
                                            
  

przeprowadzonej w dniach 16 -18 maja 2012 r.  
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego  
przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  

w składzie: 
 
1. przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Chmielecka  – członek PKA  
 
członkowie:  
2. prof. dr hab. Danuta Strahl – ekspert PKA, ds. jakości 
3. prof. dr hab. Andrzej Zaporowski– ekspert PKA, ekspert merytoryczny (1)  
4. prof. dr hab. Amadeusz Krause – ekspert PKA, ekspert merytoryczny (2) 
5. prof. dr hab. Tomasz Szlendak - ekspert PKA, ekspert merytoryczny (3) 
6. mgr Hanna Chrobak-Marszał – ekspert PKA, formalno-prawny 
7. prof. Bożena Stawoska-Jundziłł – ekspert PKA, przedstawiciel pracodawców 
8. mgr Magdalena Michalik-Sztumska – ekspert PKA, przedstawicielka Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów  
9. Michał Janisz – ekspert PKA, przedstawiciel Parlamentu Studentów   

   
Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

Wizytacja na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzona w 
ramach oceny instytucjonalnej odbyła się z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 
ramach harmonogramu prac określonych przez Komisję na rok akademicki 2011/2012. 
Wizytacja instytucjonalna na tym Wydziale odbyła się po raz pierwszy. 
 
Wizytacja została przygotowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującą procedurą oceny 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Natomiast raport Zespołu Oceniającego został opracowany 
na podstawie: przedłożonego przez Uczelnię raportu samooceny, przedstawionej w toku 
wizytacji dokumentacji, wizytacji bazy naukowo-dydaktycznej, a także spotkań i rozmów 
przeprowadzonych z Władzami Uczelni i Wydziału, pracownikami dydaktycznymi i 
administracyjnymi oraz studentami i doktorantami Wydziału. 
 
Załącznik nr 1   Podstawa prawna wizytacji 
 
Załącznik nr 2   Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji  uwzględniający 
podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  

RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena instytucjonalna) 
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1. Strategia realizowana przez jednostkę*  
 
Krótka prezentacja jednostki, jej pozycja w Uczelni.  
 
Wydział Filozoficzny, to jedna  z najważniejszych jednostek uczelni – zarówno ze względu 
na liczebność studentów, jak i potencjału naukowego kadry i zdolności do rozwijania 
młodych adeptów nauki. Na Uniwersytecie istnieje 15 wydziałów. Liczba studentów 
Wydziału Filozofii stanowi mniej niż 10% populacji studentów całej Uczelni, zaś  liczba 
doktorantów  to ok. 12%  wszystkich uczestników studiów III stopnia w Uniwersytecie. 
Liczebność słuchaczy studiów podyplomowych jest niewielka – to tylko 2,5 % tych słuchaczy 
w Uczelni. Wśród studentów Wydziału widoczna jest przewaga słuchaczy stacjonarnych, w 
szczególności na studiach doktoranckich gdzie studiuje kilkuset uczestników kształcących się 
w tym trybie.  
 
Wydział składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii,   Religioznawstwa i 
Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Każdy z tych instytutów 
liczebnością kadry i słuchaczy może się równać ze średniej wielkości wydziałem na innych 
uczelniach. Obok wydziałów Historycznego i Filologicznego Wydział Filozoficzny jest  
filarem kształcenia humanistycznego na Uniwersytecie. 
 
Tabela nr 1  Liczba osób kształcących się w Uczelni i ocenianej jednostce 

Forma kształcenia 

Liczba studentów 

 

Liczba uczestników 
studiów 

doktoranckich 

Liczba słuchaczy 
studiów 

podyplomowych 

Uczelni Jednostki Uczelni Jednostki Uczelni Jednostki 

studia stacjonarne 33886 2818 2539 346   

studia niestacjonarne 12126 1300 402    

RAZEM: 46012 4118 2941 346 2648 66 

 
 
1). Ocena zbieżności strategii działalności i rozwoju jednostki z misją i strategią Uczelni,  
w szczególności w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i prowadzonych badań 
naukowych, a także związku z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku 
pracy.  
 

W raporcie  samooceny Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazano 
Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 20101 jako dokument pełniący  funkcję 
strategii Uniwersytetu. Program jest znowelizowaną wersją podobnych dokumentów z 
poprzednich lat.  Wskazano również, że obecnie trwają prace nad nową strategią UJ oraz nad 
strategią Wydziału Filozoficznego, które mają być skoordynowane ze sobą. Wydział 

                                                           

1 http://www.uj.edu.pl/documents/10172/24626/Program_rozwoju_UJ_2010.pdf . 
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Filozoficzny przedstawił Strategie Rozwoju opracowane przez  poszczególne instytuty 
wymienione powyżej z horyzontem przewidywań na 3 lub 4 lata. Aczkolwiek zasady 
opracowania tych strategii nie uwzględniają ścisłych reguł zarządzania strategicznego, to w 
każdym z tych dokumentów można znaleźć refleksję programową, zakreślone zadania na 
najbliższe lata a także wskazania silnych i słabych  stron poszczególnych jednostek. W 
raporcie samooceny podkreśla się, że Wydział Filozoficzny  zobowiązany jest do realizacji 
kierunków  rozwoju wyznaczonych przez  Senat dla całej uczelni oraz  iż w swoich 
działaniach realizuje misję  Uniwersytetu. W pięknie sformułowanej misji Uniwersytetu 
trzeba szczególnie podkreślić te ujęcia, które odnoszą się do budowania wysokiej kultury 
jakości a w szczególności  te, które za równoważne uznają proces kształcenia i proces 
badawczy to jest: „Wyrastająca z żywego nurtu twórczości naukowej edukacja jest równie 
ważnym zadaniem Uniwersytetu jak prowadzenie działalności badawczej. W obliczu 
budowania w Europie wspólnej przestrzeni dydaktycznej i badawczej  należy stworzyć trwałe 
podstawy uznania Uniwersytetu Jagiellońskiego za jeden z najlepszych  [uniwersytetów] w 
Europie”. Cele strategiczne  programu rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego uwzględniają 
jakość kształcenia. Wśród sześciu priorytetów trzeba wymienić  zadanie  wyraźnie 
zorientowane na budowę wysokiej kultury jakości  : „Należy dążyć do tego, aby Uniwersytet 
stał się uczelnią elitarną – kształcącą  na najwyższym poziomie optymalną liczbę studentów, 
ale dbającą równocześnie o to, aby warunki bytowe nie ograniczały  nikomu możliwości 
zdobywania  na niej wiedzy. Rozwój należy skierować na poprawę  jakości we wszystkich 
dziedzinach, a szczególnie  w tych, które związane są  z dydaktyką i działalnością naukową. 
Całkowita liczba studentów  na studiach wszystkich stopni nie powinna przekraczać w 
najbliższych latach 50 tysięcy.” 

Analiza strategii rozwoju Instytutów Wydziału Filozoficznego  pozwala zauważyć, iż 
poszczególne Instytuty odnosząc się do zamierzeń utrzymania  na Uniwersytecie określonej 
liczby studentów, odmiennie zamierzają planować rozmiary kształcenia. I tak:  Instytut 
Religioznawstwa planuje niewielkie obniżenie liczby studentów,  Instytut Pedagogiki i 
Socjologii  z kolei  istotne zwiększenie, Instytut Filozofii zamierza zwiększyć liczbę 
studentów na studiach stacjonarnych z 454 do 685 ale rezygnuje ze studiów niestacjonarnych.  
Wszystkie Instytuty dokonały analizy konkurencyjności na tle znaczących wydziałów  
uniwersyteckich w kraju  i podjęły próbę wskazania działań,  w tym działań  doskonalących 
jakość kształcenia. Działania te uwzględniają intensyfikację badań naukowych prowadzących 
do podnoszenia kwalifikacji naukowych kadry akademickiej, ocenę kadry z punktu widzenia 
studentów oraz  podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez kontakty z otoczeniem 
społecznym  i gospodarczym, wprowadzenie zajęć o funkcjach praktycznych. W świetle  
analizy dokumentów i rozmów przeprowadzonych z władzami wydziału i kadrą 
poszczególnych Instytutów można stwierdzić, iż strategie Instytutów wydziału  są zbieżne ze 
strategicznymi priorytetami Uniwersytetu i realizują misję  uczelni między innymi poprzez 
troskę o jakość kształcenia w powiązaniu z tradycją akademicką zorientowaną na tworzenie 
szkół naukowych. Zespół oceniający uważa, iż programy rozwoju poszczególnych Instytutów  
powinny stać się podstawą  do opracowania  strategii Wydziału, która  zintegruje dążenia 
poszczególnych Instytutów wyznaczając wspólne cele i sposoby ich osiągania,  zachowując 
jednocześnie różnorodność dotychczasowego dorobku Instytutów, co powinno przynieść 
efekt synergii i dobrze służyć realizacji przyjętej  wspólnie przez całe środowisko wydziału 
strategii rozwoju. Założenia do budowy strategii Wydziału zostały sformułowane już w 
raporcie samooceny. Określono cele strategiczne, w tym bezpośrednio zorientowane na 
budowę wysokiej kultury jakości kształcenia,  także w zakresie kształcenia oraz współpracy z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym. Cele te uwzględniają między innymi: indywidualizacje 
i  internacjonalizacje kształcenia, rozwój  kluczowych kompetencji społecznych  w procesie 
kształcenia, uzyskanie wysokiej pozycji w ocenie pracodawców dotyczącej poziomu 
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absolwentów. zapewnienie  doktorantom i  studentom kontakt z najwybitniejszymi na świecie 
przedstawicielami dyscyplin reprezentowanych na Wydziale.  
 
Zważywszy na znaczenie, jakie Wydział przyznaje studiom doktoranckim dziwi brak 
odniesień do polityki budowy wysokiej jakości kształcenia na studiach doktoranckich w 
przygotowanej dotychczas na Wydziale Filozoficznym i przedstawionej w czasie wizytacji 
Strategii rozwoju wydziału – perspektywa instytutów i KPSC [studia doktoranckie 
uwzględnione są jedynie w kontekście zapewnienia godzin dydaktycznych doktorantom, co 
ma prowadzić do zmniejszenia wydatków Wydziału, m. in. w dziale 1.1.4 Zrównoważenie 
przychodów i wydatków] Koncepcja zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i 
prowadzonych badań naukowych na studiach doktoranckich na Wydziale Filozoficznym 
wymaga ściślejszego określenia i sformalizowania w toku  prac nad nową strategią UJ oraz 
nad strategią WF UJ, które mają być skoordynowane ze sobą. 
 
Za współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym odpowiada utworzona w 2003 roku 
jednostka CITTRU. Obok działań związanych z transferem technologii, tworzeniem regulacji 
prawnych i procedur dotyczących komercjalizacji, opracowaniem oferty innowacyjnej UJ i jej 
dystrybucją, pozyskiwaniem funduszy, rozwojem bazy naukowo-dydaktycznej. CITTRU 
odpowiedzialna jest za kreowanie nowego wizerunku nauki i naukowca we współczesnym 
świecie. Pozwala to na lepsze nawiązanie relacji pomiędzy Misją Uczelni/Wydziału, a życiem 
społeczno – gospodarczym miasta i regionu. Skutkuje to opracowaniem i realizacją projektów 
(w ramach Instytutów Wydziału Filozoficznego) o szerszym społecznym aspekcie. Są to np. 
badania nad dyskryminacją kobiet na rynku pracy w województwie śląskim; perspektywą 
równości płci w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowanego przez gminę Przecław i jej jednostki organizacyjne; czy perspektywy gender w 
projektach polskiej pomocy rozwojowej w latach 2008-2009. Dotyczy to również  
pogłębionych badań mających na celu określenie oczekiwań pracodawców działających na 
terenie miasta i regionu odnośnie kompetencji absolwentów uczelni, co powinno mieć wpływ 
na modyfikowanie planowanych  efektów kształcenia. Jest to wspólne działanie Wydziału z 
Urzędem Miasta Krakowa, mające na celu określenie wytycznych do wspólnego, 
programowego i harmonijnego rozwoju miasta i Uczelni. Świadczy to o rozumieniu misji, 
jaką mają do odegrania te instytucje w życiu całego regionu. Jest to dojrzała próba szukania 
wspólnej drogi „Uczelnia – Miasto - Pracodawcy” (por. Raport Samooceny,  s. 8). 

Zespół Oceniający uważa, iż cele  sformułowane w założeniach strategii  są bardzo ambitne a 
także właściwe dla Wydziału Uczelni o wielkich tradycjach akademickich. Zespół Oceniający 
uważa też, iż dla ich osiągnięcia należy określić horyzont czasowy realizacji zmierzonych 
celów, opracować harmonogram ich osiągania utworzyć zespoły odpowiadające za realizację 
poszczególnych celów. 

 Z  dokumentacji  a także  z przeprowadzonych  na Wydziale rozmów nie wynikało iż w 
proces budowy programu  rozwoju  Instytutów zaangażowani  byli  studenci i doktoranci. 
Ponadto tak bardzo podnoszona konieczność  położenia większego nacisku na  dostosowanie 
oferty dydaktycznej do oczekiwań rynku pracy  wymaga, aby w procesie budowy a następnie  
realizacji  strategii Wydziału  uczestniczyli przedstawicieli rynku pracy w stopniu daleko 
większym, niż obecnie. Osiągnięcia związane z prowadzeniem badań na użytek miasta i 
regionu Zespół uznaje za wzorowe, jednakże nie wyczerpują one możliwości współpracy z 
otoczeniem społecznym i nie przybierają postaci rozwiązań systemowych. 
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2). Ocena czy koncepcja kształcenia obejmuje wszystkie poziomy i rodzaje studiów. Ocena 
spójności koncepcji kształcenia i działalności naukowo-badawczej1 jednostki z celami 
określonymi w jej strategii.  
Koncepcja kształcenia obejmuje studia I i II stopnia na następujących kierunkach:  

• jednolite magisterskie na kierunku psychologia,  
Studia I i II stopnia na kierunkach:  

• Filozofia,  
• Kulturoznawstwo.  
• Porównawcze studia cywilizacji  
• Buddologia,  
• Pedagogika,  
• Religioznawstwo,  
• Socjologia  

oraz studia I stopnia na kierunku  
• Kognitywistyka. 

 
Ponadto prowadzone są studia III stopnia oraz studia podyplomowe. Poszczególne Instytuty 
zachowują daleko idącą autonomię zarówno w budowaniu koncepcji programowych studiów 
I i II stopnia, jak i studiów doktoranckich i podyplomowych, przy czym  studia doktoranckie 
łączy w strukturze wydziałowej kierownik studiów doktoranckich, co zapewnia jednolitość 
kryteriów w utrzymywaniu jakości kształcenia.  Działalność naukowo badawcza Wydziału  
jest ścisłe związana z koncepcją kształcenia i dotyczy takich dyscyplin naukowych jak: 
socjologia, pedagogika, filozofia, kulturoznawstwo. Wyznaczona zarówno w misji jak i 
strategii Uniwersytetu Jagiellońskiego swoista równowaga między badaniami naukowymi a 
kształceniem jest na Wydziale Filozoficznym twórczo rozwijana  co prowadzi do wniosku, iż 
na Wydziale realizowany jest model  kształcenia przez badania.  Także z analizy koncepcji 
kształcenia na Studiach Podyplomowych i realizowanych praktyk zawodowych na studiach I 
stopnia na kierunkach prowadzonych przez Wydział istnieje spójność koncepcji kształcenia i 
działalności naukowo-badawczej jednostki z określanymi w jej strategii . 
 

3). Ocena czy strategia oraz  koncepcja kształcenia i działalność naukowo-badawcza 
świadczą, iż jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym, uwzględniając 
znaczenie jakości kształcenia.  
 

Wydział identyfikuje swoją pozycję  na rynku edukacyjnym kraju oraz Małopolski o czym 
świadczą zarówno wyniki analizy konkurencyjności przeprowadzone przy  budowaniu  
programów rozwoju każdego Instytutu jak i ocena parametryczna  MNiSZW jednostek 
naukowych kraju, w której Wydział  Filozoficzny  w swojej klasie oceny zajął  pierwszą 
lokatę. Wnioski formułowane w  strategiach Instytutów dotyczące profilu kształcenia  
uwzględniają jakość kształcenia jako priorytet warunkujący możliwość   dynamicznego 
rozwoju. Szczególnie wyraziście w priorytetowe ujęcie  jakości kształcenia wpisują się 
zawarte w raporcie samooceny  następująco sformułowane cele  strategiczne rozwoju  
wydziału : 

• Zapewnić wysoką jakość i rozwój kluczowych kompetencji ogólnych w procesie 
kształcenia. 

• Zapewnić studentom kontakt z najwybitniejszymi na świecie przedstawicielami 
dyscyplin reprezentowanych na Wydziale. 
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• Osiągnąć wysoki poziom zaangażowania studentów w badania podstawowe, 
stosowane, inicjatywy kulturalne i naukowe oraz rozwiązywanie problemów 
społecznych. 

• Zapewnić doktorantom możliwość rozwoju na najwyższym poziomie warsztatu 
badawczego w wybranej dziedzinie nauki.   

• Zwiększyć selektywność naboru studentów tak, by rekrutować absolwentów szkół 
średnich z całej Polski z grupy 10% najlepszych maturzystów wybierających kierunki 
humanistyczne i społeczne oraz najlepszych absolwentów studiów I stopnia 
kierunków humanistycznych i społecznych.  

Zespół oceniający uważa, iż Wydział ambitnie i trafnie określa swoje cele zorientowane na 
jakość kształcenia, przy czym  wymaga to opracowania harmonogramu realizacji tych 
zamierzeń. 

 

4). Ocena roli interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w formułowaniu  i realizacji 
strategii jednostki, w tym budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia.  
 

W opracowaniu  strategii rozwoju poszczególnych Instytutów  brała udział kadra akademicka.  
Natomiast udział studentów i doktorantów był raczej pasywny. Dziekan Wydziału 
zapowiedziała podczas wizytacji, iż Rada Wydziału podejmie dyskusję nad  strategiami 
Instytutów i przyjmie strategię wydziału.  Z uwagi na fakt iż podjęto prace nad  
uaktualnieniem  strategii Uniwersytetu,  zakończenie prac nad strategią Wydziału   może ulec 
przesunięciu. Należy zatem sądzić iż członkowie Rady Wydziału, w której zasiadają  obok 
nauczycieli akademickich   i studenci i doktoranci  oraz  pracownicy administracji wezmą 
udział w tej dyskusji  i wniosą do kształtu  strategii ważne zadania  integrujące  działalność  
całej społeczności Wydziału. Zespół oceniający uważa, iż  strategia Wydziału nie powinna 
być tylko sumą strategii instytutowych  ale  może poprzez swoje cele i zadania  integrować  
kierunki rozwoju zachowując przy tym różnorodność działań  i specyfikę Instytutów. Ponadto 
w świetle stwierdzonych uwag o konieczności uwzględnienia potrzeb rynku pracy  w 
kształceniu  studentów nieodzowny wydaje się udział przedstawicieli rynku pracy w 
budowaniu celów rozwojowych   a także w realizacji  tych zamierzeń.  
 
Jeśli idzie o inną aktywność interesariuszy wewnętrznych, to ujawnia się ona głównie w 
ewaluacji zajęć i możliwość wypowiedzi na ich temat, co pozwala i mieć  wpływ na charakter 
prowadzonych studiów np. zmianę długości trwania studiów podyplomowych z 2 sem. na 3 
sem. (240 h na 350 h) i zmianę charakteru studiów z doskonalących na studia kwalifikacyjne 
(wniosek Kierownika Studium do Rady Instytutu Filozofii – 16.12.2003r., wniosek Dyrektora 
Instytutu do Rady Wydziału, wniosek Rady Wydziału do Prorektora ds. dydaktyki –
dokumentacja w Instytucie Filozofii). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku zmiany 
nazwy kursu (interwencja interesariuszy wewnętrznych, jakimi byli w tym przypadku 
pracownicy dydaktyczno – naukowi) – pisma wymieniane pomiędzy Dyrektorami Instytutów 
Religioznawstwa a Instytutem Filozofii (24.04.2008 i 13.05.2008 r. Radą Wydziału i 
Prorektorem ds. dydaktyki). 
 
Interesariusze zewnętrzni  pośrednio obecni są poprzez występowanie w różnego rodzaju 
targach pracy i spotkaniach z pracodawcami. Pokazują to rysujące się tendencje na rynku 
pracy przez zgłaszaną ofertę współpracy. Daje to możliwości weryfikacji potencjału 
rynkowego uczelni i ułatwia nawiązywanie kontaktów. Rola interesariuszy zewnętrznych 
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zauważalna jest również w ilości umów podpisanych z nimi przez CITTRU. Dotyczy to 
zarówno instytucji samorządowych i poza-samorządowych Krakowa oraz regionu, jak i 
dużych i małych przedsiębiorstw w celu zlecanie realizacji samodzielnych projektów do 
opracowania (ogółem 17 umów zleconych i 4 projekty PARP Bon na innowacje w roku 
2011). Należy tu jednak zaznaczyć, że działania te dotyczą wszystkich wydziałów UJ (Raport 
CITTRU 2011, s. 14).  
 
Inne działania przybierają postać  mniej lub bardziej sformalizowanej współpracy pomiędzy 
Wydziałem, Biurem Karier (BK) a pracodawcami. W ofercie CITTRU znajdziemy: robocze 
spotkania firm i ekspertów UJ; kończą się one przeprowadzeniem ankiety ewaluacyjnej, która 
zostaje opracowana przez pracowników biura w postaci „ Podsumowania wyników ankiety 
ewaluacyjnej”. „Tydzień z organizacjami pozarządowymi” w 8.12-12.12.2008 r.; spotkania 
branżowe;  Uniwersytecki Klub Firm i Instytucji (elitarne ciało zainteresowane współpracą z 
UJ); blok Edukacji dla przedsiębiorczości (w jego ramach staże branżowe), konsultacje i 
doradztwo; szkolenia tematyczne i „na życzenie”, czyli zapotrzebowanie wypływające ze 
strony Wydziału i poszczególnych Instytutów to tylko przykładowa  oferta BK kierowana m. 
in. do studentów Wydziału Filozoficznego. Udział przedstawicieli wizytowanego Wydziału 
wahał się w granicach od 16% do 1,5 %. 
 
Istotną rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni w ewaluacji, i monitorowaniu programu 
studiów i niektórych projektów, szczególnie dobrze obserwowalne jest to na przykładzie 
Studiów Podyplomowych. Są to cykliczne spotkania z Zespołem Projektowym, odbywające 
się regularnie, niekiedy 1-4 razy w miesiącu – projekt prof. K. Slany, Instytut Socjologii. 
Wydaje się, że został  wypracowany spójny system komunikowania się z pracodawcami, choć 
każdy z Instytutów WF posługuje się własnymi zasadami i potrzebami.   
 
Na terenie Uczelni istnieje Stowarzyszenie Absolwentów UJ i Klub wybitnego Absolwenta.  
Jedno z zadań statutowych brzmi: „…Celem Stowarzyszenia jest również przekazywanie 
Uniwersytetowi spostrzeżeń co do przygotowania oraz wykorzystania absolwentów w pracy 
zawodowej…”. W stwierdzeniu tym Absolwenci deklarują nie tylko chęć, ale i 
zaangażowanie się w prace programowe Uczelni.   Dodatkowo działa Jagielloński Klub 
Biznesu, skupiający firmy i instytucje współpracujące  i wykorzystujące potencjał naukowo – 
badawczy UJ. 

Zatem Wydział współpracuje z otoczeniem społecznym i gospodarczym, głównie  poprzez 
realizację  projektów badawczych i przez inicjatywy CITTRU,  ale współpraca ta powinna 
zostać rozszerzona i mieć charakter systemowy. Dziekan Wydziału samokrytycznie  
przyznała, iż współpraca Wydziału z przedstawicielami pracodawców  wymaga podjęcia 
systemowych działań na szczeblu uczelni  oraz wydziałów. Ma  być to priorytetem działań 
władz  uczelni w kadencji 2012-2016.  Sformułowane w raporcie cele strategiczne dla 
Wydziału  w sposób  bardzo wyraźny zakreślają działania w zakresie współpracy z 
otoczeniem społeczno- ekonomicznym co pozwala sądzić, iż dostrzegana jest rola 
interesariuszy zewnętrznych w budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia. 
 
 
Załącznik nr 3  Informacja o kierunkach studiów prowadzonych w jednostce oraz 
wynikach dotychczasowych ocen  jakości kształcenia  
 
Załącznik nr 4 Informacja o studiach doktoranckich i podyplomowych prowadzonych  
w jednostce oraz  o uprawnieniach do nadawania stopni naukowych, w zakresie których 
nie są prowadzone studia doktoranckie 
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Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego2: spełnione w pełni   

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
• Wydział Filozoficzny nie posiada osobno sformułowanej strategii rozwoju, jednakże 

posiada strategie rozwoju poszczególnych instytutów, które powstawały w wyraźnym 
nawiązaniu do dokumentu strategicznego całego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cele 
strategicznego rozwoju określone są właściwie dla Wydziału realizującego model 
uniwersytetu badawczego oraz zawierają stosowne założenia dotyczące  współpracy z 
otoczeniem społecznym Wydziału. Strategie instytutów zawierają zadania służące 
doskonaleniu jakości kształcenia. Brakuje harmonogramu realizacji działań 
strategicznych instytutów i wyznaczenia zespołów zadaniowych, które będą je 
wcielać w czyn.  

• Wydział prowadzi kształcenie ściśle związane z reprezentowanymi dyscyplinami 
naukowymi na wszystkich stopniach studiów.  

• Przeprowadzone analizy konkurencyjności i ich zastosowanie w budowie programów 
kształcenia oraz prowadzone projekty badawcze wskazują, że Wydział dobrze 
identyfikuje swa pozycję na rynku edukacyjnym.   

• Na poziomie ogólnouczelnianym i Wydziału otwarte są dla interesariuszy  
różnorodne  drogi wpływu na  kształtowanie strategii, jednakże Wydział w 
ograniczonym zakresie włącza studentów (a zwłaszcza doktorantów) do jej 
tworzenia, nie aktywizuje ich skutecznie do pełnienia tych ról, a wręcz utrudnia ich 
wypełnianie. Brakuje też systemowego włączenia interesariuszy zewnętrznych do 
działań strategicznych Wydziału.  

Zalecenia:  

• Po opracowaniu strategii Wydziału Filozoficznego łączącego w spójną całość 
strategie instytutów  

• Należy przygotować i wdrożyć systemowe ujecie udziału interesariuszy 
zewnętrznych w pracach nad strategią Wydziału  i jej realizacją.   

• Należy podjąć działania, które zaktywizują studentów i doktorantów do 
zaangażowania się w role interesariuszy tworzących i realizujących strategię 
Wydziału.  
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2. Skuteczność stosowanego wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia 

1). Ocena struktury systemu, podziału kompetencji i odpowiedzialności. Ocena przejrzystości  
i efektywności struktury decyzyjnej w obszarze zarządzania jakością, prawidłowości  
i skuteczności podejmowanych działań oraz wpływu interesariuszy wewnętrznych  
i zewnętrznych na decyzje podejmowane w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.   
 
W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim utworzony 
został Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia. Struktura Uczelnianego 
Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest  dość rozbudowana ale  podporządkowana 
strukturze organizacyjnej uczelni. Za politykę budowy wysokiej kultury jakości kształcenia  
odpowiada Stała Senacka Komisja ds. Nauczania i Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju 
Dydaktyki i Jakości Kształcenia. Strukturę uczelnianego systemu  tworzą (Uchwała nr 
33/V2010 Senatu UJ z dnia 26 maja 2010 r.).: 

• Prorektor ds. dydaktyki sprawujący bezpośredni nadzór nad działalnością 
Uczelnianego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia  

• Pełnomocnicy rektora: ds.  doskonalenia jakości kształcenia, ds. ewaluacji jakości 
systemu kształcenia, ds. systemu informacji o ofercie edukacyjnej   

• Pełnomocnicy ds. ewaluacji jakości kształcenia powołani w każdej jednostce 
prowadzącej działalność dydaktyczną ( wydziały, instytuty, katedry) 

• Uczelniany Zespół  Doskonalenia Jakości Kształcenia, w skład którego wchodzi trzech 
pełnomocników rektora: ds. doskonalenia jakości kształcenia  oraz ds. ewaluacji 
jakości systemu kształcenia oraz ds. systemu informacji o ofercie edukacyjnej, 
przedstawiciele nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, administracji i 
Biura Karier  

• Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia  

• Zespół ds. analiz jakości kształcenia Działu Nauczania  UJ 

Określony podział kompetencji wyznacza poszczególnym elementom systemu zadania oraz 
zakres podejmowania decyzji, co ujmuje Zarządzenie  Rektora UJ nr 36  z 8 czerwca  2010 
roku. Pełnomocnik Rektora ds. doskonalenia jakości kształcenia odpowiedzialny jest za 
wdrażanie rozwiązań projakościowych, Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji jakości systemu 
kształcenia odpowiedzialny jest za ewaluację, system monitorowania procesu dydaktycznego, 
oraz badania dotyczące jakości kształcenia; pełnomocnik  ds. systemu informacji o ofercie 
edukacyjnej odpowiedzialny jest za sprawność systemu informacyjnego i jego zakres. Na 
Wydziałach zakres odpowiedzialności dla pełnomocników wydziałowych jest kompatybilny z 
zadaniami uczelnianymi. Proces decyzyjny jest podporządkowany systemowi prawnemu. 
Zatem decyzje  dotyczące jakości kształcenia i rozwiązań w tym zakresie  w skali uczelni 
podejmuje zgodnie ze swoimi kompetencjami   Rektor i Senat,  a w skali wydziałów Dziekan 
i Rada Wydziału z uwzględnieniem kompetencji dyrektorów Instytutów.  Zakres kompetencji 
i podział zadań  między wszystkimi elementami systemu  porządkują odpowiednie liczne 
Zarządzenia Rektora  przytoczone w raporcie samooceny, (z którymi zespół oceniający 
zapoznał się podczas wizytacji). Na Wydziale Filozoficznym  został powołany Zespól  ds. 
doskonalenia jakości kształcenia. W skład  tego Zespołu  oprócz nauczycieli akademickich  
wchodzą studenci i doktorant oraz pracownik administracji. W polityce dziekana dotyczącej 
jakości kształcenia  zakłada się, według uzyskanych informacji, dużą samodzielność 
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Instytutów. W Instytutach powołano Rady Programowe,  których kompetencje  skupiają się  
na  budowaniu i weryfikacji  oferty edukacyjnej a także ocenie jakości tej oferty.  

Warto podkreślić, iż studenci na spotkaniu z zespołem oceniającym  stwierdzili, iż Komisje te 
(Rady Programowe) stanowią pole konsultacji władz poszczególnych instytutów ze 
studentami. Studenci pozytywnie oceniają funkcjonowanie tych zespołów, choć zarazem 
uznają,  że  spotkania komisji odbywają się zbyt rzadko, nie przynosząc wymiernych efektów. 
Zgodnie z zapisami regulaminowymi w trakcie obrad zespołów  studenci są traktowani jako 
równoprawni członkowie, mają prawo głosu i zgłaszania wniosków. Należy jednak 
zaznaczyć, iż prace komisji skupiają się głównie na opracowywaniu efektów kształcenia na 
poszczególnych kierunkach, nie mając wpływu na proces ankietyzacji, którym zajmuje się  
zespół ogólnouczelniany. W obrębie Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
funkcjonuje Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. Studenci jednak wyrażali 
negatywne opinie na temat działalności tego zespołu -  wielokrotnie postulowali włączenie 
ich przedstawiciela do składu Komisji ds. Jakości Kształcenia jednak nie otrzymali 
wiadomości zwrotnej od władz wydziału. Studenci, mimo iż pozytywnie oceniali pracę 
komisji instytutowych, w trakcie spotkania z zespołem  oceniającym postulowali włączenie 
ich w prace na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na szczeblu wydziałowym. Ich 
nieobecność w tych ciałach negatywnie wpływa na system jakości kształcenia funkcjonujący 
w obrębie wizytowanej jednostki. 

Interesariusze wewnętrzni – słuchacze Studium podyplomowego byli i są regularnie 
monitorowani na każdym etapie realizacji studiów. Częstotliwość przeprowadzanych badań 
leży w gestii Kierownika Studiów i uzależniona jest od kooperacji z instytucjami 
zewnętrznymi. Regularnie (raz w roku) dokonuje się oceny programu studiów, co do jego 
przydatności na rynku pracy - poprzez monitorowanie środowiska zewnętrznego (również 
pośrednio  przez ocenę ilości zgłoszeń na kolejną edycję), jak i ocenę programu przez 
słuchaczy. W ramach tej ewaluacji połączono badania ilościowe i jakościowe. Dużą wagę 
przykłada się do zogniskowanych badań w postaci wywiadów grupowych (fokusy), dwa lub 
jeden (zależy od Instytutu) przeprowadzanych po pierwszym lub drugim semestrze albo po 
semestrze ostatnim. Dodatkowo ewaluacja przeprowadzana jest po każdym kursie przy 
pomocy ankiety zamieszczonej w systemie USOS – badającej stopień zadowolenia z kursu, ze 
zdobytych kompetencji, kwestie logistyczne. 

Jeśli idzie o udział doktorantów w systemie doskonalenia  jakości, to przedstawiciele 
doktorantów wchodzą w skład wyżej wymienionych ciał kolegialnych powołanych na 
kadencję 2008-2012. Ponadto doktoranci mają swoich przedstawicieli w Senacie, Radzie 
Wydziału i Radach Instytutów (Statut UJ z 7 czerwca 2006 r. z późn. zm., § 22, § 32, § 54.). 

W czasie wizytacji pojawił się głos ze strony Władz Wydziału o problemie dotyczącym 
udziału doktorantów w pracach organów kolegialnych funkcjonujących na Wydziale – 
stwierdzono, że doktoranci nie chcą angażować się w prowadzone prace oraz, że jest duża 
rotacja przedstawicieli doktorantów w wymienionych organach (udzielono jednocześnie 
informacji, że wskazana w raporcie z samooceny Wydziału przedstawicielka doktorantów w 
Wydziałowym Zespole Doskonalenia Jakości Kształcenia przestała pełnić swój mandat, a na 
jej miejsce powołano nową osobę).  Rozmowy przeprowadzone podczas spotkań z 
doktorantami oraz przedstawicielami doktorantów w organach kolegialnych potwierdzają te 
sygnały. Doktoranci wskazali kilka powodów takiego stanu rzeczy, a wśród nich wyraźnie 
widać było brak wiary w realny wpływ na podejmowane w wydziałowych i instytutowych 
gremiach decyzje i przekonania o większej skuteczności podejmowanych przez nich działań 
w drodze zgłaszania wniosków bezpośrednio do osób decyzyjnych w ich sprawach. 
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O ile można stwierdzić, iż wpływ  na podejmowanie decyzji w zakresie doskonalenia jakości 
kształcenia mają interesariusze wewnętrzni, to jest członkowie ciał kolegialnych a więc 
Senatu i Rady Wydziału -  studenci, doktoranci i kadra akademicka,  to udział interesariuszy 
zewnętrznych nie jest jeszcze na Wydziale Filozoficznym  widoczny w tym kontekście.  
Interesariusze zewnętrzni współpracujący z Biurem Karier UJ uczestniczą w badaniach jako 
respondenci, stąd mają możliwość wpływania na koncepcje opracowywania programów 
(stopień określenia wpływu trudny jest to jednoznacznego określenia). Stanowią grupę 
kontrolną do opracowania zespołu cech umiejętności i kompetencji absolwentów UJ oraz 
próby oceny ich przydatności na rynku pracy.  

Jak już wspomniano Dziekan Wydziału Filozoficznego przyznała, iż włączenie  
przedstawicieli rynku pracy do procesu  doskonalenia jakości kształcenia jest   priorytetowym 
zadaniem  dla  władz Uczelni  jak i Wydziału w nadchodzącej kadencji. 

Analiza dokumentów  oraz przeprowadzone liczne rozmowy podczas wizytacji pozwalają  
uznać, iż struktura  systemu doskonalenia jakości kształcenia choć bardzo rozbudowana  jest 
podporządkowana jego celom. Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na poziomie 
Wydziału  ma rolę opiniodawczą, opiniotwórczą , analityczną  i nieco mniej widoczną rolę  
rekomendacyjną.  

Ważną rolę w systemie, który zapewnia jakość kształcenia odgrywają komisje  funkcjonujące 
w ramach poszczególnych instytutów wchodzących w skład Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komisje te działające w przeważającej części jako komisje 
dydaktyczne stanowią pole konsultacji władz poszczególnych instytutów ze studentami. 
Studenci pozytywnie oceniają funkcjonowanie tych zespołów. W trakcie obrad zespołów żacy 
są traktowani jako równoprawni członkowie, mają prawo głosu i zgłaszania wniosków. 
Należy jednak zaznaczyć, iż prace komisji skupiają się głównie na opracowywaniu efektów 
kształcenia na poszczególnych kierunkach, wywierając wpływ na proces ankietyzacji, którym 
zajmuje się komórka ogólnouczelniana.  Studenci, mimo iż pozytywnie oceniali pracę komisji 
instytutowych, w trakcie spotkania z zespołem akredytującym postulowali włączenie ich w 
prace na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na szczeblu wydziałowym.  

 

2). Ocena kompleksowości systemu - czy obejmuje wszystkie prowadzone w jednostce rodzaje 
studiów: I-II stopnia, w tym indywidualne międzyobszarowe, III stopnia (doktoranckie), 
podyplomowe, oraz uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na jakość kształcenia. 

Zadania Uczelnianego  Systemu  Doskonalenia  Jakości Kształcenia  obejmują :  
• opracowanie polityki doskonalenia jakości kształcenia na uczelni; 
• monitorowanie procesu dydaktycznego i inicjowanie działań zmierzających  do 

doskonalenia jakości kształcenia;  
• tworzenie spójnych mechanizmów  monitorowania  procesu dydaktycznego  zarządzania 

systemem i wdrażania nowych rozwiązań; 
• tworzenie  skutecznych, przejrzystych procedur w zakresie : 

o zatwierdzania , monitoringu oraz okresowego przeglądu programów kształcenia  i 
ich efektów, 

o oceniania studentów, 
o doskonalenia jakości kadry dydaktycznej, 
o monitorowania  materialnych i niematerialnych  zasobów wspierających  

kształcenie  oraz środków wsparcia  dla studentów,  
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o gromadzenia, opracowania, analizy i  interpretacji oraz wykorzystania  danych 
dotyczących działalności dydaktycznej  i jej efektów, 

o form i sposobów publikowania  informacji o działalności dydaktycznej uczelni.  
 
Zadania te obejmują podstawowe obszary  doskonalenia jakości kształcenia ale nie określają 
precyzyjnie  do jakich form i poziomów kształcenia się odnoszą. Niektóre zadania na 
przykład wprost odnoszą się wyłącznie do studentów I i II stopnia a pomijają słuchaczy i 
uczestników studiów III stopnia – doktorantów. 
 

Czynności związane z planowaniem i koordynacją oceny jakości kształcenia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim podejmuje Zespół ds. analiz jakości kształcenia Działu 
Nauczania UJ. Obecnie realizowane są następujące projekty ewaluacyjne: 

• ocena zajęć dydaktycznych oraz ocena pracy administracji dokonywana co semestr, 
• coroczna ocena satysfakcji studentów ze studiowania na UJ, 
• coroczne badania kandydatów na studia (współpraca z Działem Rekrutacji na Studia), 
• badania losów zawodowych absolwentów UJ (realizowane przez Biuro Karier oraz Sekcję 

ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM), 
• zapoczątkowane w roku akademickim 2011/12 badanie kompetencji i aktywności 

studentów UJ. 
Oceniając  zadania systemu oraz zakres pozyskiwania opinii interesariuszy wewnętrznych  
można uznać, iż system zarządzania jakością na UJ to wielomodułowy mechanizm śledzenia 
różnych kroków i postępów studentów oraz osiągnięć dydaktyków w zakresie jakości 
kształcenia. System pozwala zatem,  na modelowanie szans zawodowych absolwentów UJ. 
Od kilku lat Rektor oraz inne władze uczelni mają do dyspozycji złożone raporty zespołu 
zajmującego się analizą jakości na UJ, pozwalające na rekonstruowanie studiów i programów 
w celu uzyskania jak najwyższej atrakcyjności studiów oraz zwiększanie szans absolwentów 
na rynku pracy. Zespół ocenił, na podstawie rozmów z pracownikami, że system zarządzania 
jakością na UJ jest nie w pełni znany przez nich - że nie zdają sobie w pełni sprawy, w jaki 
sposób ten system wpływa na ich pracę, na zbiorowe zachowania studentów i na 
rekonstruowanie systemu dydaktycznego, którego są częścią.  

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia  stosowany na Wydziale Filozoficznym  
za podstawowe zadania  oraz  czynniki jakości kształcenia  przyjmuje: 

• monitorowanie i przegląd programów kształcenia  na wszystkich stopniach kształcenia i 
trybach; 

• weryfikację efektów kształcenia; 

• system oceny studentów; 

• dbałość o jakość kadry akademickiej; 

• monitorowanie materialnych i niematerialnych zasobów wspierających kształcenie; 

• gromadzenie i analiza wykorzystania informacji dotyczących  działalności dydaktycznej i 
jej efektów. 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Filozoficznym  uwzględnia 
najważniejsze czynniki jakości kształcenia  i odnosi  je do studiów I i II stopnia jak i do 
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studiów doktoranckich, przy czym  zakres procedur i formalizacji dla studiów III stopnia jest 
znacznie skromniejszy, a dla studiów podyplomowych będzie budowany. Spotkanie zespołu 
oceniającego z kierownikami studiów doktoranckich  każdego instytutu oraz kierownikami 
studiów na poziomie wydziału pozwala stwierdzić iż wewnętrzny system zapewnienia jakości  
dla studiów doktoranckich mimo  niskiego stopnia formalizacji posiada mechanizmy  
zapewniania jakości kształcenia. 
 
Do zadań  wydziałowego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości ponadto  należy: 

• analiza programu nauczania, a w szczególności w związku z nowelizacją ustawy  
opracowanie programów kształcenia  dla wszystkich kierunków studiów, form  oraz 
stopni kształcenia w języku Krajowych Ram Kwalifikacji, opiniowanie zmian 
proponowanych przez jednostki dydaktyczne dotyczących treści nauczania, 
harmonogramu zajęć, itd., czuwanie nad wprowadzaniem nowych metod 
dydaktycznych, współpraca z Dziekanem w zakresie zapewnienia odpowiedniej 
jakości kształcenia na Wydziale, przedstawienie studentom zasad zaliczenia 
przedmiotów na danym roku, ustalanie przebiegu sesji egzaminacyjnej, omawianie 
sytuacji studentów zagrożonych nie przystąpieniem do sesji, opiniowanie wniosków w 
sprawie skreślenia z listy studentów, omawianie sytuacji socjalno – bytowej 
studentów, wysłuchanie postulatów studentów związanych z tokiem studiów, udział w 
programie wychowawczym studentów; 

• ocena funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia, tj.: doboru procedur i 
narzędzi służących do badania poszczególnych czynników mających wpływ na jakość 
kształcenia, kryteriów i metod oceny, a także prawidłowości sekwencji procedur i ich 
przeprowadzania. 

 
Uczelniany system doskonalenia jakości kształcenia jest obudowany licznym  zbiorem 
zarządzeń Rektora UJ (w tym fundamentalne Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Sytemu 
Doskonalenia Jakości Kształcenia) oraz uchwał Senatu, które zawierają zasady i procedury 
dotyczące podstawowych obszarów jakości kształcenia jak na przykład: ankietowego systemu 
oceny zajęć dydaktycznych  i opracowania wyników, oceny nauczycieli akademickich,   
rekrutacji na studia, opracowywania programów kształcenia na wszystkich poziomach  i 
rodzajach studiów, określania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu 
dyplomowania, funkcjonowania biura karier, pomocy udzielanej studentom w procesie 
kształcenia. Zasady te są implementowane na szczeblu wydziałowym znajdując czasami 
odniesienie w uchwałach Rad Wydziału. 
 
Kluczowym celem funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 
na Wydziale Filozoficznym jest  budowanie wysokiej kultury jakości kształcenia. Jednym ze 
sposobów działania  prowadzących do osiągania tego celu jest monitorowanie różnych 
aspektów  procesu dydaktycznego. Podstawowymi narzędziami pozwalającymi na realizację  
tego celu  jest ankietyzacja. Na Wydziale  od wielu lat, zgodnie z  założeniami systemu na 
szczeblu uczelni, systematycznie prowadzi się badania opinii studentów. Prowadzone są 
następujące akcje ankietowe: 

• badanie kandydatów na studia, 
• monitorowanie aktywności i kompetencji studentów (badania rozpoczęte  w roku 

2011/2012),  
• barometr satysfakcji studenckiej,  
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• ocena zajęć dydaktycznych,  
• ocena pracy administracji,  
• badanie losów zawodowych absolwentów UJ.  

 

Za część badawczo-metodologiczną odpowiada w skali całej uczelni socjolog, pracownik 
Wydziału Filozoficznego oraz – uprzednio – firmy SPSS znanej z oprogramowania 
statystycznego. 

Najpowszechniej znany, co wynikało z rozmów z kadrą akademicką, studentami i 
doktorantami jest moduł systemu przeznaczony do oceny zajęć dydaktycznych (jego 
szczegółowy opis umieszczony jest w dalszej części raportu) . Ocenę zajęć dydaktycznych 
pracownika opracowuje  się wtedy, kiedy ankiety umieszczone w systemie wypełni minimum 
30 procent uczestników kursu. Warto zaznaczyć, że zwrot ankiet na Wydziale Filozoficznym 
jest znacząco wyższy niż na innych wydziałach UJ, czemu wydatnie sprzyja wewnętrzna 
akcja promocyjna. Zespół oceniający trafił dla przykładu na plakaty informujące i 
zachęcające studentów do wypełniania wystandaryzowanych dla całego uniwersytetu ankiet 
ewaluacyjnych. System USOS “nawołuje” do ich wypełniania, robią to wydziałowi 
pełnomocnicy ds. jakości kształcenia, czyni się to w ramach audycji radiowych w studenckim 
radio i poprzez zachęty umieszczane regularnie w uniwersyteckich czasopismach. W efekcie, 
studenci zdecydowanie potwierdzają w rozmowie z zespołem oceniającym PKA, że 
ewaluacja zajęć jest silnie wśród nich promowana, pomimo to sądzą, że zwrot ankiet jest 
“nędzny”. Zdaniem studentów bierze się to stąd, że od wypełnienia ankiet ewaluacyjnych nie 
zależy wpis oceny do USOS, zaliczenie roku etc. Jednak co ważne, od czterech lat odsetek 
ocenionych pracowników w zdecydowanej większości jednostek wydziałowych przekracza 
90 procent. We wszystkich niemal jednostkach WF UJ odsetek ocenionych przez studentów 
kursów przekracza zdecydowanie 80 procent. Daje to podstawę do szczegółowej i 
systematycznej oceny jakości kształcenia na Wydziale i to nie tylko jakości kursów 
prowadzonych przez poszczególnych pracowników, ale i całej dydaktyki prowadzonej w 
jednostkach. Wyścig między jednostkami na WF UJ od czterech lat wygrywa najlepiej 
oceniana przez studentów Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji przy czym dodać 
należy, że bezwzględne różnice punktowe między  poszczególnymi Instytutami  nie są 
wielkie.  

Choć generalnie studenci wysoko oceniają jakość zajęć na WF UJ, wyniki ankiety służą 
kierownictwu poszczególnych jednostek do wprowadzania  poważnych zmian w programach 
studiów i organizacyjnym kształcie dydaktyki. Dla przykładu w Instytucie Socjologii wyniki 
ankiety posłużyły do zbudowania strategii programu kształcenia, zintegrowanej z wymogami 
Krajowych Ram Kwalifikacji, nad którą trwają obecnie w IS dyskusje. Z kolei w najlepiej 
przez studentów ocenianej KPSC zmieniono formę zajęć, które nie podobały się studentom, 
wycofano też – co ważne, biorąc pod uwagę interesy pracowników i kłopoty kierownictwa z 
zapewnieniem im pensum – kursy, których organizacja była przez studentów najgorzej 
oceniana.  

Niemal we wszystkich jednostkach WF UJ wyniki ankiety uzmysłowiły konieczność 
przeprowadzania hospitacji zajęć. Niestety,  pracownicy informują, iż hospitacje  nigdy nie 
były i nie są przeprowadzane (np. w Instytucie Socjologii). Tylko doktoranci zawsze 
terminują w ramach ćwiczeń do wykładów pod okiem profesury albo umocowanych uchwałą 
odpowiedniej rady doktorów.  
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Niektórzy pracownicy sugerują, że system oceny zajęć upodmiotowia studenta, a 
uprzedmiotawia pracownika, gdyż  ankieta ewaluacyjna daje studentowi wielką moc 
decyzyjną, a jednocześnie zwalnia z personalnej odpowiedzialności za słowo. Pracownicy 
stwierdzają, że  odnajdują w wynikach ankietyzacji informacje, z którymi nie wiedzą, co mają 
począć. Sam fakt bycia ocenianym/ocenianą przy założonej w systemie niemożności oceny 
jakości studentów (ich przygotowania do zajęć, ich aktywności, ich działań na rzecz 
uatrakcyjnienia zajęć) jest dla pracowników emocjonalnie kłopotliwy. Pracownicy IS 
postulują wprowadzenie do systemu jeszcze jednego modułu – oceny zaangażowania 
studentów przez prowadzących zajęcia na wzór oceny grup szkoleniowych prowadzonej 
powszechnie w ramach kursów i szkoleń oferowanych przez podmioty komercyjne. Ocena 
byłaby wtedy, zdaniem kadry IS symetryczna, a i studenci dowiedzieliby się też czegoś na 
swój temat, co poprawiłoby zapewne ich działania w ramach zajęć, a być może również 
stosunki między nimi a pracownikami. Obecny system oceny kształcenia nie daje,  zdaniem 
niektórych  nauczycieli , możliwości skonfrontowania oceny studenckiej z oceną dokonaną 
przez pracownika. 

Dodać można, że pracownicy Instytutu Socjologii  WF  uważają, iż nad wystandaryzowaną na 
poziomie całego uniwersytetu ankietą warto jeszcze pracować, gdyż  używana od 20 lat 
ankieta papierowa była z ich punktu widzenia lepsza, kładła nacisk na wiele szczegółowych 
kwestii pomocnych w rekonstruowaniu tych działań dydaktycznych, które były wadliwe.  

Z systemem oceny zajęć na UJ wiążą się dodatkowe działania projakościowe.  Bywają (choć 
nieliczne), uczelnie, na których studenci mogą sami przyznawać pracownikom nagrody za 
dydaktykę. Nieczęsto zdarzają się uczelnie, które same, z poziomu administracyjnego, 
wzmacniają jakość kształcenia poprzez przyznawanie nagród pracownikom za wysoką jakość 
dydaktyki. Na UJ, i oczywiście także na Wydziale Filozoficznym , wprowadzono nagrodę Ars 
Docendi, do której rokrocznie delegują pracowników kierownicy poszczególnych jednostek 
biorąc pod uwagę wyniki ankiety.   

Studenci Wydziału Filozoficznego posiadają dostęp do wszelkich niezbędnych informacji 
związanych z tokiem studiów poprzez stronę internetową Uczelni oraz system USOS. 
Wskazany obieg informacji żacy ocenili pozytywnie. Negatywne opinie studentów związane 
z przepływem informacji odnoszą się do pionu administracyjnego wizytowanego wydziału. 
Zdaniem studentów pracownicy dziekanatu często nie znają aktualnie obowiązującego w 
Uczelni stanu prawnego, co skutkuje przekazywaniem przez nich niewłaściwych informacji. 
W trakcie spotkania z zespołem akredytacyjnym studenci postulowali o dodatkowe 
przeszkolenie pracowników dziekanatów z zakresu obowiązującego stanu prawnego. Ze 
słowami uznania ze strony studentów spotkała się obsługa administracyjna instytutów. 
Zdaniem studentów dzięki pracownikom administracyjnym, którzy są zatrudnieni w 
instytutach żacy zawsze mogą zweryfikować informacje dotyczące toku studiów.   

Zespół Oceniający uważa iż warto wprowadzić dodatkowe narzędzia  zasięgania opinii 
studentów  na przykład w formie systematycznych spotkań z dziekanem  i prodziekanem 
Wydziału, skrzynek kontaktowych itp., rozmowy z Wydziałowym  Zespołem. Doskonalenia 
Jakości Kształcenia  pozwala  ustalić, iż  zespół zakłada doskonalenie systemu  poprzez 
integrację  gromadzenia wyników prowadzonych badań ankietowych i analizę porównawczą 
z  wynikami badań prowadzonych  przez zewnętrzne instytucje  zajmujące się  badaniem 
opinii społecznych   
 
Ocena funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia, tj. mechanizmów weryfikacji 
wyników przeprowadzonych działań korygujących, naprawczych i doskonalących,  
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w odniesieniu do:  
 
a) stopnia realizacji efektów kształcenia,  
 

Ocena stopnia  realizacji efektów kształcenia na Wydziale Filozoficznym  w Wewnętrznym 
systemie  doskonalenia jakości kształcenia prowadzona jest  w wymiarze wewnętrznym i 
zewnętrznym. Ocenę wewnętrzną określają ogólne zasady ujęte w  Uczelnianym Regulaminie 
Studiów, Statucie Uniwersytetu oraz zarządzeniach Rektora  a także przepisy prawa w tym 
zapisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ocena stopnia realizacji efektów kształcenia  
określonych dla programu studiów  wprowadzonego w roku akademickim 2010/2011 oraz 
2011/2012 odnosi się do  standardów kształcenia określonych dla prowadzonych na Wydziale 
Filozoficznym kierunkach studiów. Weryfikacja ta dotyczy wiedzy oraz umiejętności a także 
kompetencji społecznych. Poszczególne przedmioty, zależnie od  prowadzonej formy są 
zaliczane: poprzez ocenę końcową (głównie wykłady i konwersatoria) oraz zaliczenie 
(ćwiczenia, niektóre zajęcia poprzez  warsztaty, lektoria). Koordynatorzy przedmiotów oraz 
pozostali prowadzący zajęcia ustalają sposób weryfikowania efektów kształcenia i uczenia się 
studenta, zapisanych w sylabusie przedmiotu oraz doprecyzowanych w trakcie zajęć 
wymagań uzupełniających. Wiedza jest sprawdzana przede wszystkim w ramach 
przedmiotów realizowanych w formie wykładu. W ramach zajęć prowadzonych w mniejszych 
grupach o charakterze ćwiczeniowym, warsztatowym i seminaryjnym weryfikowane są: 
wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne, w zależności od celu zajęć. Z rozmowy 
przeprowadzonej przez zespół oceniający  z dziekanem i prodziekanem Wydziału wynika, iż 
zalecono na Wydziale ograniczenie  egzaminu w formie testu do szczególnie uzasadnionych 
przypadków. Jako bardzo cenną inicjatywę w zakresie oceny stopnia realizacji efektów 
kształcenia należy uznać działania zmierzające do oceny kompetencji społecznych. 
Przeprowadzono ankietę sondującą stan kompetencji społecznych,  którą objęto  niemal 
wszystkich studentów I roku Uniwersytetu, w tym również studentów Wydziału 
Filozoficznego. Trwają prace nad wynikami ankiet. Wydział zamierza  (zgodnie z ustaleniami 
uczelnianymi) kontynuować te badania na  ostatnich latach studiów w celu porównania  
przyrostu kompetencji społecznych  studentów w toku kształcenia w świetle samooceny. 
Znaczącym weryfikatorem efektów kształcenia jest egzamin dyplomowy oraz prace 
dyplomowe. Opracowane standardy prac dyplomowych wyznaczają zakres wymagań wobec  
prac  dla studiów I i II stopnia. Zespół Oceniający uważa, iż warto  doskonalić  system 
potwierdzania efektów końcowych w formie prac dyplomowych na przykład przez  
weryfikację   niektórych prac  w formule  superrecenzenta lub recenzenta zewnętrznego.  
Zewnętrzną  formę weryfikacji efektów kształcenia  maja praktyki zawodowe. Praktyki 
zawodowe odbywane w instytucjach opiekuńczych, resocjalizacyjnych, edukacyjnych, czy 
kulturalnych pozwalają zweryfikować wiedzę nabytą przez studentów na wykładach, 
seminariach, ćwiczeniach i fakultetach z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych.  
Umożliwiają też  studentom  refleksję nad możliwościami wdrożenia  określonych rozwiązań 
teoretycznych  i pozwalają na nabywania pierwszych doświadczeń zawodowych. Student 
podczas praktyki wypełnia na bieżąco zeszyt praktyk, który przedkłada nauczycielowi 
akademickiemu podczas kontroli w trakcie trwania praktyki oraz po jej zakończeniu. Odbycie 
praktyki przez studenta zostaje potwierdzone wystawieniem opinii o praktykancie przez 
opiekuna praktyki.  

Weryfikacja efektów kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie  etapowych  efektów 
kształcenia ma charakter trójstopniowy. Określone efekty kształcenia  są weryfikowane przez  
promotora, kierownika studium  instytutu a następnie kierownika studium wydziału.  Ponadto 
na drugim roku studiów każdy doktorant ma obowiązek przedstawienia swojego projektu 



 17

badawczego , którego stan zaawansowania i uzyskane efekty naukowe podlegają recenzji oraz  
otwartej krytyce ze strony kadry akademickiej i kolegów doktorantów. Jest to warunek 
zaliczenia kursu i semestru 
 

b) udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie badania i oceny 
poszczególnych czynników, a także analizy skuteczności działań naprawczych; udziału 
przedstawicieli rynku pracy w ustalaniu i ocenie efektów kształcenia, 

 
Wydział  Filozoficzny nie prowadzi  ujętej w formalny system współpracy z interesariuszami 
zewnętrznymi. Pani Dziekan oznajmiła, iż jest to problem, który wymaga rozwiązania na 
szczeblu uczelni i będzie priorytetem działania nowych władz  Uniwersytetu. Natomiast 
Wydział od kilku lat współpracuje z  pracodawcami w formule projektów badawczych. 
Zespół badawczy z Wydziału Filozoficznego, prowadzi w ramach współpracy z Urzędem 
Miasta Krakowa i przedsiębiorstwami działającymi na terenie miasta pionierskie, pogłębione 
badania dotyczące oczekiwań pracodawców w wiedzochłonnych, dynamicznie rozwijających 
się  obszarach IT i outsourcingu biznesowego odnośnie kompetencji poszukiwanych wśród 
absolwentów uczelni i konwersji ich w planowane efekty kształcenia.  Celem tych badań jest 
zbudowanie podstaw do lepszego dostosowania efektów kształcenia do aktualnych, a 
zwłaszcza przyszłych, potrzeb rynku pracy w perspektywie 5 lat oraz przełożenie  ich na 
pożądane efekty kształcenia w uczelniach wyższych. W badaniach wybrano branże, które  są 
najbardziej dynamicznymi na krakowskim rynku pracy, a jednocześnie wiedzochłonnymi i 
nowoczesnymi, co może pozwolić na  trafne sprecyzowanie oczekiwań przyszłego rynku 
pracy. Inny zespół Wydziału  prowadzi duży, wieloletni program badawczy Bilans Kapitału 
Ludzkiego dotyczący podaży i popytu na kompetencje na rynku pracy. To wszystko daje 
dobre podstawy diagnostyczne i metodyczne do kształtowania programów i budowania 
jakości kształcenia. W ramach projektu organizowane są spotkania z pracodawcami.  
 
Opracowanie efektów kształcenia w Instytucie  Pedagogiki  odbywa się z uwzględnieniem 
potrzeb rynku pracy. Od roku akademickiego 2011/2012 trwa przygotowanie do wdrażania 
systemu KRK w IP. W ramach spotkań z interesariuszami zewnętrznymi opracowano efekty 
kształcenia dla kierunku pedagogika i pedagogika specjalna. Pod wpływem tych ocen 
zweryfikowano wzorcową matrycę efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika. W 
Instytucie częściowo prowadzi się dokumentacje spotkań z interesariuszami zewnętrznymi na 
temat efektów kształcenia.      

Koncepcja kształcenia na  kierunku socjologia była dyskutowana z dyrektorami do spraw 
zarządzania zasobami ludzkimi z dużych przedsiębiorstw działających na terenie Polski, 
członkami Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Przy projekcie działa  Rada 
Projektu  i na jej forum organizowane są dyskusje  nad wynikami badań i możliwości ich 
wykorzystania w kształtowaniu oferty edukacyjnej. Zakończono na wydziale  pracę nad 
projektem realizowanym we współpracy z Pracodawcami RP w ramach Obserwatorium 
Regionalnych Rynków Pracy a powstałe publikacje,  jak na przykład "Polski rynek pracy: 
prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?", odpowiadają na wiele wyzwań  
związanych z kształceniem dla potrzeb rynku pracy. Mimo iż  projekt ma charakter 
powszechnej użyteczności, to jednak udział pracowników Wydziału Filozoficznego w tym 
projekcie pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wyników projektu w budowaniu koncepcji 
kształcenia kierunków studiów prowadzonych na wydziale.  
  
Pracodawcy angażują się także we współpracę w kształceniu studentów. W sprawozdaniu z 
działalności Koła Naukowego Studentów Socjologii można znaleźć m.in. informację o 
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Akademii Gemiusa ( jest to wiodąca firma prowadząca badania Internetu i przez Internet). 
Firma ta  przeprowadziła (nieodpłatnie) cykl szkoleń dla studentów w zakresie badań 
internetowych, rozwijających kompetencje profesjonalne w tym zakresie. Na Wydziale 
przeprowadzono  6 kursów metodologicznych oferowanych przez Instytut Socjologii, który 
ma akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska), wyłącznego 
przedstawiciela IBM w zakresie oprogramowania analitycznego z grupy SPSS. Zespół 
Oceniający uważa, iż możliwości  nabycia  specjalistycznych efektów  kształcenia 
dostarczanych  na tych kursach odpowiadają oczekiwaniom  rynku pracy w  zakresie 
statystycznej  analizy danych.  
 
Oceniając udział interesariuszy wewnętrznych  w pracach nad doskonaleniem jakości 
kształcenia  dostrzec można, iż studenci są członkami wielu zespołów, w tym Zespołu ds. 
jakości kształcenia. W zespole tym jest też przedstawiciel doktorantów choć aktywność 
doktorantów nie jest widoczna. Studenci są też członkami Rady Wydziału  co tworzy 
naturalną możliwość uczestniczenia w procesie zatwierdzania   i podejmowania decyzji w 
zakresie jakości kształcenia. Rozmowy ze studentami  potwierdziły, iż studenci  w 
poszczególnych Instytutach  biorą udział  na przykład w  opiniowaniu programu kształcenia  
Natomiast na poziomie Wydziału  ich aktywność   ogranicza się raczej do formalnego 
udziału. 
 
W obowiązujących wewnątrz-uczelnianych regulacjach prawnych określony jest udział 
doktorantów, jako grupy interesariuszy wewnętrznych, w procesie badania i oceny czynników 
mających wpływ na jakość kształcenia (m. in. Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony 
przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2006 roku z późn. zm.; Zarządzenie nr 
36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 w sprawie zasad i metod 
wdrażania Uczelnianego Sytemu Doskonalenia Jakości Kształcenia; Regulaminu Samorządu 
Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ z dn. 16 grudnia 2009 z późn. zm]. Na 
podstawie obowiązujących aktów prawa wewnętrznego doktoranci mają głos opiniodawczy w 
sprawach dotyczących procesu kształcenia. 
 
Zaplanowane spotkanie z przedstawicielem doktorantów w Wydziałowym Zespole 
Doskonalenia Jakości Kształcenia nie odbyło się, ze względu na nieobecność doktoranta. W 
rozmowie z przedstawicielami doktorantów w organach kolegialnych podawano przykłady 
konkretnych działań opiniodawczych w sprawach kształcenia, które były podejmowane przez 
przedstawicieli doktorantów we właściwych dla nich Radach Instytutów. Jedna z 
przedstawicielek poinformowała, że w Instytucie, w którym studiuje, doktoranci  - mając 
kilka mandatów w Radzie - dbają o to, aby na każdej był choć jeden przedstawiciel, dzięki 
czemu mają ciągłą informację o sprawach bieżących; druga z doktorantek zapewniła o 
regularnym uczestnictwie przedstawiciela doktorantów w pracach Rady Instytutu, który 
reprezentowała. Z przedłożonych dokumentów i rozmów wynika, że zaangażowanie 
doktorantów w prace poszczególnych Rad Instytutów może być jednak dość zróżnicowane. Z 
list obecności Rady Wydziału wynika, że zachowana jest ciągłość uczestnictwa 
przedstawicieli doktorantów w tym organie; natomiast z rozmów wynika, że przedstawiciele 
doktorantów w Radzie Wydziału opiniują projekty regulacji prawnych dotyczących 
doktorantów [opiniowanie nie przybiera raczej formy oficjalnych pism]. Przedstawicielki 
były dobrze zorientowane w pracach organów, w skład których wchodzą. Zasygnalizowany 
został jednak problem z przepływem informacji – doktoranci zauważyli, że kontakt ich 
przedstawicieli z Władzami Instytutów oraz Władzami Wydziału w zakresie konsultacji 
spraw doktorantów jest dobry, ale brakuje doktorantom oficjalnej informacji zwrotnej o 
ostatecznych decyzjach podjętych w ich sprawach.  
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Udział doktorantów w procesie badania i oceny jakości kształcenia odbywa się także przez 
objęcie tej grupy interesariuszy badaniami ewaluacyjnymi przeprowadzanymi w Uczelni i na 
Wydziale. (Wymienić można przykładowo, że w dniach od 16 kwietnia do 13 maja 2012 r. 
trwała druga edycja badania Barometr satysfakcji studenckiej UJ, którego celem było 
poznanie opinii doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych na temat 
funkcjonowania Uczelni. Z akcji ma być sporządzony raport, który następnie ma być podany 
do publicznej wiadomości.) Wartościowa i szczególnie godna uznania jest oddolna inicjatywa 
Towarzystwa Doktorantów UJ, określona jako Program Ewaluacji Studiów III Stopnia, 
mająca na celu ocenę prowadzenia kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim przy wykorzystaniu badań ankietowych. Badania ankietowe po raz pierwszy 
przeprowadzono w 2009 r. (w późniejszych latach odbyły się kolejne edycje). Projekt badań 
został przygotowany i zrealizowany przez Zespół ds. Jakości Kształcenia Towarzystwa 
Doktorantów UJ. Zebrany materiał empiryczny (ponad 500 wypełnionych ankiet) stanowił 
podstawę raportu pt. „Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głos 
doktorantów” [Aneks 1 taką zawiera analizę dla Wydziału Filozoficznego – jedyna analiza 
przeprowadzona dla konkretnego Wydziału], który został przekazany Władzom i organom 
Uczelni odpowiedzialnym za kształcenie na studiach doktoranckich].  
 
c) monitorowania losów absolwentów w celu badania zbieżności zakładanych efektów 

kształcenia z potrzebami rynku pracy, 
 
System monitoringu (prowadzony od kilku lat) losów absolwentów na rynku pracy  jest 
koordynowany przez ogólnouczelniane Biuro Karier. Badanie przeprowadzane jest za 
pomocą ankiety wysyłanej do absolwentów studiów licencjackich i absolwentów studiów 
magisterskich. Należy zaznaczyć, iż badanie odbywa się trzykrotnie a mianowicie w okresie 
do roku, do trzech lat i po pięciu latach od momentu ukończenia studiów. Z 
przeprowadzonego badania sporządza się obszerne i wnikliwe opracowanie, Zespół 
oceniający  otrzymał podczas wizytacji  opracowanie  p.t.” Losy  zawodowe absolwentów  
Uniwersytetu Jagiellońskiego rocznik 2009/2010  Absolwenci studiów magisterskich i 
licencjackich”  Raport z badań  Biuro Karier 2011 rok .W raporcie tym znajdują się analizy 
dotyczące  losów absolwentów prowadzonych na Wydziale Filozoficznym  kierunków 
studiów.  Dziekan Wydziału stwierdziła, że  analiza wyników  i wniosków ujętych w tym  
raporcie posłużyła do sformułowania celów strategicznych rozwoju Wydziału. Dziekan 
Wydziału stwierdziła ponadto, iż lektura raportu wskazuje, iż studenci wydziału radzą sobie 
dobrze na rynku pracy. Badania te będą kontynuowane i rozwijane zgodnie z zapisami 
znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
 

W opinii studentów system monitoringu losów absolwentów na rynku pracy przebiega 
sprawnie. Jedynym problemem zasygnalizowanym podczas spotkania zespołu  oceniającego 
ze studentami  jest brak informacji o wykorzystaniu wyników  tych  badań do poprawy 
jakości kształcenia. System monitoringu nie obejmuje analizy  ścieżek karier zawodowych 
absolwentów studiów doktoranckich. Planowane jest natomiast przeprowadzenie badań 
ankietowych wśród doktorantów dotyczących zadań jakie powinny być realizowane przez 
Biuro Karier w zakresie spraw doktoranckich 

d) programów i planów studiów, ich monitorowania i aktualizacji, 
 
Programy i plany studiów powstają w ramach prac Instytutowych  Komisji Programowych w  
poszczególnych Instytutach zaś Rada Wydziału przyjmuje je z rekomendacji tych komisji.  
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Sporne  lub  trudne i wymagające poszerzonych dyskusji i uzgodnień  sprawy  omawiane są   
na Radzie Wydziału. Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości nie zajmuje się  
programami studiów. Inicjatywa programowa  dotycząca  tworzenia nowych kierunków 
studiów, nowych specjalności  powstaje w Instytutach. Zespół Oceniający uważa, iż warto 
rozważyć  dyskusje programowe również na forum Wydziałowego |Zespołu ds. Doskonalenia  
Jakości Kształcenia ,który znając wyniki akcji ankietowych może być cennym recenzentem  
koncepcji programowych. Ponadto  wydziałowe dyskusje  mogą przynieść efekty  integrujące 
koncepcje kształcenia tam gdzie to możliwe ( na przykład przy ofercie zajęć do wyboru ,  
tworzeniu  specjalności międzykierunkowych ) przy pełnym zachowaniu  różnorodności 
kształcenia wynikających z  zakresu działań Instytutów. Warto też wprowadzić do 
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia zasady korzystania  podczas prac nad 
przeglądem programów kształcenia z zewnętrznych  opinii przedstawicieli uczelni  
zagranicznych (europejskich).  
 
Efekty prac w zakresie monitorowania i aktualizacji programów kształcenia  widoczne są w 
poszczególnych Instytutach. I tak: w Instytucie  Pedagogiki Funkcjonuje Rada Programowa 
kierunków Pedagogika i Pedagogika Specjalna. Programy studiów są regularnie  
monitorowane i oceniane przez kierowników zakładów oraz profesorów odpowiedzialnych za 
daną specjalność na kierunku. Ocena programowa kierunku dokonywana jest co najmniej raz 
w roku. Rada opiniuje potrzebę zmian programowych na kierunkach oraz przedstawia tę 
propozycję na Radzie Instytutu. Zmiany w programach kształcenia są zatwierdzane przez 
Radę Wydziału Filozoficznego. Ze spotkań Rady Programowej  nie prowadzi się 
szczegółowej dokumentacji. Z informacji uzyskanych w rozmowie z Dyrekcją Instytutu 
wynika, że ważna w Jednostce jest niesformalizowana droga zmian programowych, według 
której zainteresowany pracownik bezpośrednio omawia z Dyrekcją Instytutu propozycję 
zmian w programie kształcenia. Z tych nieformalnych spotkań nie prowadzi się dokumentacji. 
Istotną rolę w procesie zmian programów i planów studiów ogrywa ankietyzacja studentów 
oraz ich opinia o poszczególnych zajęciach dydaktycznych i opinia o ich przydatności dla 
kwalifikacji studentów. W ramach procesu ewaluacji dokonano np. szeregu zmian w planach 
studiów, w których występowały przedmioty powtarzające te same treści kształcenia. W 
kształtowaniu programów biorą udział interesariusze zewnętrzni. W Instytucie prowadzi się 
częściową dokumentację konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi oraz ze studentami i 
doktorantami. Proces ten trwa jednak dopiero od początku roku akademickiego. Na podstawie 
tych analiz przygotowywane są programy KRK.  Na potrzeby tej analizy zlecono też Badania 
Rynku pt. „Analiza Konkurencji Pedagogiki na UJ”. Ta ocena jest wykorzystywana dla 
opracowania dalszej strategii rozwoju Instytutu oraz dla weryfikacji oferty edukacyjnej 
Jednostki. W Instytucie utrzymuje się  liczne kontakty z instytucjami pedagogicznymi, gdzie 
studenci realizują praktyki studenckie. Informację uzyskane na temat monitorowania 
programów nauczania potwierdzono na spotkaniu ze pracownikami jednostki.  
 
W Instytucie Filozofii z uwagi na  wprowadzenie nowego kierunku studiów  kognitywistyka, 
dla którego program jeszcze nie przeszedł pełnego cyklu kształcenia,   przeglądy programowe  
dotyczyły  tylko  wdrożenia KRK. 
 
e) zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy oraz weryfikacji efektów kształcenia, 
 

Zasady oceny studentów reguluje uczelniany  Regulamin  Studiów. System oceniania 
studentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych obejmuje oceny bieżące (zaliczenia 
ćwiczeń, kolokwiów, sprawdzianów), które są dokumentowane przez osoby prowadzące 
zajęcia. Oceny końcowe z obowiązujących zaliczeń i egzaminów wpisywane są do kart 
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egzaminacyjnych i do systemu USOS, a na prośbę studenta do indeksu. Uczelnia stosuje 
następującą skalę ocen (wg Regulaminu Studiów UJ): bardzo dobry 5,0; dobry plus 4,5; dobry 
4,0; dostateczny plus 3,5; dostateczny 3,0; niedostateczny 2,0.  Prace dyplomowe zarówno na 
studiach licencjackich jak i magisterskich oceniane są przez dwóch recenzentów, w tym przez 
promotora pracy. Jeden z oceniających musi być samodzielnym pracownikiem naukowym. 

Wydział Filozoficzny nie ma szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. Władze Wydziału 
nie widza potrzeby  uszczegółowienia  zasad  oceniania studentów. Podczas spotkania kadry 
akademickiej  z zespołem oceniającym dyskutowano na temat określenia  zasad oceniania 
studentów w tym minimalnych wymagań na przykład dla oceny dostatecznej. Rada Wydziału 
przyjęła uchwałą  z dnia  7 maja 2009 roku zasady  oceny osiągnięć  naukowych doktorantów  
i kandydatów na studia doktoranckie. Zasady te  przewidują  kryteria  uwzględniające 
dorobek publikacyjny i są wzorowane na ocenie parametrycznej. Na spotkaniu zespołu 
oceniającego  z kierownikami studiów doktoranckich podkreślano, iż  w ocenie osiągnięć  
doktorantów  ograniczono  punktację za  osiągnięcia, które można było łatwiej  uzyskać, na 
korzyść wartościowych, dobrze punktowanych  publikacji i konferencji naukowych. Ponadto 
system oceny efektów kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje etapowe prezentacje 
stanu zaawansowania pracy doktorskiej  wraz z  obowiązkiem uzyskania dwóch recenzji (w 
tym zewnętrznej) danego etapu przygotowań rozprawy. Szczególnie ostrym kryteriom 
poddane jest otwarcie przewodu doktorskiego. Generalnie koncepcja kształcenia a zatem i 
ocena efektów kształcenia oparta jest na relacji mistrz –uczeń. Zespół oceniający uważa, iż 
jest to bardzo  wysoka forma kształcenia i bardzo  wskazana na  Wydziale  o tak pięknych 
tradycjach  i specyfice kształcenia humanistycznego. Jednak   dość duża liczba doktorantów 
(około 300) każe postawić pytanie czy taka forma opieki  nad doktorantami jest dla 
wszystkich doktorantów wystarczająco efektywna.  
 
f) jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym oceny dokonywanej 

przez studentów, doktorantów i słuchaczy, oraz realizowanej polityki kadrowej jednostki 
(doboru, weryfikacji, zapewnienia rozwoju kadry dydaktycznej), 

 
Jakość kadry akademickiej oceniana jest w aspekcie wyników  badań opinii studentów oraz 
przez władze Instytutów, Wydziału i Uczelni. Ocena okresowa nauczycieli akademickich  
prowadzona jest  między innymi w oparciu o  formularz oceny nauczyciela akademickiego  
raz na cztery lata. Opracowano oddzielnie  formularze dla kadry samodzielnej, adiunktów  i 
asystentów, wykładowców, starszych wykładowców i lektorów oraz bibliotekarzy.   
Działalność dydaktyczna jest w tym formularzu znaczącym elementem oceny. Bierze się 
również pod uwagę opinie studentów, jeżeli  udział ankietowanych przekroczy 30 %. Zespół 
oceniający uzyskał od władz Wydziału informację, iż wyniki  ankiet  w znacznym stopniu 
zaważyły  na  ocenie 3 nauczycieli akademickich, którym nie przedłużono umowy o pracę. 
Ponadto są  inne formy oceny  pracy  nauczycieli akademickich.  Jedną  z nich  są nagrody 
Rektora UJ i dziekana. Ponadto przyznawane są także corocznie [wspomniane już] nagrody 
Pro Arte Docendi (finansowa) dla wyróżniających się dydaktyków oraz Nagroda im. Hugona 
Kołłątaja za wkład w popularyzację wiedzy w środowiskach szkolnych. Ażeby “delegować”  
nauczyciela akademickiego do  nagrody Ars Docendi , pięć jego/jej kursów musi zostać 
ocenionych przez studentów w danym roku przy minimalnym założonym poziomie 
zwrotności (30 procent). Jak przyznają pracownicy akredytowanego Wydziału, nagrody te są 
poważną zachętą do lepszej pracy ze studentami. Co ważne, odczucia studentów na temat 
tego, który z pracowników powinien zostać nagrodzony pokrywają się z przyznanymi 
nagrodami. Organizowane są cykliczne warsztaty Ars Docendi doskonalące umiejętności 
dydaktyczne pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach 



 22

doskonalenia kadr, Biblioteka Jagiellońska realizuje cykliczne wykłady Ars Querendi 
ukierunkowane na rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji naukowej. 
 

Zespół Oceniający uważa, iż  kwestionariusze samooceny powinny zostać  zmodyfikowane i 
dostosowane do wymogów znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ponadto 
warto rozważyć włączenie  Działu Informacji Naukowej Biblioteki do  weryfikacji  wykazu 
dorobku naukowego według zasad oceny parametrycznej. Ocena kadry naukowej jest 
dostosowana do potrzeb Wydziału zarówno w odniesieniu do prowadzonej działalności 
dydaktycznej, jak również badań naukowych. Pozyskiwanie kadry akademickiej  reguluje 
Statut UJ, który precyzuje  kryteria awansu i zasady konkursów przyjęć. 

 
W ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości realizowana jest ankietowa ocena 
zajęć dydaktycznych dokonywana cosemestralnie przez uczestniczących w kursach studentów 
[patrz także wzmianki w p. 1 raportu]. Zasady regulujące proces ankietyzowania zawiera 
Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia  12 kwietnia 2010 roku w 
sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych. 
Dokument wprowadza między innymi dodatkowy system motywacyjny w postaci nagród 
finansowych dla najwyżej ocenionych dydaktyków. Prowadzone są analizy wyników  
ankietowych zarówno na szczeblu wydziałów jak i Instytutów., z których sporządza się 
raporty i sprawozdania. Syntetyczne wyniki ocen są dostępne na stronach internetowych i 
służą analizom porównawczym w celu podejmowania działań doskonalących. W świetle 
rozmowy przeprowadzonej z Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia widać, że wnioski 
wynikające z analiz badań ankietowych, szczególnie te formułowane na podstawie analiz 
dynamicznych służą do budowania kultury jakości kształcenia.  
 

Dla uzupełnienia oceny procesu ankietyzowania warto przytoczyć  opinie studentów, które 
zespół oceniający uzyskał podczas spotkania ze studentami. Studenci Wydziału 
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego poinformowali, iż w ich odczuciu 
najważniejszym narzędziem służącym podnoszeniu jakości kształcenia powinien być proces 
ankietyzacji. Jednak w opinii studentów konstrukcja kwestionariusza ankiety nie spełnia 
swojego zadania. Wzór ankiety jest ogólnouczelniany, składa się on z pytań ogólnikowych co 
w opinii  studentów  uniemożliwia wskazanie  na przykład zaniedbań dydaktyków. Ponadto 
studenci uważają, że kwestionariusze są zbyt obszerne, co w przeważającej części wpływa 
negatywnie na skrupulatność ich wypełniania. Studenci podkreślali ,iż  nie mają dostępu do 
wyników ankiet, a co za tym idzie nie wiedzą czy przeprowadzany proces ankietyzacji ma 
wpływ na poprawę jakości kształcenia. Studenci nie zaobserwowali pozytywnych zmian,  
wynikających z procesu  ankietyzacji. Studenci wnioskowali o możliwość skonstruowania  
wspólnie z władzami wydziału  wewnątrz wydziałowej ankiety, która byłaby dostosowana do 
specyfiki wizytowanej jednostki.  

Zważywszy na krytykę studentów dotyczącą ankiet Zespół Oceniający uważa,  iż warto 
podjąć prace nad modyfikacją stosowanej ankiety oceniającej proces dydaktyczny w celu 
ewentualnego jej uproszczenia  co może zachęcić do większej aktywności  studentów  w 
procesie  ankietyzacji. 
 
Analizy wyników badań ankietowych prowadzone są  wnikliwie na szczeblu Instytutów. 
Zespół Oceniający zapoznał się dogłębnie z tym procesem w Instytucie Pedagogiki. 
Kluczowym elementem WZSJK w Instytucie Pedagogiki  jest proces oceny zajęć 
dydaktycznych i oceny jakości kształcenia na kierunkach Pedagogika i Pedagogika Specjalna. 
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W latach 2008-20011 systematycznie poddawano elektronicznej ocenie pracowników 
dydaktycznych i prowadzone przez nich zajęcia. Udział studentów w ocenie wacha się 
średnio od 20 do 30%. studentów zarejestrowanych w danej grupie. Przykładowo w semestrze 
zimowym roku 2010/11 wypełniono 17,46 % ankiet, w semestrze letnim 16,6% ankiet. 
Liczba ocenianych pracowników wynosiła  odpowiednio 103 i 94.    Odsetek ocenianych 
pracowników wzrasta wraz z kolejnymi latami i przykładowo w latach 2008/9 wynosił 83% w 
latach 2009/10 wynosił 95% natomiast w roku 2011/2012 wynosił 98%. W ocenie 
zaproponowano dwa wskaźniki, wskaźnik aktywności studenckiej w ocenie oraz pokrycie w 
ocenie zajęć, które charakteryzuje przebieg ewaluacji procesu dydaktycznego na wydziale. W 
wewnętrznych dokumentach wykorzystywanych w procesie ewaluacji WSZJK stworzono 
ranking pracowników IP według studenckiej oceny prowadzonych przez nich zajęć. Ranking 
ten służy między innymi do wytypowania kandydatów do nagrody Rektora UJ. Podobne 
rankingi stworzono również do pracowników nieetatowych współpracujących z IP. W 
sprawozdaniach dla Dyrekcji IP podaje się nazwiska osób osiągających  wysokie, przeciętne, 
niskie i bardzo niskie  oceny studentów. Oceny te służą do oceny jakości dydaktycznej 
poszczególnych wykładowców, jak również oceny globalnej Instytutu. W ocenie 
indywidualnej w odstępach dwuletnich prowadzone są rozmowy z ocenianym pracownikiem 
na temat jego oceny oraz możliwości doskonalenia warsztatu dydaktycznego.  

W ocenie globalnej jednostki (IP) podaje się średnią ilość ocen pracowników na 
poszczególnych typach zajęć oraz poddaje się je analizie w ocenie trzyletniej. W 
sprawozdaniu zwrócono uwagę, że poprawia się jakość wykładów w IP i wskazano najwyżej i 
najniżej ocenione kategorie. W IP poddawane są również ocenie poszczególne sekretariaty 
studiów.    

Na poziomie Instytutu Pedagogiki procedura oceniania zajęć i pracowników dydaktycznych z 
dokumentów WSJK jest szczegółowo rozpisana oraz znana pracownikom. W kolejności 
elementami tego systemu są;  

� badany obszar (np. realizowane przedmioty na kierunku pedagogika);  

� procedura rozpisana w postaci kolejnych kroków od wypełnienia ankiet przez 
studentów, zamknięcie systemu USOS zapoznanie pracowników z wynikami, 
opracowanie przez pełnomocnika raportu zbiorowego, metoda i kryteria - np. ankieta 
uniwersytecka, ankieta autoewaluacyjna, hospitacje zajęć, rozmowy indywidualne z 
dyrekcją IP; 

� częstotliwość – dwa razy w roku akademickim, poszczególni pracownicy – asystenci 
dwa razy w ciągu dwóch lat,  pozostali w decyzji dyrekcji i kierownika zakładu 
jednak co najmniej raz w roku akademickim;  

� dokumentacja sprawozdania i wnioski z oceny; 

� monitorowanie poprzez dyrektora instytutu i kierowników zakładów;  

� podejmujący działania  korygujące – dyrektor instytutu.  

Także w zapewnieniu jakości kadry dydaktycznej w IP WZSJK odgrywa istotną rolę. Jasna 
procedura oceny dydaktycznej jest realizowana poprzez otwarty system ankietowania  
studentów Jednostki. W podsumowaniach Jednostka dokonuje dwojakiego rodzaju oceny 
kadry, pierwsza ma charakter indywidualny i prowadzi do stworzenia rankingu ocen 
pracowników od oceny bardzo dobrej, przeciętnej, niskiej po bardzo niską. Oceny są poufne 
jednak pracownik jest zapoznawany z wynikami, a co najmniej raz na dwa lata bierze udział 
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w rozmowie z Dyrekcją na temat swojej oceny. Według deklaracji Dyrekcji Instytutu 
Pedagogiki wyniki tego rankingu są istotnym elementem dalszego zatrudnienia pracownika 
czy procedury awansowej jakiej podlega.  

Drugim elementem oceny kadry jest tworzenie globalnych rankingów oceny kadry w 
porównaniu z latami ubiegłymi oraz z innymi jednostkami wydziału. W tych rankingach 
oceniane są zajęcia z podziałem na typ i formę zajęć. Oprócz ustaleń pozycji kadry w ocenie 
globalnej w ten sposób identyfikuje się też uchybienia w procesie dydaktycznym 
pracowników.  

Zespół oceniający zapoznał się z zasadami ewaluacji dokonywanej przez doktorantów. 
Badania ewaluacyjne zajęć dydaktycznych realizowane są pod koniec każdego semestru. W 
okresie 6 tygodni od zakończenia zajęć, na indywidualnych kontach  doktorantów w 
USOSweb znajdują się ankiety przypisane do zrealizowanych kursów. Informacje o 
rozpoczęciu akcji ankietowania są podawane do wiadomości studentów i doktorantów za 
pośrednictwem systemu USOS oraz uniwersyteckiej poczty elektronicznej. Podczas spotkania 
doktoranci udzielili informacji, że w trakcie zimowej edycji oceny zajęć dydaktycznych 
(2011/2012) ankiety dotyczące zajęć, w których uczestniczą, były dla nich dostępne w 
systemie USOS, ale także, że pojawiły się techniczne trudności w ocenie niektórych kursów 
[problemy zostały przez nich zgłoszone]. Doktoranci stwierdzili także, że nie mają informacji 
o tym, co dzieje się z ankietami po ich wypełnieniu [zauważyć trzeba, że procedury są 
określone w regulaminach dostępnych na WWW. Uniwersytetu]; w czasie wizytacji 
udostępniono w formie wydruku sprawozdanie z oceny zajęć dydaktycznych i jakości 
kształcenia na Wydziale Filozoficznym za rok akademicki 2010/2011 -. Doktoranci mają 
także wgląd przez system USOS do wyników ankiet studenckich dotyczących zajęć przez 
nich prowadzonych. Ankiety zostały ocenianione przez doktorantów jako skuteczne narzędzie 
poprawy jakości kształcenia. Jedna z doktorantek stwierdziła, że zapoznaje się z wynikami 
ankiet dotyczących jej zajęć, aby mieć informację zwrotną o mocnych i słabych stronach 
swojej pracy dydaktycznej i dzięki temu może dokonywać poprawy jakości swojej pracy w 
obszarach słabiej ocenianych. Zauważyła także, że prawdopodobnie wgląd do ankiet może 
mieć również promotor. Doktorantka zwróciła ponadto uwagę, że doktoranci uzyskujący 
najlepsze wyniki w prowadzeniu dydaktyki otrzymują nagrody, które są uroczyście wręczane, 
a element ten o znaczeniu prestiżowym może być w pewnien sposób ważny dla młodych 
członków społeczności uniwersyteckiej wdrażających się do pracy akademickiej.  

g) poziomu działalności naukowej jednostki, w szczególności w zakresie obszaru/obszarów 
wiedzy związanych z prowadzonym kształceniem,  

 
Wydział Filozoficzny  podlega ocenie parametrycznej według zasad Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. W ostatniej ocenie parametrycznej Wydział zajął pierwszą pozycję 
wśród  jednorodnych wydziałów w swojej klasie oceny  w skali kraju. Ocena działalności  
poszczególnych Instytutów, w których koncentrują się badania naukowe  uwzględnia  między 
innymi związek prowadzonych badań z potrzebami dydaktyki  w zasadach podziału środków 
finansowych na badania statutowe  oraz badania  dla młodych pracowników  nauki (do 25 
roku życia).  
 
Na Wydziale Filozoficznym   funkcjonuje rozbudowany system mini grantów instytutowych i 
wydziałowych. Pracownicy postulowali zachowanie tego systemu w ramach Badań 
Statutowych, wskazując na istotną ich rolę w podnoszeniu jakości procesu kształcenia 
związanego z tymi badaniami.  
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h) posiadanych zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej, oraz 
form/środków wsparcia studentów – administracyjnych, społecznych (powoływanie 
opiekunów lat, grup, organizowanie pomocy psychologicznej i prawnej, wsparcie 
przedsiębiorczości studenckiej itp.) i socjalnych.  

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia przewiduje monitorowanie materialnych 
i niematerialnych zasobów wspierających kształcenie. W raporcie samooceny stwierdzono, iż 
ocenę stanu zasobów materialnych, w tym  infrastruktury dydaktycznej i naukowej jednostek 
instytutowych  przeprowadzają dyrektorzy oraz wicedyrektorzy ds. studiów stacjonarnych w 
porozumieniu z administratorami budynków i Działem Remontów UJ. Wizytacja Zespołu 
Oceniającego  i  spotkanie z pracownikami administracji  Wydziału  pozwalają zauważyć, że 
prowadzone są systematycznie niezbędne prace remontowe wynikające z ustalenia 
priorytetów remontowych przez władze Instytutów. Prace te nie zaspokoiły wszystkich 
potrzeb, które są sukcesywnie wypełniane i planowane do wykonania. Wydział  ma w 
najbliższym czasie  otrzymać  budynki w lepszym stanie, które poprawią warunki lokalowe 
dla kształcenia.  

Wsparcie dydaktyczne w procesie kształcenia studentów zapewnione jest poprzez troskę o 
wysoką komunikatywność zajęć, system  konsultacji i dyżurów oraz  opieki bezpośredniej na 
seminariach dyplomowych, dostępność literatury i pomocy dydaktycznych w tym 
specjalistycznych programów komputerowych (np. SPSS, SAS). Ponadto studenci  
przygotowywani są do samodzielnego opracowania tematów i ich multimedialnej prezentacji, 
co wzmacnia ich przygotowanie do oczekiwań rynku pracy. Biblioteki Instytutów posiadają 
do dyspozycji studentów bogaty księgozbiór, uzupełniany regularnie o pojawiające się na 
rynku nowości, w tym pozycje zagraniczne które są wykorzystywane przy opracowaniu prac 
dyplomowych i etapowych.  Instytuty zapewniają studentom dostęp do Internetu. 
Szczególnym wyrazem wsparcia dla rozwoju naukowego studentów jest możliwość  udziału 
w wielu kołach naukowych. Koła  te są  bardzo aktywne, zrzeszają dużą liczbę studentów, 
organizują  i uczestniczą w  konferencjach i seminariach  organizują dodatkowe formy 
kształcenia z udziałem specjalistów z przedsiębiorstw  w ramach  Akademii Gemiusa. 
Zainteresowani studenci  są zapraszani przez pracowników do udziału w badaniach 
naukowych. Rada Kół Naukowych dysponuje odrębnym budżetem na prowadzenie 
studenckich projektów badawczych, który rozdzielany jest w trybie konkursów na mini-
granty. Wewnętrzny system  zapewnienia jakości przywiązuje  bardzo duże znaczenie do 
działalności naukowej studentów, co  widoczne jest poprzez tworzenie  warunków dla 
działalności kół naukowych, która przyczynia się w istotnym stopniu do   osiągania efektów 
kształcenia i rozwoju zainteresowań naukowych i zawodowych studentów. 

Funkcje opiekuna  lat i grup mają zanikającą formę. Dziekan  Wydziału poinformowała, że  
studenci w przypadku  trudnych do rozwiązania problemów nawiązują kontakt z 
prodziekanem i  zawsze znajdują odpowiednie wsparcie. W Instytutach powoływani są 
Pełnomocnicy Dziekana ds. studiów doktoranckich. Z informacji udzielonych przez 
doktorantów wynika, że są to osoby, z którymi doktoranci kontaktują się we wszelkich 
sprawach związanych ze studiami doktoranckimi (w pewnym sensie pełnią rolę opiekunów 
doktorantów w Instytutach). 

Najlepszym doktorantom na Wydziale przyznawane są stypendia doktoranckie, zwiększenia 
stypendiów z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, oraz stypendia  
ze środków funduszu pomocy materialnej. Zasady przyznawania tych stypendiów reguluje 
Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego. Wydział przyznaje także stypendia i granty 
finansowane ze środków Działalności Statutowej  na zadania służące rozwojowi młodych 



 26

naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki te dzielone są zgodnie z 
regulaminem zatwierdzonym Uchwałą Rady Wydziału Filozoficznego. Istotne wsparcie dla 
studentów w zakresie  przedsiębiorczości i przygotowania do wejścia na rynek pracy   
realizuje Biuro Karier UJ  oraz  powołana na mocy Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z 20 maja 2011 roku Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich  

i) systemu informacyjnego tj. sposobów gromadzenia, analizowania i wykorzystywania 
informacji w zapewnieniu jakości kształcenia. 

 
Sposób gromadzenia informacji w zapewnieniu jakości kształcenia nie budzi zastrzeżeń. 
Przedstawione zespołowi oceniającemu  opracowania dotyczące wyników ankietyzowania są 
zbiorem wielu cennych  analiz. Ponadto  gromadzone są niektóre raporty i sprawozdania  
odpowiednich Komisji Instytutowych i Wydziałowych dotyczących jakości kształcenia. Ten 
bardzo bogaty materiał  analityczny powinien być lepiej  wykorzystywany  do formułowania 
rekomendacji odpowiednim szczeblom systemu zarządzania jakością kształcenia. 
Podstawowym narzędziem gromadzenia informacji o efektach kształcenia jest system 
informatyczny USOS. Informacje te powinny być wykorzystane na przykład  do analiz 
korelacyjnych między efektami kształcenia a oceną kadry, analizy struktury ocen z 
poszczególnych modułów i wielu innych analiz. 

 
j) powszechnego/publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie przedstawionych 

informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji  
i procedurach toku studiów. 

 
Wewnętrzny system jakości kształcenia  i efekty jego funkcjonowania są prezentowane 
zarówno na stronach internetowych  Uniwersytetu jak i w wielu broszurach jak na przykład : 
„Jakość  kształcenia – informator dla studenta – akcje ankietowe”. Na stronach internetowych 
Uniwersytetu  znajdują się  między innymi syntetyczne wyniki ankiet  opracowane dla 
każdego wydziału a także bardzo wiele cennych informacji wyjaśniających cele akcji  
ankietowych, zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia. Studenci podczas spotkania z zespołem oceniającym odnieśli się do sprawy  
dostępu do informacji i stwierdzili, iż posiadają dostęp do wszelkich niezbędnych informacji 
związanych z tokiem studiów poprzez stronę internetową Uczelni oraz system USOS oraz  
ocenili pozytywnie obieg informacji. Negatywne opinie studentów związane z przepływem 
informacji odnosiły się tylko do pionu administracyjnego Wydziału. Studenci postulowali 
przeszkolenie pracowników dziekanatów z zakresu obowiązującego stanu prawnego. Ze 
słowami uznania ze strony studentów spotkała się obsługa administracyjna Instytutów. 
Zdaniem studentów dzięki pracownikom administracyjnym Instytutów zawsze  można 
zweryfikować informacje dotyczące toku studiów. Również doktoranci  twierdzili, iż 
uzyskują informacje o programach studiów, organizacji i procedurach toku studiów przez 
centralne systemy: pocztowy, USOS i Pegaz. Po zakończonej w lutym kolejnej edycji oceny 
zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim ukazał się pierwszy numer Biuletynu 
USDJK, w którym zamieszczone zostały informacje o jakości kształcenia na UJ, uzyskane w 
wyniku analizy danych dostarczonych przez studentów. Na początku roku akademickiego 
2011/2012 zostały upowszechnione na Uniwersytecie Jagiellońskim Informatory o akcjach 
ankietowych (dostępne również w wersji elektornicznej na stornie www).  
 

Ocena mechanizmów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia stosowanych w 
celu zapobiegania i eliminacji zjawisk patologicznych. 
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Na Wydziale Filozoficznym UJ zostały podjęte działania w zakresie wdrożenia systemu 
antyplagiatowego. Bardzo ogólne informacje na ten temat są udostępnione na stronach WWW  
Instytutu Socjologii i Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Znajduje się tam 
Regulamin określający funkcjonowanie procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania z 
systemu Plagiat.pl z dn. 1 grudnia 2011 r. i Instrukcja przedstawiająca procedurę składania 
pracy magisterskiej oraz pracy semestralnej w celu sprawdzenia w systemie Plagiat.pl. 
Zgodnie z regulaminem, w przypadku wykrycia plagiatu wobec autora wszczyna się 
postępowanie dyscyplinarne. W ramach polityki antyplagiatowej Instytutu Socjologii studenci 
składający prace mają obowiązek dołączenia do niej podpisanych przez siebie oświadczeń o 
samodzielnym wykonaniu pracy i właściwym wykorzystaniu w niej źródeł. Podczas 
spotkania, doktoranci Instytutu Socjologii poinformowali, że są objęci procedurami 
antyplagiatowymi. 
 
Nie ma natomiast  mechanizmów regulujących rozpatrywanie skarg studentów czy  reakcji na 
zjawiska patologiczne. Po rozmowie z władzami wydziału można uznać że studenci w 
trudnych sprawach wiedzą, iż mogą udać się do prodziekana Wydziału i zawsze znajdują 
wsparcie w rozwiązaniu problemu.    

 

Załącznik  nr  5  Funkcjonowanie wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości 
kształcenia  

Załącznik nr 6  Efektywność wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia  
w odniesieniu do obszarów wpływających na jakość kształcenia -  wg badań jednostki 
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3). Ocena efektywności wewnętrznego  systemu zapewnienia jakości kształcenia w badaniu 
przez jednostkę jakości kształcenia prowadzonego na poszczególnych kierunkach studiów,  
studiach doktoranckich i podyplomowych, przeprowadzania weryfikacji i oceny działań 
naprawczych. 
 
Ocena skuteczności sposobów monitorowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 
kształcenia, częstotliwości i wyników przeglądów procedur, prawidłowości doboru metod i 
narzędzi przeprowadzania oceny danego czynnika w celu zwiększenia ich efektywności. 
Ocena efektywności mechanizmów i wyników ocen  doskonalenia tego systemu.  
 
Przeprowadzone rozmowy zespołu oceniającego z Wydziałowym Zespołem Doskonalenia 
Jakości Kształcenia oraz władzami Wydziału, kadrą akademicka studentami i doktorantami 
oraz pracownikami administracji pozwalają stwierdzić, iż skuteczność wewnętrznego systemu 
zapewnienia jakości kształcenia jest  znaczna. Wspomaga on proces decyzji m.in. dotyczący: 
przedłużania umów z pracownikami, nagradzania pracowników, awansów na stanowiska, 
modyfikacji oferty kształcenia.  Potwierdzają to takie przykłady jak: 

• 3 osoby w wyniku między innymi bardzo słabych ocen otrzymanych od studentów nie 
otrzymały przedłużenia zatrudnienia),  

• na podstawie modułu systemu dotyczącego oceny kadry akademickiej, na wniosek 
Dziekana, Prorektor UJ ds. dydaktyki, przyznał siedmiorgu pracownikom nagrody za 
osiągnięcia dydaktyczne.  

Ponadto Dziekan Wydziału oznajmiła, że: 
• obserwuje bardzo znaczącą poprawę dyscypliny pracy, niezawodności kadry w 

systemie konsultacji i kontaktów ze studentami; 
• system ankietyzacja sprawia, iż  prowadzący zajęcia uzyskuje bezpośrednią 

informację zwrotną dotyczącą silnych i słabych stron swoich zajęć co niewątpliwe 
wpływa mobilizująco na postawę kadry - nawet sceptycznie nastawieni nauczyciele 
do procesu ankietyzowania bardzo liczą się  z ich wynikami;  

• przeprowadzona szczegółowa  analiza opinii studentów zawartych w pytaniach 
otwartych posłużyła władzom dziekańskim za diagnozę  słabych stron procesu 
dydaktycznego.   

 
Efektywność systemu przejawia się również poprzez możliwość analizy trwałości 
uzyskiwanych opinii. I tak w Instytucie Pedagogiki w roku akademickim 2010/11 w wyniku 
oceny stwierdzono następujące uchybienia w procesie dydaktycznym – powtarzanie 
podobnych treści na różnych przedmiotach, zbyt dużą liczbę prezentacji multimedialnych, 
niewystarczające wskazanie powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką, pozamerytoryczne, 
emocjonalne a niekiedy obraźliwe wypowiedzi studentów. W kontekście tych konkretnych 
uchybień wydano szereg zaleceń odnoszących się do pracy dydaktycznej i procesu 
kształcenia. We wnioskach sumujących proces ewaluacji i doskonalenia zapisano, że system 
oceny dydaktycznej nauczyciela akademickiego nie sprzyja stosowaniu autoewaluacji. 
Ponadto stwierdzono, że nieprecyzyjne i anonimowe wypowiedzi utrudniają wprowadzenie 
konkretnych zmian oraz wysunięto zastrzeżenia natury etycznej do systemu , iż  uczy 
unikania odpowiedzialności za wypowiadane słowa”. Te wyniki ewaluacji przekazano 
pełnomocnikowi WSZJK na Wydziale.  

Przeprowadzone badania ankietowe nad systemem ECTS na kierunku kulturoznawstwo, 
poprawiły  znacznie bilans nakładu pracy studentów  dla poszczególnych przedmiotów. 
Badania takie, zdaniem zespołu oceniającego, warto przeprowadzić  na wszystkich 
prowadzonych na Wydziale kierunkach. 
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Efektywność systemu można byłoby potwierdzić systemowo oraz poprawić przez podjęcie 
dodatkowych  prac  analitycznych o  dynamicznym charakterze, co może pozwolić na 
sformułowanie wskaźników efektywności wewnętrznego  systemu doskonalenia jakości 
kształcenia  oraz szerszego wykorzystywania   jego wyników w budowaniu wysokiej kultury 
jakości kształcenia. 
 
Zespół oceniający  podejmując próbę  oceny  prac Wydziału Filozoficznego nad  
systemowym ujęciem  analiz prowadzących do  pomiaru  i oceny efektywności wewnętrznego 
systemu zapewnienia jakości kształcenia  uznaje, że na Wydziale brak jest jasnych i 
skutecznie stosowanych procedur poprawiających działanie WSZJ, którego usterki opisano 
powyżej. W szczególności Zespół uważa,  iż warto zastanowić się nad celowością 
funkcjonowania dwóch zespołów, których działanie jest zorientowane na doskonalenie 
jakości kształcenia. W raporcie samooceny stwierdza się bowiem, że  organem nadrzędnym 
nad Wydziałowym Zespołem Doskonalenia Jakości Kształcenia jest Wydziałowa Komisja ds. 
Jakości Kształcenia. Z informacji dziekana wynika, iż Komisja ta  nie podjęła prac na 
poziomie Wydziału, ale  działają Zespoły Programowe na poziomie Instytutu, które zadania  
tej komisji realizują. Systemowe ujęcie  pomiaru efektywności systemu, zdaniem zespołu 
oceniającego,  nie może gubić z pola widzenia  misji Uniwersytetu, strategii rozwoju 
Wydziału  oraz podstawowych powinności kształcenia akademickiego, co może grozić 
przejęciu większości prac przez komisje instytutowe. 

Ocena wpływu/stopnia wykorzystania wyników ocen jakości kształcenia dokonanych przez 
krajowe i zagraniczne instytucje akredytacyjne, w tym PKA, w procesie  doskonalenia jakości 
prowadzonego kształcenia oraz weryfikacji prawidłowości funkcjonowania systemu 
zapewnienia jakości kształcenia w jednostce.  Informacja o zakresie zaleceń sformułowanych 
przez te instytucje i efektach związanych z nimi  działań przeprowadzonych przez 
Uczelnię/jednostkę – okres 5 lat poprzedzających ocenę instytucjonalną lub ostatnią 
dokonaną ocenę, jeśli odbyła się wcześniej.  Ocena stopnia objęcia obszarów wskazanych w 
zaleceniach działaniami naprawczymi i ich weryfikacja w wewnętrznym systemie zapewnienia  
jakości kształcenia.  
 
Jeśli idzie o  stopień wykorzystania wyników ocen jakości kształcenia dokonanych uprzednio 
przez PKA, to twierdzić trzeba, że wyniki oceny programowej  dokonanej przez  Państwową 
/Polską Komisję Akredytacyjną w  ostatnich pięciu latach  zostały przez władze Instytutów  
wykorzystane do zbudowania programu doskonalącego jakość kształcenia. I tak na przykład: 
w ocenie końcowej kierunek pedagogika oceniono pozytywnie a w Uchwale PKA nie 
sformułowano zaleceń. Jednak w raporcie wskazano na pewne niedociągnięcia, które 
Jednostka  w odpowiedzi na raport  PKA zobowiązała się poprawić. Stwierdzono między 
innymi: 

� niewykorzystywanie elementów WSZJK do poprawy jakości polityki kadrowej 

� niską ocenę niektórych zajęć przez studentów 

� złe warunki lokalowe, w których realizowany był kierunek Pedagogika  

� niedostateczną dynamikę rozwoju naukowego i przyrostu publikacji.   

W ramach oceny instytucjonalnej Wydziału Filozoficznego UJ w dniach 17-18 maja 2012 
roku dokonano zatem oceny zmian na kierunku pedagogika po  kątem uwag z poprzedniej 
akredytacji programowej oraz pod kątem  funkcjonowania  systemu wydziałowego i 
uczelnianego  doskonalenia jakości kształcenia.  
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Uwzględniając uwagi PKA opisano szczegółowo dla poszczególnych specjalności studiów 
pierwszego i drugiego stopnia sylwetki absolwenta wraz z jego kwalifikacjami oraz 
potencjalnymi  miejscami zatrudnienia, gdzie może podjąć pracę absolwent. Odnosząc się do 
innych kwestii podnoszonych w poprzednim raporcie oceny programowej kierunku 
Pedagogika, należy zauważyć wyraźną poprawę bazy dydaktycznej i infrastrukturalnej. 
Instytut pozyskał kolejny budynek umożliwiający lepsze zaplanowanie procesu 
dydaktycznego, poprawiło  się znacznie wyposażenie sal dydaktycznych. W Instytucie 
dokonano  rzetelnej oceny programu studiów I, II i III stopnia oraz ich zgodności ze 
standardami kształcenia. Podjęto w ramach systemu, działania doskonalące zasady zaliczania 
praktyk zawodowych. Osoba odpowiedzialna za praktyki w IP prowadzi rejestr umów jakie 
Jednostka podpisuje z instytucjami, w którym  studenci odbywają praktyki. Dobrym wzorcem 
są szczegółowe regulaminy praktyk opracowane zgodnie ze specjalnościami kierunku. 
Zawarto tam szczegółowe wymagania dotyczące miejsca praktyk dla danej specjalności oraz 
szczegółowe warunki zaliczenia w dziennikach praktyk jakie każdy z opiekunów na danej 
specjalności kontroluje. Inny podnoszony problem we wcześniejszej akredytacji, tj. poziom 
zajęć dydaktycznych został rozwiązany poprzez doskonalenie WSZJK oraz system oceniania 
zajęć dydaktycznych przez studentów. Procedura dostępna w dokumentacji Instytutu 
potwierdza poprawność działania sytemu ewaluacji zajęć dydaktycznych.  

Zespół oceniający dostrzega,   iż skuteczność w zakresie stymulowania kadry do uzyskiwania 
stopnia doktora habilitowanego  i tytułów naukowych  nadal nie jest wystarczająca.  

W Instytucie Socjologii,  po ostatniej akredytacji kierunkowej PKA podjęto działania 
naprawcze - przede wszystkim władze Instytutu szybko i sprawnie dostosowały się do 
dyrektyw płynących z wniosków poakredytacyjnych. Najpoważniejsze niedociągnięcia 
zostały błyskawicznie wyeliminowane (np. likwidacja specjalizacji z pracy socjalnej). Władze 
IS po akredytacji bardzo intensywnie zajęły się pracą nad stałym udoskonalaniem procesu 
kształcenia, czego najdobitniejszym dowodem jest przygotowanie nowej propozycji programu 
studiów socjologicznych przez dyrekcję konsultującą swoje pomysły z Komisją Programową.   

 
Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego2:  spełnione w pełni  

1. Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych. 
Struktura systemu doskonalenia jakości kształcenia  na Wydziale 
Filozoficznym jest wpisana w system uczelniany, obejmuje wszystkie 
podstawowy obszary jakości kształcenia i zapewnia właściwy przepływ 
informacji w celu zarządzania jakością  kształcenia. W procesie  doskonalenia 
jakości kształcenia biorą udział: władze wydziału,  kadra akademicka, 
studenci, doktoranci. Interesariusze zewnętrzni wł ączani są w system 
zapewniania jakości na wydziale głównie przez  udział w  projektach 
badawczych. Władze uczelni oraz Wydziału wyrażają pełną gotowość do 
doskonalenia systemu zapewnienia jakości kształcenia  uwzględniającą 
przystosowanie do znowelizowanej w 2011 roku Ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Wydział Filozoficzny realizuje wewnętrzny system doskonalenia 
jakości kształcenia, który uwzględnia autonomię Instytutów. Komisje 
Programowe instytutów  dokonują przeglądu programu studiów na 
prowadzonych kierunkach studiów, oceniają realizację zakładanych efektów 
kształcenia, monitorują osiągnięcia studentów i doktorantów, dokonują ocen 
kadry naukowo- dydaktycznej, identyfikują  możliwości studentów  w 
zakresie podjęcia pracy zawodowej. Na szczeblu Wydziału dokonywana jest 
analiza opinii studentów o procesie dydaktycznym, analiza losów 
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absolwentów. Wyniki tej analizy są uwzględniane w podejmowaniu istotnych 
dla rozwoju Wydziału decyzji, co potwierdziły rozmowy z dziekanem 
Wydziału i otrzymane dokumenty. Jednakże struktura decyzyjna zarządzania 
jakością nie jest przejrzysta dla studentów i nie są oni dostatecznie włączani  
w prace nad systemem doskonalenia jakości kształcenia.  

2. Wydział stosuje określone procedury doskonalenia jakości kształcenia  
wypracowane na szczeblu uczelnianym (proces ankietowania, ocena kadry  
dydaktycznej, monitoring losów absolwenta) a także własne na szczeblu 
wydziałowym takie jak: standardy prac dyplomowych, system oceny 
studentów, zaliczanie praktyk zawodowych, oceny  osiągnięć doktorantów.  
Wydział  wykorzystuje wyniki ocen z poprzednich akredytacji do poprawy 
jakości kształcenia.  

 
3. Działania doskonalące jakość kształcenia podjęte w poszczególnych 

Instytutach a także efekty  procesu ewaluacji kształcenia  wskazują na 
efektywność wewnętrznego sytemu doskonalenia jakości kształcenia. Wydział 
powinien podjąć próbę wypracowania systemowego podejścia do pomiaru 
efektywności systemu doskonalenia jakości kształcenia. 

 
Zalecenia;  

• Wydział Filozoficzny  powinien podjąć współpracę systemową z interesariuszami 
zewnętrznymi – przedstawicielami pracodawców zgodnie z określonymi na 
poziomie Wydziału  celami strategicznymi w zakresie budowy wysokiej kultury 
jakości kształcenia.  

• Wydział powinien włączyć silniej interesariuszy wewnętrznych  w prace nad 
systemem doskonalenia jakości kształcenia, rozważyć ich propozycje 
udoskonalenia ankiet oraz szerszego udostępniania wyników ocen zajęć.  

• Należy kontynuować prace nad wydziałowym systemem doskonalenia jakości 
nadając mu możliwie systemowy charakter.  
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3. Cele i efekty kształcenia na oferowanych  studiach doktoranckich oraz  
podyplomowych, a także   system weryfikujący i potwierdzający ich osiągnięcie  

 
Studia doktoranckie  

Studia doktoranckie prowadzone są na Wydziale Filozoficznym UJ. Wydział Filozoficzny 
prowadzi studia trzeciego stopnia w zakresie dyscyplin naukowych: filozofia, pedagogika, 
psychologia, socjologia. Wydział Filozoficzny nie prowadzi studiów trzeciego stopnia w 
zakresie kulturoznawstwa. Doktoranci przyjmowani są na te studia na podstawie egzaminu 
wstępnego prowadzonego w zgodzie z rozbudowanymi kryteriami oceny zamieszczonymi na 
stronie WWW na cały wydział, bez podziału na kierunki. Podlegają opiece pracowników 
(promotorów) związanych z instytutami Wydziału, zgodnie z problematyką badawczą ich 
rozpraw doktorskich. Zatem w praktyce studia odbywane są w ramach działań instytutowych, 
choć struktura organizacyjna studiów jest wydziałowa, a podział na studentów socjologii, 
psychologii, filozofii itd. dokonuje się już na studiach prowadzonych zgodnie z  przyjętym 
wzorcem programu studiów doktoranckich (Uchwała Rady Wydziału z dnia 17.06.2010).  
Na studiach doktoranckich w IS ma miejsce skuteczna, acz nie do końca sformalizowana 
wymiana informacji między dyrekcją a pracownikami i studentami. Po każdym posiedzeniu 
Rady Instytutu, co jest w Polsce raczej rzadkością, formułowany jest e-mail do wszystkich 
pracowników i doktorantów podsumowujący najważniejsze ustalenia (odnosi się jednak 
wrażenie podczas rozmów, że niestety niewielu pracowników go czyta). Jednakże zdaniem 
słuchaczy, nie są oni wystarczająco informowani przez kierownictwo wydziału o 
szczegółowych zasadach studiowania i – w pewnym sensie – przetrwania w jednostkach 
wydziałowych. Niezbędną pomoc organizują sobie we własnym zakresie. Rozbudowany 
pakiet niezbędnych informacji na temat studiowania na studiach III stopnia jest 
skonstruowany przez samych doktorantów i dostępny jako przewodnik na stronach www, 
bynajmniej nie wydziałowych czy instytutowych. Jest to po prostu mini-książka w formacie 
pdf, dostępna dla każdego kandydata na studia doktoranckie i każdego studenta pierwszego 
roku.. Słuchacze studiów doktoranckich WF UJ uznają, że taka jest tu  kultura organizacyjna i 
skutecznie się dostosowują do panujących warunków.  

 

3.1) Ocena programu studiów doktoranckich i jego realizacji w zakresie możliwości  
osiągnięcia efektów kształcenia właściwych dla obszaru badawczego, którego dotyczą: 
 
- przygotowania do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym poprzez 
stworzenie możliwości uzyskania zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć 
nauki w dziedzinie i obszarze prowadzonych badań;  
- umiejętności dotyczących metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych; 
- kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej  
i społecznej roli uczonego lub artysty. 
 
Charakterystyczna dla całego Wydziału jest indywidualna opieka nad słuchaczami tych 
studiów i brak stałego planu zajęć na poszczególnych latach. Studenci socjologii i psychologii 
mają rokrocznie odświeżaną przez kierownictwo studiów doktoranckich listę dedykowanych 
im, zaawansowanych kursów specjalistycznych (w opinii zespołu i słuchaczy - bardzo 
interesujących i na wysokim poziomie). W porozumieniu z ich indywidualnym opiekunem 
naukowym, a później z promotorem wybierają z nich te kursy, które zobowiązani są zaliczyć, 
a także te kursy z całej oferty dydaktycznej jednostki, których nie zaliczali w toku studiów I i 
II stopnia, a które przydadzą im się dla rozwoju naukowego i prac nad doktoratem. Nieco 
inaczej sytuacja wygląda na studiach filozoficznych. Tam studenci wybierają, przy wsparciu i 
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za radą opiekuna naukowego, po prostu spośród wszystkich kursów oferowanych w 
instytucie, dla wszystkich studentów. Brak tu oferty dydaktycznej specyficznie dedykowanej 
studiom III stopnia (inaczej zorganizowano to w Instytutach  Pedagogiki i Psychologii – patrz 
poniżej). Można zatem uznać, że organizacja studiów III stopnia na WFz UJ nie jest 
przesadnie uporządkowana i specjalnie dedykowana studentom pracującym nad doktoratem, 
co jednak nie zmienia faktu wysokich osiągnięć w kształceniu. Wypracowano skuteczny w 
wymiarze dydaktycznym i naukowym lokalny obyczaj, pomijający konieczność zbudowania 
odrębnej i jasno określonej ścieżki studiów doktoranckich. Efekty kształcenia właściwe dla 
tego poziomu studiów wypracowywane są w ramach indywidualnych kontaktów z 
opiekunami oraz w pracy własnej doktoranta. Należy nadmienić, że prace nad dostosowaniem 
studiów III stopnia do wymagań KRK są prowadzone. W Instytucie Socjologii WF UJ 
powstała bardzo rozbudowana, z pewnością bardzo pracochłonna, interesująca i przemyślana 
propozycja zmian w programie studiów socjologicznych (którą PKA otrzymała w formie 
papierowej). Uwzględnia ona m. in. wymogi KRK i wprowadza system modułowy studiów I, 
II i III stopnia. 
 

Studia doktoranckie prowadzone w Instytutach Pedagogiki i Psychologii przygotowują do 
uzyskania zakładanych efektów kształcenia inaczej niż w Instytutach Socjologii i Filozofii. W 
obu jednostkach sformułowano szczegółowe plany studiów oraz wymagania związane ze 
specyfiką specjalności dyscypliny w jakiej doktorant chce uzyskać stopień naukowy. Np. w 
Instytucie Psychologii Uchwałą Rady Instytutu z dnia 12.01.2012 wprowadzono szczegółową 
procedurę przeprowadzania przewodów doktorskich z zakresu psychologii. W procedurze 
sformułowano wymagania wstępne niezbędne do otwarcia przewodu oraz czynności w 
przewodzie jakim podlegają doktoranci. Procedura zakłada, że w przypadku studentów 
niebędących magistrami psychologii niezbędne jest uzupełnienie podstaw z tej dziedziny w 
postaci egzaminu. Warunkiem jest również przygotowanie (opublikowanie) co najmniej 
jednego artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym, oraz uzyskanie co najmniej 4 
punktów w ocenie parametrycznej. Opracowany program i procedury bezpośredniego 
kontaktu z promotorem pozwalają zarówno w Instytucie Pedagogiki, jak i Instytucie 
Psychologii na uzyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny. 
Przedmioty podstawowe (wykłady monograficzne i konwersatoria) wprowadzają doktorantów 
w najnowsze zagadnienia z pedagogiki i psychologii. Zajęcia prowadzą samodzielni 
pracownicy naukowi, uznane autorytety w swoich dziedzinach. W programach ocenianych 
studiów znajdują się przedmioty przygotowujące do badań naukowych. W Instytucie 
Pedagogiki student uczestniczy w 60 godzinnym wykładzie metodologicznym, z czego 30 
godzin to konwersatorium nt. Metodologiczne tendencje w badaniach pedagogicznych. W 
Instytucie Psychologii doktorant jest zobowiązany do odbycia co najmniej 30 godzin zajęć 
wprowadzających w warsztat naukowo-badawczy. Liczba tych godzin może zostać 
zwiększona przez dobór zajęć fakultatywnych po uzgodnieniu z promotorem pracy. Analizę 
planów studiów doktoranckich potwierdza realizacja tych zajęć. Zajęcia te uznaje się za 
wystarczające dla nabycia umiejętności metodologicznych zakładanych w efektach 
kształcenia.   W programach studiów zwraca się uwagę na etyczną rolę działalności naukowo-
badawczej. Poprzez poznanie  wybranych  zagadnień i problemów studiowanej dyscypliny 
związanych z jej aksjologicznym zapleczem wyrabia się u doktorantów wrażliwość na 
psychologiczne i pedagogiczne problemy ludzkiego funkcjonowania, w tym również zdolność 
do komunikacji interpersonalnej i społecznej. W naukach humanistycznych i społecznych to 
jedne z podstawowych kompetencji społecznych jakie może nabyć doktorat. Są one zgodne z 
zakładanymi efektami kształcenia.    
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Ocena prawidłowości doboru modułu przedmiotów fakultatywnych do realizacji założonych 
efektów kształcenia, w tym zdobycia przez doktoranta kwalifikacji w zakresie nowoczesnych 
metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 

Dobór modułów fakultatywnych niezbędny do realizacji efektów kształcenia nie jest 
regulowany szczegółowo w ramach Wydziału. Na Wydziale istnieje jedynie ramowy plan 
wymiaru punktów ETCS odnoszących się  także do fakultetów, który formułuje jedynie 
ogólne założenia programowe. Plany studiów są ustalane indywidualnie przez promotora i 
doktoranta przy uwzględnieniu ramowych wytycznych wydziału i poszczególnych instytutów. 
W tym sensie nie istnieje jeden szczegółowy plan studiów, na podstawie którego można by 
ocenić dobór przedmiotów fakultatywnych. W Instytutach Pedagogiki i Psychologii zakłada 
się jednak obowiązkową liczbę 30 godzin przygotowująca doktoranta do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Zajęcia te student odbywa obowiązkowo na pierwszym roku. W Instytucie 
Pedagogiki student może dodatkowo wybrać kolejne 30 godzin z dydaktyki zajęć szkoły 
wyższej.    

Zakres praktyki dydaktycznej określa ramowy program Wydziału i wynosi ona 60 godzin. Z 
tej puli w omawianych instytutach zaleca się „asystencje” w wymiarze 30 godzin w zajęciach 
prowadzonych przez opiekuna naukowego lub kierownika Zakładu. Praktyka może być 
realizowana w całym toku studiów. W związku z odbywaniem praktyk dydaktycznych w 
Instytutach związanych z dyscyplina w której specjalizują się doktoranci, uznaje się że są one 
w ścisłym związku z zakładanymi efektami kształcenia i programem studiów doktoranckich.  
Z prowadzeniem zajęć dydaktycznych jest ściśle związane przyznanie stypendium 
doktoranckiego – stypendium może otrzymać doktorant mający do przeprowadzenia 90 
godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim, na który ma być przyznane stypendium.    

Analiza planów zajęć w ocenianych instytutach potwierdza, że osoby realizujące zajęcia 
dydaktyczne na studiach doktoranckich oraz sprawujące opiekę naukową nad doktorantami 
należą do niekwestionowanych specjalistów w swojej dziedzinie i ich kwalifikacje nie budzą 
żadnych zastrzeżeń.    

Brak dokumentacji na temat udziału interesariuszy w procesie określania efektów kształcenia 
i ich weryfikacji.   

Spotkanie z doktorantami Instytutu Socjologii pozwoliło na wgląd w sytuację dotyczącą 
procedur dydaktycznych z perspektywy doktorantów. W spotkaniu uczestniczyło tylko kilku 
doktorantów, w związku z tym trudno powiedzieć, czy wyrażone spostrzeżenia są opinią 
ogółu doktorantów na Wydziale Filozoficznym UJ. Podczas spotkania doktoranci wysoko 
ocenili seminaria tematyczne. Doktoranci bardzo pozytywnie wypowiadali się o kursach „Od 
projektu do efektu” (celem kursu jest doskonalenie umiejętności związanych z 
konceptualizacją i realizacją własnych projektów badawczych) oraz „Prezentacje” (celem 
kursu jest dyskusja nad projektami prac doktorskich, mająca stanowić wsparcie dla otwarcia 
przewodu doktorskiego oraz złożenia wniosków o granty badawcze). Słabiej natomiast 
wypadła ocena tzw. „zajęć do wyboru” sformułowana przez doktorantów. Stwierdzili oni, że 
powinien być większy wybór zajęć fakultatywnych, ponieważ zakres tematyczny 
oferowanych przedmiotów jest w ich opinii nieadekwatny do potrzeb związanych z realizacją 
ich prac doktorskich. Stwierdzili również, że poziom merytoryczny części tego rodzaju zajęć 
powinien być wyższy, niż obecnie realizowany. Doktoranci poinformowali, że mogą 
uczestniczyć we wszystkich kursach prowadzonych na Wydziale, jeśli tylko uzyskają zgodę 
osoby prowadzącej zajęcia, opiekuna naukowego oraz Pełnomocnika Dziekana ds. studiów 
doktoranckich. Poinformowali również, że mają możliwość wyboru zajęć w języku 
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angielskim z oferty interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo – 
Technologie - Środowisko”. Stwierdzili ponadto, że nie uczestniczą w zajęciach z dydaktyki 
szkoły wyższej lub dodatkowych kursach pozwalających kształcić umiejętności dydaktyczne 
(z pisma Kierownika Studiów Doktoranckich na WF UJ do Prorektora UJ ds. dydaktyki ws. 
zajęć rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe z 2 lutego 2012 r. wynika, że 
zajęcia takie są prowadzone na Wydziale na psychologii, filozofii i pedagogice).  

Wydział Filozoficzny UJ to bardzo duża jednostka badawczo-dydaktyczna z wybitną, bardzo 
aktywną w zakresie zdobywania środków zewnętrznych kadrą naukową. Z pozyskanych 
środków zewnętrznych finansowani są m. in. studenci i doktoranci – dla przykładu w IS WF 
UJ rocznie w grantach pracowników zatrudnia się od 20 do 80 studentów, a bywa, że nawet 
stu. Przyciąga to dużą pulę zainteresowanych studiami I, a zwłaszcza II i III stopnia. 
Doktoranci z dyscypliny socjologia mają również możliwość uczestniczenia w badaniach 
zleconych wykonywanych w Instytucie Socjologii. Generalnie w rozmowach z pracownikami 
informowano o szeregu działań naukowych (projektów), do których włączani i zachęcani są 
doktoranci. Ponadto w  jednostce istnieje system minigrantów wydziałowych, do których 
mogą aplikować doktoranci. W dokumentacji nie podano ilości przyznawanych grantów i 
środków dla doktorantów jakimi Wydział dysponował. W rozmowach z pracownikami 
informowano o szeregu działań naukowych (projektów), do których włączani i zachęcani są 
doktoranci.  

Według potwierdzonych danych z Raportu Samooceny w ostatnich czterech latach 16 
doktorantów wyjeżdżało w ramach współpracy międzynarodowej w ramach programu Cepus, 
7 w ramach Erasmus, 2 brało udział w wymianie międzyuczelnianej oraz 3 w szkole letniej. 
Zwraca jednak uwagę fakt, że przy tak dużej liczbie doktorantów nie jest to wysoki poziom 
wymiany międzynarodowej. 
 
Doktoranci z dyscypliny pedagogika i psychologia mogą samodzielnie publikować wyniki 
swoich badań w czasopismach naukowych z tego zakresu. Publikacje powstają pod 
kierunkiem promotorów prac. Brak szczegółowej dokumentacji tych działań uniemożliwia 
ocenę ich skuteczności. Ponadto doktoranci otrzymują środki finansowe na tłumaczenia na 
języki obce przygotowanych do druku artykułów. Duże wątpliwości budzą informacje 
przekazane przez doktorantów podczas wizytacji o przygotowaniu przez Radę Instytutu 
Psychologii projektu uchwały o możliwości publikowania przez doktorantów wyników 
własnych badań z podaniem afiliacji UJ wyłącznie przy współautorstwie pracowników 
naukowo-dydaktycznych.  
 

Przypisanie punktów ECTS odbywa się w ramach wymagań programowych Wydziału 
Filozoficznego (Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 17 VI 2010 w sprawie 
adaptacji programu studiów III stopnia do systemu ECTS; uchwała określa program 
obowiązujący doktorantów rozpoczynających studia w roku 2010/11 i później). Do zaliczenia 
każdego kolejnego roku studiów wymagane jest zdobycie 12 punktów ECTS za uczestnictwo 
w zajęciach dydaktycznych, oprócz czwartego roku, do zaliczenia którego wymagane jest 6 
punktów ECTS. Oprócz zajęć dydaktycznych wymagane jest zaliczenie: lektoratu języka 
nowożytnego – 6 punktów ECTS, konwersatorium/wykładu z dyscypliny dodatkowej – 6 
punktów ECTS, praktyk dydaktycznych – 18 punktów ECTS. Ponadto otrzymuje się punkty 
ECTS za: otwarcie przewodu doktorskiego – 16, egzamin z języka nowożytnego – 8, egzamin 
z dyscypliny dodatkowej – 8, egzamin z dyscypliny podstawowej – 20, złożenie pracy 
doktorskiej – 60, publikacje przed obroną doktoratu – 24, inne osiągnięcia naukowe przed 
obroną doktoratu – 32. W sumie do ukończenia studiów doktoranckich wymagane jest 240 
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punktów ECTS. Brak szczegółowej dokumentacji uniemożliwia ocenę prawidłowości 
przypisania punktów ECTS zgodnej z pracą doktoranta. Ponadto przypisanie części punktów 
jest niejednoznaczne. Przykładem kryterium „inne osiągnięcia naukowe”, za które doktorant 
otrzymuje aż 32 punkty ETCS. W regulaminach szczegółowych ten punkt nie jest 
uwzględniony w czynnościach w przewodzie i w warunkach dopuszczenia do obrony. 
Dobór modułów fakultatywnych niezbędny do realizacji efektów kształcenia nie jest 
regulowany szczegółowo w ramach Wydziału, ani nie jest mu przypisana punktacja ECTS. .  

Ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich 
na WF UJ odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Jagiellońskim (Uchwała nr 28/V/2009 Senatu UJ z dnia 27 maja 2009 roku z 
późniejszymi zmianami). Podstawą zaliczenia każdego roku studiów jest złożenie 
uzupełnionego formularza sprawozdania rocznego wraz z poprawnie wypełnionym indeksem. 
Formularz sprawozdania rocznego obejmuje informacje dotyczące zajęć i praktyk 
dydaktycznych oraz osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, udział w projektach 
badawczych, odbyte staże i stypendia, inne osiągnięcia naukowe). Do formularza załącza się 
potwierdzenia osiągnięć naukowych. Formularz obejmuje także część przeznaczoną do 
wypełnienia przez opiekuna naukowego/promotora. Sprawozdanie jest weryfikowane i 
oceniane przez Władze Instytutu. W Instytucie Psychologii Uchwałą Rady Instytutu z dnia 
12.01.2012 wprowadzono dodatkowo szczegółową procedurę przeprowadzania przewodów 
doktorskich z zakresu psychologii. W procedurze sformułowano wymagania wstępne 
niezbędne do otwarcia przewodu oraz czynności w przewodzie jakim podlegają doktoranci. 
Procedura zakłada, że w przypadku doktorantów niebędących magistrami psychologii 
niezbędne jest uzupełnienie podstaw z tej dziedziny w postaci egzaminu. Warunkiem jest 
również przygotowanie (opublikowanie) co najmniej jednego artykułu w recenzowanym 
czasopiśmie naukowym, oraz uzyskanie co najmniej 4 punktów w ocenie parametrycznej. W 
czasie wizytacji udzielono informacji, że obecnie ujednolicana jest procedura 
przeprowadzania przewodów doktorskich na WF UJ.  Praktyka zawodowa (dydaktyka) 
poddawana jest ocenie w ramach badań ewaluacyjnych. 
 
Studia podyplomowe  

3.2) Ocena zgodności efektów kształcenia na studiach podyplomowych z wymaganiami 
organizacji zawodowych i pracodawców, a także możliwości nabycia uprawnień do 
wykonywania zawodu lub nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Jeżeli celem 
studiów podyplomowych jest aktualizacja lub pogłębienie wiedzy albo rozwój predyspozycji 
intelektualnych, ocena powinna dotyczyć możliwości pogłębienia przez słuchacza wiedzy 
służącej rozwojowi ogólnemu. 
 
Ocena studiów podyplomowych prowadzonych w IF UJ oparta była na analizie trzech takich 
jednostek. Dotyczyła studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze i filozofii” [WKF] oraz 
„Mentorzy kulturowi” [MK] oraz „Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna” [PPP]. Studia WKF 
i MK już nie są prowadzone, ale analiza dokumentów potwierdza, że słuchacze mieli 
możliwość pogłębienia wiedzy służącej rozwojowi ogólnemu. W tym sensie studia nie 
umożliwiały nabycia stosownych uprawnień zawodowych. Jednakże ich treść odnosiła się do 
konkretnych zagadnień. Studia WKF stworzone zostały, aby umożliwi ć doskonalenie 
nauczycielskie (vide „Wiedza o kulturze” jako przedmiot w szkołach ponadpodstawowych). Z 
kolei studia MK miały pomóc w przygotowaniu do pracy w szeroko pojętym środowisku 
imigranckim, które staje się coraz bardziej palącym zagadnieniem współczesnej Polski. 
Programy i plany studiów umożliwiały realizację zakładanych efektów kształcenia. 
Szczególnie studia MK były tu interesujące, ponieważ miały również charakter praktyczny. 
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Dobór i liczba osób prowadzących zajęcia na omawianych studiach były odpowiednie dla 
zapewnienia właściwej jakości kształcenia.  
 
Instytut Psychologii prowadzi studia podyplomowe „Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna” 
od dwunastu lat. Podstawa programowa (kanon) studiów jest od tego czasu niezmienna. W 
latach ubiegłych studia oferowały trzy ścieżki specjalnościowe, które obecnie pod wpływem 
opinii studentów zostały zredukowane do jednej ścieżki edukacyjnej. Zmiany programowe 
studiów zostały zatwierdzone przez Radę Naukową Instytutu Psychologii. Program studiów 
nie jest jeszcze opracowany w systemie efektów kształcenia, ale prace nad tym trwają. Celem 
kształcenia jest przygotowanie osoby do poradnictwa psychologicznego. Studia 
podyplomowe „Poradnictwo i pomoc psychologiczna” są oferowane dla dwóch grup 
odbiorców. Pierwszą grupę stanowią osoby z tytułem magistra psychologii. Dla tej grupy 
osób są to studia kwalifikacyjne i uprawniają do udzielania profesjonalnej pomocy 
psychologicznej. Drugą grupę stanowią studenci nie będącymi absolwentami psychologii. Dla 
nich studia mają charakter doskonalący umożliwiający zdobycie wiedzy w obszarze własnej 
działalności profesjonalnej. Informacje te są zmieszczone w formularzu zgłoszeniowym na 
rok akademicki 2012/2013. Dostarczone przez jednostkę Świadectwo Ukończenia Studiów 
Podyplomowych nie różnicuje jednak grupy, która otrzymuje kwalifikacje i grupy, dla której 
są to studia uzupełniające. Taka sytuacja może stwarzać niebezpieczeństwo dezinformacji 
pracodawców co do charakteru kwalifikacji osób posiadanych takie świadectwo, a w 
skrajnych przypadkach dopuszczenie do pracy psychologicznej osób bez odpowiednich 
kwalifikacji.           

Ocena programu i planu studiów podyplomowych, możliwości realizacji zakładanych efektów 
kształcenia, w tym w założonym czasie trwania tych studiów. 
Ocena prawidłowości doboru i liczby osób realizujących zajęcia dydaktyczne na studiach 
podyplomowych dla uzyskania zakładanych efektów kształcenia oraz zapewnienia właściwej 
jakości kształcenia. 
Program studiów zakłada kształcenie trzysemestralne. Całościowa liczba godzin wynosi 380. 
Zajęcia są podzielone na wykłady i ćwiczenia, na dyplomie zajęcia te nazwane są zajęciami 
teoretycznymi i praktycznymi. W planie studiów mowa o ćwiczeniach i wykładach. Godzin 
teoretycznych w trakcie studiów jest 166, natomiast godzin praktycznych w trakcie studiów 
214. W programie studiów znajduje się 10 przedmiotów, w tym przedmioty fakultatywne. 
Problemem wydaje się poświęcenie aż 158 godzin (78 teoretycznych i 80 praktycznych) na 
przedmiot Kierunki i Teorie współczesnej psychologii”. Pytanie pierwsze, czy taka liczba  
godzin jest uzasadniona w przypadku tak specjalistycznego profilu studiów jaką stanowi 
poradnictwo i pomoc psychologiczna? Pytanie drugie, jaki jest sens, by te treści były 
realizowane przez studentów psychologii? Na oba pytania należy odpowiedzieć negatywnie. 
Nie ma uzasadnienia merytorycznego by realizować tak dużą liczbę godzin z zakresu 
współczesnych kierunków psychologii, a zwłaszcza dotyczy to magistrów -  absolwentów 
kierunku psychologia.  Należy mieć nadzieje, że nowe programy opracowane na bazie 
efektów kształcenia pozwolą na rewizję tej kwestii. Prowadząca jednostka nie dostarczyła 
dokumentacji efektów kształcenia oraz ich weryfikacji. Dostępny układ przedmiotów oraz ich 
sylabusy pozwalają jednak stwierdzić, że studia realizują zakładana cele kształcenia. Program, 
z wyjątkiem uwag zaprezentowanych w punkcie 2 jest wiarygodny i przejrzysty. Istotnym 
elementem weryfikacji celu efektów kształcenia jest praca dyplomowa na studiach 
podyplomowych. Opiekunem pracy dyplomowej może być samodzielny pracownik naukowy. 
Temat jest uzgadniany z promotorem. Praca jest broniona podczas egzaminu końcowego 
studiów. Ocena z pracy stanowi ¼ oceny końcowej ze studiów.  Analiza dostarczonych 
opisów przedmiotów wskazuje, że realizuje je doświadczona i odpowiednio wykwalifikowana 
kadra Instytutu Psychologii. W skład kadry wchodzi duża grupa (5) samodzielnych 
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pracowników naukowych. Dobór merytoryczny kadr do prowadzenia zajęć nie budzi 
zastrzeżeń.    

3.3). Ocena udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, (w przypadku studiów 
podyplomowych - w szczególności pracodawców), w procesie określania efektów kształcenia, 
ich osiągania oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia prowadzonego na tych 
studiach.  
W  Instytucie Pedagogiki i Psychologii brak dokumentacji na temat udziału interesariuszy w 
procesie określania efektów kształcenia i ich weryfikacji. Brak danych na temat udziału 
pracodawców w procesie kształtowania programów studiów. W IS WFz funkcjonuje Komisja 
Programowa mająca modelować program studiów, jednak są poważne kłopoty z ustaleniem 
ram jej faktycznej aktywności. Na dostarczonej liście członków Komisji Programowej (która 
sprawiała zresztą wrażenie, że została wygenerowana na użytek komisji akredytacyjnej ad 
hoc – nie ma na niej żadnych pieczątek ani podpisów władz) nie ma, co niezmiernie istotne 
zważywszy znaczną liczbę doktorantów, żadnego ich przedstawiciela, ani też przedstawiciela 
studiów podyplomowych.  

W przypadku studiów podyplomowych można mówić o udziale interesariuszy wewnętrznych 
- studentów i zewnętrznych wyłącznie w odniesieniu do MK (brak danych o WKF). Ze 
względu na to że mamy do czynienia głownie ze studentami pracującymi, ich udział w 
doskonaleniu obecnej ścieżki kształcenia został, choć  z zastrzeżeniami,  uznany przez władze 
Instytutu jako udział interesariuszy zewnętrznych. Studenci po pierwszym semestrze 
wypełnili anonimowe ankiety, których wyniki stały się podstawą zaleceń dla prowadzących 
zajęcia w semestrze drugim. Można to ocenić jako dobry sposób natychmiastowego 
reagowania na sugestie studentów. Z wyników ankiet płynął postulat większej ilości zajęć 
praktycznych, ale ocena studiów była generalnie pozytywna. W  odniesieniu do udziału 
interesariuszy zewnętrznych można powiedzieć, że ich wkład miał charakter doradczo-
ekspercki. Z jednej strony prowadzili warsztaty praktyczne, z drugiej uczestniczyli w 
końcowej konferencji oceniającej prace dyplomowe słuchaczy. Jednocześnie jednorazowość 
odbycia MK uniemożliwia dokładną ocenę wartości tego wkładu.  
 

W przypadku studiów podyplomowych system ECTS nie był stosowany. Nie jest on także  
uwzględniany w sylabusach. 

 
4). Ocena stosowanego systemu ECTS - prawidłowości określenia nakładu pracy i czasu 
niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia. Ocena sposobu wykorzystania 
możliwości stworzonych przez ten system w indywidualizowaniu procesu kształcenia na 
studiach doktoranckich poprzez wymianę międzyuczelnianą i międzynarodową; 
 
System ECTS jest  stosowany na studiach doktoranckich. O zastrzeżeniach w dotyczących 
prawidłowości jego zastosowania jest mowa powyżej. Zważywszy na bardzo wysokie 
zindywidualizowanie procesu kształcenia na studiach doktoranckich wprowadzone przed 
zastosowaniem systemu ECTS, trudno ocenić jego wpływ.  Uczestnictwo doktorantów w 
wymianie międzynarodowej nie jest generalnie zbyt wysokie, jednak przyczyna tego stanu 
rzeczy nie leży w systemie ECTS.  
 
5). Ocena wiarygodności i przejrzystości stosowanego w jednostce systemu oceny stopnia 
osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia. Ocena stopnia dostępności tego 
systemu, w szczególności dla doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. 
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Na wydziale nie stosowano dotąd w odniesieniu do studiów doktoranckich formalnego  
systemu oceny stopnia osiągnięcia zakładanych celów i efektów kształcenia. Role tę pełniły 
coroczne  oceny postępów doktorantów zgodne z zapisami Regulaminu studiów 
doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim przedstawiane w postaci sprawozdań 
przygotowywanych przez doktoranta ocenianych przez opiekuna słuchacza i władze 
Instytutów. Ten system oceny Zespół uznał za wiarygodny, choć pojawia się potrzeba 
dostosowania go do zapisów znowelizowanej Ustawy PSW i rozporządzenia MNIszW o  
studiach doktoranckich z 2011 r.  
 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego 2: spełnione w pełni 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1. Ocena programu studiów doktoranckich prowadzonych na WF UJ nie jest 
sprawą łatwą. Studia te są wysoce zindywidualizowane, oparte na relacjach 
mistrz-uczeń, co doskonale odpowiada misji UJ a przy wysokim poziomie 
kompetencji opiekunów naukowych i ich zaangażowaniu w rozwój młodej kadry 
naukowej, gwarantuje uzyskanie efektów kształcenia właściwych dla tego 
poziomu kształcenia. Z drugiej jednak strony dla znacznej części doktorantów 
WF UJ nie istnieje wyodrębniony i tylko im dedykowany program kształcenia – 
korzystają oni z oferty właściwej dla studiów II stopnia, głównie w celu 
uzupełnienia wiedzy przy zmianie dyscypliny kształcenia, bądź stwierdzeniu jej 
braków przez opiekuna. Ten system organizacji studiów doktoranckich 
uniemożliwia dokonanie kompetentnej oceny uzyskiwanych efektów przez 
doktorantów – choć z drugiej strony, coroczna  parametryczna ocena dokonań  
doktoranta pozwala na zaufanie, iż są one osiągane.  

2. Analizowane studia podyplomowe z pewnością służyły aktualizacji i pogłębieniu 
wiedzy słuchaczy, spełniały zakładane cele kształcenia, wykorzystywały bardzo 
dobrze kompetencje trafnie dobranej kadry nauczającej. Takie wnioski można 
wyciągnąć z analizy  treści programowych i sposobu ich realizacji. Studia te na 
pewno były także związane z praktyką zawodową. Choć brak świadectw 
formalnej współpracy jednostki z reprezentantami rynku pracy, to z rozmów z 
kadrą wynikało iż tworzone były jako odzew na faktyczne rynku potrzeby. Brak 
systemu ECTS sprawia, że trudno odnieść analizowane studia do innych kursów i 
studiów (w tym określić nakład pracy słuchacza). System oceny słuchaczy i 
studium można określić jako wiarygodny. 

3. Brak świadectw udziału interesariuszy zewnętrznych przy budowie programu 
studiów doktoranckich. Brak świadectwa formalnego udziału interesariuszy 
zewnętrznych przy projektowaniu studiów podyplomowych. W przypadku 
studiów podyplomowych wątpliwości może budzić uznanie słuchaczy tych 
studiów za „interesariuszy zewnętrznych” przez władze instytutów.  

4. Na studiach podyplomowych w WF UJ system ECTS nie został jeszcze 
zastosowany. Obowiązuje on na studiach doktoranckich i generalnie użyty jest 
poprawnie z zastrzeżeniami, o których mowa powyżej.  

5. System oceny osiągnięć słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych jest w 
wiarygodny i dostępny słuchaczom w stopniu nie budzącym zastrzeżeń.  

 
Zalecenia 
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• Uruchomienie zajęć dedykowanych wszystkim studentom III stopnia z efektami 
kształcenia właściwymi dla III stopnia Krajowych Ram Kwalifikacji d la szkolnictwa 
wyższego.  

• Przypisanie punktacji studiom podyplomowych zgodnie z rozporządzeniami 
MNISzW. Rewizja punktacji ECTS dla studiów doktoranckich, w szczególności 
dokładniejsze rozpisanie „innych” dokonań ocenianych na 32 punkty ECTS w 
regulaminie studiów.   

• Aktywniejsze i bardziej sformalizowane - systemowe  włączenie interesariuszy 
wewnętrznych i zewnętrznych w projektowanie programów studiów doktoranckich i 
podyplomowych.   
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4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę mające służyć 
realizacji zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia 
 
4.1) Ocena polityki kadrowej prowadzonej w jednostce: zasad i metod doboru kadry 
naukowo- dydaktycznej do potrzeb wynikających z prowadzonego kształcenia i badań 
naukowych realizowanych w jednostce, prawidłowości powierzania jej zadań dydaktycznych i 
naukowych, weryfikacji jakości wykonywania tych zadań, w tym badania opinii studentów, 
doktorantów i słuchaczy, stwarzania możliwości rozwoju kwalifikacji naukowych i 
dydaktycznych pracowników. Ocena efektów realizacji tej polityki (spójności zakresu 
specjalności reprezentowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną z efektami 
kształcenia określonymi dla prowadzonych w jednostce studiów, adekwatności liczby 
nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny do liczby jego uczestników).  
 

W ocenianej jednostce zasoby kadrowe są od lat stabilne i wykazują bardzo małą fluktuację. 
W raporcie samooceny jednostka podaje następujący stan zatrudnienia w zestawieniu 
ogólnouczelnianym oraz w porównaniu w okresie sprzed pięciu lat.  

Tytuł lub 
stopień 

naukowy 
albo tytuł 
zawodowy 

 

Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w  

Podstawowym miejscu pracy Dodatkowym miejscu pracy 

Rok 2007 Rok 2012**  rok  2007* Rok 2012**  

w 
uczeln

i 

w 
jednostc

e 

w 
uczeln

i 

w 
jednostc

e 

w 
uczeln

i 

w 
jednostc

e 

w 
uczeln

i 

w 
jednostc

e 

Profesor 466 28 479 39 31 2 27 2 

Doktor 
habilitowan
y 

495 45 605 37 19 2 30 2 

Doktor 1.846 130 1.872 149 68 7 115 4 

Pozostali 657 1 661 1 75 1 109 1 

Razem 3.464 204 3.617 226 193 12 281 9 

 

Analiza zatrudnienia wykazuje tylko nieznaczne zmiany. Są one według danych Jednostki 
spowodowane głównie odejściami na emeryturę oraz awansami poszczególnych 
pracowników. Jest to szczególnie widoczne przy wzroście w grupie profesorów tytularnych 
(10 osób oraz w grupie doktorów 19 osób. ). Odejścia z Wydziału są kompensowane poprzez 
pozyskiwanie młodych naukowców w procedurze konkursowej. Zasady procedury określa 

                                                           

**  Dane dotyczące roku kalendarzowego, w którym prowadzona jest wizytacja. 
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Statut UJ rozdział 3. Są one jasne i przejrzyste. Konkursy są otwarte i zorientowane na 
zapotrzebowanie dydaktyczne poszczególnych jednostek. Ze względu na zróżnicowaną 
strukturę Wydziału sytuacja kadrowa czterech instytutów nie jest jednak jednorodna. W 
Instytucie Filozofii jest największa ilość pracowników dydaktycznych w relacji wobec ilości 
studentów i według strategii rozwoju w tej jednostce będzie następowała restrukturyzacja 
kadry. Podobna sytuacja ma miejsce w Instytucie Religioznawstwa. W odwrotnej sytuacji jest 
Instytut Pedagogiki i KPSC. Wg strategii rozwoju w tych jednostkach będą czynione starania 
o pozyskiwanie w przyszłości wysokospecjalistycznych pracowników koniecznych do 
procesu kształcenia. Szczegółowe dane o zatrudnieniu w poszczególnych jednostkach 
Wydziału zaprezentowano w Raporcie Samooceny. Dysproporcje w zatrudnieniu 
uwidaczniają się jednak dopiero przy analizie stosunku ilości kadry nauczycielskiej do liczby 
studentów. Przykładem może być Instytut Pedagogiki.  Według dokumentacji tego instytutu 
liczba etatów w jednostce spadła o około 20% przy względnie stałej liczbie studentów: ponad 
1000. Pracownicy na spotkaniu wyrażali niepokój odnośnie zbyt małej liczby odnawianych  
etatów oraz zbyt dużej liczby godzin dydaktycznych wypracowywanych poza pensum 
dydaktycznym. Silną niepokojącą tendencję oszczędnościową w polityce kadrowej widać na 
przykładzie godzin dydaktycznych doktorantów Instytutu Pedagogiki. Na spotkaniu 
deklarowali oni wykonywanie  ponad 200 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach 
umowy zlecenia. Zjawisko to uwidacznia, że w tym Instytucie przez strategię zwiększania 
liczby studentów a nawet utrzymania stanu obecnego, niezbędne staje się zwiększenie 
zasobów kadrowych deklarowane w raporcie samooceny jednostki.         

Oceniana jednostka posiada pełne uprawnienia  akademickie. Pozwala to na właściwy rozwój 
kadry dydaktycznej.  W latach 2007-2012 wypromowano kolejno 188 doktorów, 33 doktorów 
habilitowanych oraz złożono 15 wniosków o nadanie tytułu profesora. Wydział zapewnia 
odpowiednią jakość kadry dydaktycznej, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje 
zarówno w dziedzinie naukowej (ankiety samooceny), jak i dydaktycznej (Zarządzenie nr 78 
Rektora UJ z 28 października 2011 r. w sprawie utworzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
warsztatów cyklicznych „Ars Docendi” dla pracowników naukowo- dydaktycznych i 
doktorantów). O dobrej polityce kadrowej stanowi fakt, że Wydział tylko w nielicznych 
przypadkach decydował się na zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy. Obecnie w 
Jednostce pracuje 10 starszych wykładowców. Zgodnie z polityką kadrową Wydziału nie 
zatrudnia się już starszych wykładowców i nie proponuje się pracownikom takiego 
stanowiska. Adiunkci, którzy nie spełnią wymogów awansowych zgodnie z ustawą podlegają 
rotacji. Według danych otrzymanych z działu kadr w ostatnich pięciu latach trzy osoby 
zostały poddane rotacji.         

W Jednostce funkcjonuje system nagród dla wyróżniających się pracowników w zakresie 
działalności dydaktycznej i naukowej oraz zajmujących w rankingach najwyższe miejsca. 
Osoby takie są kandydatami Jednostki do nagród Rektora UJ i Dziekana Wydziału 
Filozoficznego.   

W Wydziale  we wcześniejszych latach nie prowadziło się zestawień ocen pracowników 
(wskazuje na to brak stosownej dokumentacji).  Zestawienia takie wraz z raportami rocznymi, 
wnioskami rankingami, podsumowaniami opracowywane były tylko przez poszczególne 
instytuty Wydziału. Z dokumentacji wynika, że ocena zajęć dydaktycznych przez studentów 
prowadzona jest od roku 2006/2007. Na poziomie Wydziału sumaryczne sprawozdanie oceny 
zajęć dydaktycznych i jakości kształcenia powstało dopiero za rok akademicki 2010/2011.   

Na poziomie Wydziału funkcjonuje Wydziałowa Komisja ds. Oceny Pracowników 
Naukowych. Na podstawie dokumentacji dostarczanej z Instytutów (arkusze samooceny, 
wyniki oceny dydaktycznej) komisja wnioskuje o przedłużenie / nieprzedłużenie zatrudnienia 
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lub zmianę stanowiska zatrudnienia. W latach 2006 – 2011 komisja wnioskowała 
następująco:  

• W roku 2006 wnioskowano o przedłużenie zatrudnienia na trzy lata czterem adiunktom, 
przedłużenie zatrudnienie na rok w ramach umowy o pracę dwóm adiunktom, wraz z 
zastrzeżeniem przywrócenia ich na mianowanie z chwilą zatwierdzenia ich habilitacji, 
oraz w przypadku jednej osoby o nieprzedłużanie zatrudnienia.  

• W roku 2007 wnioskowano w przypadku siedmiu osób o nieprzedłużenie mianowania i 
zatrudnienie tych osób na umowę o pracę na okres jednego roku. W przypadku dwóch 
doktorów nie przedłużono umowy o pracę.   

• W roku 2008 z protokołu spotkania komisji dowiadujemy się, że komisja wnioskuje o 
przedłużenie zatrudnienia o rok trzem adiunktom, którzy mają otwarte przewody 
habilitacyjne. Natomiast w przypadku  dwóch doktorów, którzy nie rozpoczęli procedury 
awansowej wnioskowano o nieprzedłużanie zatrudnienia.  

• W 2011 Komisja wnioskowała o przedłużenie zatrudnienia o rok jednej osobie ze 
stopniem doktora (praca habilitacyjna w recenzjach). Na podstawie wniosku Komisji i 
zainteresowanych osób Rada Wydziału w przypadku dwóch kolejnych osób przyznała 
roczne urlopy naukowe na dokończenie pracy habilitacyjnej.            

Zestawienia hospitacji zajęć dydaktycznych przez kierowników zakładów  nie prowadzi się 
na poziomie Wydziału. Wydział dostarczył jednolite wzorce arkusza hospitacyjnego oraz 
arkusze samooceny. Osobno stworzono arkusze dla profesorów UJ, docentów i doktorów 
habilitowanych, dla adiunktów i asystentów, dla starszych wykładowców, wykładowców i 
lektorów oraz dla bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej. Brak regulaminu oceny pracowniczej przyznającego 
poszczególnym obszarom działalności pracownika konkretne wartości.       

W opinii studentów kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w większości przypadków zapewnia efektywne osiągnięcie zakładanych 
efektów kształcenia. W trakcie spotkania z zespołem wizytującym studenci pozytywnie 
ocenili większość dydaktyków pracujących w WF UJ. Stwierdzili, że odosobnione są 
przypadki  nauczycieli, którzy uczą w sposób odtwórczy i nieefektywny.  Studenci uważają, 
że pozostała część kadry dydaktycznej, która jest zatrudniona w wizytowanej jednostce 
zapewnia osiągnięcie przez nich zakładanych na danym kierunku efektów kształcenia. Żacy 
uważają, iż nauczyciele akademicy są kompetentni i w większości w sposób zrozumiały 
wykładają daną materię. Ponadto należy stwierdzić, iż dydaktycy rzetelnie podchodzą do 
swoich obowiązków, ponieważ spóźnienia lub absencja wykładowcy na ćwiczeniach zdarza 
się bardzo rzadko. Studenci także potwierdzili, iż na pierwszych zajęciach otrzymują od 
wykładowców, sylabusy oraz spis literatury naukowej, który jest systematycznie uzupełniany 
w trakcie roku akademickiego.  
 

4.2) Ocena dostosowania infrastruktury dydaktycznej i naukowej do profilu i rozmiarów 
prowadzonego kształcenia oraz specyfiki realizowanych badań. Ocena planów jednostki w 
zakresie rozwoju tej infrastruktury. Udział interesariuszy zewnętrznych w zapewnieniu 
dostępu do bazy o najwyższych standardach dydaktycznych i naukowych, w tym 
nowoczesnych laboratoriów, zaawansowanych technologii związanych z realizowanym 
kształceniem i badaniami naukowymi.  
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Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego ulokowany jest w pięciu budynkach. 
Władze wydziału zajmują pomieszczenia w Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24. Instytut 
Psychologii znajduje się przy al. Mickiewicza 3, Instytut Pedagogiki przy ul. Batorego 12, 
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji mieści się przy Rynku Głównym 34, natomiast 
Instytut Socjologii, Instytut Filozofii oraz Instytut Religioznawstwa zajmują jeden budynek 
położony przy ul. Grodzkiej 52. Infrastruktura materialna WF UJ jest generalnie dostosowana 
do profilu i rozmiarów prowadzonego kształcenia, choć  widoczne są pewne ograniczenia. 
Większość podmiotów jednostki (Instytut Filozofii [IF], Instytut Socjologii [IS], Instytut 
Religioznawstwa [IR] oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji [KPSC]) 
zlokalizowana jest w zabytkowej części miasta, co sprawia, że wykonywanie jakichkolwiek 
remontów uzależnione jest każdorazowo od zgody konserwatora zabytków. Instytut 
Pedagogiki [IPe] mieści się m. in. również w zabytkowym gmachu. Sprawia to tego rodzaju 
niedogodność, że pomieszczenia (przede wszystkim dydaktyczne) należy  adaptować do 
pierwotnie nie przeznaczonego dla nich celu. Budynek na ul. Grodzkiej [IF, IS i IR] wymaga 
gruntownego remontu (który bywał już zapowiadany, choć nie zrealizowany). Chodzi m. in. o 
usunięcie pojawiającego się na ścianach na parterze grzyba. Szczególnie pozytywnie wygląda 
sprawa radzenia sobie z adaptacją do zabytkowego otoczenia przez IPe (na ul. Batorego). Po 
pierwsze,  otoczenie stanowi ogród, co sprzyja wyciszeniu i odprężeniu, a także przejęty 
budynek po innej jednostce, który został wyposażony (w wyniku remontu) w nowoczesny 
sprzęt i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku zatem z względnym 
rozproszeniem lokalowym sytuacja nie jest jednorodna. 
 
Na Wydziale istnieje standardowe wyposażenie sal w sprzęt audio-wideo, ale zdarza się, że 
należy z nim eksperymentować (vide ekran zawieszony w jednej z sal prostopadle do rzędu 
krzeseł dla studentów – przyczyną jest łukowaty strop uniemożliwiający inne zawieszenie 
ekranu). W zabytkowych budynkach [IF, IS, IR, KPSC i IPe] nie ma też wind, co stanowi 
istotne utrudnienie dla studentów niepełnosprawnych. W budynku na Grodzkiej [IF, IS, IR] 
oraz na ul. Batorego [IPe] dostępny jest Internet bezprzewodowy. Internet przewodowy 
dostępny jest w pokojach wykładowców, salach wykładowych oraz pracowniach 
komputerowych, które są odpowiednio wyposażone w ocenianych instytutach.  
 
Każdy z podmiotów posiada własne biblioteki, gdzie system kontroli (np. co i komu i na 
jakich zasadach jest udostępniane, kopiowane) jest odpowiednio zorganizowany i 
zautomatyzowany. Chodzi tu m. in. o stopniowe połączenie sieciowe (IR jest tu opóźnione w 
pracach) instytutowych bibliotek z centralną Biblioteką Jagiellońską, co pozwala na szybką 
orientację (w tym zamawianie) co do dostępności książek/czasopism. W każdej bibliotece 
poza czytelnią znajdują się stanowiska komputerowe (niezależnie od stanowisk w 
pracowniach komputerowych). W trakcie trwania wizytacji studenci poinformowali, iż często 
nie mają możliwości wypożyczenia podręczników do domu,  książki dostępne są tylko na 
miejscu. W opinii żaków taki stan rzeczy ma miejsce, ponieważ w bibliotekach instytutowych 
znajduje się za mały księgozbiór. Należy również zauważyć, iż biblioteki instytutowe nie są 
wyposażone w sprzęt (np. powiększalniki), który umożliwiałby korzystanie z jej zasobów 
studentom z niepełnosprawnościami. 
 
Zdaniem kadry nauczającej i administracji ilość i wielkość sal wykładowych jest 
zadowalająca, choć zdarza się, że niektóre sale dzielone są przez różne jednostki. Instytut 
Psychologii [IPs] ma zostać wkrótce przeniesiony do nowego budynku, co polepszyć ma stan 
infrastruktury. Ogólnie jednak widać niedoinwestowanie tej infrastruktury. Szczególnym 
przykładem jest mieszcząca się na Rynku Głównym KPSC, gdzie niewielka ilość 
pomieszczeń spełnia jednocześnie funkcję pokoi pracowniczych i sal wykładowych. Poza tym 
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ilość pokoi dla wykładowców (i ilość pracowników w każdym z nich) zasadniczo  nie budzi 
niepokoju.  
 
Studenci nisko oceniają infrastrukturę dydaktyczną Wydziału – choć doceniają wartość 
historyczną budynków, które zajmuje Wydział Filozoficzny, uważają jednak, że konstrukcja 
tych budynków nie zapewnia komfortowych warunków do nauki. Ich zadaniem zajęcia 
dydaktyczne prowadzone są w kamienicach, które nie są dostosowane do potrzeb studentów z 
niepełnosprawnościami. Uważają też, iż większość sal dydaktycznych jest ciasna i duszna. 
Pomimo, iż niektóre sale wykładowe posiadają sprzęt multimedialny (taki jak rzutniki 
multimedialne) to warunki w nich panujące nie sprzyjają komfortowi nauki. Istotną 
niedogodnością, jest ograniczony dostęp do Internetu w budynkach zajmowanych przez 
instytuty wizytowanej jednostki. W trakcie spotkania z zespołem akredytacyjnym studenci 
postulowali o utworzenie w poszczególnych instytutach wolnostojących stanowisk 
komputerowych z dostępem do Internetu. Ponadto żacy z Instytutu Psychologii i Filozofii 
postulowali o zwiększenie ilości miejsc siedzących na korytarzach, jak również utworzenia w 
gmachach instytutów punktów gastronomicznych. 
 

4.3) Ocena polityki finansowej jednostki pod względem zapewnienia realizacji jej celów 
strategicznych oraz osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia i stabilności rozwoju. Ocena 
uwzględnienia w polityce finansowej jednostki konieczności realizacji zadań projakościowych 
określonych m.in. w wyniku działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. 
 

Wydział Filozoficzny UJ jest w dobrej kondycji finansowej, pozwalającej bez żadnych 
przeszkód realizować zadania dydaktyczne i naukowe. Budżet wydziałowy, uwzględniający 
dotację ministerialną, dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, opłaty za studia, tzw. 
pozostałe przychody i odsetki bankowe, oscyluje w roku 2012 wokół 29 milionów złotych. 
Widoczna jest wyraźna dbałość dziekana o prawidłowe i zrównoważone gospodarowanie 
środkami finansowymi, dokonywana w zgodzie z czytelnym algorytmem. Podobną uwagę 
można poczynić przyglądając się efektom dysponowania środkami na poziomie instytutów i 
katedr. Trzy największe instytuty (Socjologii, Pedagogiki i Psychologii) dysponują na 
początek okresu rozliczeniowego (roku kalendarzowego) znaczącymi oszczędnościami, 
przekraczającymi milion złotych.  

Nie da się rzecz jasna ukryć, że – podobnie jak inne jednostki prowadzące studia 
socjologiczne i filozoficzne w Polsce – akredytowana jednostka odnotowała w ostatnich 
latach wyraźny spadek dochodów ze studiów niestacjonarnych. Kiedy przyjrzymy się studiom 
filozoficznym i porównamy przychody w roku 2011 z planowanymi wpływami z opłat za 
studia w roku 2012, zauważymy, że kwota spada z 240 do 197 tysięcy. Znacznie 
radykalniejszy spadek odnotowały, popularne do tej pory, studia socjologiczne – z 591 do 173 
tysięcy. Minimalny spadek wpływów z opłat za studia odnotowały popularne do dziś studia 
psychologiczne (z 1.129 tysięcy do 1.030 tysięcy), nieco większy religioznawcze (z 86 do 27 
tysięcy).  

W tej sytuacji władze wydziałowe i kierownicy poszczególnych jednostek zadecydowali o 
zrewidowaniu strategii rozwoju kładąc silniejszy nacisk na rozwój studiów stacjonarnych 
magisterskich oraz doktoranckich. Wpływy związane ze studiami tego ostatniego typu 
(dotacja oraz bardzo wysokie środki pozabudżetowe zdobywane dzięki organizacyjnej 
sprawności nowo wybranego dziekana) pozwolą z nawiązką uzupełnić straty spowodowane 
odpływem zainteresowanych studiami niestacjonarnymi. Jednym z działań mających 
zapewnić stały dopływ środków w sytuacji sukcesywnego obniżania się liczby studentów (dla 
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przykładu na socjologii między rokiem 2007/2008 a rokiem 2011/2012 liczba studentów 
spadła z 1500 do 800) jest wpisanie do strategii rozwoju Wydziału zwiększenia liczby 
doktorantów. Co istotne, już w chwili akredytacji instytucjonalnej WF UJ miał ich aż 346, co 
dla wielu innych jednostek w kraju byłoby liczbą trudną do organizacyjnego i dydaktycznego 
udźwignięcia. Interesujące w tym kontekście, że większa część środków, z których finansuje 
się doktorantów, pochodzi spoza budżetu. Dziekan-elekt zapewnił, że uruchamiane są środki 
z dwóch wieloletnich, zewnętrznych programów doktoranckich/projektów w kwotach 26 
milionów i 1,5 miliona złotych. Stypendia doktoranckie na akredytowanym wydziale grubo 
przekraczają milion złotych. W ostatnim roku przeprowadzono też konkurs na granty 
wewnętrzne dla młodych pracowników nauki, którego beneficjentami są doktoranci.  

Ze środków zewnętrznych korzysta się także finansując bardzo rozbudowaną liczebnie kadrę 
administracyjną. Trzy etaty administracyjne na Wydziale finansowane są wyłącznie ze 
środków grantowych.  

Świadectwem braku kłopotów finansowych WF UJ, poza utrzymywaniem liczebnej kadry 
administracyjnej, są – dla przykładu – wydatki na zasoby biblioteczne. Sam Instytut 
Socjologii w ostatnim roku rozliczeniowym wydał na zakupy biblioteczne aż 43 tysiące 
złotych. Inna sprawa, że studenci nie widzą poprawy w zakresie dostępności najważniejszych 
i najpotrzebniejszych podręczników, co ujawnili w rozmowie z ekspertem PKA. Pracownicy 
biblioteki tłumaczyli, że znaczną część kosztów bibliotecznych pochłaniają zakupy 
prenumerat bardzo kosztownych czasopism naukowych, do których muszą mieć dostęp 
pracownicy oraz książki/czasopisma, których kupno wpisane jest w realizację grantów 
zdobywanych przez pracowników.  

Podsumowując, kondycja finansowa Wydziału Filozoficznego, w świetle przedstawionych 
dokumentów oraz szczegółowych informacji pozyskanych od dziekana-elekta i dyrektora 
Instytutu Socjologii, przedstawia się bardzo dobrze, gwarantując – pod warunkiem 
utrzymania “kursu” – realizację strategii rozwoju w najbliższych latach. To bardzo duża 
jednostka badawczo-dydaktyczna z wybitną, bardzo aktywną w zakresie zdobywania środków 
zewnętrznych kadrą naukową (finansującą z tych grantów również studentów i doktorantów – 
w IS UJ dla przykładu rocznie w grantach pracowników zatrudnia się od 20 do 80 studentów, 
bywa że nawet stu), przyciągająca dużą pulę zainteresowanych studiami I, a zwłaszcza II i III 
stopnia, do tego z najwyższą oceną parametryczną, trudno zatem przewidywać jakiekolwiek 
kłopoty finansowe, jakie mogłyby ją spotkać nawet w sytuacji wyraźnego spadku 
zainteresowania studiami niestacjonarnymi i studiami I stopnia.  

Jedyną mocno zastanawiającą kwestią – przy tego rzędu środkach finansowych, którymi 
dysponuje Wydział – jest sprawa bardzo słabej kondycji infrastruktury wydziałowej. Zakup 
środków trwałych to niewielki odsetek wydatków akredytowanego Wydziału. W skali całej 
jednostki jest to około 760 tysięcy w roku 2012 (wedle zaplanowanego budżetu 
zrównoważonego), z czego gros  stanowią pokaźne wydatki na ten cel Instytutu Psychologii 
(niemal 470 tysięcy). Rezultat jest – niestety – widoczny gołym okiem. Sale na ulicy 
Grodzkiej są, mimo remontu, wyraźne niedoinwestowane. Brak zamontowanych na stałe 
niezbędnych urządzeń multimedialnych, meble pamiętają czasy PRL-u. Niezbędna kosmetyka 
spotkała bibliotekę i czytelnię, co ciekawe tuż przed wizytacją PKA – do czytelni zakupiono i 
zamontowano kilkanaście nowoczesnych komputerów podłączonych do wyrafinowanego 
systemu bibliotecznego. Gdyby chcieć wskazać środki naprawcze, to biorąc pod uwagę 
ogólną, dobrą kondycję finansową wydziału, należałoby zastanowić się nad reorganizacją 
(żeby nie rzec – rewitalizacją) zasobów infrastrukturalnych – sprzętu multimedialnego 
wykorzystywanego w dydaktyce, stanowisk komputerowych dla studentów z dostępem do 
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Sieci porozstawianych w budynkach wydziałowych, nowych mebli w salach dydaktycznych 
oraz nad poważnym przemyśleniem zakupów bibliotecznych ze znaczniejszym ich  
nakierowaniem na interesy studentów.  

 
Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego 2:  spełnione w pełni  
 
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1. Polityka kadrowa prowadzona w jednostce: zasady i metody doboru kadry 
naukowo-dydaktycznej do potrzeb wynikających z prowadzonego kształcenia i 
badań naukowych  zasługuje na wysoką ocenę. Rozwój kadrowy Wydziału należy 
uznać za znaczący. Zatrudnianie pracowników Wydziału odbywa się zgodnie z 
opracowaną procedurą konkursową z uwzględnieniem zapotrzebowania 
dydaktycznego poszczególnych instytutów. Polityka kadrowa Wydziału 
uwzględnia wymogi Ustawy dotyczące rozwoju naukowego wykładowców. Wobec 
pracowników niewywiązujących się z procedur awansowych wnioskuje się o 
nieprzedłużanie umowy o prace. Pewnych zmian wymaga struktura zatrudnienia 
wykładowców w poszczególnych instytutach. W kontekście ilości obciążeń 
dydaktycznych w dwóch instytutach Wydziału mamy do czynienia z przyrostem 
zatrudnienia, natomiast w dwóch z niedoborem pracowników. Niepokojącą 
tendencją są działania oszczędnościowe Wydziału zmierzające do zastępowania 
pracowników etatowych doktorantami realizującymi zajęcia w ramach umowy-
zlecenie oraz poprzez nadmiar nadgodzin jakimi obarcza się pracowników w 
niektórych instytutach. Działania te nie sprzyjają rozwojowi kadry dydaktycznej. 
Studenci pozytywnie oceniają większość kadry naukowo-dydaktycznej, która jest 
zatrudniona w wizytowanej jednostce.  

2. Stan i dostosowanie  infrastruktury dydaktycznej i naukowej  do profilu i 
rozmiarów prowadzonego kształcenia nie są wystarczające. Komisja rozumie 
trudności wynikające z zabytkowego charakteru  budynków WF UJ, jednakże 
nawet w tych warunkach można dołożyć starań zwiększających komfort 
studiowania, do którego studenci mają wiele zastrzeżeń.  

 
3.Polityka finansowa WF UJ jest skuteczna, a stan finansów zadowalający, co  pozwala 
Wydziałowi realizować zakładane cele strategiczne i utrzymywać stabilność rozwoju.  
 
Zalecenia  
• Należy włączyć do planów rozwoju Wydziału działania poprawiające warunki 

studiowania. Potrzebna jest wymiana i modernizacja sprzętu służącego prowadzeniu 
działalności dydaktycznej: od powszechniejszego dostępu studentów do sieci 
Internetowej, po meble do sal wykładowych.    

 
 



 48

5. Badania naukowe prowadzone przez jednostkę 
 
Ocena spójności obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych prowadzonych badań naukowych 
z realizowanym kształceniem i ich wpływu na osiągane efekty kształcenia. Ocena stopnia 
udziału doktorantów i studentów w prowadzonych badaniach naukowych. Ocena możliwości 
realizowania przez doktorantów samodzielnych badań naukowych, także poza jednostką 
prowadzącą studia doktoranckie. 
 
Dział „Badania” w samoocenie WF UJ nie dostarczył szczegółowej informacji o rodzajach i 
liczbie projektów badawczych prowadzonych na Wydziale. Jednakże informacje 
przekazywane pośrednio w trakcie spotkań, a także obecne na stronach internetowych UJ i 
Wydziału, poświadczają zarówno wysoki status, jakie badania mają w działaniach Wydziału, 
jak i ich znaczący wkład w dorobek nauki światowej. Także kadra Wydziału, w skład której 
wchodzi wielu eminentnych uczonych potwierdza  przekonanie Zespołu Oceniającego o 
wybitnej roli badań naukowych w życiu WF UJ. Ta orientacja na badania naukowe dobrze 
wpisuje się w misję Uniwersytetu, jako placówki mającej status uniwersytetu badawczego, co 
zostało potwierdzone niedawno uzyskaniem przez UJ pozycji KNOW – wprawdzie, na razie, 
nie w obszarze nauk humanistycznych.  
 
Wydział posiada I pozycję w ocenie parametrycznej w Polsce w kategorii „Nauki o kulturze, 
filozofia oraz nauki teologiczne”. Wśród założeń dotyczących strategicznych kierunków 
rozwoju mamy takie przewidywania jak:  

• Zwiększać co najmniej o 50% rocznie liczbę publikacji w dobrych czasopismach 
indeksowanych w SSCI i Scopus.  

• Uzyskać status KNOW przynajmniej w jednej dziedzinie, samodzielnie lub w 
konsorcjum, jeśli dla wydziałów niejednorodnych będzie to możliwe.  

• Zdobyć czołową pozycję w zakresie pozyskiwania środków krajowych na badania 
podstawowe w dziedzinach reprezentowanych na wydziale. 

• Zbudować wiodącą pozycję w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej w dziedzinie 
metodologii badań społecznych: psychologii, socjologii i pedagogiki. 

Zważywszy na potencjał kadrowy i dobra sytuację finansową oraz rozbudowaną naukową 
współpracę zagraniczną można dobrze rokować co do spełnienia tych planów. Troska o 
rozwój młodej kadry naukowej, liczebność studiów doktoranckich jest dodatkowym 
elementem potwierdzającym taką prognozę.   

Zespół potwierdza, że obszary, dziedziny i dyscypliny naukowe prowadzonych badań 
naukowych spójne są z realizowanym kształceniem. Widać to po programach  kierunków 
studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale; a bardzo dobitnie widać to na przykładzie 
studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich. Przyjęta na Wydziale formuła 
indywidualnej opieki prowadzenia tych studiów, ścisłego związku ucznia z mistrzem dobrze 
oddaje tę spójność. Kształcenie doktorantów na Wydziale odbywa się w relacji osobowej: 
„mistrz-uczeń”. Wydział zachęca także doktorantów do pracy zespołowej, zadaniowej, 
samoorganizacji, rozwijania kreatywności i odpowiedzialności. Elementem tego procesu jest 
powiązanie prac doktorskich z badaniami promotorów. Jednocześnie efektem staje się 
wypracowywanie nowych perspektyw badawczych, w tym rozwijanie nowych kierunków 
/dyscyplin w jednostce. Przykładem są: kognitywistyka, analiza polityk publicznych, studia 
Genderowe, historia idei i buddologia. W tym sensie doktoranci stają się współtwórcami tych 
kierunków/dyscyplin.  
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 Nie ma ograniczeń dla uczestnictwa doktorantów w badaniach naukowych prowadzonych na 
Wydziale. Regułą jest udział ich w projektach finansowanych ze środków własnych, 
projektach zleconych oraz projektach finansowanych ze środków zewnętrznych. Doktoranci 
prowadzą także własne granty badawcze. Ze środków na działalność statutową Wydział 
finansuje - w trybie konkursu - stypendia i granty badawcze dla najlepszych doktorantów i 
pracowników do 30 roku życia. W praktyce, zdecydowana większość tych środków trafia do 
doktorantów. Ponadto  20-25% najlepszych doktorantów otrzymuje stypendia od jednostki. 
 
Na Wydziale zauważyć też można szerokie włączanie doktorantów do projektów badawczych 
prowadzonych przez innych pracowników naukowych. Odbywa się to na kilka sposobów. (1) 
Są oni członkami specjalnych ośrodków analitycznych działających w jednostce: Centrum 
Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Interdyscyplinarne Centrum Badań i Rozwoju 
Organizacji, Centrum Badań nad Historią Idei i Interdyscyplinarne Centrum Etyki. (2) Są 
członkami zespołów realizujących granty (generalnie krajowe) albo realizują granty własne. 
W tym ostatnim wypadku można mówić o samodzielnym prowadzeniu badań, w tym poza 
jednostką. (3) Uczestniczą w projektach finansowanych z innych źródeł (np. fundacji czy 
jednostek administracyjnych). (4) Są członkami zespołów wykonujących zadania badawczo-
eksperckie (generalnie dla jednostek administracyjnych). Niewykluczone jest łączenie ww. 
sposobów. Jednostka dąży do tego, aby w ciągu czterech lat co najmniej połowa doktoratów 
powstawała w oparciu o granty (w tym własne). Zespół stwierdza, że doktoranci w sposób 
znaczący uczestniczą w badaniach naukowych jednostki. 
 
Doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne, co sprzyja rozwojowi ich kompetencji 
badawczych i edukacyjnych. Zajęcia te (ćwiczenia, laboratoria) również powiązane są z 
wykładami promotorów, co spaja wzajemne relacje. 
 
W trakcie rozmów z Zespołem oceniającym większość studentów z Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdziła, że bierze udział w badaniach naukowych 
prowadzonych w wizytowanej jednostce. Stopień włączenia żaków w badania naukowe 
zależy od instytutu, w którym dane badania są prowadzone. Żacy z Instytutu Pedagogiki i 
Instytutu Filozofii uważają, że w sposób niewystarczający uczestniczą w badaniach 
naukowych.  

 

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego 1: wyróżniająca   

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego    
• Pozycja naukowa kadry Wydziału Filozoficznego jest bardzo wysoka. Liczba 

prowadzonych  projektów badawczych, wskaźniki oceny parametrycznej 
dokonań naukowych, troska o rozwój młodej kadry naukowej i jej 
przygotowanie do badań, a także włączanie studentów do projektów o 
badawczym charakterze zasługują na najwyższą ocenę.  Pomiędzy obszarami 
kształcenia a, dziedzinami i dyscyplinami naukowych prowadzonych badań 
naukowych kształceniem zachodzi pełna spójność.  
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6. Uczestniczenie jednostki w krajowej i międzynarodowej wymianie studentów, 
doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz współpraca  z krajowymi 
i międzynarodowymi instytucjami akademickimi, a także z przedsiębiorstwami  
i instytucjami  
 
6.1) Ocena zapewnienia przez jednostkę udziału studentów, doktorantów, pracowników w 
realizacji programów międzynarodowych w ramach obszarów, dziedzin i dyscyplin 
związanych z prowadzonymi studiami.  
 
W ocenianej Jednostce nie przedstawiono dokumentacji współpracy zagranicznej 
wykraczające poza informację jakie podano w Raporcie Samooceny. W toku rozmów w 
poszczególnych jednostkach administracyjnych Wydziału potwierdzono te dane, jednak nie 
przekazano żadnej dokumentacji poza nie wykraczające. Na podstawie uzyskanych informacji 
skalę współpracy krajowej i międzynarodowej potwierdza niżej prezentowane zestawienie.       

1. Informacja o udziale studentów, doktorantów i pracowników jednostki w programach 
międzynarodowych oraz o wymianie realizowanej z zagranicznymi ośrodkami 
akademickimi. 

Rok2 
Rodzaj programu 

międzynarodowego 

Liczba uczestniczących w wymianie 

studentów Doktorantów pracowników  

W3 P4 W P W P 

2008-
2012 

CEPUS 5 11 16 1 10 13 

2008-
2012 

ERASMUS 215 318 7 0 16 15 

2008-
2012 

Stypendium rządowe 

 
 5     

2008-
2012 

Wymiana 
międzyuczelniana 

 

 3 2    

2007/2008 Fulbright  1     

2009-
2011 

Utrecht Network 

 
 2     

                                                           

2 dane dotyczące ostatnich 3-5 lat. 
3 W – liczba osób wyjeżdżających za granicę. 
4 P- liczba osób przyjeżdżających zza granicy. 



 51

2010-
2012 

Szkoła letnia 

 
  3    

2011/2012 Staż zagraniczny z 
programu SET 

  1    

2008-
2012 Staż indywidualny  4     

2008-
2012 Oferta BUWiWM  10     

 

W powyższym zestawieniu form współpracy dość dużą dynamikę  wykazują wyjazdy 
studentów w ramach programu Erazmus natomiast stosunkowo małą aktywność wyjazdów 
pracowników w ramach współpracy z innymi jednostkami. W tak licznym kadrowo wydziale 
grupa 16 wykładowców wyjeżdżających w ciągu czterech lat w ramach tej współpracy to 
zdecydowanie za mało. Trudno w tej sytuacji również określić znaczenie tej współpracy dla 
realizowanych efektów kształcenia. Ze względu na różnorodność wydziału i specyfikę 
poszczególnych instytutów można jedynie przypuszczać, że jest ona zróżnicowana. Brak 
dokumentacji, która by umożliwiła określenie stopnia modyfikacji programów nauczania i 
celowe kształcenie pod wpływem takiej współpracy. Na spotkaniu z kadrą niektórzy 
pracownicy deklarowali udział w programach międzynarodowych i wykorzystanie efektów tej 
współpracy w realizacji procesu dydaktycznego. 

6.2) Ocena podejmowanych przez jednostkę działań służących internacjonalizacji procesu 
kształcenia i ich wpływu na określenie, modyfikację i osiąganie efektów kształcenia oraz 
realizację procesu kształcenia. 

Działania służące internacjonalizacji procesu kształcenia zostały przez Zespół ocenione 
wysoko.  

W wizytowanej jednostce w poszczególnych instytutach cyklicznie odbywają się wykłady 
prowadzone przez przedstawicieli nauki z całego świata. Uczestniczą w nich studenci 
Wydziału. Na przykład w bieżącym roku akademickim w Wydziale Filozofii swoje wykłady 
poprowadzili między innymi prof. Alicia Izquierdo z Universidad de Zaragoza z Hiszpanii 
(wykład „Self-Determination and Artistic Interpretation In Educative Organizations”), prof. 
Sabrina Ramet z Norwegian University of Science and Technology w Trondheim (wykład 
„Dead Kings:  Why myths of founding and martyrdom are important?”), czy prof. Gary Urton 
z Wydziału Archeologii na Uniwersytecie Harvarda (wykład „Sacred landscapes in the Inca 
Empire”). Studenci pozytywnie ocenili ilość oraz merytoryczną jakość prowadzonych przez 
zagranicznych dydaktyków wykładów otwartych. .  

Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmuje ponadto inne  działania służące 
internacjonalizacji procesu kształcenia. Studenci wizytowanej jednostki mogą uczestniczyć 
zarówno w wykładach ogólnouniwersyteckich, które są prowadzone w językach obcych jak i 
w przedmiotach kierunkowych prowadzonych w języku angielskim w obrębie danego 
instytutu. Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego nie prowadzi całych kierunków ani 
specjalności w językach obcych, jednak studenci posiadają odpowiedni wachlarz 
przedmiotów prowadzonych w językach obcych. W trakcie spotkania z zespołem 
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akredytacyjnym żacy pozytywnie ocenili internacjonalizację kształcenia w wizytowanej 
jednostce - w ich opinii na szczególna uwagę zasługuję Instytut Psychologii, który posiada 
bardzo szeroki katalog przedmiotów obcojęzycznych.  

Studenci Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość wzięcia udziału 
zarówno w programach wymiany międzynarodowej (np. LLP Erasmus, CEPUS) jak i 
krajowej (MOST).  Koordynacją udziału studentów w programach typu Erasmus zajmuje się 
ogólnouczelniana jednostka Dział Współpracy Międzynarodowej. W trakcie spotkania z 
zespołem akredytacyjnym żacy negatywnie ocenili przepływ informacji pomiędzy 
wspomnianą jednostką a studentami – zdarzają się sytuacje, gdy na stronie internetowej 
Działu Współpracy Międzynarodowej są zamieszczane nieaktualne lub błędne informacje. 
Studenci w trakcie spotkania podnosili również, że w wizytowanej jednostce brak jest 
promocji uczestniczenia w programach wymian międzynarodowych. Należy również 
zaznaczyć, że mimo iż instytuty funkcjonujące w ramach wizytowanej jednostki posiadają 
szeroki katalog umów bilateralnych to w opinii studentów Instytutu Filozofii nie opłaca się 
wyjeżdżać na zagraniczne uczelnie wymienione we wspomnianym katalogu ponieważ poziom 
nauczania w tych jednostkach jest bardzo niski. Studenci z kierunków filozofia i 
religioznawstwo uważają, że wizytowana jednostka powinna rozszerzyć współpracę 
międzynarodową o uczelnie z wyższym standardem kształcenia na tych kierunkach. W trakcie 
trwania wizytacji studenci poinformowali również o problemie pojawiającym się na 
niektórych zajęciach i dotyczącym przepisywania ocen z zaliczonych na zagranicznych 
uczelniach przedmiotach. Problem ten dotyczy głównie studentów z kierunku 
kulturoznawstwo.  

Żacy z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość uczestniczenia 
również w programach wymian krajowych w ramach projektu MOST, który jest platformą 
wspomagającą mobilność studentów pomiędzy polskimi uniwersytetami. W trakcie spotkania 
z zespołem wizytującym żacy poinformowali, iż wiedzą o możliwości wyjazdu jednak nie 
odczuwają potrzeby uczestniczenia w programie MOST, choć na WF UJ często przyjeżdżają 
studenci z innych ośrodków. Organizacja studenckich wymian krajowych została oceniona 
pozytywnie. 

6.3) Ocena skali i związku współpracy krajowej oraz międzynarodowej z ośrodkami 
akademickimi na prowadzone kształcenie i działalność naukowo-badawczą. 
Podane powyżej zestawienia z pewnością nie obrazują skali współpracy międzynarodowej 
Wydziału – odbywa się ona w ramach rutynowej zwłaszcza badawczej, współpracy, udziału 
w konferencjach itp. a nie tylko sformalizowanych form wymiany. Wydział Filozofii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego współpracuje z ośrodkami akademickimi znajdującymi się 
zarówno w kraju jak i zagranicą. Skalę tych kontaktów oddaje przykład listy działań 
międzynarodowych prowadzonych w Instytutach. Np. dla Instytutu Psychologii tylko w roku 
2012 odnotowano 17 różnych form współpracy międzynarodowej 

Żacy studiujący w Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego mają zapewnioną 
możliwość wyjazdów na międzynarodowe konferencje naukowe. Koszty wyjazdów 
pokrywane są ze środków finansowych uczelni. Studenci systematycznie biorą udział w 
takich konferencjach jak  Student’s Conference of Linguistics at the University of Stuttgart, 
Biennical Conference w Adelajdzie, Annual Conference of the International Association for 
the Study of Dreams w Kerkrade. Ponadto należy zauważyć, iż studenci  z wizytowanego 
wydziału często sami organizują projekty oraz konferencję, w których udział biorą goście z 
zagranicy. Są to między innymi: Cracow Conference of Psychology and Law, 
Międzynarodowa konferencja ekspercko - studencka „Analitycal approaches to Thomas 
Aquinas”, czy projekt badawczy „To be different-anders sein –być innym - wychowanie do 
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tolerancji”, który powstał przy współpracy studentów z wizytowanej jednostki ze studentami 
niemieckimi. Współpraca z ośrodkami akademickimi krajowymi i międzynarodowymi przez 
studentów została oceniona pozytywnie. 
 

4) Ocena zakresu i wyników współpracy jednostki z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jej 
wpływu na osiągane efekty kształcenia. 

Jak to już opisano w p. 2b (s.17) niniejszego raportu, Wydział  Filozoficzny nie prowadzi  
ujętej w formalny system współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, natomiast 
współpracuje z  pracodawcami w formule projektów badawczych. Taka forma współpracy 
owocuje tylko pośrednim oddziaływaniem interesariuszy zewnętrznych na projektowane i 
osiągane efekty kształcenia. Nie mają oni możliwości bezpośredniego udziału w 
projektowaniu programów kształcenia, natomiast ich opinie mogą być brane pod uwagę przez 
pracowników akademickich tworzących programy. Władze Wydziału zauważają te ułomność 
i deklarują wolę jej naprawy. Szczególnie obiecujące dla poprawy tego stanu rzeczy są 
badania dotyczące oczekiwań pracodawców. Celem tych badań jest lepsze dostosowanie 
efektów kształcenia do aktualnych, a zwłaszcza przyszłych, potrzeb rynku pracy oraz 
przełożenie  ich na pożądane efekty kształcenia w uczelniach wyższych. Program badawczy 
Bilans Kapitału Ludzkiego dotyczący podaży i popytu na kompetencje na rynku pracy, także 
jest dostarczycielem potrzebnych informacji – opinii interesariuszy zewnętrznych.  
 

Wydział Filozoficzny UJ  nie podlegał akredytacji instytucji mi ędzynarodowych. 
Przeprowadzona ocena instytucjonalna jest pierwsza dokonywaną przez Polską Komisję 
Akredytacyjn ą.     

 
Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego 2:  spełnione w pełni  
Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1. W ocenianej jednostce istnieje szereg możliwości współpracy międzynarodowej i 
krajowej. Z form rutynowych (Erazmus, podobne) w najwi ększym stopniu 
korzystają studenci, zaś w ramach całej jednostki udział pracowników w takiej 
współpracy nie jest zbyt duży.  

2. Dokumentacja Wydziałowa współpracy międzynarodowej jest dość uboga i 
rozproszona w jednostkach Wydziału, zatem trudno jest uzyskać ogląd całości. 
Na spotkaniach z kadrą Wydziału niektórzy pracownicy deklarowali 
wykorzystywanie efektów udziału w projektach między narodowych w swojej 
pracy dydaktycznej. Studenci mają zapewnioną możliwość uczestniczenia 
zarówno w programach wymian międzynarodowych jak i krajowych. 

3. Współpraca międzynarodowa bazuje głównie na rozbudowanych kontaktach 
badawczych kadry akademickiej. Studenci pozytywnie oceniają działania służące 
internacjonalizacji procesu kształcenia w ocenianym Wydziale. W ocenie 
pracowników i studentów Wydział w wystarczającym zakresie współpracuje z 
krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Poświadcza to m.in. 
rosnący udział studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia na 
Uniwersytet Jagielloński  w ramach programów wymiany.  

4. Jednostka deklaruje nawiązywanie bezpośredniej współpracy z interesariuszami 
zewnętrznymi. Brak dokumentacji na temat współpracy z otoczeniem społeczno-
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gospodarczym przypisanej ściśle do Wydziału. Prowadzone projekty badawcze 
pozwalają na uzyskanie opinii interesariuszy w sposób pośredni.  

 

Zalecenia 

• Należy usprawnić przepływ informacji z Działu Współpracy Międzynarodowej oraz 
rozszerzyć katalog uczelni zagranicznych, zwłaszcza o wysokich standardach 
nauczania,  do których mogliby wyjechać studenci z filozofii i religioznawstwa. 

• Należy prowadzić wydziałową ewidencję współpracy międzynarodowej.   

• Należy prowadzić wydziałową ewidencję współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym.   Należy nawiązać ściślejszą i bezpośrednią współpracę z 
interesariuszami w sprawach projektowania i prowadzenia programów kształcenia.  
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 7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne  zapewniane  przez jednostkę 
studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się 

7.1). Ocena funkcjonującego w jednostce systemu opieki naukowej, dydaktycznej i 
materialnej, w tym stopnia uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych. Ocena udziału 
studentów i doktorantów w weryfikacji prawidłowości działania tego systemu.  

 
Studenci 
Studenci Wydziału Filozoficznego UJ oceniają system opieki naukowej, dydaktycznej i 
materialnej nieźle, choć z wieloma zastrzeżeniami krytycznymi. Zespół Oceniający podziela 
te opinie. Ich opinia dotycząca poszczególnych aspektów tej opieki przedstawia się 
następująco: 
• pozytywnie została oceniona opieka dydaktyczna nad słuchaczami przygotowującymi 

prace dyplomowe. Studenci posiadają prawo wyboru promotora oraz tematu pracy 
dyplomowej oraz chwalą promotorów za ich profesjonalizm oraz chęć pomocy; 

• dyżury dydaktyczne / konsultacje nauczycieli odbywają się zgodnie z grafikiem i w 
odpowiednim wymiarze czasu. Ponadto studenci mogą konsultować się z wykładowcą 
drogą e-mailową. W większości prowadzący zajęcia bardzo rzetelnie podchodzą  do 
swoich obowiązków i są obecni na każdym dyżurze będąc do dyspozycji żaków; 

• dobrze informowani są przez dydaktyków o zasadach zaliczenia przedmiotów. Terminy 
egzaminów, ustalane są z wystarczającym wyprzedzeniem czasu, najczęściej w  
porozumieniu ze studentami. Taki stan rzeczy zapewnia racjonalne rozłożenie zaliczeń i 
egzaminów w sesji. Należy jednak zauważyć, iż studenci obecni na spotkaniu z zespołem 
oceniającym z Instytutu Filozofii, Instytutu Religioznawstwa i Katedry Porównawczych 
Studiów Cywilizacji stwierdzili, iż system oceniania i weryfikacji wiedzy w trakcie sesji 
nie jest transparentny i obiektywny. Ponadto studenci pedagogiki w sposób stanowczy 
stwierdzili, że sesja egzaminacyjna na ich kierunku odpowiednio nie weryfikuje wiedzy 
ponieważ żacy mogą bez ograniczeń (do skutku) podchodzić do jednego egzaminu, w 
którym treść pytań najczęściej się nie zmienia i są one identyczne z tymi, z których był 
zbudowany egzamin w pierwszym terminie. Dzięki temu studenci mogą zdawać egzaminy 
nie wykazując wiedzy w sposób właściwy. Taki stan rzeczy w negatywny sposób wpływa 
na system zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego;  

• studenci z Wydziału Filozoficznego mają możliwość korzystania z sal dydaktycznych 
poza godzinami zajęć. Ponadto należy zauważyć, iż posiadają prawo do indywidualizacji 
procesu kształcenia. Taki stan rzeczy został pozytywnie oceniony przez studentów; 

• w trakcie spotkania z zespołem oceniającym studenci z Instytutu Psychologii i Instytutu 
Pedagogiki wnioskowali o stworzenie możliwości uczęszczania na jeszcze jeden lektorat z 
języka obcego. W chwili obecnej studenci jedynie przez rok uczęszczają na lektoraty z 
języka angielskiego. Jest to język ogólny, nie wyspecjalizowany do studiowanego 
kierunku. Roczny kurs angielskiego kończy się egzaminem na poziom średnio-
zaawansowany B2.   

 
Z negatywną oceną ze strony studentów spotkali się pracownicy administracyjni Wydziału. W 
opinii żaków personel dziekanatów nie jest pomocny i często nie posiada odpowiedniej 
wiedzy. Dlatego studenci rzadko korzystają z usług dziekanatów. Należy jednak zaznaczyć, iż 
żacy bardzo pozytywnie oceniają działalność sekretariatów instytutów. W ich opinii 
pracownicy sekretariatów życzliwie i zarazem  fachowo przyjmują interesantów. Dzięki temu 
studenci uzyskują merytoryczną i konkretną informację.  
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Ponadto studenci Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego generalnie 
negatywnie oceniają system praktyk funkcjonujący w obrębie wizytowanej jednostki. W 
trakcie spotkania z zespołem oceniającym studenci z Instytutu Psychologii nie mieli 
zastrzeżeń co do przebiegu praktyk, jedynie postulowali o zwiększenie ich wymiaru. Studenci 
z Instytutu Socjologii stwierdzili, iż  obowiązujący na socjologii system praktyk jest właściwy 
i w sposób odpowiedni weryfikuje zdobyte w trakcie studiów umiejętności. Natomiast żacy z 
Instytutu Filozofii i Instytutu Pedagogiki stwierdzili, i ż praktyki w żaden sposób nie 
weryfikują ich umiejętności ponieważ studenci bardzo często odbywają obligatoryjne 
praktyki w podmiotach gospodarczych nie związanych z ich kierunkiem studiów (studenci 
podali przykład punktu ksero). Należy zaznaczyć, iż w Instytucie Religioznawstwa i w 
Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji studenci nie muszą odbywać obligatoryjnych 
praktyk. Jedynie  
 
Studenci Wydziału Filozoficznego UJ mogą rozwijać swoje zainteresowania działając w 
wielu kołach naukowych, które funkcjonują w obrębie wizytowanej jednostki. Żacy zrzeszeni 
w kołach mogą rozwijać swoje zainteresowania i w sposób praktyczny wykorzystywać 
zdobytą w trakcie toku studiów wiedzę. Mają możliwość publikowania swoich prac w formie 
posterów. Nadzór merytoryczny nad pracami sprawują opiekunowie kół naukowych. Żacy 
pozytywnie oceniają zaangażowanie opiekunów w działalność organizacji studenckich. 
Studenci aktywnie uczestniczą w konferencjach krajowych na których często prezentują 
swoje referaty. Rekrutacja do kół naukowych jest otwarta. Władze uczelni zapewniają 
odpowiednie środki materialne niezbędne do funkcjonowania studenckich kół naukowych 
 
Jeśli idzie o wsparcie materialne, to w Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
funkcjonuje Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Został on wprowadzony z poszanowaniem zasady określonej w art. 186 ust. 
1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Postanowienia Regulaminu określają zasady 
ubiegania się o przyznanie świadczenia pomocy materialnej oraz są zbudowane w sposób 
zrozumiały dla studentów. System opieki materialnej i socjalnej istniejący w wizytowanej 
jednostce spełnia swe zadania, jest jasny i funkcjonuje prawidłowo. Rektor Uczelni w 
porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego dokonuje podziału funduszu 
pomocy materialnej, taki stan rzeczy jest zgodny z art. 174 pkt. 2 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym. Stypendia są przydzielane według jasnych kryteriów przez 
dwuinstancyjne Komisje Stypendialne. W obu organach studenci stanowią większość co jest 
zgodne z art. 177 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Decyzje administracyjne 
dotyczące przyznawania świadczenia pomocy materialnej w postaci zapomogi skonstruowane 
są w sposób niezgodny z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego. Wypłata 
świadczeń odbywa się bez zbędnych opóźnień na konto bankowe studenta. Akty wewnętrzne 
dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie internetowej Uczelni. Ponadto należy 
zauważyć, iż studenci wizytowanej jednostki mają możliwość ubiegania się o zakwaterowanie 
w Domach Studenckich należących do Uczelni.  
 
Uczelnia podpisuje z każdym nowo przyjętym na studia niestacjonarne studentem umowę o 
warunkach odpłatności za studia wyższe w Uniwersytecie Jagiellońskim co odpowiada 
obowiązkom ustawowym z art. 160 ust. 3 ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym. 
Postanowienia umowy dotyczące warunków odpłatności za studia nie budzą zastrzeżeń. 
Dokument nie zawiera postanowień uznawanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów za klauzule niedozwolone w umowach cywilno-prawnych. 
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Ocena wsparcia naukowego, dydaktycznego i materialnego, które wydział oferuje 
doktorantom przeprowadzona została na podstawie spotkań z opiekunami (wydziałowymi i 
insytutowymi) studiów doktoranckich oraz spotkań z doktorantami oraz analizy dokumentów. 
Podczas wizytacji odbyło się spotkanie z kilkuosobową grupą doktorantów z Instytutu  
Socjologii, na którym zostały poruszone m. in. kwestie wsparcia zapewnianego doktorantom 
przez Wydział. Zważywszy na przyjęty model studiów doktoranckich bazujący na relacji 
mistrz-uczeń, bardzo ważne jest zaangażowanie nauczycieli akademickich w realizację ich 
obowiązków dydaktycznych. Podczas spotkań doktoranci stwierdzali, że to zaangażowanie 
jest zróżnicowane. Pozytywnie oceniane były możliwości konsultacji z opiekunami  w czasie 
ich dyżurów bądź w innych ustalonych formach kontaktu, a także wsparcie naukowe ze 
strony opiekunów naukowych/promotorów w zakresie przygotowywania rozpraw 
doktorskich. Zróżnicowane jest natomiast angażowanie doktorantów w naukowym, 
dydaktycznym i organizacyjnym obszarze funkcjonowania Wydziału. Często ten czynnik 
brany jest pod uwagę przy wyborze promotora. Z informacji udzielonych przez doktorantów 
wynika, że osobami, z którymi mogą kontaktować się we wszelkich sprawach związanych ze 
studiami doktoranckimi są Pełnomocnicy Dziekana ds. studiów doktoranckich powoływani w 
Instytutach (pełnią oni w praktyce rolę opiekunów doktorantów w Instytutach). 
 
W Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje system wsparcia materialnego doktorantów, w 
ramach którego doktoranci mogą ubiegać się o stypendia doktoranckie (Zarządzenie nr 45 
Rektora UJ z 30 czerwca 2010 r.), zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji 
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (Zarządzenie nr 101 Rektora UJ z 30 
grudnia 2011 r.) i świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów 
UJ (Zarządzenie nr 65 Rektora UJ z 6 września 2011 r.). Doktoranci mogą ubiegać się 
również o stypendia z Własnych Funduszy Stypendialnych UJ. Ponadto doktorantom 
osiągającym najlepsze wyniki oceny prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych 
przyznawane są nagrody za pracę dydaktyczną. Doktoranci UJ mogą ubiegać się o wszystkie 
w. w. świadczenia i ulgi, na zasadach określonych w ustawie i wewnątrz-uczelnianych 
regulaminach, które są publicznie dostępne m. in. na stronach www Uczelni.  
 
Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększeń stypendium 
doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz 
stypendiów dla najlepszych doktorantów Wydziału Filozoficznego uchwalane są przez Radę 
Wydziału Filozoficznego. Przedstawicielki doktorantów w organach kolegialnych Wydziału 
stwierdziły, że brakuje oficjalnej informacji zwrotnej o ostatecznych decyzjach 
podejmowanych w sprawach doktorantów na Wydziale, w tym np. w sprawach stypendiów. 
Doktorantki stwierdziły, że same starają się przekazywać w miarę możliwości informacje o 
zmianach przepisów i wprowadzanych nowych regulacjach, ale pomimo tego, do szerszego 
grona doktorantów informacje te mogą docierać ze znacznym opóźnieniem. Informacje 
dotyczące stypendiów widniejące na głównej stronie www Wydziału i stronach www 
poszczególnych Instytutów są nieprzejrzyste, np.: zamieszczone są różne wersje dokumentów 
– na niektórych stronach widnieją wersje dokumentów z poprawkami uchwalonymi przez 
Radę Wydziału, a na niektórych bez poprawek; na niektórych stronach widnieją nieaktualne 
informacje; nie na wszystkich stronach zamieszczone są nowo przyjęte uchwały. Wyżej 
wymienione strony www mogą być pierwszym źródłem informacji dla doktorantów, dlatego 
konieczne jest, aby treści na nich zamieszczane były aktualne, uporządkowane, spójne, 
przejrzyste i łatwo dostępne.  
 
W czasie wizytacji został przedstawiony Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzony zarządzeniem Rektora z dnia 30. 06. 2010 r., 
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zatem odnoszący się do nieaktualnych już rozporządzeń MNiSzW.   Przed rozpoczęciem roku 
akademickiego 2012/2013, istnieje konieczność dostosowania Regulaminu przyznawania 
stypendiów doktoranckich do obowiązujących regulacji prawnych (Ustawy z dnia 27 lipca 
2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz 1365 z późn. zm.; rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów 
doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich). Z przedłożonych list rankingowych za rok 
2010/11 oraz 2011/2012 wynika, że więcej niż 50 % doktorantów ubiegających się o 
stypendium doktoranckie jest rekomendowanych do jego otrzymywania. Zgodnie z listą 
udostępnioną na stronach www Uniwersytetu, na Wydziale Filozoficznym UJ na rok 
akademicki 2011/2012 przyznanych zostało 81 stypendiów doktoranckich na ogólną liczbę 
346 doktorantów Wydziału (dane na dzień 31 grudnia 2011), co oznacza, że stypendia 
doktoranckie pobiera ok. 24 % doktorantów.  
 
Ustawą z dnia 5 marca 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 57 poz. 359) uchylony został art. 200 u. 4  
Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz 1365 z, 
późn. zm.), mówiący, że doktoranci otrzymujący stypendium doktoranckie mogą podejmować 
pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z tego względu 
nieuzasadnione jest podpisywanie przez doktorantów oświadczeń o niepodejmowaniu pracy 
zawodowej w pełnym wymiarze godzin. Formularze wniosków o stypendia doktoranckie na 
rok akademicki 2011/2012 udostępnione i składane przez doktorantów na WF UJ zawierały 
takie oświadczenia. Wspomniane  formularze nie były zgodne z wzorem formularza 
określonym w obowiązującym Regulaminie stypendiów doktoranckich. Ponadto w losowo 
wybranych teczkach doktorantów Instytutu Psychologii złożone były formularze rozliczenia 
rocznego doktoranta za rok 2010/2011 o odmiennych wzorach, z których jeden zawierał część 
dotyczącą informacji o fakcie i wymiarze podejmowanego zatrudnienia.  
 
Nieuzasadnione jest również uzależnianie przyznania stypendium doktoranckiego od 
uzyskania przydziału 90 godzin dydaktycznych i przedłożenia przez doktoranta zobowiązania 
realizacji przyznanych godzin dydaktycznych  „lub innych, pożytecznych dla jednostki zadań 
dydaktycznych bądź naukowych o porównywalnej pracochłonności” (udostępnione w czasie 
wizytacji Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym. 
Uchwała Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z dn. 21 
maja 2009 r. z poprawkami z dn. 18 marca 2010; również w w. w. formularzach 
sprawozdania rocznego podpisywane zobowiązanie o rezygnacji z przyznanego stypendium w 
przypadku nie zrealizowania zdań określonych w w. w. Uchwale). Zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 
30, poz. 194) zmieniającym rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych 
przez jednostki organizacyjne uczelni z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 
3), a obecnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 
października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich 
„Stypendium doktoranckie może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje 
program studiów doktoranckich oraz wykazuje się zaangażowaniem w : 1) prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo 2) realizacji badań naukowych 
prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową.” 
 
Od roku akademickiego 2012/2013 obowiązywać ma uchwała Rady Wydziału Filozoficznego 
z dn. 19.IV.2012 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich, zwiększeń 
stypendiów z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz 
stypendiów dla najlepszych doktorantów ze środków funduszu pomocy materialnej. Z 



 59

uchwały wynika, że przyznanie stypendium doktoranckiego nie będzie już uzależnione od  
prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 
Doktoranci WF UJ są objęci systemem pomocy materialnej z Funduszu Pomocy Materialnej. 
Na podstawie dokumentów przedłożonych do wglądu w czasie wizytacji można sformułować 
wniosek, że system funkcjonuje sprawnie i spełnia swoje cele. Regulacje prawne 
wprowadzane są w porozumieniu z przedstawicielami samorządu doktorantów. Rozdział 
środków w ramach fundusz został dokonany z poszanowaniem art. 174 u.2 Ustawy z dnia 27 
lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz 1365 z późn. zm.   
Powoływane są komisje stypendialne, które prowadzą przejrzystą dokumentację. W czasie 
spotkań doktoranci nie sygnalizowali zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania systemu 
przyznawania wymienionych świadczeń. 
 
Ponadto doktoranci WF UJ mogą ubiegać się o stypendia z dotacji celowej na prowadzenie 
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (regulamin uchwalony przez 
Radę Wydziału w dn. 19.05.2011 r.). Projekty finansowane z środków DS realizuje 10 
doktorantów. 
 
Wątpliwości budzą przekazane przez doktorantów informacje o przypadku nieuznania 
doktorantce certyfikatu językowego (wskazano certyfikat British Council) i  poinformowania 
doktorantki o możliwości zwolnienia jej z uczestniczenia w obowiązkowym lektoracie 
(ujętym w programie studiów) pod warunkiem zdania egzaminu językowego za opłatą. 
 
W opinii doktorantów baza naukowa i dydaktyczna, którą dysponuje Wydział nie jest w pełni 
zadowalająca. Wyraźnie wskazano, że budynki nie są przystosowane do potrzeb doktorantów 
z niepełnosprawnością ruchową. Doktoranci UJ mogą ubiegać się o miejsca w Domach 
Studenckich, które przyznawane są przez odpowiednie organy Towarzystwa Doktorantów UJ. 
Doktoranci obecni na spotkaniu stwierdzili, że nie korzystają z oferty Biura Karier. 
Doktoranci dobrze ocenili obsługę administracyjną. 
 
 
7.2). Ocena podejmowanych działań zapobiegawczych i rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych w jednostce oraz efektywności systemu rozpatrywania skarg studentów, 
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. 
 
Zdaniem studentów w sytuacji wystąpienia spraw problemowych związanych  
z tokiem studiów, studenci w pierwszej kolejności kierują się do sekretariatu określonego 
instytutu lub bezpośrednio do dyrektora instytutu. Studenci zgodnie stwierdzili, że  
tylko w wyjątkowych sytuacjach udają się do dziekanatu, gdyż zwykłą praktyką jest, iż  
pracownicy dziekanatu nie są życzliwi i pomocni. W trakcie trwania spotkania z zespołem 
wizytującym żacy uznali również, że nie mają dobrego kontaktu z Dziekan Wydziału, która w 
ich ocenie rzadko jest sprawiedliwa i poświęca niewystarczającą ilość uwagi studentom. 
Należy jednak stwierdzić, iż na poziomie sekretariatów instytutów system rozwiązywania 
skarg i sytuacji konfliktowych przebiega w sposób właściwy i spełnia swoje zadanie.   
Jeśli idzie o działania dotyczące zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, to na  
Uniwersytecie Jagiellońskim powołana jest Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów 
(Decyzja Rektora UJ z 21 listopada 2008 r.). Z przeprowadzonych w czasie wizytacji rozmów 
nie wynika, aby przed Komisją toczyły się postępowania w sprawach dotyczących 
doktorantów WF UJ, co jest faktem pozytywnym. Sami doktoranci podczas spotkania 
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stwierdzili, że sytuacje konfliktowe (podano jeden przykład) rozwiązywane są raczej przez 
przeprowadzenie rozmów wyjaśniających przez bezpośrednich przełożonych lub Władze 
Wydziału. W przypadku jednej takiej sytuacji znanej doktorantom, zgłaszane wątpliwości 
zostały wyjaśnione, a ponadto podjęto konstruktywne kroki mające na celu usunięcie 
przyczyn zaistniałej sytuacji.  
 
7.3). Ocena działalności samorządu studentów, doktorantów oraz organizacji ich 
zrzeszających, wspierającej proces uczenia się oraz wszechstronnego rozwoju i nabywania 
kompetencji społecznych studentów i doktorantów, a także współpracy w tym zakresie z 
władzami jednostki. Ocena roli jednostki w aktywizacji tych środowisk zarówno w pracach 
dotyczących procesu kształcenia i weryfikacji jego jakości, jak i rozwoju kultury oraz 
uwrażliwienia na potrzeby społeczne. Ocena realizacji przez Parlament Studentów RP 
wymogów prowadzenia szkoleń studentów rozpoczynających kształcenie w zakresie ich praw i 
obowiązków (od roku akademickiego 2011/2012), oraz ocena stworzonych przez 
Uczelnię/jednostkę warunków umożliwiających spełnienie tych wymogów.  
 
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów działa w oparciu o „Regulamin Samorządu 
Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, który został przyjęty w trybie zgodnym z art. 202 
ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Żacy wchodzą w skład poszczególnych komisji 
funkcjonujących w obrębie uczelni, takich jak Komisja Dyscyplinarna dla Studentów czy 
Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich. Przedstawiciele studentów są również 
powoływani na członków Senatu Uczelni oraz Rady Wydziału. Jednak liczba przedstawicieli 
studentów i doktorantów w Radzie Wydziału nie spełnia ustawowego minimum, które wynika 
z art. 67 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wynosi co najmniej 20% składu 
wyżej wymienionego  organu kolegialnego. W losowo wybranych listach członków Rady 
Wydziału (z listopada, z marca oraz z kwietnia bieżącego roku akademickiego) 
przedstawiciele studentów i doktorantów liczyli od 14% do 19% statutowego składu. Ponadto 
należy zauważyć, iż studenci nie czują się równoprawnymi członkami Rady Wydziału, w 
trakcie trwania wizytacji żacy poinformowali, iż zdarza się, że ich opinie  w sprawach tak 
ważnych jak uchwalanie programu nauczania i planów studiów nie są wystarczająco brane 
pod uwagę przez władze Wydziału i ciała wydziałowe zajmujące się projektowaniem tych 
programów. Taki stan rzeczy negatywny niekorzystnie  wpływa na jakość kształcenia na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
 

W trakcie spotkania z zespołem oceniającym Rada Wydziałowa Samorządu Studentów 
Wydziału Filozoficznego poinformowała o problemie jakim jest utrudniony (ze względu na 
fakt odbywania zajęć w oddalonych od siebie budynkach dydaktycznych) jej kontakt ze 
studentami. Samorząd posiada siedzibę w piwnicy budynku, w którym mieści się Instytut 
Psychologii, jest to jedynie formalnie biuro samorządu wydziałowego ponieważ panują w nim 
złe warunki sanitarne i członkowie rzadko z niego korzystają. Ponadto należy stwierdzić, iż ze 
względu na lokalizację siedziby Rada Wydziałowa Samorządu Studentów jest głównie 
dostępna dla studentów Instytutu Psychologii. Dlatego samorząd studencki bezskutecznie 
wnioskował  do władz wizytowanego wydziału o przeniesienie siedziby w miejsce gdzie będą 
bardziej dostępni dla studentów. Samorząd Studencki wnioskował również do władz wydziału 
o udostępnienie listy e-mailingowej do żaków, co w sposób znaczny ułatwiłoby przekaz 
informacji. Jednak władze wydziału nie udostępniły samorządowi studenckiemu adresów e-
mailowych żaków z wizytowanej jednostki. Należy zaznaczyć, iż Rada Wydziałowa 
Samorządu Studenckiego Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest bardzo 
kompetentnym i  świadomym samorządem studenckim.  
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Władze Uczelni stwarzają odpowiednie warunki umożliwiające funkcjonowanie samorządu 
studenckiego, co zgodne jest z art. 202 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Współpraca z władzami Uczelni układa się prawidłowo. Jednak żacy negatywnie oceniają  
współpracę z władzami wizytowanego Wydziału wskazując na trudności w komunikacji w 
władzami, zdarzające się ignorowanie ich opinii wyrażanej na forach ciał wydziałowych i 
inne mankamenty. 
 
Samorząd doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego działa na podstawie Regulaminu 
Samorządu Doktorantów – Towarzystwa Doktorantów UJ (Senat UJ stwierdził zgodność 
Regulaminu z Ustawą oraz Statutem UJ w dniu 16 grudnia 2009 r., a także przyjął poprawki 
do Regulaminu w dniu 20 grudnia 2011 r.). Członkami TDUJ są wszyscy doktoranci 
Uniwersytetu. Działalność Towarzystwa Doktorantów UJ prowadzona jest przez 
regulaminowo określone organy. Organy samorządu realizują przepisowe zadania, są 
zaangażowane na wielu płaszczyznach: reprezentują doktorantów przed Władzami Uczelni, 
wyrażają opinię w sprawach związanych z procesem kształcenia, współdecydują w sprawach 
pomocy socjalnej dla doktorantów, organizują szkolenia i działalność kulturalno-sportową 
doktorantów, wspomagają finansowo badania doktorantów, prowadzą spotkania 
popularyzujące naukę etc. TDUJ podejmuje współpracę z doktorantami z innych uczelni. 
Przedstawiciele TD UJ brali udział w tworzeniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która  
obecnie na mocy Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 
164, poz. 1365 z, późn. zm.) reprezentuje interesy doktorantów na poziomie kraju. Protokoły 
Rady TD UJ są upublicznione na stronie www Uniwersytetu. 
 
TDUJ podejmuje inicjatywy wspierające proces kształcenia, wśród których tytułem przykładu 
można wymienić: projekt badań ankietowych jakości kształcenia na studiach doktoranckich 
określony jako Program Ewaluacji Studiów III Stopnia; Salon Naukowy TDUJ – spotkania 
naukowe mające na celu popularyzację badań młodych naukowców szerszej publiczności, a 
także kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych oraz rozwój dyskusji nad 
zagadnieniami z różnych dziedzin nauki; redakcję „Zeszytów Naukowych Towarzystwa 
Doktorantów UJ” (czasopismo recenzowane, a zamieszczane w nim publikacje są 
punktowane). Ponadto TDUJ organizuje kolejne edycje Konkursu na Dofinansowanie 
Działalności Doktorantów, w ramach którego doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie 
środków na  wyjazdy krajowe i zagraniczne, organizację konferencji i seminariów oraz 
publikacje. 
 
Doktoranci UJ wybierają przedstawicieli TDUJ do poszczególnych rad wydziałów i rad 
instytutów na UJ na kadencje dwuletnie. Przedstawicielki TD UJ na Wydziale Filozoficznym 
dobrze oceniły współpracę z Władzami Wydziału, a ponadto były dobrze zorientowane w 
pracach organów, w skład których wchodzą.  Z udzielonych informacji wynika, że 
przedstawiciele doktorantów opiniują projekty regulacji prawnych dotyczących doktorantów, 
a częściowo także biorą czynny udział w ich opracowywaniu. Zaangażowanie doktorantów w 
prace organów kolegialnych na Wydziale jest zróżnicowane. W opinii doktorantów większą 
skuteczność mają podejmowane przez nich działania na drodze zgłaszania wniosków 
bezpośrednio do osób decyzyjnych w ich sprawach. 
 
Działalność samorządu doktorantów na całym Uniwersytecie oraz na Wydziale 
Filozoficznym należy ocenić bardzo wysoko. 
 

Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego 2:  spełnione znacząco  
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Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 
1. Najważniejszą rolę  w zakresie wsparcia naukowego, dydaktycznego i wdrażania 

słuchaczy studiów wszystkich stopni w życie Uczelni odgrywa opiekun 
naukowy/promotor. Z rozmów przeprowadzonych w czasie wizytacji wynika, że 
zaangażowanie kadry naukowo-dydaktycznej w wykonywanie tych obowiązków 
choć jest zasadniczo oceniane pozytywnie, ma mankamenty - jest  zróżnicowane. 
W opinii studentów i doktorantów baza naukowa i dydaktyczna, którą dysponuje 
Wydział nie jest w pełni zadowalająca. Budynki nie są dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością ruchową. Doktoranci WF UJ objęci są systemem 
wsparcia materialnego, który funkcjonuje w Uniwersytecie. System pomocy 
materialnej z Funduszu Pomocy Materialnej funkcjonuje sprawnie i spełnia 
swoje cele. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów o charakterze 
naukowym uchwalane są przez Radę Wydziału Filozoficznego przy współudziale 
studentów.  

2. standardowy system rozwiązywania sytuacji konfliktowych i skarg studentów, 
który funkcjonuje na poziomie instytutów spełnia swoje zadanie. Jednak studenci 
negatywnie ocenili system rozwiązywania problemów na poziomie Wydziału.  

3. Organy samorządu studentów oraz samorządu doktorantów (Towarzystwa 
Doktorantów UJ) realizują regulaminowe zadania w sprawny i efektywny 
sposób, zaś uczelnia i Wydział stwarzają do tego warunki. Towarzystwo 
Doktorantów UJ podejmuje różnorodne inicjatywy wspierające proces 
kształcenia. Działalność obydwu samorządów oceniono bardzo pozytywnie. 
Zauważone usterki tego sytemu: liczba przedstawicieli studenckich i 
doktoranckich wchodzących w skład  Rady Wydziału nie spełnia ustawowego 
minimum, zaś studenci  ocenili współpracę pomiędzy władzami Wydziału 
Filozofii do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego jako niespełniającą ich 
oczekiwań.   

Zalecenia: 

• Należy zadbać o dostępność i przejrzystość oficjalnej informacji zwrotnej o 
ostatecznych decyzjach podejmowanych w sprawach doktorantów na Wydziale, 
w tym o zamieszczanie aktualnych i spójnych informacji  na stronach www 
Wydziału i Instytutów. Należy zwrócić większą uwagę na poprawność formularzy 
wniosków stypendialnych i rozliczenia rocznego składanych przez doktorantów 
oraz dostosować wewnętrzne regulaminy dotyczące studiów i stypendiów 
doktoranckich do najnowszych przepisów prawa . 

• Należy uzupełnić reprezentację słuchaczy w Radzie Wydziału i poprawić 
działanie systemu interwencyjnego na poziomie Wydziału. 

•  Należy objąć większa kontrolą system egzaminowania w jednostkach, któremu 
studenci zarzucają brak obiektywizmu i transparencji.   
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8. System wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości 
kształcenia, jego spójność i zgodność z przepisami powszechnie obowiązującymi 
 
Na Wydziale Filozoficznym UJ wewnętrzne przepisy prawne regulujące proces zapewnia 
jakości kształcenia, tj. odpowiednie uchwały, zarządzenia i decyzje organów kolegialnych i 
jednoosobowych Wydziału dotyczących prowadzonej polityki jakości, celów jakościowych, a 
także strategii realizacji tych celów związanych z wprowadzeniem i doskonaleniem systemu 
zapewnienia jakości i zarządzania tym procesem oraz dokumentacja organów 
odpowiedzialnych za wewnętrzny system zapewnia jakości kształcenia są kompletne i spójne.  
Podczas wizytacji poddano analizie i oceniono zasadnicze wewnętrzne akty prawne 
Uniwersytetu Jagiellońskiego związane z prowadzeniem studiów, tj.:  

• Regulamin studiów został wprowadzony z poszanowaniem zasady zawartej w art. 161 
ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 
164, poz. 1365 z późn. zm.). Przepisy Regulaminu Studiów są zgodne z Ustawą. 

• Regulamin pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego  jest zgodny z Ustawą oraz został wprowadzony z poszanowaniem 
zasady zawartej w art. 186 ust. 1 Ustawy, co potwierdzone przez  uczelniany organ 
samorządu studenckiego.  

• Umowa o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne szanuje 
równorzędność stron stosunku prawnego oraz nie zawiera postanowień uznanych 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za klauzule niedozwolone w 
umowach cywilno-prawnych. W Uczelni przestrzega się art. 160 ust. 3 Ustawy w 
zakresie szczegółowego określania warunków odpłatności za studia lub usługi 
edukacyjne w umowach pisemnych ze studentami. 

Zdaniem eksperta ds. studentów dokumenty obowiązujące w Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego a dotyczące słuchaczy w większości zbudowane są w sposób 
prawidłowy, są spójne i kompletne. Drobne zastrzeżenia zgłaszane przez studentów  dotyczą 
takich np. spraw, jak  wydawanie decyzji przez Wydziałową Komisję Stypendialną w 
odpowiedzi na wniosek studenta o przyznanie zapomogi. Decyzja ta nie spełnia 
podstawowych  wymagań budowy decyzji administracyjnej określonej w art. 107 kodeksu 
postępowania administracyjnego (decyzja w postaci odręcznej adnotacji na wniosku 
studenta).  

Zdaniem eksperta ds. studiów doktoranckich dokumentacja związana ze studiami 
doktoranckimi, poza wskazanymi powyżej  niewielkimi uchybieniami, także prowadzona jest 
poprawnie.  Analizę podstawowych dokumentów i ich niewielkich usterek przedstawiono w 
ocenie kryterium 7 raportu.  

Jeśli idzie o Studia Podyplomowe, to zdaniem eksperta wskazanego przez pracodawców, nie 
stwierdzono uchybień w istniejącej procedurze powoływania i odwoływania kursów. 
Dokumentacja przechowywana jest w Instytutach (wnioski, Uchwały i Wyciągi z protokołów 
posiedzeń Senatu). O wdrożonych procedurach zaświadczają kolejne Uchwały i Zarządzenia 
Rektora i Senatu UJ:  Zarządzenie nr 63 Rektora UJ z 22.09.2010 r. w sprawie zmiany w 
zarządzeniu nr 44 Rektora UJ z 3.07.2008 r. w sprawie zasad tworzenia i likwidacji… 
studiów podyplomowych…; Uchwały nr 21/IV/2011 Senatu UJ z 27.04.2011 w sprawie: 
zmiany Ramowego Regulaminu Studiów Podyplomowych w UJ; Zarządzenie nr 62 Rektora 
UJ z 29.07.2011 w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych 
w UJ; Uchwała nr 2/I/2012 Senatu UJ z 25.01.2012 w sprawie: wytycznych dla rad 
podstawowych jednostek organizacyjnych UJ w zakresie przygotowywania programów 
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kształcenia dla… studiów podyplomowych…; Zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 14.02.2012 w 
sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na… studiach 
podyplomowych.  

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego 2:  w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego : 

• Dokumentacja związana ze studiami poza niewielkimi usterkami, została 
oceniona pozytywnie.  

Zalecenia: 
• Usunięcie wskazanych niewielkich usterek  
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9. Podsumowanie  

Tabela nr 2   Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej 

 

Kryterium  

Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

 

strategia rozwoju 

 

 

 

X 

   

wewnętrzny system 
zapewnienia jakości  

  

X 

   

cele i efekty 
kształcenia na 
studiach 
doktoranckich  
i podyplomowych 
oraz system ich 
weryfikacji 

  

 

X 

   

zasoby kadrowe, 
materialne  
i finansowe 

  

X 

   

prowadzenie badań 
naukowych 

 

X 

    

współpraca krajowa  
i międzynarodowa  

  

X 

   

system wsparcia 
studentów  
i doktorantów 

  

 

 

X 

  

przepisy wewnętrzne 
normuj ące proces 
zapewnienia jakości 
kształcenia,  

  

X 

   

 
 
Odniesienie się do dokonanej przez jednostkę analizy SWOT w kontekście wyników 
przeprowadzonej oceny wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz 
oceny zasobów kadrowych, materialnych, działalności naukowej i międzynarodowej, 
współpracy  z beneficjentami procesu kształcenia. 
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Analiza SWOT przedstawiona w raporcie samooceny nie budzi, zdaniem Zespołu 
Oceniającego,  znaczących  zastrzeżeń. Trafnie ujęto mocne strony Wydziału Filozoficznego: 
wysoką pozycję naukową i przygotowanie dydaktyczne kadry akademickiej, 
internacjonalizację, dobre  relacje z otoczeniem społecznym, stabilną sytuację finansową i 
logicznie zbudowany modułowy program studiów. Te mocne strony znalazły wyraz w ocenie 
„wyróżniającej” dla kryterium 5 (Badania naukowe) oraz w ocenach „w pełni” dla kilku 
innych kryteriów.   Dziwi pominięcie w mocnych stronach kształcenia przyszłych kadr dla 
nauki, które Wydział,  mający ponad trzystu doktorantów niewątpliwie przygotowuje.  
Należałoby przesunąć ze stron mocnych  do szans takie czynniki jak zmniejszanie 
kosztochłonności studiów czy polepszanie warunków lokalowych. Trafnie wśród szans 
ulokowano szkolenia pracownicze, możliwości rozwoju współpracy i świadczenia usług na 
rzecz otroczenia społecznego i inne. Te szanse Zespół odnotował przyznając ocenę „w pełni”  
kryteriom z nimi związanym.  

Nieco mniej trafna jest lista stron słabych Wydziału i zagrożeń dla jego pomyślnego rozwoju. 
Stronami słabymi Wydziału, w opinii Zespołu, jest nie tyle Proces Boloński i niesiona 
przezeń nowa organizacja studiów odnotowane w SWOT, co niezrozumienie tej zmiany przez 
pracowników i niechęć do wykorzystania szans, jakie studia dwu- i trójstopniowe dają w 
odniesieniu do konstrukcji programów kształcenia. Ta sama uwaga dotyczy frustracji 
spowodowanej zastosowanym systemem ocen zajęć przez studentów. Wśród zagrożeń  zatem 
lokuje się raczej zbytni konserwatyzm kadry na tyle mocno związanej z tradycyjnym 
modelem kształcenia, że nie z trudem rozpoznającej nowe, korzystne rozwiązania systemowe 
w szkolnictwie wyższym. To zagrożenie równoważone jest w pewnym stopniu przez „szansę” 
opisującą działania Wydziału na rzecz większego zaangażowania pracowników w zachodzące 
zmiany w organizacji studiów. Warto także zauważyć, że niż demograficzny odnotowany w 
analizie SWOT jako zagrożenie, staje się naprawdę groźny, gdy uczelnia czy wydział nie 
maja strategii radzenia sobie z tym zjawiskiem – strategie rozwojowe Wydziału 
Filozoficznego odnotowują to zagrożenie i szukają efektywnych sposobów sprostania im. 
Generalnie pomoc, jaka oferowana jest przez Wydział studentom wszystkich stopni i form 
studiowania w uzyskiwaniu zakładanych efektów kształcenia, stopień zaangażowania 
studentów, podstawowych interesariuszy Wydziału , w formowanie i prowadzenie działań 
zmierzających do ich uzyskania,  została oceniona przez Zespół najniżej, co zaowocowało 
ocena „znacząco” dla spełnienia kryterium 7.  

 
 


