zarządzenia - modyfikacje: 

Zarządzenie nr 7/2022  zmieniające Zarządzenie nr 206/2020 w sprawie powołania składu 

Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia (luty 2022 r.)

Zarządzenie nr 54/2022 w sprawie zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych

(maj 2022)

 Procedury USZJK/WSZJK:

dokonano przeglądu i aktualizacji wszystkich procedur ; m.in. o  dostosowano je do 

obowiązujących aktów prawnych,  skorygowano zapisy w niektórych z nich m.in. w związku         

z wdrażaniem systemu informatycznego Uczelnia XP (wersja 10)

Aktualnie obowiązujące procedury: https://www.ujk.edu.pl/ksiega_procedur.html
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2. Akredytacje programowe przeprowadzone 

przez Polską Komisję Akredytacyjną na 

Wydziałach UJK w roku akademickim 

2021/2022
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9 akredytacji 
programowych 

PKA

Collegium Medicum

Kierunek: lekarski

Ocena: pozytywna 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

kierunek: psychologia

Ocena: pozytywna

Wydział Sztuki

kierunek: sztuki plastyczne

Ocena: pozytywna 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

kierunek: stosunki międzynarodowe,      
kryminologia stosowana

Oceny: pozytywne

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

kierunek: ochrona środowiska, 
biotechnologia, informatyka

Oceny: pozytywne 

Wydział Humanistyczny

kierunek historia

Ocena: pozytywna

Spotkania przygotowujące        

do wizytacji oraz spotkania 

akredytacyjne odbywały się 

przy wsparciu Sekcji Kształcenia 



3. Opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów

Wydział Humanistyczny:

Logopedia ogólna

studia II stopnia

profil ogólnoakademicki

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

(utworzony na bazie własnych uprawnień)  

Systemy diagnostyczne w medycynie

studia I stopnia

profil ogólnoakademicki

Collegium Medicum/ 
Politechnika Świętokrzyska 

( studia wspólne)

Inżynieria biomedyczna

studia I stopnia

profil praktyczny

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

Pedagogika specjalna

studia jednolite magisterskie

profil ogólnoakademicki
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4. Opiniowanie nowych programów studiów podyplomowych

W roku akademickim 2021/2022 UKK pozytywnie zaopiniowała                                                                                                                 

6 nowych programów studiów podyplomowych

Filia w Piotrkowie Trybunalskim:

1.Przygotowanie do zawodu 
nauczyciela dla absolwentów 

kierunku pedagogika 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych:

1. Public Relations w nowych 
mediach, 

2. Nowoczesny samorząd 
terytorialny,

3. Administracja sektora 
publicznego,

4. Analiza informacji

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

1. Przygotowanie do zawodu 
nauczyciela dla pedagogów
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5. Opiniowanie zmian w programach studiów w trakcie cyklu kształcenia             

oraz zmian w programach studiów obowiązujących studentów rozpoczynających 

cykl kształcenia od roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2021/2022 UKK opiniowała modyfikacje:

 12 programów w trakcie cyklu kształcenia, 

 46 programów studiów obowiązujących studentów rozpoczynających cykl kształcenia od 
roku akademickim 2022/2023 

Zmiany wynikały m.in.: z zaleceń powizytacyjnych PKA oraz dostosowania do wymogów 
standardów nauczycielskich (programy studiów II stopnia) i dotyczyły w szczególności:

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

 zmian w zakresie ścieżek kształcenia (modyfikacje ścieżek wybieralnych, dodanie nowych 
ścieżek),

 korekt liczby godzin,

 korekt punktów ECTS.
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6. Organizacja 7 edycji Dni Jakości Kształcenia w UJK

 Hasło tegorocznych Dni Jakości Kształcenia:

„Zaszczepieni wiedzą. Twoje jutro zaczyna się dziś”
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7. 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 2021/2022 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 ramach którego otrzymano:

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

wyniki ankiety oceniającej obsługę administracyjną (na wydziale i poza wydziałem)

 wyniki ankiety dotyczącej opinii studenta ostatniego semestru studiów na temat
jakości kształcenia
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7.1. Raporty z przeprowadzonych ocen Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia10

oceny 
wewnętrzne na 

Wydziałach/ 
Filiach UJK

Collegium Medicum

18.01.2022 r.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

13.04.2022 r.

Wydział Sztuki

24.02.2022 r.

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

13.01.2022 r.

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

28.04.2022 r.

Wydział Humanistyczny

22.04.2022 r.

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

27.04.2022 r.

Filia w Sandomierzu

02.02 2022 r.



7.1. Raporty z przeprowadzonych ocen Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia

w raportach 
oceniono: 
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Wdrażanie:

- zaleceń z oceny wewnętrznej z ubiegłego 
roku,

- zaleceń z poprzedniej ankietyzacji,

- zaleceń PKA po przeprowadzonej 
wizytacji (w przypadku, kiedy takie 

zalecenia miały miejsce)

Analizę:

- poszczególnych elementów programów 
studiów,

- wsparcia studentów w procesie uczenia 
się oraz funkcjonowania studentów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Realizację:

- profilu kształcenia,

- umiędzynarodowienia,

- dobrych praktyk

Przegląd:

- kadry dydaktycznej,

- monitorowania losów absolwentów

Funkcjonowanie 

Wewnętrznego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia na poziomie 

wydziału/filii



7.2 Raport końcowy z badań ankietowych realizowanych w ramach 

WSZJK w roku akademickim 2021/2022

 Wyniki ankiety oceniającej nauczyciela akademickiego w zakresie 

wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem 

 Uczestnicy: studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych
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Wydział

2019/2020 2020/2021 2021/2022

2676 (24,93%) 2226 (23,21%) 2270 (22,32%)

WH 23,24% (oc: 4,65) 25,01% (oc: 4,80) 24,31% (oc: 4,77)

CM 24,35% (oc: 4,73) 20,75% (oc: 4,75) 23,40% (oc: 4,76)

WSP 24,48% (oc: 4,65) 27,77% (oc: 4,77) 23,67% (oc: 4,77)

WPN 21,88% (oc: 4,53) 21,34% (oc: 4,73) 16,25% (oc: 4,73)

WPP 30,45% (oc: 4,66) 30,16% (oc: 4,69) 29,94% (oc: 4,71)

FP 26,43% (oc: 4,76) 19,92% (oc: 4,72) 21,66% (oc: 4,79)

FS 22,70% (oc: 4,78) 28,93% (oc: 4,78) 20,62% (oc: 4,82)

WS 19,75% (oc: 4,85) 21,49% (oc: 4,73) 23,72% (oc: 4,84)
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7.2 Raport końcowy z badań ankietowych realizowanych w ramach       

WSZJK w roku akademickim 2021/2022(c.d.)
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Zestawienie dobrych praktyk realizowanych na Wydziałach/         

w Filiach opublikowano na uczelnianej stronie internetowej 

w zakładce Jakość Kształcenia:

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

8. Przegląd i upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze jakości 

kształcenia w UJK



Mocne i słabe strony WSZJK

Stałe doskonalenie systemu 

jakości, będące m.in. 

wynikiem inicjatyw jego 

uczestników

15

Udzielanie Wydziałom/Filiom  

różnych form wsparcia, co 

przekłada się na coraz lepszy 

poziom jakości kształcenia 

(szkolenia, spotkania, wsparcie 

przy wizytacjach PKA)

Brak znaczącego procentowego  

wzrostu wypełnianych ankiet

Nierównomierne 

zaangażowanie w działania 

projakościowe uczestników  

systemu jakości



Rekomendacje16

Wzmacnianie zaangażowania 
członków Zespołów/Komisji ds. 
kształcenia w rozwijanie polityki 

jakości

Poszerzanie inicjatyw dotyczących 
promowania systemu jakości      

(DJK, ankietyzacja)

Monitorowanie realizacji 
rekomendacji na Wydziałach/w 
Filiach wynikających z procesu 

ankietyzacji



Rekomendacje17
Stałe monitorowanie programów 

studiów w zakresie ich dostosowania 
do potrzeb studentów i otoczenia 

społeczno-gospodarczego

Wzbogacanie katalogu studiów 
podyplomowych, tak aby 

odpowiadał zainteresowaniom 
różnych grup odbiorców i potrzebom 

rynku pracy

Budowanie stabilnej współpracy          
z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w kontekście zmian 
na rynku pracy



Rekomendacje18
Zapewnianie wysokiego poziomu 
ocen programowych PKA poprzez 

właściwe zaangażowanie osób 
uczestniczących w spotkaniach 

akredytacyjnych 

Wzmocnienie działań mających 
na celu zwiększenie 

zaangażowania w proces 
ankietyzacji

Monitorowanie infrastruktury 
uczelnianej, która zapewni wysoki 

poziom jakości realizacji 
kształcenia 



Rekomendacje19

Podejmowanie, intensyfikowanie        
i monitorowanie działań 
podnoszących stopień 
umiędzynarodowienia

Rozwój i doskonalenie form 
wsparcia studentów w uczeniu się, 
rozwoju społecznym, naukowym        

i zawodowym

Właściwy dobór kadry prowadzącej 
kształcenie pod względem posiadanych 
kwalifikacji, systematyczne podnoszenie 
kompetencji dydaktycznych nauczycieli 

akademickich i innych osób 
prowadzących zajęcia
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Dziękuję za uwagę!

Zapewnienie 
jakości 

kształcenia

Monitorowanie 
jakości 

kształcenia

Analiza/

Wnioski

Działania 
naprawcze

Dobre praktyki

Wewnętrzny 

System 

Zarządzania 

Jakością 

Kształcenia


