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Opis działa ń Wydziałowej Komisji ds. Jako ści Kształcenia  

Spotkania WKJK: 
W okresie od 01 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. WKJK spotkała się ośmiokrotnie, wszystkie 
posiedzenia zostały zaprotokołowane. 
W celu zapewnienia jakości kształcenia na WZiA i w oparciu o procedury UKJK w roku akademickim 
2014/2015 zostały zrealizowane następujące zadania: 

1) opracowano i zatwierdzono terminarz hospitacji zajęć dydaktycznych, z przeprowadzenia których 
WZJK opracował zbiorcze zestawienie wyników, zatwierdzone przez WKJK, 

2) przyjęto harmonogram posiedzeń WKJK na rok 2015 
3) przyjęto ankietę dotyczącą weryfikacji efektów kształcenia, 
4) zaopiniowano raport samoceny na kierunku Logistyka, w związku z oceną programową kierunku 

Logistyka st. I stopnia, 
5) przygotowano spotkanie z PKA na Wydziale i przedstawiono ekspertom sprawozdanie z działań 

projakościowych na WZiA 
Zadania dydaktyczne: 

1) zaopiniowano wnioski w sprawie modyfikacji programów kształcenia na kierunkach studiów 
prowadzonych na Wydziale, 

2) zaopiniowano wniosek w sprawie uruchomienia studiów jednolitych magisterskich na kierunku 
Prawo, 

3) zaopiniowano program kształcenia na kierunku Administracja studia stacjonarne drugiego stopnia 
prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Św. Cyryla i Metodego w Trnawie, 

4) zaopiniowano wnioski w sprawie powołania nowych studiów podyplomowych „Coaching 
biznesowy” oraz stanowiących kolejną edycję, 

5) zaopiniowano wniosek w sprawie modyfikacji programu kształcenia na studiach podyplomowych 
Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 

Zadania dydaktyczne były przedmiotem obrad Rady Wydziału Zarządzania i Administracji i zostały 
przyjęte do realizacji w formie uchwał. 
W dniu 30.01.2015 r. odbyła się ocena wewnętrzna przeprowadzona przez UKJK. Ocenie podlegały: 
prowadzenie dokumentacji przez WKJK, KZPK i RW oraz realizacja procedur związanych z 
zapewnieniem jakości kształcenia na WZiA. Raport oceny wewnętrznej, stanowiący efekt końcowy pracy 
zespołu oceniającego UKJK, zawiera kartę niezgodności, która została przekazana do modyfikacji przez 
KZPK w Instytucie Zarządzania. Karta niezgodności zawiera informację o tym, iż dokumentacja studiów 
podyplomowych jest niepełna.  
W roku akademickim 2014/2015 zostały przeprowadzone oceny wewnętrzne na prowadzonych przez 
WZiA kierunkach studiów. Ocenie podlegały: 

a) karty przedmiotów 
b) prace dyplomowe 

19.  Włodzimierz Korona 
przedstawiciel interesariuszy 
zewnętrznych 
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4. dr Małgorzata Garstka przedstawiciel n-li akademickich 

5. Dr hab. 
prof. UJK 

Agnieszka Kasińska-Metryka przedstawiciel n-li akademickich 

6. dr Witold Sokała przedstawiciel n-li akademickich 

7. dr Marek Szewczyk przedstawiciel n-li akademickich 
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c) dokumentacja dot. studiów podyplomowych 
d) porozumienia dotyczące praktyk zawodowych 
e) protokoły z posiedzeń Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia 
f) realizacja hospitacji zajęć dydaktycznych 
g) dyscyplina odbywania zajęć dydaktycznych 
h) udostepnienie opisu sylwetki absolwenta zgodnej ze specjalnością (strona internetowa Instytutu). 

 
W roku akademickim 2014/2015 została przeprowadzona ocena programowa przez Polską Komisję 
Akredytacyjną  na kierunku Logistyka studia I stopnia. Raport z przeprowadzonej wizytacji pozytywnie 
ocenia działalność WKJK oraz KZPK. 
Ocena i weryfikacja osiągania zakładanych efektów kształcenia: 
Weryfikacja efektów kształcenia została przeprowadzona poprzez szereg ankiet i analizę dokumentów wyjściowych – 
programów kształcenia. W 2014/2015 roku przeprowadzono kilka ankiet, w tym ankietę dotyczącą osiągania efektów 
kształcenia. Przeprowadzono wewnętrzne oceny kierunków i ocenę zewnętrzną Wydziału przez UKJK oraz PKA na 
kierunku Logistyka. 
Modyfikacje programów kształcenia: 
Wnioski z prac KZPK w Instytucie Ekonomii i Administracji na kierunku Ekonomia,  Administracja oraz 
Finanse i rachunkowość wskazują na właściwe definiowanie w programach  kształcenia efektów  
kształcenia oraz sposobów ich weryfikacji. 
W Instytucie Nauk Politycznych, KZPK podjął działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia 
poprzez przegląd planów studiów,  wprowadzanie zmian w celu zapewnienia ich zgodności z potrzebami rynku pracy 
oraz osiągnięcia większej spójności w zakresie treści nauczania i uzyskania równoważności efektów kształcenia na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Analiza planów studiów pierwszego i drugiego stopnia – konsultowanie 
ich z kierownikami zakładów, z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zatrudniającymi naszych absolwentów. 
Przegląd programów kształcenia, programów nauczania.  
Wprowadzanie zmian zgodnie z wytycznymi.W roku akademickim 2014/2015 zgodnie z Uchwałą Nr 80/2014 Senatu 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 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, a 
także sugestii prowadzących i studentów dokonano korekty obowiązujących planów studiów i programów kształcenia 
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – studia pierwszego polegających m.in. na: 

1. Zmianie punktów ECTS w module ogólnouczelnianym z 15 ECTS na 18 ECTS. 
2. Zmodyfikowaniu w module ogólnouczelnianym przedmiotów obejmujących treści  

z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. 
3. Zmianie semestrów poszczególnych przedmiotów np. Podstawy strategii bezpieczeństwa (z 

semestru II na IV).  
4. Zmianie form zaliczenia niektórych przedmiotów. 
5. Zmianie ostatecznej liczby godzin na wszystkich formach studiów. 

Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe specjalności pozostają bez zmian. 
Na kierunku Politologia KZPK dokonał analizy planów studiów pierwszego i drugiego stopnia – konsultowanie ich z 
kierownikami zakładów, z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zatrudniającymi naszych absolwentów. 
Przegląd programów kształcenia, programów nauczania.  
Zgodnie z Uchwałą Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 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, a także sugestii prowadzących i studentów dokonano korekty 
obowiązujących planów studiów i programów kształcenia na kierunku Politologia – studia pierwszego i studia 
drugiego stopnia polegających m.in. na: 

• Zmianie punktów ECTS w module ogólnouczelnianym z 15 ECTS na 18 ECTS. 
• Zmodyfikowaniu w module ogólnouczelnianym przedmiotów obejmujących treści z obszaru nauk 

humanistycznych i społecznych. 
• Zmianie semestrów poszczególnych przedmiotów np. Myśl polityczna (kier. Politologia, studia 

pierwszego stopnia), Socjologia polityki (kier. Politologia, studia drugiego stopnia). 
• Zmianie form zaliczenia niektórych przedmiotów. 
• Zmianie ostatecznej liczby godzin na wszystkich formach studiów. 
• Wprowadzono zmiany modułów specjalnościowych.  

Na kier. Politologia – studia pierwszego stopnia, wprowadzono nową specjalność Dyplomacja i stosunki 
międzynarodowe w zamian za specjalność Polityka międzynarodowa. 
Na kier. Politologia – studia drugiego stopnia, wprowadzono nowe specjalności Europejskie studia samorządowe, 
Dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne w zamian za specjalność Studia europejskie, Komunikacja w samorządzie, 
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Administracyjno-samorządową i Północnoeuropejskie studia nad rozwojem. Nowe specjalności zostały utworzone z 
myślą o przyciągnięciu kandydatów m.in. na studia drugiego stopnia.  
Moduły specjalnościowe znajdujące się w ofercie Instytutu nauk Politycznych. 
 Kierunek Politologia   
Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia,  
Moduł specjalnościowy: dyplomacja i stosunki międzynarodowe 
Moduł specjalnościowy: polityka regionalna 
Moduł specjalnościowy: politologia 40 plus (polityka regionalna) 
Moduł specjalnościowy: polityka społeczno-gospodarcza 
Kierunek Politologia   
Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia,  
Moduł specjalnościowy: europejskie studia samorządowe 
Moduł specjalnościowy: dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne 
Moduł specjalnościowy: polityka bezpieczeństwa publicznego 
Moduł specjalnościowy: międzynarodowy dyskurs polityczny (tylko studia stacjonarne). 
Działania KPZK w Instytucie Zarządzania - na kierunku Logistyka na studiach stacjonarnych (5 sem,) zostały 
przeprowadzone wśród studentów i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na tym kierunku 
ankiety dotyczące przedmiotowych efektów kształcenia. 
Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunku Logistyka na 5 semestrze, stwierdzili 
osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia. Pozytywnie ocenili  również umiejscowienie przedmiotu w planie 
studiów, liczbę godzin kontaktowych i punktów ECTS oraz liczebność studentów w grupie wykładowej, 
ćwiczeniowej i seminaryjnej. Uwagi zgłosili prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko i dr Jan Berny, które dotyczyły 
liczebności grupy wykładowej oraz że seminarium licencjackie należałby wprowadzić od 4 semestru, aby student 
miał więcej czasu na wybór tematu, określenie problemu badawczego. 
            Studenci w zdecydowanej większości pozytywnie ocenili liczbę godzin kontaktowych i punktów ECTS 
przypisanych przedmiotowi oraz liczebność studentów w grupie wykładowej, ćwiczeniowej i seminaryjnej. 
Na kierunkach Zarządzanie i Logistyka oraz na studiach podyplomowych w r. ak 2014/2015 zostały przeprowadzone 
wśród absolwentów ankiety samooceny dotyczące osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia. Z analizy ankiety 
wnika, że kierunkowe efekty zostały osiągnięte w stopniu dobrym, a w niektórych przypadkach bardzo dobrym. W 
przypadku kierunkowych efektów, których średnia ocen była najniższa KZPK podjął decyzję o zobowiązaniu  
nauczycieli akademickich, do weryfikacji autorskich programów nauczania, tak aby student mógł osiągnąć efekty jak 
na najwyższym poziomie.   
Analiza kart przedmiotów: 
Instytut Ekonomii i Administracji - w zakresie kart przedmiotów: KZPK zaleca coroczną modyfikację 
treści kart przedmiotów celem ich uaktualniania (w tym głównie w zakresie literatury i treści kształcenia) 
przy zachowaniu efektów kształcenia zatwierdzonych programem kształcenia. 
Instytut Nauk Politycznych  - po przeanalizowaniu obowiązujących Kart przedmiotów na kierunku Bezpieczeństwo 
narodowe stwierdzono, że uaktualnieniu powinna ulec literatura  poszczególnych kart. Ponadto stwierdzono 
następujące uchybienia. W przypadku przedmiotu Podstawy strategii bezpieczeństwa (sem. letni)– brak podpisu 
prowadzącego przedmiot; Lektorat (jęz. niemiecki) – brak podpisu. Komisja przyjęła termin realizacji do 28 lutego 
2015 r.  
Zalecenia dotyczące kart przedmiotów zostały zrealizowane. 

Instytut Nauk Politycznych - po przeanalizowaniu obowiązujących Kart przedmiotów na kierunku Politologia 
stwierdzono, że uaktualnieniu powinna ulec literatura  poszczególnych kart. Ponadto stwierdzono następujące 
uchybienia. Przedmioty: Organizacja i zarządzanie (sem. letni), Kultura polityczna w Europie (sem. 
letni),Gospodarka i planowanie przestrzenne (sem. letni), Elementy prawa cywilnego (sem. letni), Zajęcia 
fakultatywne (sem. letni), Polityka ochrony środowiska (sem. letni), Ekonomia (sem. letni) – brak podpisów 
prowadzących; Wykład monograficzny - brak karty.  
Komisja przyjęła termin ich realizacji do 28 lutego 2015 r. Termin realizacji został dotrzymany. 
Instytut Zarządzania - w związku z wprowadzeniem nowych programów kształcenia od roku ak. 2015/2016  karty  
przedmiotów przeanalizowano pod kątem doboru metod, literatury, określenia wymagań wstępnych, nakładu pracy 
własnej studenta, punktów ECTS, odniesienia efektów przedmiotowych (modułowych) do kierunkowych, 
adekwatności metod oceny. Zespół zaleca  zmniejszenie przedmiotowych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych.  
Analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów i zgodność postępowania z procedurą Proces 
dyplomowania: 
W zakresie zgodności tematów  prac  dyplomowych  z  kierunkiem  studiów KZPK na kierunku Ekonomia 
oraz Administracja stwierdziła nieliczne przypadki zbyt szerokiego formułowania tematów prac lub ich 
nazbyt luźne powiązanie z kierunkiem zalecając ich ponowną weryfikację przez promotora. 
Instytut Nauk Politycznych - KPZK podjęła decyzję o konieczności przedstawiania tematów prac dyplomowych dla 
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studentów kierunku Politologia po drugim semestrze nauki tak, aby istniała możliwość weryfikacji zaproponowanych 
tematów. 
Instytut Zarządzania - zakwestionowane przez KZPK  tematy prac dyplomowych zostały poprawione i zatwierdzone 
przez Radę Instytutu Zarządzania. Na posiedzeniu KZPK w dniu 28.01.2015 członkowie Zespołu o ustalili procedurę  
postępowania w sytuacji, gdy promotor nie zgadza się z opinią KZPK dotyczącą tematów prac dyplomowych. W 
przypadku gdy temat pracy dyplomowej jest niegodny z kierunkiem i/lub specjalnością KZPK nanosi uwagi i 
propozycje zmiany tematu, które są przekazywane do wiadomości promotorowi w celu zapoznania się z nimi i 
poprawienia w wyznaczonym terminie. 
W przypadku gdy promotor nie zgadza się ze stanowiskiem KZPK, tematy prac dyplomowych nie zostają 
zaopiniowane przez Zespół i tym samym nie są przekazywane do  zatwierdzenia przez Radę Instytutu. Promotor ma 
możliwość zgłoszenia swoich uwag na piśmie skierowanym do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 
ostatecznie podejmuje decyzję odnoście tematu pracy dyplomowej. Propozycja ta została zatwierdzona w regulaminie 
dyplomowania na posiedzeniu Rady Instytutu. 
Zakres współpracy z interesariuszami zewnętrznymi: 
W obszarze współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie realizowanego 
programu kształcenia KZPK działające w Instytucie Ekonomii i Administracji wnioskują o dalsze 
rozszerzanie i wzmacnianie współpracy. 
Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia oraz współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w 
zakresie realizacji i tworzenia programu kształcenia jest jednym z elementów procesu kształcenia zgodnego z KRK. 
Udział interesariuszy zewnętrznych w procesie określania zakładanych efektów kształcenia zapewnia współpraca 
Uczelni i Instytutów z przedsiębiorstwami, instytucjami oraz lokalnymi władzami.  
Pogram kształcenia przygotowany dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe oraz Politologia w roku akademickim 
2014/2015 dla I roku I stopnia studiów został pozytywnie zaopiniowany przez interesariuszy zewnętrznych. 
KZPK kierunku Logistyka oraz Zarządzanie systematycznie współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi (opinie 
pracodawców) i wewnętrznymi (pracownicy naukowo-dydaktyczni, Władze Wydziału). Zgodnie z sugestiami 
interesariuszy wewnętrznych na studiach pierwszego stopnia na kierunkach Zarządzanie i Logistyka od IV sem. 
zostało wprowadzone seminarium dyplomowe. Część uwag ineresariuszy zewnętrznych również została 
uwzględniona. Programy kształcenia spełniające wymagania Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunkach 
Zarządzanie i Logistyka wejdą w życie od r. ak. 2015/2016. 
Monitorowanie realizacji konsultacji dydaktycznych oraz dyżurów: 
W zakresie analizy dostępności dla studenta pracowników  naukowo-dydaktycznych i niebędących 
nauczycielami akademickimi, KZPK kierunków prowadzonych w Instytucie Ekonomii i Administracji 
zasugerowały wzmocnienie nadzoru Kierowników Zakładów nad dyscypliną przeprowadzanych 
konsultacji przez pracowników Zakładów oraz zaleciła zwiększenie dostępności pracowników dla 
studentów niestacjonarnych poprzez ustalanie terminów konsultacji także w godzinach popołudniowych. 
W Instytucie Nauk Politycznych każdorazowo w semestrze letnim i zimowym, a także w sesji egzaminacyjnej 
 i poprawkowej semestru zimowego i letniego sporządzane są wykazy konsultacji i dyżurów pracowników naukowo 
– dydaktycznych Instytutu. Decyzją dyrekcji Instytutu jest to 1,5 godziny tygodniowo.  
W minionym roku akademickim nie stwierdzono uchybień dotyczących dostępności dla studentów pracowników 
naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami akademickimi. 
W Instytucie Zarzadzania studenci nie zgłosili uwag dotyczących dostępności pracowników naukowo – 
dydaktycznych na konsultacjach i zajęciach. 
Zaplanowane i przeprowadzone hospitacje: 
Hospitacje zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem 
zatwierdzonych przez Dziekana Wydziału. Nikt z prowadzących nie otrzymał oceny negatywnej, zalecenia po 
hospitacjach zostały skontrolowane do 28 lutego 2015 roku. 
Analiza wyników ankietyzacji studentów: 
Wyniki ankiet przeprowadzanych na Wydziale są systematycznie analizowane przez KZJK, raport z ankiet w sprawie 
efektów kształcenia zostanie przedstawiony z poszczególnych kierunków do 30 listopada 2015, wnioski i ewentualne 
działania naprawcze zostaną zamknięte do 28 lutego 2016 r.  
Analiza udziału studentów w systemie jakości kształcenia (udział w komisjach, radach, zespołach): 
Studenci chętnie realizują swoje prawa do udziału w procesie jakości kształcenia w poszczególnych komisjach, wiele 
do życzenia pozostawia kwestia udziału w ankietyzacji internetowej. Na Wydziale poproszono wykładowców na 
poszczególnych kierunkach o upowszechnienie ankiet internetowych. Wyniki tego działania znane będą po I 
semestrze 2015/2016. Raport z analizy udziału studentów będzie przedmiotem zebrania WKJK po 28 lutego 2016 r. 
Współpraca z Uniwersyteckim Centrum Wsparcia i Rehabilitacji i Akademickim Biurem Karier: 
Akademickie Biuro Karier systematycznie przeprowadza ankiety dotyczące losów absolwentów naszego Wydziału, 
niestety wyniki tych ankiet nie są przedstawiane do wiadomości WKJK ani KZJK. Dostępność wyników ogranicza 
się do ich prezentacji na stronie internetowej Uczelni.  
Współpraca z Centrum Wsparcia i Rehabilitacji ogranicza się do informowania studentów za pośrednictwem 
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Wydziału o działaniach tej instytucji i możliwościach pomocy dla studentów. Komisja nie otrzymuje informacji ilu 
studentów i w jakich sprawach zgłaszało się do Centrum.  
Upowszechnianie informacji nt. jakości kształcenia: 
Na Wydziale przeprowadzono Dzień Jakości Kształcenia 16 kwietnia 2015. Studenci zapoznali się z ideą jakości 
kształcenia, odbyły się wykłady i spotkania z absolwentami Wydziału pełniącymi wysokie funkcje w administracji 
rządowej i samorządowej (między innymi z Panem Markiem Materkiem – prezydentem Starachowic).  
 

Plan działa ń naprawczych z harmonogramem ich wdra żania 

 

Plan działa ń naprawczych na rok 2015/2016:  

Działanie  Planowany termin 
realizacji  Oczekiwane efekty 

Ankietyzacja – efekty kształcenia i ocena 
zajęć 

Luty 2016 
Zwiększenie udziału studentów w 
procesie ankietyzacji 

Wzmocnienie współpracy ze środowiskiem 
otoczenia Uniwersytetu 

Maj – czerwiec 
2016 

Zwiększenie udziału interesariuszy 
zewnętrznych 

Wdrożenie zaleceń dotyczących prowadzenia 
zajęć i kart przedmiotów  

Luty 2016  

 

Działania naprawcze w roku 2014/2015  

Działanie  
Faktyczny termin 

realizacji (planowany 
termin realizacji)  

Uzyskane efekty 
(powód niewdro żenia)  

Przeprowadzenie ankiety dotyczącej 
realizacji efektów kształcenia i wstępna 

analiza wyników 

Zgodnie z 
harmonogramem, 

czerwiec 2015 
wdrożono 

Szczegółowy harmonogram hospitacji 
Zgodnie z 

harmonogramem, 
grudzień 2014 

wdrożono 

Wdrożenie systemu antyplagiatowego  

Zgodnie z 
harmonogramem, 

maj- czerwiec 
2014 

wdrożono 

 

 

Sprawozdanie sporz ądził/a 

 
 
 

…………………………………………………….. 
(data, podpis Przewodniczącego  

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia) 

Sprawozdanie zatwierdzono  

na Radzie Wydziału 

 
 
 

…………………………………………………….. 
(data, podpis Dziekana) 

Sprawozdanie przyj ął/przyj ęła 

 
 

…………………………………………………….. 
(data, podpis Przewodniczącego 

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia) 
 


