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RAPORT Z WIZYTACJI 

(ocena instytucjonalna) 

 

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

dokonanej w dniach 19 – 21 stycznia 2012 r. 

 

przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie: 

przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zenon Łukaszewski (ekspert PKA, członek PKA III kadencji) 

członkowie:  

• prof. dr hab. Reinhard Kulessa (ekspert PKA), 

• prof. dr hab. Stanisław Kondracki (ekspert ds. jakości PKA), 

• mgr Arkadiusz Doczyk (ekspert ds. formalno–prawnych PKA),  

• Marcin Rzepecki (przedstawiciel PSRP, ekspert PKA), 

• mgr Robert Kiliańczyk (przedstawiciel KRD, ekspert PKA), 

• mgr Marcin Wojtkowiak (przedstawiciel pracodawców, członek PKA). 

 

Informacja o wizytacji i jej przebiegu 

Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy (z własnej inicjatywy) przeprowadziła 

ocenę instytucjonalną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach. 

Członkowie Zespołu poprzedzili wizytację zapoznaniem się z Raportem Samooceny 

przekazanym przez władze Uczelni, ustaleniem podziału kompetencji w trakcie wizytacji oraz 

sformułowaniem wstępnie dostrzeżonych problemów. W toku wizytacji Zespół spotkał się  

z władzami Uczelni i Wydziału prowadzącego oceniany kierunek, analizował dokumenty 

zgromadzone wcześniej na potrzeby wizytacji przez władze Uczelni, otrzymał od władz 

Uczelni dodatkowo zamówione dokumenty, przeprowadził spotkania ze studentami, 

doktorantami, kierownictwem studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, 

przedstawicielami pracodawców, nauczycielami akademickimi Wydziału oraz  

z przedstawicielami administracji Wydziału. 

Załącznik nr 1 Podstawa prawna wizytacji. 
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Załącznik nr 2 Szczegółowy harmonogram przeprowadzonej wizytacji uwzględniający 

podział zadań pomiędzy członków zespołu oceniającego.  

1. Strategia realizowana przez jednostkę1 

Krótka prezentacja jednostki, jej pozycja w Uczelni.  

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii jest dużym wydziałem działającym w ramach 

dużego Uniwersytetu. Studenci Wydziału stanowią zaledwie około 5 % ogółu studentów 

Uczelni, jednak Wydział kształci około 1/3 doktorantów Uczelni i posiada bardzo duży 

potencjał kadrowy. Aktualnie Wydział nowelizuje swoją strategię rozwojową; zamierza 

jednak utrzymać dotychczasową strukturę obejmującą „matematykę”, „fizykę” i „chemię”, 

pomimo, że warunki kadrowe są wystarczające dla utworzenia odrębnych wydziałów. 

Strategia rozwoju Wydziału obejmuje kształcenie zorientowane na potrzeby otoczenia 

gospodarczego, nie tylko na typowo uniwersyteckich kierunkach, ale także na studiach 

inżynierskich w zakresie „fizyki technicznej”, „technologii chemicznej” oraz „fizyki 

medycznej”. To ukierunkowanie wiąże się z ukierunkowaniem na rynek pracy. Duży potencjał 

kadrowy Wydziału pozwala na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych. 

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 

19334 1597 393 141 - - 

studia 
niestacjonarne 

15827 118 866 - 2881 102 

RAZEM: 35161 1715 1259 141 2881 102 

(Stan na dzień 30.11.2011 roku) 

 

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.  

                                                           
1Numeracja punktów odpowiada numerom kryteriów głównych, a podpunktów – numerom kryteriów 
szczegółowych określonym w Części II Załącznika do Statutu PKA pt. Kryteria oceny instytucjonalnej. 
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Strategia rozwoju Wydziału jest wpleciona w wielu punktach w misję i strategię 

Uniwersytetu Śląskiego. Przejawia się to m.in. w rozdziale „Uniwersytet i jakość”  

w akapitach: 

• stworzenie maksymalnie dogodnych warunków studiowania poprzez odpowiednio 

wyważone proporcje między liczbą studentów i kadrą dydaktyczną. Proporcje te muszą 

respektować zarówno potrzebę godnego i efektywnego zdobywania wiedzy, jak  

i ekonomiczne realia Uczelni; 

• udoskonalenie siatek i programów nauczania tak, by odpowiadały one zarówno 

wymogom nowoczesnej edukacji, jak i maksymalnie respektowały ekonomiczno-finansowe 

rygory, którym poddana jest Uczelnia. Przenikanie się wielu kręgów kultury i nauki sprzyja 

powstawaniu studiów o charakterze indywidualnym i interdyscyplinarnym. Wymaga to 

zarówno rozwoju nowych technik edukacyjnych, jak i uważnej i systemowej oceny 

prowadzonych zajęć i działalności naukowej”. 

 

2). Ocena czy koncepcja kształcenia obejmuje wszystkie poziomy i rodzaje studiów. Ocena 

spójności koncepcji kształcenia i działalności naukowo-badawczej jednostki z celami 

określonymi w jej strategii. 

Koncepcja kształcenia obejmuje 9 kierunków kształcenia, w tym 2 kierunków na trzech 

stopniach kształcenia, 3 kierunków na dwóch stopniach kształcenia oraz 4 kierunków na 

pierwszym stopniu kształcenia. Kierunki te dobrze mieszczą się w profilu badawczym kadry 

liczącej blisko stu nauczycieli akademickich z grupy profesorów i doktorów habilitowanych. 

Ponadto Wydział prowadzi liczne studia podyplomowe. 

Obszar aktywności i strategii rozwojowej Wydziału wyznacza m.in. nazwa Wydziału. 

Wszystkie kierunki i rodzaje kształcenia, łącznie z „informatyką”, mieszczą się  

w zakresie matematyki, fizyki i chemii. W tym też obszarze mieści się działalność naukowo-

badawcza Wydziału. 

 

3). Ocena czy strategia oraz koncepcja kształcenia i działalności naukowo-badawczej 

świadczą, iż jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym, 

uwzględniając znaczenie jakości kształcenia.  

Wydział poszerza ofertę dydaktyczną zorientowaną na rynek pracy w aglomeracji 

śląskiej. Świadczy o tym rozwijanie kształcenia w takich kierunkach, jak „technologia 
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chemiczna”, „fizyka techniczna”, „fizyka medyczna”, „informatyka”. Tylko na kierunku 

„informatyka” Wydział miał pewne trudności kadrowe. Pozostałe kierunki posiadają kadrę 

zapewniającą najwyższą jakość kształcenia. Jednocześnie utrzymuje swoje tradycyjne 

kierunki: „matematykę”, „fizykę” i „chemię”. Wpisuje się to w strategię projakościową 

Uczelni zawartą w rozdziale „Uniwersytet i jakość”: „rozwój wszystkich dyscyplin naukowych 

uprawianych na Uniwersytecie, któremu ze swojej istoty nie wolno pominąć żadnej z nauk na 

nim obecnych, nawet - a może szczególnie - wtedy, gdy nie należy ona do dyscyplin 

faworyzowanych przez rynek pracy czy realia ekonomii rynkowej. Uniwersytet winien jasno 

określić perspektywy swojego rozwoju, w ten sposób rozpoznając dyscypliny, do wzmocnienia 

których będzie dążył w szczególności, jednak nie może to oznaczać obojętności wobec innych 

dziedzin nauki. Uczelnia winna się starać o to, by uczeni związani z Uniwersytetem posiadali 

jak najlepszy warsztat badawczy i warunki pracy”. 

Zatem Wydział identyfikuje swoją rolę na rynku edukacyjnym, jednocześnie dbając  

o zapewnienie jakości kształcenia. 

 

4). Ocena roli interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w formułowaniu i realizacji 

strategii jednostki, w tym budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia.  

Rolę interesariuszy wewnętrznych w budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia 

należy ocenić pozytywnie. Spełnione są podstawowe wymogi i rozwiązania  

w tym zakresie oraz prowadzone są działania, które mają wpływ na kształtowanie oferty 

edukacyjnej i jakości kształcenia (np. ankiety oceniające, informacje uzyskiwane od 

studentów, itd.). Z kolei wpływ i rola interesariuszy zewnętrznych w zakresie formułowania  

i realizacji działań na poziomie strategicznym są już mniejsze i należałoby je wzmocnić. 

Dotyczy to w szczególności pracodawców i sektora przemysłowego, który na ogólnym 

poziomie nie budzi zastrzeżeń (np. udział w programach takich, jak UPGOW, specjalności  

i kierunki zamawiane, możliwość przekazywania wniosków i sugestii władzom Wydziału, 

zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków, panele dyskusyjne studentów  

i pracowników z pracodawcami na temat programów nauczania i perspektyw zawodowych 

absolwentów; obecność w Radach Programowych niektórych kierunków studiów osób 

będących przedstawicielami potencjalnych pracodawców absolwentów tych studiów), 

jednak w kontekście dopasowania oferty edukacyjnej i dydaktycznej należy go jeszcze 

bardziej wzmocnić i rozbudować. Jak wynika z informacji uzyskanych podczas wizytacji od 
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przedstawicieli pracodawców, ich udział w formułowaniu i realizacji strategii jednostki,  

a także budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia jest aktualnie dość ograniczony. 

Udostępnione podczas wizytacji umowy o współpracy dotyczą bowiem w głównej mierze 

realizacji praktyk studenckich. Brakuje także spójnego systemu pozyskiwania informacji od 

pracodawców i analizowania potrzeb rynku pracy w zakresie wymaganych kompetencji 

pracowników (absolwentów Wydziału). Pozyskiwane są pojedyncze opinie pracodawców, 

które wg pracodawców znajdują odzwierciedlenie w planach zajęć i programach studiów, 

jednak w głównej mierze dotyczy to instytucji i podmiotów publicznych (podkreślić jednak 

należy, że podczas spotkania z pracodawcami w trakcie wizytacji nie przedstawiono 

konkretnego przykładu takich działań).  

Należy zwrócić uwagę na potrzebę rozwiązań o charakterze działań systemowych  

i regularnych, a jednocześnie sformalizowanych (np. cyklicznych i stałych spotkań władz 

Wydziału z pracodawcami/organizacjami pracodawców). Formułą takich działań mogłaby być 

np. Rada Pracodawców, w ramach której regularnie spotykaliby się i dyskutowali na temat 

koncepcji kształcenia i uwzględniania w niej potrzeb pracodawców i rynku pracy pracodawcy 

oraz władze Wydziału i pracownicy naukowo-dydaktyczni. Aby zachęcić do udziału w takim 

przedsięwzięciu przedstawicieli pracodawców rekomenduje się nadanie temu działaniu rangi 

prestiżowej ponieważ istotną barierą dla realizacji tego typu inicjatyw w szerszej skali mogą 

być w mniejszym stopniu czynniki wewnętrzne związane z ograniczeniem aktywności na tym 

polu władz Wydziału, a w większym brak aktywności i inicjatywy ze strony samych 

pracodawców, co potwierdzają m.in. obserwacje i badania socjologiczne.  

Podsumowując, udział interesariuszy wewnętrznych nie budzi zastrzeżeń, natomiast 

udział interesariuszy zewnętrznych w budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia 

przebiega na dosyć ogólnym poziomie. Także koncepcja zwiększania ich udziału w tym 

procesie (przede wszystkim ze strony pracodawców) jest sformułowana na wysokim 

poziomie ogólności oraz wymaga dalszego uszczegółowienia, sformalizowania i rozwinięcia. 

Niewątpliwym ograniczeniem dla tego typu inicjatyw jest brak przełożenia na praktykę 

istniejących przepisów przewidujących angażowanie przez uczelnie zewnętrznych 

interesariuszy oraz odbiegający w wielu przypadkach od oczekiwań poziom zaangażowania 

ze strony pracodawców. Stąd też rekomendowane jest nadanie tego typu działaniom 

większego prestiżu, który będzie czynnikiem zachęcającym pracodawców do pogłębiania 
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dotychczasowej współpracy. Jednocześnie rekomendowane rozwiązania (Rada 

Pracodawców) nie powinny w żaden sposób wpłynąć na ograniczenie autonomii Wydziału. 

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 

 

Ocena końcowa 1 kryterium ogólnego
  znacząco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Strategia rozwoju Wydziału obejmuje kształcenie zorientowane na potrzeby otoczenia 

gospodarczego. Duży potencjał kadrowy Wydziału pozwala na zapewnienie wysokiej 

jakości kształcenia i badań naukowych. 

2) Wydział prowadzi kształcenie na wszystkich trzech stopniach kształcenia oraz na 

studiach podyplomowych. Zakres aktywności dydaktycznej jest spójny z zakresem 

aktywności badawczej. 

3) Wydział poszerza ofertę dydaktyczną zorientowaną na rynek pracy w aglomeracji 

śląskiej. 

4) Udział interesariuszy wewnętrznych nie budzi zastrzeżeń, natomiast udział 

interesariuszy zewnętrznych w budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia przebiega 

na dosyć ogólnym poziomie. Także koncepcja zwiększania ich udziału w tym procesie 

(przede wszystkim ze strony pracodawców) jest sformułowana na wysokim poziomie 

ogólności oraz wymaga dalszego uszczegółowienia, sformalizowania i rozwinięcia. 

 

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.   
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Formalno-prawną podstawę działania Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach stwarza Uchwała Nr 74 Senatu 

Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie Systemu Zapewniania  

i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim. Na Wydziale precyzuje ją 

Uchwała Nr 11 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 23.02.2010 r. w sprawie 

przyjęcia Zasad i procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Chemii. Zgodnie z zapisami wyżej przytoczonych Uchwał system ten 

obejmuje następujące elementy:  

- ocena planów i programów nauczania; 

- ocena kompetencji nauczających i zapewnienie jakości kadry dydaktycznej; 

- ocena i zasady realizacji planów i programów nauczania; 

- ocena rezultatów kształcenia; 

- ocena poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia; 

- ocena jakości pracy personelu zarządzającego i administracyjnego oraz „służb 

pomocniczych”; 

- monitorowanie i przegląd stanu bazy dydaktycznej oraz zasobów i środków wsparcia dla 

studentów; 

- zapewnianie dostępu do informacji na temat oferowanych programów i ich efektów.  

Na Wydziale powołano Wydziałowy Zespół ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia 

Jakości Kształcenia. Za wdrożenie i funkcjonowanie zasad i procedur zapewniania  

i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale odpowiedzialny jest Pełnomocnik Dziekana ds. 

SZiDJK. W skład tej struktury wchodzi przedstawiciel środowiska doktorantów. Reprezentuje 

on niestety tylko jeden z instytutów działających w ramach Wydziału, posiadających 

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Działania podejmowane przez 

doktoranta uczestniczącego w procesie podejmowania decyzji w zespole nie są obecnie 

skoordynowane oraz konsultowane z samorządem doktoranckim. Z obrad Wydziałowego 

Zespołu ds. SZiDJK nie sporządzano protokołów, co powoduje, że ocena działalności może 

nastąpić jedynie z przekazów ustnych studenta oraz koordynatora prac całego Zespołu. 

Dotychczasowy przedstawiciel doktorantów – przewodniczący Samorządu Doktorantów nie 

był obecny na spotkaniu z zespołem wizytującym. Według otrzymanych informacji obronił on 

już rozprawę doktorską i od tego czasu nie przedstawił obecnemu samorządowi wyników 

swoich prac w zespole oraz nie poinformował o konieczności wyboru nowego 



 8

przedstawiciela. Wiedza obecnego Samorządu Doktorantów na temat działającego na 

Wydziale wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości i Doskonalenia Kształcenia jest 

znikoma. 

Dokumenty wewnętrzne Uczelni oraz Wydziału także studentom zapewniają udział  

w pracach Zespołu ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Ponieważ jak 

już wspomniano posiedzenia Zespołu nie są protokołowane nie można określić aktywności 

studenta w tym zespole. Sam student określa swoją rolę jako doradczą, przy czym przyznaje 

on, że nie podejmował inicjatyw mających na celu zmianę bądź usprawnienie 

funkcjonującego na Wydziale Systemu. Nie był przygotowywany do pracy w Zespole,  

a kwestie poruszane podczas spotkań nie były przez niego wcześniej konsultowane ze 

studentami, co może być powodem opinii studentów, że nie mają oni wpływu na plany 

studiów i na efekty kształcenia. Należy podkreślić, iż zakres wiedzy studenta dotyczy jedynie 

reprezentowanego przez niego kierunku studiów, w związku z czym jego kompetencje są 

ograniczone w ramach jednego Instytutu.  

Wnioski wysunięte z posiedzeń Zespołu przedstawiane są w sposób syntetyczny 

wyłącznie podczas posiedzeń Rady Wydziału, a w związku z brakiem szerszego ich 

upublicznienia studentom sprzężenie zwrotne z ich strony nie występuje. Zauważono, iż 

studenci nieuczestniczący w pracach organów kolegialnych Jednostki nie dostrzegają swojej 

roli w systemie zapewniania jakości kształcenia Wydziału. Student uczestniczący  

w posiedzeniach Zespołu nie został wydelegowany przez gremia Samorządowe i nie 

utrzymuje z nimi kontaktu – nie przekazuje informacji na temat aktualnej działalności 

Zespołu. Przy obecnym zakresie obowiązków Zespołu (m.in. redagowanie „Karty kierunku” 

oraz „Karty nauczyciela akademickiego”) bardziej zauważalny wpływ na poprawę jakości 

kształcenia danych kierunków studiów mają poszczególne Rady Instytutów. Zespół 

przewiduje w przyszłości podział na kierunkowe zespoły ds. zapewnienia i doskonalenia 

jakości kształcenia, z uwagi na potrzebę wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji. Zmiana 

ta, ma pomóc w sprawniejszym nadzorowaniu procesu kształcenia w ramach poszczególnych 

Instytutów. Zdaniem studentów, najważniejszymi kwestiami, w ramach których Zespół 

powinien podjąć działanie jest wprowadzenie jednolitego ankietowania we wszystkich 

Instytutach, wśród wszystkich dydaktyków prowadzących zajęcia w danym semestrze,  

z jednoczesnym upublicznieniem wyników ankiet studenckich, przynajmniej dla osób 
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najwyżej ocenionych. Każdy rocznik studentów ma opiekuna roku, będącego jednym  

z podstawowych ogniw komunikacji z władzami Wydziału i Instytutu. 

W zakresie korygowania treści programowych oraz wyznaczania nowych kierunków 

kształcenia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii widoczna jest rola interesariuszy 

zewnętrznych. Wydział współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami wielu instytucji 

głównie o charakterze naukowym, ale także z przedstawicielami oświaty i gospodarki. 

Potwierdzenie współpracy w tym zakresie Zespół Oceniający uzyskał na spotkaniu  

z przedstawicielami pracodawców zorganizowanym podczas wizytacji, na które przybyło 

około 25 osób. 

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi ogniskuje się wokół dwóch problemów: 

1. Analiza zapotrzebowania rynku pracy, 

2. Prace nad doskonaleniem programów studiów. 

Wydział udokumentował prowadzenie analizy zapotrzebowania na fizyków  

w ośrodkach medycznych. W latach 1993–1998 analizy te prowadził specjalnie powołany 

zespół, którego skład przedstawiono Zespołowi Wizytującemu, a który prowadził konsultacje 

na temat zapotrzebowania na fizyków medycznych w służbie zdrowia z ówczesnymi 

władzami Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, oraz z przedstawicielami innych 

ośrodków medycznych, takich jak: Instytut Onkologii i Szpital im. S. Leszczyńskiego  

w Katowicach. 

Konsultacje zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów Wydziału i profil ich 

wykształcenia prowadzone są nadal, a liczba instytucji i osób współpracujących z Wydziałem 

zwiększa się. Wydział przedstawił informację o instytucjach i osobach je reprezentujących, 

które przejawiają aktywność w tym zakresie. W prace zespołu ze strony środowiska 

medycznego włączyli się dodatkowo nowi przedstawiciele Instytutu Onkologii, Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W wyniku tych analiz 

postanowiono przekształcić specjalność Fizyka Medyczna w kierunek o ewentualnych 

specjalnościach: Dozymetria Kliniczna, Optyka w Medycynie, Elektroradiologia, Optometria 

Diagnostyka Medyczna i Obrazowanie Medyczne, co odzwierciedlało zapotrzebowanie na 

tego typu specjalistów w ośrodkach medycznych. O rzeczywistej efektywności tych prac 

przekonywały liczne i umotywowane głosy przedstawicieli pracodawców, obecnych na 

spotkaniu z zespołem wizytującym. 
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W 1994 r. na Wydziale utworzono Radę Programową Fizyki Medycznej. W okresach 

wzmożonej aktywności posiedzenia Rady Programowej wraz z przedstawicielami dyrekcji IF  

i władz Uniwersytetu odbywają się co semestr. W pozostałych okresach – raz w roku. 

Według informacji Wydziału ostatnia, osiemnasta już Rada Programowa odbyła się 

9.05.2011r. 

W pracach nad doskonaleniem programów studiów rola zewnętrznych 

interesariuszy Uczelni jest znacznie mniejsza (ale widoczna), niemniej jednak Uczelnia 

przedstawiła takie działania podając jako przykład prace programowe na kierunku „fizyka 

medyczna” oraz niektóre inne działania. Uczelnia przewiduje kontynuację i rozwój 

współpracy z pracodawcami, jak również z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Ministerstwa Zdrowia w zakresie kształcenia na kierunku „fizyka medyczna”. 

Oceniając strukturę systemu, podział kompetencji i odpowiedzialności oraz 

przejrzystości i efektywności struktury decyzyjnej w obszarze zarządzania jakością, tudzież 

prawidłowości i skuteczności podejmowanych działań, a także wpływu interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych na decyzje podejmowane w zakresie zapewnienia jakości 

kształcenia Zespół Oceniający stwierdził, że:   

1. Struktura Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia wynikająca  

z Uchwał Senatu i Rady Wydziału jest wystarczająca i stwarza potencjalne możliwości 

zarządzania jakością kształcenia.  

2. Rola interesariuszy wewnętrznych uwidacznia się głównie w działaniu Wydziałowego 

Zespołu ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Rad 

poszczególnych Instytutów. W skład Zespołu ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia wchodzi przedstawiciel doktorantów i przedstawiciel studentów ale ich rola nie 

została wyraźnie nakreślona, a wiedza studentów i doktorantów na temat działania Systemu 

i ich roli w jego tworzeniu i działaniu jest znikoma. 

3. Rola interesariuszy zewnętrznych i ich wpływ na decyzje podejmowane w zakresie 

zapewnienia jakości kształcenia jest zauważalna na Wydziale, ale uwidacznia się przede 

wszystkim w zakresie rozeznania zapotrzebowania rynku pracy. Rola zewnętrznych 

interesariuszy w doskonaleniem programów studiów jest znacznie mniejsza. Szkoda, że 

zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w decyzje podejmowane w zakresie 

zapewnienia jakości kształcenia dotyczy niemal wyłącznie kierunku Fizyka Medyczna.   
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4. Rady poszczególnych Instytutów mają większy wpływ na poprawę jakości kształcenia 

na nadzorowanych przez nie kierunkach studiów niż Wydziałowy Zespół ds. Systemu 

Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, co powoduje duże zróżnicowanie działań 

podejmowanych na Wydziale. 

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. 

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,   

- metod analizy otrzymanych wyników, formułowanych ocen oraz planowania i realizacji 

działań w celu poprawy jakości kształcenia,  

- mechanizmów weryfikacji wyników przeprowadzonych działań korygujących, 

naprawczych  

i doskonalących, w odniesieniu do:  

a) stopnia realizacji efektów kształcenia,  

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, 

c) monitorowania losów absolwentów w celu badania zbieżności zakładanych 

efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, 

d) programów i planów studiów, ich monitorowania i aktualizacji, 

e) zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy i weryfikacji efektów 

kształcenia, 

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), 

g) poziomu działalności naukowej jednostki, w szczególności w zakresie 

obszaru/obszarów wiedzy związanych z prowadzonym kształceniem,  
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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.  

i) systemu informacyjnego, tj. sposobów gromadzenia, analizowania  

i wykorzystywania informacji w zapewnieniu jakości kształcenia. 

j) powszechnego/publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie przedstawionych 

informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji  

i procedurach toku studiów. 

Uwzględniając przedstawioną wyżej wieloelementową strukturę Systemu Zapewniania 

i Doskonalenia Jakości Kształcenia można sądzić, że system ten ma wszelkie szanse 

skutecznego funkcjonowania na wizytowanym Wydziale. Tak jednak nie jest  

i w praktyce działają tylko niektóre jego elementy i to nie we wszystkich obszarach. 

Przyczyną jest chyba to, że zaprojektowany uchwałą Senatu jeszcze w 2007 roku System jest 

ciągle wdrażany, wprowadzane są nowe skomplikowane elementy, a procedury nie zostały 

do końca opracowane, nie funkcjonują w sposób systemowy i bardzo różnie  

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Wydziału. 

27 maja 2008 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął Uchwałę Nr 101,  

o przyjęciu „Karty nauczyciela akademickiego” i „Karty kierunku/specjalności”. Są to 

dokumenty elektroniczne, obsługiwane przez skomplikowany system informatyczny, co 

stwarza znaczne trudności z ich wdrożeniem. 

Karta nauczyciela akademickiego jest wdrażana dopiero od 15 września 2011 roku. 

Stanowi ona element elektronicznej bazy danych, gromadzącej informacje na temat 

działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich oraz wyniki 

dokonywanych ocen pracownika (ankiety zajęć dydaktycznych, hospitacji zajęć). Bezpośredni 

dostęp do danych zawartych w Karcie danego nauczyciela akademickiego będą mieli: 

zainteresowany, jego bezpośredni przełożony oraz osoby funkcyjne, odpowiedzialne za 

jakość kształcenia (Dziekan, Pełnomocnik Wydziałowy ds. SZiDJK, Rektor, Pełnomocnik 

Rektora ds. SZiDJK), a także członkowie wydziałowych komisji ds. oceny pracowników (na 

czas pracy komisji). Z informacji uzyskanych na wizytowanym Wydziale wynika, że większość 

danych dotyczących działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego transferowanych 

będzie bezpośrednio z systemu USOS. Karta nauczyciela akademickiego obiecuje wiele 
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korzyści ale jej wdrażanie napotyka na trudności, wynikające z uciążliwości związanych z jej 

wypełnianiem, z powodu skomplikowanego interfejsu Karty i niedostatecznego zrozumienia 

przez pracowników Wydziału znaczenia Karty nauczyciela akademickiego dla doskonalenia 

jakości kształcenia. Niemniej jednak z danych przekazanych na Wydział przez Biuro 

Informatycznej Obsługi Toku Studiów wynika, że do końca grudnia ubiegłego roku 152 

nauczycieli akademickich Wydziału wypełniło już Kartę nauczyciela akademickiego, co 

stanowi około 62% liczby wszystkich nauczycieli akademickich Wydziału. Zespołowi 

wizytującemu przedstawiono przykładową, wypełnioną Kartę nauczyciela akademickiego. 

Zawierała ona informacje pozwalające ocenić efektywność naukową i organizacyjną 

nauczyciela. Zgromadzone w niej dane nie pozwalają jednak na ocenę jakości kształcenia.  

W zakresie działalności dydaktycznej zawiera ona jedynie dane o liczbie wykonanych godzin 

dydaktycznych i wypromowanych dyplomantów oraz o ewentualnych publikacjach  

o charakterze dydaktycznym. Nie było w niej miejsca na wyniki studenckich ankiet 

oceniających poziom zajęć dydaktycznych, jak również informacji o przeprowadzonych 

hospitacjach. Karta nauczyciela akademickiego nawet po jej pełnym wdrożeniu nie będzie 

więc skutecznym narzędziem doskonalenia jakości kształcenia. 

Drugi z dokumentów elektronicznych - Karta kierunku/specjalności nie została 

wdrożona, a Zespołowi wizytującemu nie przedstawiono jej wzoru. Z uzyskanych na 

Wydziale informacji wynika, że w związku z daleko idącymi zmianami w programach 

kształcenia, wynikającymi z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji podjęto decyzję  

o odroczeniu terminu wdrożenia Karty kierunku/specjalności do czasu zakończenia prac nad 

dostosowaniem programów kształcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji. Z uzyskanych 

informacji wynika, że Karta kierunku/specjalności miała zawierać komplet informacji  

o programach kształcenia i przebiegu ich realizacji na poszczególnych kierunkach. 

Niewykluczone więc, że byłaby przydatnym narzędziem w procesie doskonalenia jakości 

kształcenia. Wydział poinformował, że planowane jest przekształcenie Karty 

kierunku/specjalności w uniwersalną platformę informatyczną do gromadzenia wszelkich 

informacji o programach kształcenia, ich realizacji i weryfikacji efektów kształcenia. 

Z przedstawionych wyżej informacji wynika, że elementy systemu elektronicznego 

„Karta nauczyciela akademickiego” i „Karta kierunku/specjalności” są dopiero  

w początkowym etapie wdrażania i aktualnie nie są efektywnymi czynnikami Systemu 

Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 
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Na Wydziale podejmowane są też inne działania, wymienione w Uchwale Senatu  

nr 74, które mogą być narzędziem doskonalenia jakości kształcenia. Z informacji 

udostępnionych Zespołowi podczas wizytacji wynika, że co roku prowadzona jest bieżąca 

analiza planów i programów nauczania, a jej wyniki są podstawą do bieżących korekt 

programów kształcenia. Obszerny wykaz (29 zmian programowych wprowadzonych  

w latach 2008-2011) przedstawiono zespołowi wizytującemu. 

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii działania te prowadzone są przez instytuty 

odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych kierunków studiów. W ocenie programów 

nauczania uwzględnia się wymagania stawiane przez standardy kształcenia, prawidłowość 

przypisania przedmiotom punktów ECTS oraz wnioski studentów przedstawione przez ich 

przedstawicieli w radach instytutów i Radzie Wydziału, a także wnioski nauczycieli 

akademickich. 

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wynikające z niej nowe 

szczegółowe akty prawne stworzyły konieczność podjęcia prac programowych na Wydziale. 

W tym celu na Wydziale zostały powołane cztery Wydziałowe Zespoły ds. Krajowych Ram 

Kwalifikacji. Prowadzą one analizę programów kształcenia i przedstawiają propozycje ich 

zmian na posiedzeniach rad instytutów. Przystąpiły też one do prac nad szczegółowym 

opracowaniem zmian w programach kształcenia. W celu wsparcia pracy tych zespołów 22 

grudnia 2011 r. Dziekan powołał zespół doradców programowych z ramienia gospodarki. 

Ocena kompetencji nauczających jest zapisana w § 1, ust. 3b Uchwały Senatu Nr 74 

Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 listopada 2007r. jako element Systemu Zapewniania  

i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim Wydział stara się realizować 

prowadząc bieżącą ocenę nauczycieli akademickich, która dokonywana jest przez 

bezpośrednich przełożonych oraz okresową ocenę nauczycieli akademickich, którą co 4 lata 

przeprowadzają Wydziałowe Komisje ds. oceny okresowej pracowników. Podstawowym 

dokumentem służącym do tej oceny ma być Karta oceny okresowej nauczyciela 

akademickiego, która jak już wcześniej wspomniano jest aktualnie wdrażana. Wnioski z prac 

komisji oceniających przedstawiane są na posiedzeniach rad instytutów. Wydział przedstawił 

Zespołowi Wizytującemu dane z których wynika, że na przykład w 2009 roku wydziałowe 

komisje ds. oceny okresowej pracowników dokonały okresowej oceny 180 nauczycieli 

zatrudnionych na Wydziale, z których 13 uzyskało oceny negatywne lub warunkowo 
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pozytywne. Wśród ocen negatywnych były 3 których podstawą była niezadowalająca praca 

dydaktyczna. 

Jednym z elementów Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, 

opisanym w § 1, ust. 3c cytowanej uprzednio Uchwały Senatu Nr 74 Uniwersytetu Śląskiego 

jest także ocena realizacji planów i programów nauczania. Wydział przedstawił zespołowi 

wizytującemu informacje na temat prowadzonej na Wydziale oceny realizacji planów  

i programów nauczania. Z informacji tych wynika, że w semestrze letnim każdego roku 

akademickiego prodziekan wspólnie z wicedyrektorem instytutu ds. dydaktycznych dokonują 

aktualizacji Katalogu przedmiotów ECTS na następny rok akademicki. Aktualizacja 

uwzględnia między innymi wprowadzone zmiany w programach studiów oraz rezultaty 

wyboru przez studentów przedmiotów fakultatywnych. Aktualizacja Katalogu przedmiotów 

ECTS jest uchwalana praz Radę Wydziału i podana do wiadomości studentów najpóźniej na 

trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. Katalog przedmiotów zawiera zestaw 

zasad dyplomowania, wymagań stawianych pracom dyplomowych i zasad przeprowadzania 

egzaminu dyplomowego.  

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru prodziekani sprawdzają poprawność 

harmonogramów zajęć na dany semestr. Harmonogramy zajęć są ogłaszane na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Wydziału. 

Prowadzone są też hospitacje zajęć dydaktycznych. Wydział przedstawił zespołowi 

wizytującemu informację o hospitacjach przeprowadzonych w Instytucie Chemii  

i w Instytucie Fizyki. Z informacji tej wynika, że hospitacji poddawane były zajęcia 

prowadzone głównie przez młodych pracowników i doktorantów wybranych w sposób 

losowy lub na nowouruchomionych kierunkach czy specjalnościach oraz prowadzone przez 

osoby wcześniej nisko ocenione przez studentów. 

Z danych uzyskanych przez Zespół Oceniający wynika, że w poprzedzającym wizytację 

roku akademickim 2010/2011 w Instytucie Chemii i w Instytucie Fizyki przeprowadzono po 

15 hospitacji. Ocena hospitowanych nauczycieli akademickich i poziomu prowadzonych przez 

nich zajęć jest jednak wyrażana w sposób bardzo lakoniczny np. „ocena pozytywna” lub 

„zajęcia prowadzone dobrze”. 

Nie przedstawiono natomiast informacji o hospitacji zajęć w Instytucie Matematyki 

oraz na studiach III stopnia i na studiach podyplomowych. 
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Zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 74 Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 listopada  

2007 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale 

winna być prowadzona ocena rezultatów kształcenia. Ocena ta jest bardzo skromna  

i ogranicza się głównie do podsumowań wyników sesji egzaminacyjnych. Z Informacji 

przedstawionych przez Wydział wynika, że po zakończeniu każdego semestru prodziekani 

referują na posiedzeniu Rady Wydziału rezultaty procesu kształcenia w tym: wyniki sesji 

egzaminacyjnych, liczby studentów na poszczególnych latach i specjalnościach, liczby 

skreśleń z listy studentów, średnich ocen, liczby studentów powtarzających przedmiot lub 

semestr, liczby studentów uczestniczących w programach MOST i/lub Socrates-Erasmus,  

a ponadto dane na temat procentu studentów niekończących studiów w przewidzianym 

terminie oraz wszelkie inne informacje. Na Wydziale nie opracowano jeszcze efektów 

kształcenia zakładanych dla poszczególnych obszarów kształcenia i nie przedstawiono 

sposobów weryfikacji ich osiągania. 

Zakładana Uchwałą Senatu Nr 74 Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 listopada  

2007 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Ocena poziomu 

satysfakcji studentów z procesu kształcenia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 

realizowana jest poprzez ankietyzację zajęć dydaktycznych, która prowadzona jest od 2000 

roku. Niestety ankietyzacja zajęć nie ma charakteru jednolitego systemu i to nie tylko  

w skali Uczelni, ale nawet w ramach Wydziału. Obecnie każdy instytut Wydziału prowadzi 

ankiety w odrębny sposób. Na kierunkach prowadzonych przez Instytut Chemii ankietyzacja 

jest przeprowadzana w formie elektronicznej, a na pozostałych kierunkach Wydziału  

z wykorzystaniem arkuszy papierowych. Różne są też kryteria wyboru ankietowanych 

nauczycieli i przedmiotów oraz skala ankietyzacji i w różny sposób wykorzystywane są 

uzyskane wyniki.  

Z informacji Wydziału wynika, że do przeprowadzania ankiet zostali powołani na 

Wydziale tzw. Sekretarze ds. SZIDJK, których wynagrodzenie finansowane jest ze środków 

projektu UPGOW (Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy). Wypełnianie 

ankiet przez studentów odbywa się pod nieobecność prowadzącego zajęcia. Wypełnione  

i odpowiednio zakodowane arkusze papierowe ankiety są skanowane centralnie (koszt 

skanowania pokrywają środki finansowe projektu UPGOW).  

Studia III stopnia i studia podyplomowe prowadzone na Wydziale nie są objęte 

regularnym systemem ankietyzacji w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania  
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i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Prowadzone są jednak sporadyczne ankiety na niektórych 

studiach doktoranckich i podyplomowych. Na przykład Wydział podał informację  

o przeprowadzonej na Studiach Podyplomowych Nauczanie matematyki i informatyki  

w zreformowanej szkole mailowej ankiety, której kierownik studium stara się zbadać efekty 

kształcenia i poziom satysfakcji uczestników z ukończenia studiów podyplomowych. Inna 

ankieta przeprowadzana jest przez kierownika studiów podyplomowych Matematyka 

finansowa i ubezpieczeniowa. Na studiach podyplomowych realizowanych w Instytucie 

Chemii: Chemia surowców kosmetycznych–kosmetologia oraz Kwalifikacyjnych 

podyplomowych studiów pedagogicznych prowadzone były ankiety według wzoru 

opracowanego przez Biuro projektu UPGOW. Badany był poziom zadowolenia z organizacji 

studiów, warunków lokalowych jak i jakości przeprowadzanych zajęć dydaktycznych.  

Wśród uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w dyscyplinie 

matematyka nie prowadzi się ankiet, a o poziomie satysfakcji z procesu kształcenia 

wnioskuje się na podstawie rozmów z doktorantami. 

Wśród doktorantów Instytutu Fizyki przeprowadzono ankietę wstępną, badającą profil 

doktoranta oraz oczekiwania doktoranta co do projektu, w którym uczestniczą  

w ramach studiów doktoranckich. Ankieta pokazuje jakie były motywacje do podjęcia 

studiów, ale niestety nie pozwala na określenie poziomu dydaktyki i nie może być 

skutecznym narzędziem Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

Uchwała Senatu Nr 74 Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie 

Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia nakłada także obowiązek 

prowadzenia oceny jakości pracy personelu zarządzającego i „służb pomocniczych”.  

W 2011 roku została wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzono ankieta, 

oceniającą jakość pracy dziekanatów w zakresie obsługi studentów. Formularz ankiety został 

opracowany przez Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

Ankieta została przeprowadzona drogą elektroniczną. Wyniki ankiety dla poszczególnych 

wydziałów zostały przekazane dziekanom. O innych formach oceny jakości pracy personelu 

zarządzającego oraz służb pomocniczych zespołu wizytującego nie informowano.  

W zakresie zakładanego przez Wydział monitorowania i przeglądu stanu bazy 

dydaktycznej oraz zasobów i środków wsparcia dla studentów Zespół Wizytujący uzyskał 

informacje. Z informacji tej wynika, że ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych 

oraz zasobów i środków wsparcia dla studentów dokonywana jest na bieżąco w trakcie 
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procesu dydaktycznego przez prodziekanów i wicedyrektorów instytutów ds. dydaktycznych  

i że zauważone nieprawidłowości oraz braki są na bieżąco korygowane. Wydział informuje 

też, że po zakończeniu każdego semestru i przed rozpoczęciem kolejnego przeprowadzany 

jest przez pracowników technicznych, przedstawiciela administracji i w obecności 

wicedyrektorów ds. dydaktycznych poszczególnych instytutów przegląd stanu pomieszczeń  

i wyposażenia oraz sporządzany jest protokół o niezbędnych remontach, naprawach  

i zakupach. 

Dostęp do informacji na temat oferowanych programów i ich efektów Wydział stara 

się zapewnić przez publikowanie informacji na stronach internetowych Wydziału  

i Instytutów. Publikowane są tam informacje na temat: kierunków i specjalności 

prowadzonych na Wydziale wraz z sylwetkami absolwentów, uzyskiwanymi kwalifikacjami  

i możliwościami zatrudnienia oraz z aktualnym Katalogiem przedmiotów ECTS dla każdego 

kierunku prowadzonego przez wydział, kryteriów i zasad rekrutacji oraz stosowanych 

procedur w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Materiały dydaktyczne udostępniane są 

na indywidualnych stronach WWW nauczycieli akademickich oraz za pośrednictwem 

platformy Moodle’a. Na stronie Wydziału znajduje się też skrzynka skarg i wniosków 

kierowanych do Dziekana. Dostęp do skarg ma Pełnomocnik Dziekana ds. SZiDJK, który po 

wstępnej analizie skarg przedstawia je Dziekanowi. 

Ocena kompleksowości i funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

Wdrożony (a w zasadzie wdrażany) w Uczelni i wizytowanej Jednostce System 

Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia nie jest systemem kompleksowym. 

Obejmuje on wprawdzie wszystkie prowadzone w jednostce kierunki studiów ale nie 

obejmuje studiów doktoranckich i studiów podyplomowych. Każdy instytut Wydziału 

prowadzi pewne elementy tego Systemu ale w odrębny sposób i w różny sposób 

wykorzystywane są uzyskane wyniki. System nie umożliwia studentom i doktorantom 

kompleksowej oceny jakości kształcenia. Przepisy wewnętrzne Jednostki nakładają wymóg 

badania opinii studenckiej przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich, kadry 

wspierającej proces kształcenia oraz funkcjonowania administracji Wydziału, nie zapewniają 

jednak studentom możliwości dokonania odrębnej oceny bazy dydaktycznej Jednostki, 

planów oraz programów studiów, a przy jego obecnej strukturze także poszczególnych 

Instytutów. Studenci obecni podczas spotkania z zespołem wizytującym potwierdzili 

wyłącznie występowanie ankietowania w zakresie oceny pracowników dydaktycznych. 
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Pomimo iż pierwszy oraz drugi stopień studiów podlega ankietyzacji, proces oceny  

w zależności od Instytutu różni się, np. studenci Instytutu Chemii dokonują ankietowania 

elektronicznego dla wybranych przez siebie prowadzących, podczas gdy studenci Instytutu 

Fizyki oceniają wybranych odgórnie prowadzących poprzez wypełnienie papierowych 

formularzy ankiet. Z rozmów przeprowadzonych ze studentami wynika, iż rozbieżności  

w funkcjonowaniu Systemu w poszczególnych Instytutach są większe, niestety dokumenty 

przedstawione Zespołowi Wizytującemu, celem dokładniejszej analizy, dotyczyły głównie 

Instytutu Chemii. Studenci Wydziału zgodnie wyrażali opinie, że ankietyzacja nie jest 

przeprowadzana wśród ogółu studiujących na Wydziale studentów. Podsumowanie zbiorcze 

ankietowania pozbawione jest analizy pytania otwartego ankiet, zawierając wyłącznie 

statystyki liczbowe przedstawiane na Radzie Wydziału i zawarte w „Karcie kierunku”.  

a) Odnośnie stopnia realizacji efektów kształcenia. Uczelnia nie opracowała jeszcze 

systemu weryfikacji efektów kształcenia i jest w fazie definiowania efektów kształcenia 

stosownie do Krajowych Ram Kwalifikacji. Weryfikacja efektów kształcenia jest 

dokonywana oddzielnie w każdym z instytutów i w oderwaniu od Systemu Zapewniania  

i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

b) Odnośnie 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 wydaje się, że rola 

interesariuszy wewnętrznych uwidacznia się głównie w działaniu Wydziałowego Zespołu 

ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Rad poszczególnych 

Instytutów. W skład Zespołu ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

wchodzi przedstawiciel doktorantów i przedstawiciel studentów ale ich rola nie została 

wyraźnie nakreślona, a wiedza studentów i doktorantów na temat działania Systemu i ich 

roli w jego tworzeniu i działaniu jest znikoma. Zespół wizytujący nie otrzymał uwag 

dotyczących m.in. oceny zaangażowania studentów w System, przez co nie było możliwe 

zweryfikowanie podjętych przez Jednostkę działań korygujących wskazanych przez 

organizacje zewnętrzne. Przy obecnej, rozległej strukturze Jednostki, korzystnie byłoby aby w 

skład wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia wchodzili 

przedstawiciele studentów z poszczególnych Instytutów (kierunków studiów) i doktoranci. 

Studenci i doktoranci, jako interesariusze wewnętrzni Wydziału, aktywne prawo głosu  

w procesie badania i oceny poszczególnych czynników mających wpływ na ustalenie oraz 



 20

ocenę efektów kształcenia, posiadają wyłącznie za sprawą uczestniczenia w posiedzeniach 

Rad Wydziału oraz Rad Instytutów. 

Rola interesariuszy zewnętrznych i ich wpływ na decyzje podejmowane  

w zakresie zapewnienia jakości kształcenia jest zauważalna na Wydziale, ale uwidacznia się 

przede wszystkim w zakresie rozeznania zapotrzebowania rynku pracy. Rola zewnętrznych 

interesariuszy w doskonaleniem programów studiów jest znacznie mniejsza. Szkoda, że 

zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w decyzje podejmowane w zakresie 

zapewnienia jakości kształcenia dotyczy niemal wyłącznie kierunku Fizyka Medyczna. Instytut 

Chemii posiada certyfikaty instytucji zewnętrznych zajmujących się oceną jakości kształcenia 

(Akredytacja UKA na 5 lat, Euromaster, Eurobachelor). 

Rola interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie kreowania sylwetki 

absolwenta i kierunków kształcenia jest wyraźnie zauważalna natomiast udział interesariuszy 

wewnętrznych i zewnętrznych w procesie badania i oceny poszczególnych czynników 

mających wpływ na jakowość kształcenia jest znacznie mniejszy i dotyczy głównie studentów 

studiów I i II stopnia, którzy mają możliwość wyrażania ocen w wypełnianych ankietach 

studenckich. Udział doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, a także interesariuszy 

zewnętrznych w procesie badania i oceny poszczególnych czynników mających wpływ na 

jakowość kształcenia jest niewielki, nie ma charakteru działań systemowych i przejawia się  

w sposób różny i na różną skalę w poszczególnych instytutach Wydziału. 

c) W zakresie monitorowania losów absolwentów należy stwierdzić, że Jednostka nie 

prowadzi badania losów absolwentów, ale robi to Uczelniane Biuro Karier, które od wielu 

lat prowadzi badania ankietowe w ramach projektu „Uniwersytet Partnerem Gospodarki 

Opartej na Wiedzy”, którego wyniki są dostępne dla interesariuszy wewnętrznych 

Wydziału. Podczas wizytacji nie zostały dostarczone dokumenty świadczące  

o przeprowadzonej analizie wyników oraz wnioskach wyciągniętych z ankietowania wśród 

absolwentów z Wydziału. Wydział ma dobrą współpracę z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w którym znajdują pracę jego absolwenci i tą drogą pozyskuje informacje  

o losach niektórych absolwentów. Działania te nie są jednak elementem systemu 

zapewniania jakości kształcenia i nie są wykonywane systemicznie i według ściśle 

zdefiniowanych procedur. 

d) Odnośnie programów i planów studiów, ich monitorowania i aktualizacji Zespół 

Wizytujący stwierdził, że prowadzona jest bieżąca analiza planów i programów nauczania, 
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a jej wyniki są podstawą do bieżących korekt programów kształcenia. Jednostka nie 

przeprowadza natomiast badania opinii studentów w kwestii realizowanych planów  

i programów studiów, które mogłoby posłużyć jako element wstępny do rozpoczęcia prac 

nad ich modernizacją. Z rozmów ze studentami wynika, iż zdanie studentów przejawia się 

wyłącznie w końcowej fazie opracowywania programów i planów studiów. Nie 

przedstawiono jednak dokumentów zawierających opinię wydziałowego organu Samorządu 

Studenckiego w zakresie prowadzonych planów studiów i programów nauczania. Potrzebę 

wdrożenia studentów w system oceny planów i programów studiów przedstawia problem 

studentów z przedmiotem „Chemia fizyczna A”, gdzie dopiero po interwencji Samorządu 

Studenckiego u Władz Wydziału oraz Uczelni została zwiększona liczba godzin 

laboratoryjnych. Obecnie stopień włączenia studentów w proces monitorowania  

i aktualizacji programów studiów jest niewystarczający. Niemniej jednak należy stwierdzić, że 

na Wydziale prowadzona jest bieżąca analiza planów i programów nauczania, i że jest ona 

prowadzona w sposób systemowy, a wyniki analiz wykorzystywane są w doskonaleniu 

programów kształcenia. Nie ma natomiast wyraźnie sformułowanych mechanizmów 

weryfikacji wyników przeprowadzonych działań korygujących, naprawczych. 

e) Odnośnie zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy i weryfikacji efektów 

kształcenia. Metody oceny efektów kształcenia nie zostały jasno podane  

w Raporcie samooceny jak również nie doprecyzowano ich zespołowi wizytującemu.  

Z Raportu samooceny wynika, że Wydział stosuje typowy system oceny studentów 

opierający się na planowym uzyskiwaniu zaliczeń przedmiotów obowiązkowych oraz 

wybieralnych dla danego semestru poprzez kolokwia, sprawdziany, referaty i analizę opinii  

z odbytych praktyk. Prace nad metodami weryfikacji efektów kształcenia na wszystkich 

formach kształcenia jeszcze trwają. Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia nie jest skutecznym narzędziem badania zasad oceniania studentów, 

doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz weryfikacji efektów kształcenia. 

Jedynie studenci studiów I i II stopnia, mają możliwość wyrażania opinii w ankietach 

studenckich. Ankiety te w poszczególnych Instytutach mają niestety różną formę i treść i są 

na ogół w niewielkim stopniu wykorzystywane do weryfikacji zasad oceniania studentów,  

a w odniesieniu do doktorantów i słuchaczy nie ma możliwości systemowej weryfikacji 

efektów kształcenia, podejmowane są jedynie działania doraźne.  
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f) Odnośnie jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym oceny 

dokonywanej przez studentów, doktorantów i słuchaczy, oraz realizowanej polityki kadrowej 

jednostki należy stwierdzić, że Wydział spełnia wymagania w zakresie kadry dydaktycznej  

i zapewnia obsadę kadrową dla poszczególnych kierunków studiów. Analiza raportów  

z wizytacji programowych pozwala stwierdzić, że na wszystkich akredytowanych kierunkach 

studiów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii spełnione są wymagania minimum 

kadrowego. O jakości kadry dydaktycznej i poziomie dydaktyki Wydział może wnioskować na 

podstawie przeprowadzanych ankiet studenckich. Przeprowadzenie ankietowania leży  

w obowiązkach instytutu prowadzącego dany kierunek studiów, co w różnym stopniu 

przekłada się na frekwencję oraz zakres dokonywanej oceny. Jednostka nie prowadzi działań 

mających na celu zaktywizowanie studentów do udziału w procesie ankietyzacji. Dla 

otrzymanych wyników ankietowania Jednostka nie przeprowadza analizy szczegółowej, lecz 

kieruje dane szczegółowe do kierowników zakładów, by bezpośrednio z ocenianym 

dydaktykiem możliwe było przeanalizowanie otrzymanej oceny. Przeprowadzane rozmowy 

nie są protokołowane, a ich jedynym odzwierciedleniem jest wpis oceny w koncie 

elektronicznym nauczyciela akademickiego, niedostępny z poziomu studenta. Pozbawienie 

studentów informacji na temat ankietowania przekłada się na spadek zainteresowania tą 

formą oceny prowadzących. Studenci Instytutu Fizyki zauważyli również, iż w przypadku ich 

kierunków, gdy grupy dziekańskie złożone są z małej liczby osób, anonimowość nie może być 

zapewniona, a co za tym idzie obiektywizm wystawionych ocen. Istotne jest także to, że 

Wydział traktuje wyniki ocen studenckich jako dane osobowe i nie przewiduje udostępnienia 

ich w szerokim stopniu społeczności akademickiej Wydziału.  

Wydział prowadzi politykę kadrową bazującą na Statucie Uczelni. Nowi pracownicy 

zatrudniani są w drodze konkursów. Poza nielicznymi wyjątkami nie zatrudnia się 

kandydatów na stanowiska asystentów. Korzysta się przy zatrudnianiu nowych osób z grona 

absolwentów studiów III stopnia. 

System nie obliguje do oceny pracy kadry dydaktycznej, prowadzącej zajęcia na 

studiach doktoranckich i studiach podyplomowych. Takie oceny prowadzone są doraźnie  

i w sposób nie ujęty w Uczelnianym Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. 
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Hospitacje zajęć są nieliczne i dotyczą głównie bardzo młodych pracowników  

i doktorantów, a oceny formułowane są bardzo ogólnie i nie wymagają od hospitującego 

posiadania wiedzy merytorycznej nt. wizytowanych zajęć.  

g) Odnośnie poziomu działalności naukowej jednostki należy stwierdzić, że poziom 

naukowy Wydziału jest bardzo wysoki. Potencjał badawczy Wydziału, a w szczególności 

Instytutu Fizyki i Chemii jest bardzo duży. W ostatniej kategoryzacji Wydział uzyskał  

I kategorię. Poprzednio taką kategorię posiadał tylko Instytut Fizyki. W latach 2007-2010  

w instytutach Wydziału realizowano 34 granty finansowane przez MNiSW. Świadczy to  

o skuteczności działań motywujących do efektywnej pracy naukowej. W ocenie działalności 

naukowej nauczycieli akademickich Wydział wykorzystuje informacje gromadzone w ramach 

okresowej oceny nauczycieli akademickich oraz informacje gromadzone i przetwarzane  

w ramach Karty nauczyciela akademickiego, która jest w trakcie wdrażania, a w perspektywie 

ma być podstawowym narzędziem weryfikacji poziomu działalności naukowej. 

h) Odnośnie posiadanych zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej  

i naukowej oraz form i środków wsparcia studentów. Infrastruktura bazy dydaktycznej  

i naukowej Wydziału jest dobra i umożliwia spełnianie zadań zarówno dydaktycznych, jak  

i naukowych. Wydział korzysta z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, uzyskując środki na wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego. Zespół 

wizytujący wizytował Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań 

Interdyscyplinarnych w Chorzowie, który głównie będzie służył celom dydaktycznym. 

Wyposażenie laboratoriów badawczych Wydziału pozwala wykonywać badania na dobrym 

poziomie światowym. Słuchacze studiów doktoranckich mają dostęp do posiadanych przez 

Wydział zestawów badawczych. Jednostka nie przeprowadza wśród studentów oceny 

infrastruktury dydaktycznej i naukowej, a także administracyjnych czy społecznych form 

wsparcia studentów. Ocena posiadanych zasobów materialnych, w tym infrastruktury 

dydaktycznej i naukowej nie została niestety uwzględniona w Uchwale Nr 74 Senatu 

Uniwersytetu Śląskiego z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie Systemu Zapewniania  

i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Śląskim nie jest więc narzędziem 

Systemu. Ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zasobów i środków 

wsparcia dla studentów jest jednak dokonywana na bieżąco w trakcie procesu 

dydaktycznego a zauważone nieprawidłowości i braki są korygowane. Po zakończeniu 
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semestru i przed rozpoczęciem kolejnego przeprowadzany jest przegląd stanu pomieszczeń  

i wyposażenia. 

i) Odnośnie systemu informacyjnego tj. sposobów gromadzenia, analizowania  

i wykorzystywania informacji w zapewnieniu jakości kształcenia. Zgodnie z wytycznymi 

Senatu UŚ, wyniki otrzymanych na przestrzeni lat ocen z ankietowania studentów winny być 

gromadzone w formie elektronicznej z wykorzystaniem „Karty nauczyciela akademickiego”, 

oraz „Karty kierunku/specjalności”. Karta nauczyciela akademickiego jest wdrażana dopiero 

od 15 września 2011 roku. Karta nauczyciela akademickiego zawiera informacje pozwalające 

ocenić efektywność naukową i organizacyjną nauczyciela. Zgromadzone w niej dane nie 

pozwalają jednak na ocenę jakości kształcenia. Karta nauczyciela akademickiego nawet po 

jej pełnym wdrożeniu nie będzie więc skutecznym narzędziem doskonalenia jakości 

kształcenia. Aktualnie na Wydziale stosowane są nadal wprowadzone wcześniej mechanizmy 

gromadzenia analizowania i przetwarzania informacji służących zapewnieniu jakości 

kształcenia. Są one prowadzone różnie w poszczególnych instytutach. Stosowne są różne 

wzory i formy (dane gromadzone elektronicznie bądź w wersji papierowej) i w różny sposób 

wykorzystywane.  

Karta kierunku/specjalności nie została wdrożona. W związku z daleko idącymi 

zmianami w programach kształcenia, wynikającymi z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji 

podjęto decyzję o odroczeniu terminu wdrożenia Karty kierunku/specjalności do czasu 

zakończenia prac nad dostosowaniem programów kształcenia do Krajowych Ram 

Kwalifikacji. Dostęp studentów do danych zawartych w ww. kartach jest ograniczony i nie 

obejmuje wyników ankietowania. Pracownicy otrzymujący drugi rok z rzędu niskie wyniki  

w ankietowaniu są zobowiązani do złożenia wyjaśnień Dziekanowi, jednak w opinii 

studentów efekty osiągane są dopiero w przypadku interwencji Samorządu Studenckiego. 

j) Odnośnie powszechnego/publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie 

przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, 

organizacji i procedurach toku studiów. Zgodnie z wytycznymi Senatu UŚ wszelkie aktualne 

informacje związane z programami studiów, efektami kształcenia oraz organizacją  

i procedurami toku studiów są dostępne dla studenta z poziomu „Karty 

kierunku/specjalności” oraz stron internetowych Instytutów. Student posiada również 

bezpośredni wgląd do swoich danych personalnych oraz planów i programów studiów przez 

elektroniczny system „USOS”.  
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Doktoranci mają stały i nieograniczony dostęp do informacji związanych z tokiem  

i organizacją studiów oraz z programem kształcenia. Wszelkie niezbędne informacje mogą 

uzyskać w sekretariatach odpowiednich jednostek oraz na stronach internetowych. Wiedzę 

tą wykorzystują głównie przy ustalaniu siatki godzin oraz wyborze przedmiotów 

wybieralnych. 

Wydaje się zatem, że dostęp do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji o 

programach studiów, zakładanych efektach kształcenia oraz organizacji  

i procedurach toku studiów jest zapewniony. Dostępność tych informacji nie jest jednak 

śledzona i weryfikowana przez Uczelniany System Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia. 

Ocena mechanizmów wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia 

stosowanych w celu zapobiegania i eliminacji zjawisk patologicznych. 

Kwestie dotyczące zjawisk patologicznych rozwiązywane są przez komisję 

dyscyplinarną, działającą na poziomie Uczelni, jednakże większość spornych kwestii 

rozstrzygana jest na poziomie Wydziału. Wydział nie wykształcił sformalizowanego systemu 

mającego na celu zapobieganie sytuacjom konfliktowym, negatywnie wpływającym na efekty 

kształcenia. Głównym źródłem informacji o wszelkich nieprawidłowościach jest tu przekaz 

ustny oraz podania skierowane do władz odpowiedniej jednostki. W przypadku gdy wystąpi 

sytuacja sporna student zwraca się samodzielnie, bądź za pośrednictwem opiekuna roku, do 

Władz Instytutu/Wydziału. W przypadku gdy problem dotyczy większej grupy studenckiej,  

a stanowisko Opiekuna Roku zostaje ignorowane przez stronę konfliktu, Samorząd Studencki 

inicjuje spotkania z zainteresowanymi studentami, by móc na piśmie skierowanym do Władz 

Wydziału bądź Uczelni przedstawić istotę problemu z prośbą o podjęcie stosownych kroków. 

W przypadku przedmiotu „Chemia fizyczna A” studenci skarżyli się np. na nieodpowiednie 

zachowanie prowadzących konwersatoria z przedmiotu, czy potrzebę wielogodzinnego 

zaliczania materiału podczas konsultacji przed odbyciem laboratoriów, czego efektem 

najczęściej był brak możliwości uczestniczenia w zajęciach. Studenci otrzymali możliwość 

odbycia dodatkowych zajęć laboratoryjnych (które niestety pokrywały się z innymi zajęciami 

tych studentów), a także zapewnienie o zmianie prowadzących przedmiot. Studenci 

obawiają się jednak nieobiektywnej oceny z egzaminu końcowego tego przedmiotu z uwagi 

na ich ingerencję w dotychczasową formę prowadzenia zajęć. Na podstawie przykładów 

zaistniałych w przeciągu ostatniego półrocza należy zauważyć, iż bezpośrednia ścieżka 
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postępowania przynosi pozytywne efekty w zakresie eliminacji nieprawidłowości, brak jest 

jednak nadzoru nad podejmowanymi działaniami naprawczymi. 

Oceniając kompleksowość i funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia 

należy stwierdzić, że w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jest System Zapewniania  

i Doskonalenia Jakości Kształcenia, powołany Uchwałą Nr 74 Senatu z dnia 13 listopada 

2007 r. i sprecyzowany Uchwałą Nr 11 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii z dnia 

23.02.2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad i procedur zapewniania i doskonalenia jakości 

kształcenia. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii został on wdrożony tylko częściowo i 

nie we wszystkich rodzajach i formach studiów. Jest on realizowany w sposób różny na 

poszczególnych kierunkach studiów i nie obejmuje studiów III stopnia i studiów 

podyplomowych. 

Niektóre elementy tego systemu są dopiero wdrażane (karta nauczyciela 

akademickiego), a inne nie zostały wdrożone (karta kierunku/specjalności), prace nad ich 

wdrożeniem odroczono do czasu wdrożenia zmian związanych z wprowadzenia Krajowych 

Ram Kwalifikacji. Elementy te aktualnie nie są więc efektywnymi czynnikami Systemu 

Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

Wydział stara się realizować niektóre elementy uchwalonego Systemu Zapewniania i 

Doskonalenia Jakości Kształcenia. Należą do nich: 

• bieżąca analiza planów i programów nauczania - jej wyniki są podstawą do bieżących 

korekt programów kształcenia; 

• ocena kompetencji nauczających - Wydział stara się ją realizować prowadząc bieżącą 

ocenę nauczycieli akademickich dokonywaną przez bezpośrednich przełożonych oraz 

wykorzystując okresową ocenę nauczycieli akademickich; 

• ocena jakości pracy personelu zarządzającego i administracyjnego oraz „służb 

pomocniczych” - została dobrze przeprowadzona, ale ogranicza się do oceny pracy 

dziekanatu;  

• monitorowanie i przegląd stanu bazy dydaktycznej oraz zasobów i środków wsparcia 

dla studentów - ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zasobów i środków 

wsparcia dla studentów dokonywana jest na bieżąco w trakcie procesu dydaktycznego przez 

prodziekanów i wicedyrektorów instytutów ds. dydaktycznych, a zauważone 

nieprawidłowości oraz braki są na bieżąco korygowane; 
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• dostęp do informacji na temat oferowanych programów i ich efektów - Wydział stara 

się zapewnić przez publikowanie informacji na stronach internetowych Wydziału  

i Instytutów. Publikowane są tam informacje na temat: kierunków i specjalności 

prowadzonych na Wydziale wraz z sylwetkami absolwentów, uzyskiwanymi kwalifikacjami  

i możliwościami zatrudnienia oraz z aktualnym Katalogiem przedmiotów ECTS. 

Inne elementy Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na 

Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii nie funkcjonują lub funkcjonują w sposób ułomny. 

Należą do nich: 

• ocena rezultatów kształcenia – prowadzona jest w bardzo skromnym zakresie  

i ogranicza się głównie do podsumowań wyników sesji egzaminacyjnych; 

• ocena i realizacji planów i programów nauczania – ograniczona do przeglądu  

i korygowania programów studiów. Hospitacje zajęć prowadzone są tylko na kierunkach 

prowadzonych w dwóch instytutach i nie są prowadzone na studiach III stopnia, jak również 

na studiach podyplomowych; 

• ocena poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia – realizowana jest poprzez 

ankietyzację zajęć dydaktycznych, która niestety nie ma charakteru jednolitego systemu. 

Aktualnie każdy instytut Wydziału prowadzi ankiety w odrębny sposób. Różne są też kryteria 

wyboru ankietowanych nauczycieli i przedmiotów oraz skala ankietyzacji i w różny sposób 

wykorzystywane są uzyskane wyniki. Studia III stopnia i studia podyplomowe prowadzone na 

Wydziale nie są objęte regularnym systemem ankietyzacji, prowadzone są jedynie 

sporadyczne ankiety na niektórych studiach doktoranckich i podyplomowych. 

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. 

Uczelnia nie przedstawiła wyników badań własnych efektywności wewnętrznego 

systemu zapewnienia jakości kształcenia. 

 

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. 
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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.  

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.  

Na wizytowanym Wydziale istnieje System Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia, który nie został w pełni wdrożony, a poszczególne jego elementy działają  

z różną skutecznością i są w różny sposób wykonywane na poszczególnych formach studiów  

i obszarach kształcenia. System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia nie obejmuje 

studiów III stopnia i studiów podyplomowych. 

Wydział nie wypracował sposobów monitorowania wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia oraz stosowanych procedur, prawidłowości doboru metod  

i narzędzi przeprowadzania oceny w celu zwiększania ich efektywności działania systemu  

i nie przedstawił wyników takich badań zespołowi wizytującemu. Nie można zatem dokonać 

oceny efektywności mechanizmów i wyników ocen doskonalenia tego systemu.  

Wydział uzyskał pozytywne oceny akredytacji PKA dla kierunków: „matematyka”  

(studia I i II stopnia), „fizyka” (studia I i II stopnia), „chemia” (studia I stopnia)  

i „informatyka” (studia I stopnia po ocenie warunkowej). Uwagi zespołów wizytujących były 

na ogół drobne i dotyczyły warunków prowadzenia zajęć („matematyka”), sugerowanych 

poprawek w programie studiów („fizyka”) lub organizacji i programu studiów („chemia”). 

Uchybienia w większości zostały naprawione. Uzupełniono też minimum kadrowe na 

kierunku „informatyka”, którego niespełnienie stanowiło podstawę oceny warunkowej. 

Ocena końcowa 2 kryterium ogólnego
 częściowo  
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Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Struktura Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia wynikająca  

z Uchwał Senatu i Rady Wydziału jest wystarczająca i stwarza potencjalne możliwości 

zarządzania jakością kształcenia.  

Rola interesariuszy wewnętrznych uwidacznia się głównie w działaniu Wydziałowego 

Zespołu ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Rad 

poszczególnych Instytutów, a zewnętrznych - głównie w zakresie rozeznania 

zapotrzebowania rynku pracy.  

Rady poszczególnych Instytutów mają większy wpływ na poprawę jakości kształcenia na 

nadzorowanych przez nie kierunkach studiów niż Wydziałowy Zespół ds. Systemu 

Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, co powoduje duże zróżnicowanie działań 

podejmowanych na Wydziale. 

2) System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia wdrożony (a w zasadzie 

wdrażany) w Uczelni i wizytowanej Jednostce nie jest systemem kompleksowym. Nie 

obejmuje on studiów III stopnia i studiów podyplomowych. Każdy instytut Wydziału 

prowadzi pewne elementy tego Systemu ale w odrębny sposób. 

Stopień realizacji efektów kształcenia trudno jest ocenić. Uczelnia nie opracowała jeszcze 

systemu weryfikacji efektów kształcenia i jest w fazie definiowania efektów kształcenia 

stosownie do Krajowych Ram Kwalifikacji. 

Wydział nie bada losów absolwentów, ale robi to Uczelniane Biuro Karier, którego wyniki 

są dostępne dla interesariuszy wewnętrznych Wydziału. 

Na Wydziale prowadzona jest bieżąca analiza i korekta planów i programów nauczania. 

Wydział spełnia wymagania w zakresie kadry dydaktycznej i zabezpiecza obsadę kadrową 

dla poszczególnych kierunków studiów. 

Stosowany w Uczelni System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia nie obliguje 

do oceny pracy kadry dydaktycznej, prowadzącej zajęcia na studiach doktoranckich  

i studiach podyplomowych. Takie oceny prowadzone są doraźnie i w sposób nie ujęty  

w Uczelnianym Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia. 

Podstawą systemu informacyjnego w Uczelni mają być: „Karta nauczyciela 

akademickiego”, oraz „Karta kierunku/specjalności”. Karta nauczyciela akademickiego jest 

wdrażana dopiero od 15 września 2011 r. Wdrażania Karty kierunku/specjalności jeszcze 

nie rozpoczęto. 
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Wydział zapewnia dostęp do informacji przez publikowanie informacji na stronach 

internetowych Wydziału i Instytutów.  

3) System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia nie został w pełni wdrożony,  

a poszczególne jego elementy działają z różną skutecznością i są w różny sposób 

wykonywane na poszczególnych formach studiów i obszarach kształcenia.  

System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia nie obejmuje studiów III stopnia  

i studiów podyplomowych. 

Wydział nie wypracował sposobów monitorowania wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia oraz stosowanych procedur, prawidłowości doboru metod i narzędzi 

przeprowadzania oceny w celu zwiększenia ich efektywności działania systemu. 

 

3. Cele i efekty kształcenia na oferowanych studiach doktoranckich oraz 

podyplomowych, a także system weryfikujący i potwierdzający ich osiągnięcie. 

A. Studia doktoranckie 

Na studiach doktoranckich z zakresu matematyki studiuje aktualnie według wykazu 

otrzymanego w czasie wizytacji, 25 słuchaczy, z czego 7 na I roku, 6 na II roku, 9 na III roku  

i 3 na IV roku. Sześciu doktorantów uczestniczy w uruchomionym w roku akademickim 

2009/2010 projekcie Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych, który jest 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzony wspólnie przez 7 Uniwersytetów i Instytut 

Matematyki PAN. 

Opiekunami wszystkich doktorantów na studiach doktoranckich w zakresie 

matematyki są samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni. 

Na studiach doktoranckich z zakresu fizyki zgodnie ze sprawozdaniem za rok 

akademicki 2010/2011 studiowało 97 studentów, z czego 28 na I roku, 25 na II roku, 19 na III 

roku, 19 na IV roku i 6 na V roku. 40 słuchaczy reprezentuje absolwentów kierunku 

„chemia”.  

Pozostali doktoranci realizujący studia w ramach specjalizacji fizyka ogólna, po 

konsultacji z opiekunem naukowym, wybierają dowolny wykład specjalistyczny, spośród 

zaproponowanych w danym roku akademickim. 

1) Ocena programu studiów doktoranckich i jego realizacji w zakresie możliwości 

osiągnięcia efektów kształcenia właściwych dla obszaru badawczego, którego dotyczą: 
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- 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; 

Programy studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 

Uniwersytetu Śląskiego mają strukturę odpowiadającym wymogom ustawowym. Zawierają 

grupę przedmiotów podstawowych, specjalistycznych, seminaria doktoranckie i obowiązki 

dydaktyczne doktorantów. Przedmioty specjalistyczne związane są z głównymi tematami 

badań naukowych doktorantów. Przykładowo w bieżącym roku akademickim z 15 propozycji 

wykładów specjalistycznych z fizyki wybrano 5, a z 7 propozycji dotyczących chemii wybrano 

2. Wykłady te dają doktorantom wymienione powyżej możliwości uzyskania 

zaawansowanej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie  

i obszarze prowadzonych badań. Przyczynia się do tego również praktyczna przynależność 

opiekuna do grona pracowników zakładu naukowego doktoranta, a przez to doktorant ma 

styczność z zaawansowaną aparaturą naukową. Seminaria zakładowe są również źródłem 

wiedzy na temat najnowszych osiągnięć naukowych w danej dziedzinie badań. 

Analiza aktualnych programów studiów doktoranckich w Instytucie Fizyki  

i Instytucie Matematyki daje pozytywny wynik odnośnie treści programu studiów. Programy 

zawierają treści podstawowe na poziomie zaawansowanym, oraz wykłady specjalistyczne 

związane z problematyką badawczą doktorantów. Na studiach doktoranckich w Instytucie 

Fizyki wykłady kursowe dotyczą zaawansowanej mechaniki kwantowej, oraz współczesnych 

metod fizyki doświadczalnej. Na studiach doktoranckich w Instytucie Matematyki wykłady 

kursowe obejmują analizę, topologię, algebrę oraz biomatematykę, które mają pogłębić 

ogólną wiedzę matematyczną w tych dziedzinach. Praktyki są głównie odbywane w postaci 

zajęć dydaktycznych. Uczestnicy Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk 

Matematycznych są zobowiązani do odbycia semestralnego stażu w jednej z partnerskich 

jednostek. 

Zgodnie z dostarczonymi w czasie wizytacji materiałami, począwszy od letniego 

semestru 2008/2009, doktoranci realizujący studia doktoranckie w ramach nowych 

specjalizacji fizyka materiałów nanoskopowych, fizyka w biotechenologii oraz techniki 

informatyczne w fizyce, są zobligowani do wyboru jednego z wykładów ściśle związanych ze 

specjalizacją. Po uzyskaniu indywidualnej zgody kierownika studiów doktoranckich oraz 

opiekuna naukowego, doktoranci ci mogą również uczestniczyć w wykładzie prowadzonym 
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na innym Wydziale Uniwersytetu Śląskiego.  

- umiejętności dotyczących metodyki i metodologii prowadzenia badań naukowych; 

Stałe kontakty z kadrą naukową na różnego rodzaju zajęciach i podczas badań 

naukowych pozwalają doktorantom dobrze zapoznać się z różnymi metodami prowadzenia 

badań. Przyczyniają się do tego również pobyty w zagranicznych laboratoriach. 

Zarówno na studiach doktoranckich matematyki jak i fizyki tematyka prac doktorskich 

jest ściśle związana z badaniami naukowymi prowadzonymi przez opiekunów naukowych 

doktorantów. Same badania naukowe doktorantów związane są z działalnością 

poszczególnych Zakładów, często w ramach grantów badawczych, jak również w ramach 

tematów badań statutowych. Często badania związane z doktoratem wykonywane są  

w ramach współpracy międzynarodowej. Udział doktorantów w badaniach naukowych jest 

znaczący. Uczestniczą Oni w seminariach naukowych prezentując swoje osiągnięcia, jak 

również w seminariach doktoranckich. Często prezentują wyniki badań naukowych na 

konferencjach naukowych. Już w czasie studiów doktoranckich są współautorami 

publikowanych prac naukowych. Wszystko to przyczynia się do procesu kształcenia 

umiejętności doktorantów związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań 

naukowych, oraz publikacji  wyników.   

Należy zaznaczyć, że na poziomie Wydziału zauważa się brak koordynacji studiów 

doktoranckich prowadzonych w Instytutach Matematyki i Fizyki. Decyzje dotyczące studiów 

doktoranckich podejmowane są przez Rady Instytutów.  

Brak jest również jakichkolwiek danych dotyczących systemu ECTS dla studiów 

doktoranckich.  System ten według Raportu Samooceny ma zostać wdrożony w 2012 r. 

- kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej  

i społecznej roli uczonego lub artysty. 

Odpowiednią metodą pozwalającą ukształtować kompetencje społeczne, są 

przewidziane w programie studiów seminaria, jak również zajęcia dydaktyczne, które 

przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem. Udział w dyskusjach pozwala 

reagować na zmieniające się poglądy otoczenia, potrafi nauczyć słuchania innych  

i kształtowania własnego zdania. Pozwala to również wyciągać wnioski, a gdy chodzi  

o badania naukowe, proponować własne rozwiązania.  

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Śląskiego przewiduje, że w okresie 

odbywania studiów doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie jest obowiązany do 
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prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin rocznie. Najmniejsza liczba 

odbywanych godzin dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 30. Do godzin 

dydaktycznych zalicza się słuchaczom doktorantom ich zaangażowanie przy organizacji 

szeregu zajęć popularyzatorskich, np. warsztatów, konkursów, pokazów fizycznych dla 

młodzieży, oraz wykładów w szkole. 

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. 

Pracownicy zaangażowani w studia doktoranckie proponują tematy wykładów 

fakultatywnych. Realizacja celów i efektów kształcenia w znacznym stopniu zależą od tych 

osób. Kwalifikacje kadry odpowiadają więc celom kształcenia, a efekty są całkowicie 

zadowalające. 

Zestaw wykładów specjalistycznych do wyboru dobrze reprezentuje tematy badań 

naukowych Instytutów Wydziału. Tematy te dotyczą najbardziej aktualnych zagadnień 

badawczych fizyki i chemii, a również matematyki. Referowanie tych badań przez 

doktorantów pomaga im w zdobyciu kwalifikacji dotyczących nowoczesnych metod  

i technik referowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Na studiach doktoranckich z matematyki wykłady kursowe prowadzone są przez 

najlepszych specjalistów z danej dziedziny w Instytucie Matematyki. 

Aktualnie wykłady kursowe na studiach doktoranckich prowadzą profesorowie.  

Opracowano w języku angielskim materiały do dwóch wykładów specjalistycznych: 

1. „Certain methods of proving existence and uniqueness in PDE theory”, 

2. „Sobolev spaces and embedding theorems”. 

Na studiach doktoranckich z fizyki wykłady prowadzą osoby posiadające znaczący 

dorobek naukowy w swojej dziedzinie, odpowiednie doświadczenie dydaktyczne, a także 

owocną współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Tego typu kryteria doboru 

zapewniają, iż doktoranci mają bezpośredni kontakt z ekspertami w określonej dziedzinie, 

których postawa wobec prowadzenia badań, etyki naukowej jest godna naśladowania. 

Tematyka oferowanych doktorantom wykładów odzwierciedla aktualne trendy we 

współczesnej fizyce i chemii i pokrywa się z głównymi nurtami badawczymi, które są 

realizowane w Instytucie Fizyki i Instytucie Chemii. Ponadto doktoranci mogą wybierać 
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tematykę wykładów (spośród szerokiej oferty), zwykle wybierają wykłady, które pomagają 

im w realizacji dysertacji. 

Ocena zapewnienia przez jednostkę możliwości pracy naukowej doktorantów w zespołach 

badawczych, w tym międzynarodowych, udziału w badaniach naukowych związanych  

z tematyką studiów doktoranckich w innych jednostkach, w tym zagranicznych. 

Jednostka obligatoryjnie zapewnia doktorantom udział w zespołach badawczych 

własnych, krajowych i zagranicznych. Doktorantom umożliwia się uczestniczenie  

w wykładach na innych Wydziałach, oraz wizytowanie zagranicznych jednostek naukowych. 

Jako przykład można wymienić bogatą współpracę zagraniczną Zakładu Fizyki Kryształów. 

Ocena skuteczności działań podejmowanych przez jednostkę w celu 

umożliwienia/ułatwienia doktorantom przygotowania publikacji naukowej. 

Przewody doktorskie otwierane są pod koniec II roku studiów doktoranckich. 

Doktorant powinien w tym czasie wykazać się opublikowanym dorobkiem naukowym. 

Wymusza to aktywność publikacyjną doktorantów. Przygotowanie doktoranta do 

publikowania odbywa się w systemie mistrz-uczeń. Skuteczność tych działań potwierdzają 

liczne publikacje naukowe doktorantów. Większość doktorantów kończących studia 

przedstawia do obrony swoją pracę doktorską. Doktoranci wykorzystują w tym celu 

infrastrukturę Instytutów. Jest to oczywiste, gdyż wkład doktorantów do uzyskanych 

wyników badań naukowych jest znaczący. Ważną rolę w tym procesie spełniają  

opiekunowie/promotorzy prac doktorskich. 

Ocena zgodności kwalifikacji naukowych kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej zajęcia 

dydaktyczne na studiach doktoranckich i sprawującej opiekę naukową nad doktorantami  

z celami i efektami kształcenia na tych studiach. 

Struktura kadry wykładającej na studiach doktoranckich z matematyki i z fizyki 

według Raportu Samooceny jest podana w poniższej tabeli: 

Studia doktoranckie w zakresie matematyki 

Tytuł, 
stopień 

naukowy 
Ogółem Matematyka  Fizyka  Chemia  

prof. 5 4+1(z Niemiec)      

dr hab. 1 1      

dr        

mgr        
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Studia doktoranckie w zakresie fizyki 

Tytuł, 
stopień 

naukowy 
Ogółem Matematyka  Fizyka  Chemia  

prof. 28   23  5  

dr hab.        

dr 26   14  12  

mgr 10   10    

Osoby prowadzące zajęcia na studiach doktoranckich należą do zespołów 

badawczych swoich specjalności. 

Zwykle propozycje tematów prac doktorskich są zgłaszane przez pracowników 

intensywnie zaangażowanych w badania naukowe. Wszyscy opiekunowie doktorantów są 

samodzielnymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi, reprezentującymi tematykę 

badawczą z różnych dziedzin.  

O tematyce badawczej w ramach pracowni doktoranckiej decyduje opiekun 

naukowy, którym zwykle jest samodzielny pracownik naukowy. Doktoranci realizujący studia 

doktoranckie w ramach nowych specjalizacji: fizyka materiałów nanoskopowych, fizyka  

w biotechnologii oraz techniki informatyczne w fizyce w ramach pracowni doktoranckiej 

prowadzą badania ściśle związane ze specjalizacją. 

B. Studia podyplomowe. 

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. 

Wydział oferuje wymienione niżej studia podyplomowe: 

1. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z fizyki dla nauczycieli fizyki nie będących fizykami 

(3 semestry),  

2. Podyplomowe Studia „Chemia surowców kosmetycznych – Kosmetologia”  

(3 semestry), 

3. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa  

(2 semestry),  

4. Podyplomowe Studia „Nauczanie matematyki i informatyki w zreformowanej szkole”, 



 36

Studia Kwalifikacyjne w zakresie matematyki (3 semestry), 

5. Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania 

przedmiotu chemia/fizyka (3 semestry). 

Obecnie prowadzone są studia podyplomowe zgodnie z poz. 4 i 5. Kwalifikacyjne 

Podyplomowe Studia Pedagogiczne (5) przygotowujące do nauczania przedmiotu 

chemia/fizyka uzyskały finansowanie w ramach projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem 

Gospodarki Opartej na Wiedzy. 

Z dostarczonych danych wynika, że dużym zainteresowaniem cieszyły się 

Podyplomowe Studia „Chemia surowców kosmetycznych – Kosmetologia”.  

Wymienione powyżej Studia podyplomowe można podzielić na trzy grupy.  

Pierwsza z nich dotyczy studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego do 

nauczania przedmiotów matematyka, fizyka i chemia, na których słuchacze uzyskują 

kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych. 

Absolwenci uzyskują wymagane do tych celów kwalifikacje. Studia te są skierowane do 

absolwentów studiów wymienionych kierunków.   

Druga grupa studiów podyplomowych dotyczy osób mających uprawnienia 

pedagogiczne i starających się o uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu. Dotyczy to 

następujących studiów: 

• zdobycie uprawnień do nauczania fizyki dla absolwentów studiów magisterskich  

z „chemii”, „matematyki”, „biologii” i absolwentów uczelni technicznych, 

• zdobycie uprawnień do nauczania matematyki dla absolwentów studiów wyższych  

z „fizyki”, „chemii”, „wychowania technicznego”, „informatyki” lub niektórych kierunków 

politechnik czy akademii ekonomicznych, 

• zdobycie przez czynnych nauczycieli uprawnień do nauczania technik informacyjnych  

w zreformowanej szkole dla absolwentów studiów matematycznych, lub posiadających 

uprawnienia do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu, 

• zdobycie przez nauczycieli różnych specjalności, zainteresowanych chemią surowców 

kosmetycznych i kosmetologią umiejętności do realizacji zadań związanych z nauczaniem 

chemii surowców kosmetycznych i kosmetologii w szkołach i placówkach oświatowych. 

Trzeci rodzaj studiów podyplomowych skierowany do wszystkich absolwentów szkół 

wyższych, których programy obejmują podstawy matematyki, których celem jest 

doskonalenie umiejętności przydatnych do pracy w różnych instytucjach finansowych. Treści 
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programowe wykładów dają podstawy do przystąpienia do egzaminu dla aktuariuszy. Są to 

studia wyraźnie związane z potrzebami rynku pracy. 

Analiza treści programowych wymienionych studiów podyplomowych pozwala 

stwierdzić, że studia te spełniają wymagania założonych celów kształcenia zarówno co do 

tematyki zajęć, jak również liczby przewidzianych dla nich godzin. Absolwenci studiów 

podyplomowych znacznie wzbogacają swoją wiedzę ogólną i zdobywają nowe kwalifikacje 

rozszerzające możliwości zaistnienia na rynku pracy. 

 

Ocena programu i planu studiów podyplomowych, możliwości realizacji zakładanych 

efektów kształcenia, w tym w założonym czasie trwania tych studiów. 

Spośród przedstawionych w Raporcie Samooceny studiów podyplomowych, 

przedstawione zostaną przykładowo dla kilku z nich plany studiów. 

• Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z fizyki dla nauczycieli fizyki nie będących fizykami 

Program tych studiów jak podaje Raport Samooceny, oraz dostarczony w trakcie 

wizytacji ich plan, obejmuje 415 godzin zajęć dydaktycznych w trakcie 3 semestrów, w tym 

160 godzin wykładów i 255 godzin ćwiczeń z podstaw fizyki, fizyki współczesnej, astrofizyki  

i astronomii oraz metodyki nauczania fizyki. Słuchacze studiów podyplomowych zapoznają 

się z najnowszymi osiągnięciami fizyki, pokazami zjawisk fizycznych i zastosowaniem 

środków multimedialnych w procesie nauczania fizyki. Szkolna praktyka z zakresu dydaktyki 

fizyki w wymiarze 90 godzin jest realizowana przez uczestników studiów we własnym 

zakresie w placówce oświatowej, w której zajmują stanowiska nauczyciela. Poniższa tabela 

przedstawia plan tych studiów. 

L.p. Nazwa przedmiotu 
Egz. 
po 

sem. 

Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 

w. ćw. sem. w. ćw sem. w. ćw. sem. 

1. Podstawy fizyki 1,2 50 30 - 50 30 - - - - 

2. Pracownia fizyczna  - 60 - - - - - - - 

3. 
Elementy fizyki 
współczesnej 

3 - - - - - - 30 30 - 

4. Metodyka nauczania fizyki 3   - - - - 15 60 - 

5. 
Zastosowanie metod 

komputerowych w fizyce 
2   - 15 45 -   - 

 
Razem  50 90 - 65 75 - 45 90 - 

Liczba godzin w semestrze  140 140 135 
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Zaprezentowany plan studiów spełnia wymagania dotyczące przygotowania 

merytorycznego do nauczania przedmiotu. Do przewidzianych 415 godzin trzeba dodać 90 

godzin szkolnej praktyki z zakresu dydaktyki fizyki. 

• Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa 

Celem tych studiów jest doskonalenie umiejętności przydatnych do pracy w różnych 

instytucjach finansowych, w tym bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych. Na studia te 

przyjmuje się absolwentów kierunków uniwersyteckich, politechnicznych i ekonomicznych, 

w których programie zawarte są podstawy matematyki wyższej. Plan przewidzianych zajęć 

wynosi 290 godzin rozłożonych na dwa semestry. Siatka godzin tych studiów podana jest 

poniższej tabeli. 

L.p. Nazwa przedmiotu 
Semestr 1 Semestr 2 

Razem 
godzin 

wykłady 
ćwicz. 

laboratoria 
wykłady 

ćwicz. 
laboratoria

 

  Liczba godzin  

1. 
Rachunek 

prawdopodobieństwa 
10 20   30 

2. Procesy stochastyczne 4 8 6 12 30 

3. Matematyka finansowa I 10 20   30 

4. Matematyka finansowa II   14 30 44 

5. Statystyka finansowa   14 30 44 

6. Ubezpieczenia na życie 10 20   30 

7. Ubezpieczenia majątkowe   10 20 30 

8. 
Arkusz kalkulacyjny i 

zastosowania w matematyce 
finansowej 

4 8 2 8 22 

9. 
Zastosowania programów 
komputerowych w analizie 

finansowej 
 10  10 20 

10 Konsultacje  5  5 10 

 Razem 38 91 46 115 290 

 

Program studiów pokrywa zakres tematów wymaganych do egzaminu dla aktuariuszy 

(osób fizycznych wykonujących czynności w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, 

finansowej i statystyki ) w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. 

• Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania 

przedmiotu chemia/fizyka 

Studia te kierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego  

i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu chemii albo fizyki, 
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nieposiadających przygotowania pedagogicznego, jak również do absolwentów innych 

kierunków chcących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. 

Przewidziany program studiów obejmujących 3 semestry jest podany w poniższej tabeli.  

L.p. 
Nazwa 

przedmiotu 

Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 
Razem 
godzin 

Wyk. 
Ćwicz.
Konw. 

Wyk. 
Ćwicz. 

Konw. 
Wyk. 

Ćwicz. 
Konw. 

Wyk. 
ćwicz. 
Konw. 

Og
ó-

łem 

  Liczba godzin      

1. Psychologia 20 10 20 10   40 20 60 

2. Pedagogika 20 10 20 10   40 20 60 

3. 
Prawo 

oświatowe 
    30  30  30 

4. Emisja głosu      30  30 30 

5. 
Technologia 
informacyjna 

   15    15 15 

6. 
Dydaktyka 

Przedmiotow
a i metodyka 

10 45 10 30 20 40 40 115 155 

7. 
Praktyki 

pedagogiczne 
150   150 

 Razem       150 200 500 

Również w tym przypadku, studia podyplomowe mające na celu uzyskanie kwalifikacji 

pedagogicznych spełniają wymagania ustawowe. 

Analiza treści programowych studiów podyplomowych udostępnionych w trakcie 

wizytacji, pozwala potwierdzić prawidłowość wyboru tematyki przedmiotów 

umożliwiających realizację zamierzonych efektów kształcenia, zarówno w zakresie 

uzyskiwania uprawnień pedagogicznych, jak i nowych umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy. 

Ocena prawidłowości doboru i liczby osób realizujących zajęcia dydaktyczne na studiach 

podyplomowych dla uzyskania zakładanych efektów kształcenia oraz zapewnienia 

właściwej jakości kształcenia. 

Liczba osób prowadzących studia podyplomowe została podana w Raporcie 

Samooceny. Poniżej podano udział kadry w prowadzonych studiach podyplomowych według 

danych Raportu Samooceny, oraz danych dostarczonych w trakcie wizytacji w zależności od 

kwalifikacji.  

• Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne z fizyki dla nauczycieli fizyki nie będących fizykami 

Zajęcia prowadzi łącznie 14 fizyków, w tym 5 osób z tytułem naukowym profesora, 
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3 osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 5 osób ze stopniem naukowym 

doktora, 1 osoba z tytułem zawodowym magistra.  

• Podyplomowe Studia „Chemia surowców kosmetycznych – Kosmetologia” 

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 

Śląskiego Centrum Edukacji – pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni wyższych, jak 

również konsultanci, edukatorzy oraz praktycy gabinetów kosmetycznych. Są to osoby  

o dużym doświadczeniu w swojej dziedzinie. 

Zajęcia na tych studiach prowadziły łącznie 33 osoby, w tym 25 chemików (1 osoba  

z tytułem naukowym profesora, 1 osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego,  

15 osób ze stopniem naukowym doktora, 8 osób z tytułem zawodowym magistra). Pozostałe 

osoby to jeden doktor fizyki, 2 doktorów biologii i jeden doktor z inżynierii środowiska, oraz 

jeden magister literaturoznawstwa i 3 magistrów pedagogiki. 

• Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa 

Zajęcia prowadzone są przez osoby pracujące w dziedzinie zastosowań matematyki, 

głównie teorii prawdopodobieństwa, w finansach i ubezpieczeniach. Kadrę prowadzącą 

zajęcia stanowi 6 osób ze stopniem doktora naukowym matematyki. 

• Podyplomowe Studia „Nauczanie matematyki i informatyki w zreformowanej szkole”, 

Studia Kwalifikacyjne w zakresie matematyki 

Zajęcia prowadzą pracownicy lub emerytowani pracownicy Instytutu Matematyki 

Uniwersytetu Śląskiego, oraz nauczyciele matematyki (w tym byli studenci lub pracownicy 

Instytutu Matematyki). Kadrę prowadzącą zajęcia stanowi 13 osób ze stopniem doktora 

matematyki. 

• Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania 

przedmiotu chemia/fizyka 

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez doświadczonych 

wieloletnich nauczycieli akademickich, ze znaczącym dorobkiem naukowym, specjalistów  

z zakresu fizyki doświadczalnej i teoretycznej oraz dydaktyków fizyki, jak również 

doświadczonych chemików. Zajęcia na tych studiach prowadziło łącznie 18 osób, w tym  

6 chemików (3 osoby ze stopniem naukowym doktora, 3 osoby z tytułem zawodowym 

magistra), oraz 5 fizyków (1 osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 3 osoby 

ze stopniem naukowym doktora, osoba z tytułem zawodowym magistra). Pozostałe osoby to 
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jeden magister filozofii, 1 magister literaturoznawstwa, 3 magistrów pedagogiki  

i 2 magistrów psychologii. 

W sumie na studiach podyplomowych, zgodnie z Raportem Samooceny, prowadzą 

zajęcia 94 osoby. W większości przypadków dobór osób jest prawidłowy. Jednakże analiza 

kadry wykładającej na studiach podyplomowych skłania do wniosku o konieczności 

zaangażowania większej liczby samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych do 

prowadzenia tych studiów. Dotyczy to w szczególności studiów związanych z matematyką. 

 

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.). 

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania efektów 

kształcenia, ich osiągania oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia prowadzonego 

na tych studiach należy ocenić pozytywnie, jednak wymaga on dalszych usprawnień. 

Rekomendowane jest przede wszystkim wypracowanie spójnego systemu pozyskiwania 

informacji od pracodawców i analizowania potrzeb rynku pracy, który może być sprzężony  

z systemem pozyskiwania informacji na temat oczekiwanego przez pracodawców programu 

studiów I i II stopnia. Działanie podejmowane w chwili obecnej przebiegają bowiem na dosyć 

wysokim poziomie ogólności. 

Kontakt dydaktyków z praktyką zawodową należy uznać za bardzo ważny czynnik 

pozwalający na dopasowywanie przekazywanych w ramach zajęć treści i wiedzy do potrzeb  

i oczekiwań pracodawców. W szczególności dotyczy to udziału praktyków wśród 

wykładowców, który nie budzi zastrzeżeń, jednak mógłby uwzględniać udział tego typu osób 

w jeszcze większym zakresie. Dzięki regularnej praktyce pracownicy naukowi oraz pozostali 

wykładowcy posiadają bieżącą i aktualną wiedzę na temat tych oczekiwań i potrzeb, którą 

mogą przekazywać studentom w ramach prowadzonych zajęć.    

Należy też podkreślić pozytywne opinie przedstawicieli sektora edukacji, którzy mają 

możliwość przekazywania swoich uwag i propozycji dotyczących programu władzom 

Wydziału. 

Doktoranci uczestniczą w pracach zespołu zajmującego się Systemem Zapewniania  

i Doskonalenia Jakości Kształcenia. Ich zdanie jest uwzględniane i brane pod uwagę. 
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Doktoranci mogą zmieniać i dobierać najbardziej interesujące ich przedmioty. Pracodawcy 

podczas spotkania potwierdzają również swój czynny udział w pracach nad programami 

studiów.   

Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania efektów 

kształcenia, ich osiągania oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia prowadzonego 

na tych studiach należy ocenić pozytywnie, jednak wymaga on dalszych usprawnień. 

Rekomendowane jest przede wszystkim wypracowanie spójnego systemu pozyskiwania 

informacji od pracodawców i analizowania potrzeb rynku pracy, który może być sprzężony  

z systemem pozyskiwania informacji na temat oczekiwanego przez pracodawców programu 

studiów I i II stopnia. Działania podejmowane w chwili obecnej przebiegają bowiem na dosyć 

wysokim poziomie ogólności. 

Kontakt dydaktyków z praktyką zawodową należy uznać za bardzo ważny czynnik 

pozwalający na dopasowywanie przekazywanych w ramach zajęć treści i wiedzy do potrzeb  

i oczekiwań pracodawców. W szczególności dotyczy to udziału praktyków wśród 

wykładowców, który nie budzi zastrzeżeń, jednak mógłby uwzględniać udział tego typu osób 

w jeszcze większym zakresie. Dzięki regularnej praktyce pracownicy naukowo-dydaktyczni 

oraz pozostali wykładowcy posiadają bieżącą i aktualną wiedzę na temat tych oczekiwań  

i potrzeb, którą mogą przekazywać studentom w ramach prowadzonych zajęć.    

Należy też podkreślić pozytywne opinie przedstawicieli sektora edukacji, którzy mają 

możliwość przekazywania swoich uwag i propozycji dotyczących programu władzom 

Wydziału. 

 

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. 

Systemy ECTS są tworzone przez poszczególne Instytuty prowadzące dany kierunek. 

Raporty z wizytacji z lat 2007 i 2008 dotyczących oceny programowej zawierają następujące 

uwagi dotyczące systemu ECTS na kierunkach „matematyka”, „fizyka” i „chemia”. 

Na kierunku „matematyka” w Raporcie z wizytacji programowej stwierdzono, że: 

„Punktacja ECTS spełnia wymogi standardu. Uwzględnia ona stopień trudności przedmiotów 
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i nie budzi pod tym względem wątpliwości. Obciążenia studentów przedmiotami 

obowiązkowymi nie odbiegają od ogólnie stosowanych norm. Liczby godzin zajęć 

zorganizowanych dla poszczególnych specjalności trochę przekraczają minimalne liczby 

określone w standardach. Ilość zagadnień polecanych do samodzielnego przestudiowania 

jest taka jak zazwyczaj na kierunku „matematyka”. Praca magisterska jest punktowana 

liczbą 20 punktów ECTS. To wydaje się właściwe. … Liczba przedmiotów do wyboru jest 

corocznie uaktualniana i ogłaszana w Pakiecie informacyjnym ECTS w semestrze 

bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie roku akademickiego”. 

Na kierunku „fizyka” w Raporcie z wizytacji programowej stwierdza się, że 

„Przedstawione w Pakiecie ECTS programy i organizacja studiów na poszczególnych 

specjalnościach zakładają elastyczność studiowania, poprzez możliwość wyboru różnych 

oferowanych fakultatywnych ścieżek, chociaż, jak wynika z wypowiedzi studentów, 

możliwości wyboru w obrębie specjalności są niewielkie. Trudno jest w pełni ustalić możliwe 

realizacje programowe na podstawie lektury Pakietu, bo opracowanie Pakietu jest mało 

czytelne a głębsze wczytanie się w jego tekst budzi szereg wątpliwości związanych  

z organizacją procesu dydaktycznego i stosowanym nazewnictwem. Niepokoi także fakt, że 

pakiet ECTS przeznaczony głównie dla studentów,  jest równocześnie traktowany jako jedyny 

formalny dokument, zastępujący plany studiów, uchwalony przez Radę Wydziału”. 

Na kierunku „chemia” w Raporcie stwierdza się, że: „Przedstawione plany jednolitych 

studiów magisterskich nie zawierają punktacji ECTS. Według uzyskanych informacji,  

w każdym semestrze student uzyskuje tą samą liczbę punktów ECTS (30). Nie są jednak jasne 

kryteria ich przydzielania. Punktacja ECTS na studiach I stopnia jest zgodna  

z wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia na kierunku „chemia”. …Studenci 

wykazują słabe rozeznanie w systemie punktacji ECTS i sposobie jego działania.” 

W czasie wizytacji Zespół Oceniający miał możliwość zapoznania się z uchwałami Rady 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na temat zmian w programach studiów I i II stopnia na 

kierunku „chemia”, których celem było ujednolicenie punktacji ECTS dla poszczególnych 

specjalności, oraz w celu zwiększenia swobody studentów w wyborze specjalizacji i tematyki 

modułu specjalizacyjnego. Ostatnich zmian dokonana w styczniu i czerwcu 2011 r.  

Zespół Oceniający miał możliwość zapoznania się w trakcie wizytacji z pakietami 

punktacji ECTS  dotyczących poszczególnych kierunków studiów. 
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Zespół uzyskał „siatki studiów” z podana punktacją ECTS dla następujących kierunków  

i specjalność (dane dla kierunku „matematyka” zostaną podane bardziej szczegółowo): 

• Kierunek „matematyka” studia stacjonarne I stopnia: 

1. Specjalność: nauczycielska – matematyka i informatyka, dla studiów rozpoczynających się 

w r. akademickim 2010/2011, 

2. Specjalność: nauczycielska – matematyka i fizyka, dla studiów rozpoczynających się  

w r. akademickim  2009/2010,  

3. specjalność: matematyka w finansach i ekonomii, dla studiów rozpoczętych  

w r. akademickim 2007/2008, 

4. specjalność: modelowanie matematyczne, dla studiów rozpoczętych w r. akademickim 

2007/2008, 

5. specjalność: metody statystyczne, dla studiów rozpoczętych w r. akademickim 

2007/2008, 

6. specjalność: matematyczne metody informatyki, dla studiów rozpoczętych  

w r. akademickim 2007/2008, 

7. specjalność:  teoretyczna, dla studiów rozpoczętych w r. akademickim 2007/2008. 

• Kierunek „matematyka” studia stacjonarne II stopnia 

1. Specjalność: nauczycielska, dla studiów rozpoczynających się w r. akademickim 

2010/2011, 

2. Specjalność: nauczycielska – matematyka i informatyka, dla studiów rozpoczynających się 

w r. akademickim 2010/2011, 

3. specjalność: modelowanie matematyczne, matematyka w finansach i ekonomii, 

matematyczne metody informatyki, metody statystyczne dla studiów rozpoczętych  

w r. akademickim 2010/2011. 

Dla kierunku „matematyka” dostępne były programy studiów niestacjonarnych I i II 

stopnia specjalności nauczycielskiej. 

Zespół miał również wgląd do programów studiów z podaną punktacją ECTS dla 

następujących stacjonarnych kierunków: 

• „fizyka” studia I stopnia o specjalnościach fizyka ogólna, fizyka teoretyczna, oraz studia  

II stopnia (studia polsko-francuskie) o specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe – 

modelowanie i zastosowanie, 
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• studia I stopnia: „fizyka techniczna”, „fizyka medyczna”, „ekonofizyka”, „biofizyka”, 

„chemia”, „informatyka”, „technologia chemiczna”, 

• studia II stopnia: „chemia”. 

Wszystkie programy studiów z podaną punktacją ECTS zostały zatwierdzone przez Radę 

Wydziału. Wyrywkowa analiza niektórych programów pozwala stwierdzić prawidłowość 

liczby godzin i punktacji ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów, w tym w nauczaniu 

języków obcych, praktyk, pracowni magisterskiej i nakład pracy na pisanie pracy 

magisterskiej. Mimo, że w Raporcie Samooceny twierdzi się, że punktacja ECTS dotyczy 

również studiów III stopnia, nie można tego było potwierdzić. 

Podsumowując można stwierdzić, że dla studiów I i II stopnia działa system ECTS, który 

prawidłowo określa nakład pracy i potrzebny czas na osiągnięcie efektów kształcenia. 

Programy łącznie z punktacją ECTS są systematycznie modyfikowane i zatwierdzane przez 

Radę Wydziału. Nie można było stwierdzić, czy system ten pomaga w wyborze studiów 

indywidualnych, do których należy wymiana doktorantów pomiędzy ośrodkami krajowymi  

i zagranicznymi. Wymiana taka ma miejsce i można powiedzieć, że jest ożywiona. 

 

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. 

Końcowym celem i efektem kształcenia studiów doktoranckich jest ich zaliczenie oraz 

przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej. Poziom naukowy pracy doktorskiej jest 

weryfikowany głównie przez recenzje pracy oraz publikacje naukowe związane z pracą,  

a poziom doktoranta przez egzaminy doktorskie oraz publiczną obronę pracy. Zaliczenie 

przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter oceny cząstkowej. Ten 

system oceny cechuje wysoka wiarygodność i przejrzystość ocen. 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych są monitorowane poprzez szereg 

testów oraz egzaminów. Ponadto przed rozpoczęciem studiów jak i na zakończenie zajęć 

przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę z zakresu prowadzonych zajęć. 

Ocena końcowa 3 kryterium ogólnego w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Programy studiów doktoranckich w zakresie matematyki i fizyki odpowiadają wymogom 
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ustawowym. Specjalistyczne wykłady dotyczą specjalności naukowych, w których 

doktoranci się kształcą. Głównym celem tych studiów jest wykształcenie specjalistów, 

którzy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze badań naukowych jak i w przemyśle. 

Przedstawiciele pracodawców mają wpływ na programy studiów i wyrazili zadowolenia  

z wiedzy uzyskanej przez absolwentów.  

Włączenie doktorantów do grup badawczych owocuje uzyskaniem zaawansowanej 

aktualnej wiedzy w zakresie tematyki badań, jak również technik doświadczalnych. Przez 

udział w seminariach naukowych, konferencjach i w przedsięwzięciach popularyzacyjnych 

doktoranci nabywają umiejętności formułowania własnych opinii, dyskusji naukowych. 

Doktoranci mają wpływ na wybór przedmiotów fakultatywnych, gdyż wybierane są one  

w głosowaniu spośród propozycji wykładowców i dotyczą zagadnień związanych  

z tematyką naukową zakładów. Doktoranci, pracując od początku studiów w zespołach 

naukowych, są praktycznie młodszymi pracownikami naukowymi. W swoich obowiązkach 

dydaktycznych korzystają z wszystkich środków i metod dostępnych w Instytutach. Wiele 

też zależy od ich własnej inwencji. W wielu przypadkach doktoranci odbywają staże 

zagraniczne, lub uczestniczą w letnich programach skierowanych do nich przez znaczące 

instytuty badawcze w kraju i poza granicami Polski. 

Kadra prowadząca zajęcia na studiach doktoranckich prowadzi zwykle aktywną działalność 

badawczą, przez co może doktorantom przekazać najnowszy stan wiedzy w określonej 

dziedzinie.   

2) Organizowanie studiów podyplomowych jest związane z potrzebami rynku pracy. 

Przedstawiciele przemysły chemicznego, górnictwa i spraw środowiska, ubezpieczeń  

i banków, opieki zdrowotnej, oraz kuratoriów podkreślali dobrą współpracę z Wydziałem 

w zakresie wpływu na problematykę studiów podyplomowych i doktoranckich. Jednym  

z głównych świadczeń na rzecz Uczelni jest organizowanie przez pracodawców wszelkiego 

rodzaju praktyk, daje to możliwość pogłębienia przez słuchacza umiejętności i wiedzy. 

Analiza treści programowych potwierdza prawidłowość wyboru tematyki przedmiotów 

umożliwiających realizację zamierzonych efektów kształcenia, zarówno w zakresie 

uzyskiwania uprawnień pedagogicznych, jak i nowych umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy. 

Na niektórych studiach wskazane byłoby wzmocnienie kadry wykładającej  

o samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych z dziedziny matematyki. 
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3) Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania efektów 

kształcenia, ich osiągania oraz weryfikacji, a także oceny jakości kształcenia prowadzonego 

na tych studiach należy ocenić pozytywnie, jednak wymaga on dalszych usprawnień. 

Rekomendowane jest wypracowanie spójnego systemu pozyskiwania informacji od 

pracodawców i analizowania potrzeb rynku pracy. Działanie podejmowane w chwili 

obecnej przebiegają bowiem na dosyć wysokim poziomie ogólności. 

4) Można stwierdzić, że dla studiów I i II stopnia działa na Wydziale Matematyki, Fizyki  

i Chemii system ECTS, który prawidłowo określa nakład pracy i czas potrzebny na 

osiągnięcie efektów kształcenia. 

Programy łącznie z punktacją ECTS są systematycznie modyfikowane i zatwierdzane przez 

Radę Wydziału. Analiza niektórych programów pozwala stwierdzić prawidłowość liczby 

godzin i punktacji ECTS w poszczególnych grupach przedmiotów, w tym  

w nauczaniu języków obcych, praktyk, pracowni magisterskiej i nakład pracy na pisanie 

pracy magisterskiej. 

Nie można było potwierdzić istnienia systemu ECTS na studiach III stopnia.  Doktoranci 

praktycznie studiują w trybie indywidualnym, przy czym pełną indywidualizację utrudniają 

zarządzenia Uczelni dotyczące liczebności grup.  

Nie można również potwierdzić, że istniejąca wymiana międzyuczelniana  

i międzynarodowa doktorantów odbywa się w oparciu o system ECTS.  

5) Końcowym celem i efektem kształcenia studiów doktoranckich jest ich zaliczenie oraz 

przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej. Poziom naukowy pracy doktorskiej jest 

weryfikowany głównie przez recenzje pracy oraz publikacje naukowe związane z pracą,  

a poziom doktoranta przez egzaminy doktorskie oraz publiczną obronę pracy. Zaliczenie 

przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter oceny cząstkowej. 

Ten system oceny cechuje wysoka wiarygodność i przejrzystość ocen. 

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych są monitorowane poprzez szereg testów 

oraz egzaminów. Ponadto przed rozpoczęciem studiów jak i na zakończenie zajęć 

przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę z zakresu prowadzonych zajęć. 

 

4. Zasoby kadrowe, materialne i finansowe posiadane przez jednostkę mające 

służyć realizacji zakładanych celów strategicznych i osiągnięcia efektów kształcenia. 
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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).  

Analiza raportów z wizytacji programowych pozwala stwierdzić, że na wszystkich 

akredytowanych kierunkach studiów Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii spełnione są 

wymagania minimum kadrowego. W oparciu o liczną kadrę i stan bazy naukowo-

dydaktycznej uruchomiono uwzględniając istniejące poprzednio specjalizacje, nowe kierunki 

studiów takie, jak „fizyka medyczna”, „ekonofizyka”, czy „biofizyka”.   

Poniższa Tabela zawiera stan kadry jednostki w latach 2006 i 2011. W podanym okresie 

nastąpiło o ok. 5 % zmniejszenie stanu kadry przy zauważalnym wzroście liczby pracowników 

samodzielnych o ok. 15 %. Odbyło się to kosztem zmniejszenia liczby pracowników ze 

stopniem naukowym doktora.  

Tytuł lub 
stopień 

naukowy albo 
tytuł 

zawodowy 

Liczba nauczycieli akademickich jednostki, dla których uczelnia 
stanowi 

Podstawowe miejsce pracy Dodatkowe miejsce pracy 

Rok 2006 Rok 2011 Rok 2006 Rok 2011 

Profesor 41 44 4 3 

Doktor 
habilitowany 41 53 0 0 

Doktor 155 132 0 0 

Pozostali 14 11 0 0 

Razem 251 240 4 3 

 

Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich jednostki i zaangażowania na 

poszczególnych kierunkach studiów . 

(W nawiasach podano liczbę osób zaliczonych przez uczelnię do minimum kadrowego) 

Nazwa rodzaju studiów i 
kierunku studiów 

Razem 
Liczba nauczycieli akademickich, dla których 
uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy 
zaangażowanych w poszczególne rodzaje i 
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kierunki studiów 

Prof. Dr hab. Dr Pozostali 

„matematyka” 
I stopień 

82 11(5) 20(9) 47(24) 4(0) 

„matematyka” 
II stopień 

58 8(4) 14(9) 36(16)  

„informatyka” 
I stopień 

40 2(1) 6(3) 24(7) 8(0) 

„fizyka” 
I stopień 

38 12(4) 8(4) 17(3) 1(0) 

„fizyka” 
II stopień 

28 9(6) 10(3) 8(3)  

„fizyka medyczna” 
I stopień 

50 10(3) 14(6) 24(5) 2(0) 

„fizyka medyczna” 
II stopień 

19 5(2) 6(4) 7(6) 1 

„ekonofizyka” 
I stopień 

19 8(4) 5(3) 6(2)  

„biofizyka” 
I stopień 

24 6(3) 11(4) 7(2)  

„fizyka techniczna” 
I stopień 

18 6(2) 6(2) 6(5)  

„chemia” 
I stopień 

72(39) 9(4) 13(9) 47(26) 3(0) 

„chemia” 
II stopień 

39(39) 6(4) 10(9) 22(26) 1(0) 

„technologia chemiczna” 
I stopień 

17(9) 3(2) 6(2) 7(5) 1(0) 

 

Pracownicy Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii zapewniają funkcjonowanie 

dziesięciu Zakładów Naukowych i trzech Pracowni w Instytucie Matematyki, dziesięciu 

Zakładów Naukowych i pięciu Pracowni, oraz Laboratorium Ochrony Środowiska  

w Instytucie Fizyki, oraz dwanaście Zakładów Naukowych z siedmioma Pracowniami  

i Laboratorium Analiz Chemicznych w Instytucie Chemii. 

Wydział prowadzi politykę kadrową bazującą na Statucie Uczelni. Nowi pracownicy 

zatrudniani są w drodze konkursów. Poza nielicznymi wyjątkami nie zatrudnia się 

kandydatów na stanowiska asystentów. Korzysta się przy zatrudnianiu nowych osób z grona 

absolwentów studiów III stopnia. Ze względu na ograniczoną liczbę nowych przyjęć, szansę 

uzyskania stanowiska mają tylko osoby wyróżniające się osiągnięciami naukowymi, co 

zapewnia odmłodzenie i stabilność kadry zarówno w zakresie badań naukowych jak  

i kształcenia.  
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Dużą uwagę zwraca się również na awanse kadry naukowej. W latach 2007-2010 103 

osoby uzyskały stopień naukowy doktora, 18 osób uzyskały stopień naukowy doktora 

habilitowanego, oraz 16 osób uzyskało tytuł naukowy profesora. 

Bardzo duży potencjał kadrowy Wydziału obejmujący blisko stu nauczycieli 

akademickich z tytułem lub stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz 130 

nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora w zestawieniu z liczbą studentów 

pierwszego i drugiego stopnia kształcenia (około 1700), doktorantów (około 140) oraz 

studiów podyplomowych (około 100) wyznacza warunki polityki kadrowej. Opiera się ona na 

zdrowym współzawodnictwie naukowym, zabieganiu o poszerzanie pola aktywności 

dydaktycznej oraz o środki na prowadzenie badań (składanie projektów naukowych). Jednym 

z przejawów tego stanu jest otwieranie nowych kierunków kształcenia oraz studiów 

podyplomowych. Wysoki potencjał kadrowy automatycznie wymusza zgodność 

prowadzonych zajęć z obszarem aktywności naukowej; w każdym obszarze dydaktycznym  

(z wyjątkiem informatyki) jednostka dysponuje kilkakrotną obsadą.    

 

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.  

Wydział posiada infrastrukturę wystarczającą do obecnych rozmiarów kształcenia. Baza 

dydaktyczna zostanie znacząco powiększona w wyniku bliskiego uruchomienia Śląskiego 

Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, który 

głównie będzie służył celom dydaktycznym. 

Wyposażenie laboratoriów badawczych Wydziału pozwala wykonywać badania na 

dobrym poziomie światowym, o czym świadczy imponująca liczba publikacji z tzw. listy 

filadelfijskiej. Poprzez przynależność do zespołów badawczych doktoranci mają pełny dostęp 

do posiadanych przez Wydział zestawów badawczych.  

Potencjał badawczy Wydziału, a w szczególności Instytutu Fizyki i Chemii, jest znaczący. 

W ostatniej kategoryzacji Wydział uzyskał I kategorię. Poprzednio taką kategorię 

posiadał  tylko Instytut Fizyki. W latach 2007-2010 w instytutach Wydziału realizowano 34 
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granty finansowane przez MNiSW, Wydział korzysta również z funduszy europejskich  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uzyskując środki Wzmocnienie i rozwój 

potencjału dydaktycznego.   

Znaczna część środków uzyskiwanych w ten sposób służy powiększaniu bazy 

badawczej, bowiem tylko aparaty o najwyższej jednostkowej cenie są pozyskiwane  

z środków centralnych. 

Interesariusze zewnętrzni nie uczestniczyli w tworzeniu bazy dydaktycznej i nie 

udostępniali własnej.  

 

3) Ocena polityki finansowej jednostki pod względem zapewnienia realizacji jej celów 

strategicznych i 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. 

W oparciu o raporty z wizytacji programowych można podać, że w latach 2005-2007 

dostępne środki finansowe wynosiły 16 442 tys. zł., w tym (w tys. zł): 2505 nakłady na 

badania własne: 

8047 nakłady na badania statutowe, 

4344 uzyskane finansowanie w ramach grantów, 

1505  uzyskane finansowanie z programów międzynarodowych, 

41 dochody z badań zleconych. 

Średnio rocznie Wydział miał w tych latach 5,5 mln. zł. do dyspozycji. Duża część tej 

kwoty służyła poprzez badania naukowe osiągnięciu efektów kształcenia. 

Wydział zgodnie z przełożoną dokumentacją od kilku lat generuje ujemny wynik 

finansowy. Za rok 2011 r. koszty ogółem kształtowały się na poziomie 27,3 mln zł,  

a przychody na poziomie 19,8 mln zł. Konsekwencją ujemnego wyniku finansowego wydziału 

są niewielkie nakłady na działanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. 

Po analizie zadaniowego planu rzeczowo - finansowego należy stwierdzić, iż Władze 

Wydziału w zakresie posiadanych środków finansowych realizują działania wpływające na 

jakość kształcenia. 

Władze Wydziału w ramach przyznanych środków finansowych podejmują działania, 

które wpływają na poprawę infrastruktury dydaktycznej oraz inne działania mającego wpływ 
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na kształt i efektywność systemu zapewniania jakości kształcenia, jednak deficyt finansowy 

wydziału uniemożliwia podejmowanie adekwatnych działań związanych z unowocześnianiem 

dotychczasowej bazy dydaktycznej oraz realizacji wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia. 

Z analizy planu rzeczowo – finansowego na rok 2011 wynika, iż w związku  

z niewielką liczbą studentów niestacjonarnych prawie całość przychodów wydziału 

uzależniona jest od wysokości dotacji dydaktycznej przekazywanej przez ministra właściwego 

ds. szkolnictwa wyższego, a pozycje kosztowe wskazują, iż władze wydziału planowały  

i wydatkowały środki na odnowienie bazy dydaktycznej (w tym w szczególności na 

odnowienie laboratoriów oraz inne działania wpływające na poprawę jakości kształcenia, tj. 

wykłady gościnne, organizacja staży i praktyk zawodowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 

wydział jest aktywny w zakresie poszukiwania środków zewnętrznych w celu realizacji swoich 

zamierzeń zarówno naukowych jak i dydaktycznych. W świetle przedstawionych materiałów 

Wydział realizuje bądź współrealizuje kilkanaście projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych dotyczących działalności naukowej oraz działalności dydaktycznej (kierunki 

zamawiane, staże i praktyki, zajęcia ponadwymiarowe, stypendia, itp.). 

Ocena końcowa 4 kryterium ogólnego w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Wydział prowadzi imponującą politykę kadrową zwłaszcza w zakresie zwiększania liczby 

doktorów habilitowanych i profesorów, zapewniającą harmonijny rozwój kadry. 

2) Wyposażenie laboratoriów badawczych Wydziału pozwala wykonywać badania na 

dobrym poziomie światowym, o czym świadczy wysoka liczby publikacji z tzw. listy 

filadelfijskiej.  

3) Wydział jest aktywny w pozyskiwaniu środków na badania, jednak sumaryczny wynik 

finansowy jest ujemny, co stanowi ograniczenie w wielu obszarach aktywności jednostki. 

 

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. 
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Działalność naukowa jednostki skupiona jest w zakładach poszczególnych instytutów. 

Aktywność naukowa tych jednostek dokładnie pokrywa się z procesem dydaktycznym. 

Doktoranci i magistranci są ściśle zintegrowani z procesem badawczym prowadzonym na 

Wydziale. Doktoranci, a w wielu przypadkach także magistranci, są współautorami prac 

publikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.   

Raporty z wizytacji programowych podsumowują działalność naukową poszczególnych 

kierunków matematyki, fizyki i chemii, pozytywnie: „Instytut prowadzi badania na dobrym 

poziomie, choć przy tej liczbie pracowników można oczekiwać większej liczby publikacji  

w czołowych czasopismach i większej liczby grantów. Współpraca międzynarodowa jest na 

zadowalającym poziomie” - stwierdza Raport z wizytacji programowej kierunku 

„matematyka”. 

• „Działalność naukową pracowników IF UŚ ocenić należy bardzo wysoko…, 

Pracownicy Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania naukowe we 

współpracy z wieloma uczelniami i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą” - stwierdza 

Raport z wizytacji programowej kierunku „fizyka”. 

• „… Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego posiada bardzo wysoko 

kwalifikowaną kadrę i prowadzi ożywioną działalność naukowo – badawczą. Działalność ta 

znajduje odzwierciedlenie zarówno w tematyce zajęć jak i tematach prac dyplomowych” - 

stwierdza Raport z wizytacji programowej kierunku „chemia”. 

We wszystkich trzech Instytutach badania naukowe mają istotny pozytywny wpływ na 

jakoś kształcenia, oraz tematykę prac dyplomowych i prac doktorskich. Doktoranci jako 

opiekunów mają samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Przeglądając listy 

opiekunów można stwierdzić, że prowadzą Oni ożywioną działalność naukową. Większość 

doktorantów praktycznie odbywa studia w trybie indywidualnym, będąc członkiem zespołu 

badawczego. Studenci studiów III stopnia mają możliwość wyboru tematu pracy doktorskiej. 

W zakresie fizyki i chemii możliwość realizowania badań poza Wydziałem jest 

ograniczona za względu na uwarunkowania aparaturowe.  

Ocena końcowa 5 kryterium ogólnego w pełni 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego
 
  

Dobrze prowadzone na Wydziale badania naukowe mają istotny pozytywny wpływ na 

jakość kształcenia oraz tematykę prac dyplomowych i prac doktorskich.  
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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. 

1) Ocena zapewnienia przez jednostkę udziału studentów, doktorantów, pracowników  

w realizacji programów międzynarodowych w ramach obszarów, dziedzin i dyscyplin, 

związanych z prowadzonymi studiami.  

Jednostka zapewnia studentom Instytutu Matematyki możliwość uczestniczenia  

w programie międzynarodowej wymiany studentów Erasmus czy Polonium, jednak na 

przestrzeni ostatnich lat niewiele osób skorzystało z możliwości wyjazdu. Według studentów 

powodem takiego stanu rzeczy jest koszt związany z utrzymaniem za granicą oraz bariera 

językowa. Studenci są świadomi pozytywnych aspektów wynikających z uczestnictwa  

w wymianie międzynarodowej, w dalszym ciągu nie są zainteresowani wymianą studencką 

mimo prowadzonej na Wydziale polityki informacyjnej związanej z organizacją wyjazdów. 

Studenci Instytutu Fizyki przedstawiają możliwość wyjazdu za granicę jako niepotrzebną,  

z uwagi na możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi kontynuując studia na rodzimej 

Uczelni. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w programach takich jak: „Short 

track Master’s Programme”, którego celem jest uzyskanie w ramach jednej pracy 

magisterskiej dyplomów magisterskich obu Uczelni uczestniczących w programie.  

Na przestrzeni trzech lat chęć uczestnictwa w programie zgłosiło siedmioro studentów.  

Doktoranci czynnie uczestniczą w projektach realizowanych we współpracy  

z zewnętrznymi podmiotami. Uczelnia stara się zapewnić pełna obsługę wyjazdów, zarówno 

pod względem formalnym jak i finansowym. Doktoranci zwracają uwagę na konieczność 

usprawnienia rozliczeń finansowych. 

Nauczyciele akademiccy w dużym stopniu uczestniczą w wymianie międzynarodowej 

związanej z prowadzonymi badaniami. 

 

2) Ocena podejmowanych przez jednostkę działań służących internacjonalizacji procesu 

kształcenia i ich wpływu na określenie, modyfikację i osiąganie efektów kształcenia oraz 

realizację procesu kształcenia. 
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Wydział posiada kadrę i programy pozwalające na prowadzenie zajęć w języku 

angielskim; zajęcia takie są jednak prowadzone okazjonalnie w przypadku seminariów  

z udziałem naukowców z zagranicy, w których uczestniczą doktoranci i magistranci. 

Elementem internacjonalizacji procesu kształcenia jest publikowanie wyników badań  

w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także uczestnictwo w międzynarodowych 

konferencjach naukowych. Wpływ tych działań na realizację celów kształcenia jest bardzo 

duży; tylko prace o wysokim poziomie naukowych mogą zostać opublikowane lub 

upowszechnione przez udział w konferencji. Jednocześnie udział z konferencjach znacznie 

poszerza horyzonty młodych uczestników. 

 

3) Ocena skali i związku współpracy krajowej oraz międzynarodowej z ośrodkami 

akademickimi na prowadzone kształcenie i działalność naukowo-badawczą. 

Lista współpracy międzynarodowej i krajowej Wydziału jest imponująca. Uczestniczą  

w niej wszystkie Instytuty wchodzące w skład Wydziału. Jednak opracowanie danych 

dotyczących współpracy jest niejednolite i inne aspekty są eksponowane w każdym  

z instytutów. Dobrze uporządkowane dane dotyczą Instytutu Matematyki; świadczą one  

o współpracy z kilkoma uniwersytetami zagranicznymi, udziale w kilku programach 

międzynarodowych i szerokiej wymianie pracowników i studentów.  

Rozproszone dane pochodzą z różnych zakładów Instytutu Fizyki. Pomimo braku 

usystematyzowania, wskazują one na obszerny program współpracy badawczej w skali 

międzynarodowej. Skąpe dane pochodzą z Instytutu Chemii; obejmują one jednak 

najważniejsze osiągnięcia, które są znaczące i przekraczają skalę Wydziału. Profesor  

z Instytutu Chemii jest redaktorem naczelnym czasopisma Chemometrics and Inteligent 

Laboratory Systems (IF > 2), a inny zespół wydaje międzynarodowe czasopismo Acta 

Chromatographica (IF 0.8).  

Pomimo pewnych uchybień natury sprawozdawczej, nie ma wątpliwości, że Wydział 

prowadzi imponującą współpracę międzynarodową. 

Skala współpracy w skali kraju dorównuje współpracy międzynarodowej.  

 

4) Ocena zakresu i wyników współpracy jednostki z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

i jej wpływu na osiągane efekty kształcenia. 
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Zakres i wyniki współpracy jednostki z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jej wpływ 

na osiągane efekty kształcenia należy ocenić pozytywnie. Podstawowymi wskaźnikami dobrej 

jakości współpracy jest duża liczba podmiotów, z którymi Wydział kooperuje oraz pozytywne 

opinie przedstawione podczas wizytacji przez przedstawicieli pracodawców. W tym 

kontekście należy zwrócić największą uwagę na zakres działań oraz pozytywne opinie 

pracodawców dotyczące głównie kierunku „fizyka”. Na tle pozostałych dwóch kierunków 

„fizyka” przedstawia się zdecydowanie najkorzystniej, a dotyczy to przede wszystkim działań 

związanych z popularyzowaniem praktycznych zastosowań tej nauki w otoczeniu społeczno-

gospodarczym oraz licznych i wymiernych przykładów współpracy z jednostkami 

przemysłowymi, dydaktyczno-naukowymi i badawczymi. Krytycznie należy ocenić natomiast 

system praktyk, a przede wszystkim brak dostatecznej kontroli i koordynacji tego typu 

działań na poziomie Wydziału oraz programów praktyk, które w jasny i precyzyjny sposób 

definiowałyby zagadnienia oraz umiejętności, które student powinien uzyskać dzięki 

praktykom.    

Wysoka kultura kształcenia jest implikowana przez udział w programach takich jak 

UPGOW, specjalności i kierunki zamawiane, które to są ściśle związane z koniecznością 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Podkreślić należy także inicjatywy 

związane z pozyskiwaniem informacji na temat potrzeb pracodawców, które pozwalają także 

na uzyskanie podstaw do modyfikacji programu kształcenia studentów „fizyki” i „chemii” 

zgodnie z potrzebami rynku pracy (badania sondażowe w ramach projektu „Nowoczesne 

komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki: iCSE”). 

Bardzo wysoką ocenę należy także wystawić współpracy podejmowanej ze szkołami oraz 

jednostkami naukowo-badawczymi. Należy także zauważyć dobre praktyki w zakresie 

współpracy z przemysłem, m.in. owocną współpracę w zakresie fizyki medycznej oraz chemii 

(nieliczne, ale istotne dla studentów programy stypendialne fundowane przez sektor 

prywatny). Działania te są spójne z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego do 

roku 2020, tj. Priorytetem A, Województwo Śląskie regionem nowej gospodarki kreującym  

i skutecznie absorbującym technologie oraz celem strategicznym A1. Wysoki poziom 

wykształcenia i umiejętności mieszkańców (A 1.1. Poprawa jakości kształcenia) i celem 

strategicznym A3. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (A 3.1. Wspierania wdrożeń 

nowych technologii i rozwój sektora B+R). 
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Jednocześnie należy także wskazać na główne bariery i ograniczenia związane ze 

współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, którym można i należy przeciwdziałać. 

Podczas wizytacji studenci informowali o realnym zagrożeniu związanym z rzetelnością 

realizowanych praktyk, wynikającym z braku systemu kontroli praktyk. Z informacji 

uzyskanych od Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości 

Kształcenia wynika, że kwestie praktyk są rozwiązywane na poziomie instytutów, a na 

poziomie Wydziału (przynajmniej z punktu widzenia Pełnomocnika) brak informacji  

o systemie praktyk, systemie kontroli praktyk, opiekunach, itd. W kontekście znaczenia tych 

zagadnień dla jakości kształcenia rekomendowanym jest ujednolicenie procedur związanych  

z systemem praktyk w poszczególnych instytutach i ściślejszy nadzór nad tym systemem na 

poziomie Wydziału. Bezwzględnie potrzebne jest wypracowanie spójnego i rzetelnego 

systemu kontroli praktyk, ponieważ obecna sytuacja może powodować nadużycia ze strony 

studentów (szczególnie dotyczy to praktyk w sektorze prywatnym). Wnioski i rekomendacje 

zawarte w raportach z monitoringu losów absolwentów podkreślają wagę praktyk 

zawodowych, na którą wskazują absolwenci Uczelni. Wśród głównych powodów takich 

wskazań znajdują się przede wszystkim: możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia  

i przełożenie uzyskanej wiedzy teoretycznej na praktykę oraz szansa na uzyskanie 

zatrudnienia (często odbycie praktyki wieńczy propozycja stałej pracy w danej firmie). 

Krytycznie należy odnieść się także do przykładów staży i szkoleń odbywanych przez 

doktorantów w sektorze przemysłowym. Według informacji uzyskanych od doktorantów 

skala tego typu działań jest bardzo niewielka (zaledwie kilka procent doktorantów korzysta  

z tej możliwości). Z jednej strony, jak wskazują doktoranci, nie ma zainteresowania 

pracodawców, a aktywność w tym zakresie ogranicza się do uczestnictwa  

w ramach projektu UPGOW, z drugiej jednak strony brak zdecydowanych działań władz 

Uczelni, które nie zachęcają doktorantów do korzystania z tego typu aktywności. 

Podsumowując, mimo wielu pozytywnych przykładów współpracy z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, które należy odnotować dla każdego z kierunków rekomendowane są jednak 

pewne działania, które usprawnią, ale przede wszystkim pogłębią dotychczasową 

współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Należy do nich zaliczyć 

przede wszystkim: 
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- uszczegółowienie, sformalizowanie i rozwinięcie koncepcji zwiększania udziału 

pracodawców w procesie budowania wysokiej kultury jakości kształcenia (Rada 

Pracodawców), 

- usystematyzowanie i uporządkowanie systemu pozyskiwania informacji od 

pracodawców na temat sytuacji zawodowej absolwentów, a w szczególności ich mocnych  

i słabych stron (ich dokładna identyfikacja pozwoli na prowadzenie skutecznych  

i efektywnych działań służących ustalaniu i ocenie efektów kształcenia, w tym także 

ewentualnych działań naprawczych), 

- w celu jeszcze pełniejszego dopasowania oferty studiów podyplomowych 

rekomendowane jest uwzględnienie wśród kadry prowadzącej zajęcia jeszcze większej liczby 

praktyków, 

- wypracowanie spójnego i rzetelnego systemu kontroli praktyk studenckich, który  

w jasny i precyzyjny sposób definiowałby także zagadnienia oraz umiejętności, które student 

powinien uzyskać dzięki praktykom,    

 - zwiększenie udziału doktorantów w stażach i szkoleniach w sektorze przemysłowym, 

- opracowanie kompleksowej oferty skierowanej do sektora gospodarczego, 

zawierającej rozwiązania technologiczne, patenty, laboratoria i aparaturę oraz 

wypracowanie systemu w zakresie realizowania prac magisterskich i dyplomowych na 

zamówienie jednostek sektora prywatnego i publicznego. 

Ocena końcowa 6 kryterium ogólnego w pełni  

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Wydział zapewnia możliwość udziału studentów, doktorantów oraz pracowników  

w wymianie międzynarodowej, jednak stopień korzystania z tej możliwości narasta  

w szeregu studenci < doktoranci < pracownicy. 

2) Wydział posiada kadrę i programy pozwalające na prowadzenie zajęć w języku 

angielskim; zajęcia takie są jednak prowadzone okazjonalnie. Ważnym elementem 

internacjonalizacji jest udział w publikowaniu w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej  

i udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. 

3) Skala naukowej współpracy międzynarodowej i krajowej Wydziału jest imponująca. 

Uczestniczą w niej wszystkie Instytuty wchodzące w skład Wydziału. 

4) Zakres i wyniki współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i jej wpływ 

na osiągane efekty kształcenia należy ocenić pozytywnie. Wskazane jest pogłębienie 
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dotychczasowej współpracy przez dowartościowanie praktyk studenckich  

i doktoranckich oraz dalsze wciąganie pracodawców w proces budowania kultury jakości 

kształcenia. 

 

7. Wsparcie naukowe, dydaktyczne i materialne zapewniane przez jednostkę 

studentom i doktorantom w procesie uzyskiwania efektów uczenia się 

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.  

Opieka naukowa nad studentami Wydziału prowadzona jest wyjątkowo sprawnie. 

Studenci posiadają możliwość korzystania z konsultacji z pracownikami naukowo-

dydaktycznymi w czasie, miejscu i formie dla odpowiadającej ich typowi studiów. Studenci 

stwierdzili, że poza skrajnymi przypadkami prowadzący starają się im umożliwiać dostęp do 

sal laboratoryjnych, pod nadzorem pracowniczym, poza godzinami zajęć celem realizacji 

indywidualnych celów badawczych bądź wyrównania różnic w poziomie wiedzy. Studenci 

doceniają wdrożone na Uczelni metody kształcenia na odległość, m.in. projekt iCSE 

realizowany przy współpracy z Uniwersytetem w Oslo. 

System pomocy materialnej dla studentów funkcjonuje w oparciu o „Regulamin 

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów UŚ” uchwalony dnia 16 września 2011r. Dostarczona kopia regulaminu nie 

posiadała akceptacji Uczelnianego Organu Samorządu Studenckiego. Regulamin ten 

obejmuje wszystkie świadczenia pomocy materialnej przewidziane w art. 173 ust. 1 ustawy. 

Jednostka nie posiada odrębnego systemu wspierania studentów osiągających sukcesy 

naukowe, sportowe czy artystyczne poza wynikającymi z ustawy oraz grantów na realizację 

określonych prac naukowych. Uczelniany organ Samorządu Studenckiego aktywnie 

uczestniczy w podziale środków Funduszu Pomocy Materialnej. Organ Wydziałowy 

Samorządu nie wyraził chęci przejęcia obowiązków Wydziałowej Komisji Stypendialnej, 

uznając, iż dotychczasowa praca WKS zasługuje na wysoką ocenę. 

Obecny kształt umowy Student-Uczelnia nie pozwala stwierdzić równorzędności obu 

partnerów ją zawierających. Umowa zawierana zarówno przez studentów stacjonarnych  

i niestacjonarnych, nie przedstawia wszystkich opłat jakie zmuszony będzie ponosić student 

ją podpisujący. Student potwierdza znajomość konkretnych przepisów wewnętrznych 
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Uczelni, zamieszczonych na jej stronie internetowej, przy czym wskazana przez Umowę 

zakładka dokumentów tych nie zawierała (aby dotrzeć do zarządzeń rektora normujących 

wysokość pobieranych opłat na Uczelni należy przejść do zakładki 

„Student”/”Studia”/”Opłaty”, a nie jak jest to wskazane w Umowie „Student”). Odsyłanie  

w umowie do zewnętrznych dokumentów traktujących o wysokości dodatkowych opłat jest 

tożsame z klauzulą uznaną przez UOKiK jako niedozwoloną m.in. numer: 642. Umowa  

w § 6 ust. 3 zawiera stwierdzenie, iż wysokość opłat może zostać zwiększona w wyniku 

wzrostu kosztów prowadzenia studiów, co jest równoznaczne z klauzulami uznanymi za 

niedozwolone numer 613, 624, 643, 802 (w szczególności). Dodatkowo stwierdzono, że  

w przypadku studiów w Instytucie Fizyki przy przeprowadzeniu egzaminu w przypadku 

poprawiania przedmiotu wliczona jest dodatkowa opłata, co jest niezgodne z art. 99a. 

ustawy. Kolejnym aspektem naruszenia wspomnianego artykułu jest wyższa opłata za 

ponowne przyjęcie na studia, niż za powtarzanie semestru dla kierunku „Fizyka medyczna”. 

W treści Umowy brak również zgody studenta na przetwarzanie jego danych osobowych  

w ramach realizacji postanowień w niej zawartych. Umowa podpisywana jest na cały okres 

studiów objętych planem nauczania, sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  

z wymogiem sporządzania aneksu w przypadku zmian w treści umowy.  

Podczas wizytacji nie zostało przeprowadzone spotkanie z osobą odpowiedzialną za 

pomoc osobom z niepełnosprawnościami na Wydziale. Z wizytacji w Jednostce wynika, iż 

obiekt poza windami dla osób niepełnosprawnych ruchowo nie zawiera innych udogodnień 

dla osób z niepełnosprawnościami.  

Doktoranci pozytywnie wyrażają się o istniejącej w jednostce bazie dydaktycznej oraz 

naukowej. Jest ona dla nich w pełni wystarczająca do prowadzanej przez nich pracy 

naukowej oraz działalności dydaktycznej. Wszelkie konsultacje oraz spotkania  

z pracownikami bądź opiekunami odbywają się w dogodnym terminie, nie ma również 

trudności z uzyskaniem niezbędnych informacji. Sekretariaty działają poprawnie i istnieje 

możliwość uzyskania tam wszelkich niezbędnych doktorantowi informacji dotyczących 

programów studiów, toku studiów oraz wszelkich regulaminów. Dostępne są one również na 

stronach internetowych.  Pracę znacznie ułatwiłby sprawnie działający system informatyczny 

z którego mogliby korzystać również doktoranci (Uczelnia posiada USOS). Doktoranci 

negatywnie oceniają funkcjonowanie systemu w przypadku studiów I i II stopnia i nie są 
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zainteresowani rozszerzeniem go na studia III stopnia. Według nich system działa opornie  

i nie może obecnie w pełni spełnić ich oczekiwań.   

Jednostka umożliwia doktorantom zdobywanie doświadczenie także poza Uczelnią. 

Wspiera partnerstwo Wydziału z podmiotami zewnętrznymi, co umożliwia doktorantom 

pozyskanie materiału badawczego oraz uzyskanie niezbędnej praktyki. Wydział wspomaga 

finansowo wyjazdy doktorantów na konferencje. Pokrywa koszty dojazdów. Doktoranci 

zwracają jednak uwagę na pewną opieszałość w rozliczaniu delegacji.  

Przepisy dotyczące stypendiów przyznawanych z Funduszu Pomocy Materialnej 

obowiązują dla doktorantów całego Uniwersytetu Śląskiego. Są one dostępne na stronach 

internetowych i są jasne dla doktorantów. W ich ramach istnieje możliwość powołania 

Wydziałowych Komisji Stypendialnych, jednak doktoranci nie korzystają z tej możliwości. 

Wydział nie posiada dodatkowego systemu wynagradzania i wyróżniania najlepszych 

doktorantów.  

Władze Wydziału zapewniają o pełnym dostosowaniu budynków do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością. Podczas rozmów z doktorantami zasugerowali oni jednak 

prawdopodobny brak dostępu do niektórych pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością. 

W toku prowadzonej wizytacji nie było możliwe pełne zweryfikowanie tych opinii.  

 

2) Ocena podejmowanych działań zapobiegawczych i rozwiązywania sytuacji 

konfliktowych w jednostce oraz efektywności systemu rozpatrywania skarg studentów, 

doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. 

Wydziałowy system rozwiązywania konfliktów jest oparty na funkcji Opiekunów 

Roku. Do tej pory studenci, poza sytuacjami ekstremalnymi, oceniają to rozwiązanie jako 

przydatne i działające sprawnie. Decyzje wydawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialne 

posiadają wszelkie adnotacje urzędowe, a także pouczenie w sprawie postępowania 

odwoławczego od decyzji organów pierwszej instancji.  

Samorząd Studencki posiada prawo delegowania przedstawicieli do organów 

dyscyplinarnych Uczelni ds. nauczycieli akademickich oraz ds. studentów. Komisja 

dyscyplinarna ds. doktorantów funkcjonuje na poziomie Uczelni. Dotychczas sytuacje 

konfliktowe rozwiązywane są na drodze polubownej w ramach struktur Wydziału. Zdaniem 

doktorantów działania podejmowane w celu zażegnania sytuacji patologicznych są skuteczne 
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i przynoszą zamierzone efekty. Brakuje jednak systemowych rozwiązań mających na celu 

zapobieganie, zwalczanie oraz ocenę podjętych działań. 

 

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 spełnienia przez przedstawicieli 

Parlamentu Studentów RP wymogów prowadzenia szkoleń studentów rozpoczynających 

kształcenie w zakresie ich praw i obowiązków (od roku akademickiego 2012/2013).  

Przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego są zadowoleni  

z wypracowanej współpracy z Władzami Wydziału, pozwalającej na sprawne działanie  

w kwestiach problematycznych dla studentów; uważają jednak, iż ich udział w Wewnętrznym 

Systemie powinien być zwiększony. Wydział powinien podjąć dodatkowe starania w celu 

efektywnego wykorzystania aktywności organów samorządowych Wydziału. Członkowie 

WRSS mają zapewnione warunki lokalowe oraz materialne adekwatne do skali działalności 

przez nich podejmowanej. Studenci są wdrożeni w pracę większości organów kolegialnych 

jednostki, jednak z dostarczonej listy osób wchodzących w skład Rady Wydziału wynika,  

iż studenci oraz doktoranci nie posiadają wymaganego w niej przez Ustawę minimum 20% 

składu (25 przedstawicieli przy 134 osobowym składzie RW). Otrzymane listy nie zawierają 

podpisów i nie można na ich podstawie zweryfikować obecności przedstawicieli studentów 

podczas posiedzeń Rad Wydziału. Z przekazu ustnego wynika, że uczestniczą w nich  

w ramach możliwości, ale nie mają poczucia wpływu na podejmowane decyzje.  

Pewnym problemem jest skupienie działań WRSS głównie w ramach Instytutu Chemii. 

Wydziałowy organ Samorządu powinien podjąć działania mające na celu zaktywizowanie 

studentów z pozostałych Instytutów. Wydział powinien przygotować się do organizowania 

szkoleń w zakresie ich praw i obowiązków dla rozpoczynających kształcenie studentów. 

Doktoranci uczestniczą w życiu Wydziału oraz posiadają swoich przedstawicieli  

w odpowiednich organach. Obecnie działający samorząd tworzą nowo wybrani członkowie  

i zauważalna jest chęć większego wpływu na decyzje zapadające na Wydziale. 
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Ocena końcowa 7 kryterium ogólnego znacząco 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryteriów szczegółowych 

1) Studenci i doktoranci dobrze oceniają funkcjonowanie systemu opieki naukowej, 

dydaktycznej i materialnej. Baza materialna w pełni zaspokaja ich potrzeby. Mają oni 

również swobodny dostęp do kadry naukowej oraz do niezbędnych informacji  

w sekretariatach oraz stronie internetowej.  

2) Wydziałowy system rozwiązywania konfliktów oraz udzielania pomocy studentom 

znajdującym się w trudnej sytuacji jest oparty na funkcji opiekunów roku i działa sprawnie. 

Zdaniem doktorantów działania podejmowane w celu zażegnania sytuacji patologicznych 

są skuteczne i przynoszą zamierzone efekty. 

3) Przedstawiciele Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego są zadowoleni  

z wypracowanej współpracy z Władzami Wydziału, pozwalającej na sprawne działanie  

w kwestiach problematycznych dla studentów; uważają jednak, iż ich udział  

w Wewnętrznym Systemie powinien być zwiększony. Studenci nie uczestniczą aktywnie  

w wew. procesie zapewniania jakości kształcenia i brak inicjatyw mających a celu poprawę 

tej sytuacji. Doktoranci uczestniczą w życiu Wydziału oraz posiadają swoich przedstawicieli 

w odpowiednich organach. Jednocześnie nie są spełnione założenia ustawy o minimalnym 

20% udziale studentów i doktorantów w posiedzeniach Rady Wydziału. 

 

8. System wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces zapewnienia 

jakości kształcenia, jego spójność i zgodność z przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (WSZiDJK) na 

Uniwersytecie Śląskim został wprowadzony w życie Uchwałą Senatu nr 74 z dn. 13 listopada 

2007 r. Opracowany System został skonstruowany w sposób zgodny z przepisami prawa  

i określa: elementy systemu, tryb i zasady powoływania pełnomocników ds. jakości  

i zespołów, a także zadania uczelnianego i wydziałowych zespołów ds. jakości. 

Zgodnie z WSZiDJK Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przyjęła „zasady  

i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia” (uchwała Rady Wydziału nr 11  

z dn. 23.02.2010 r.), a Dziekan Wydziału powołał: 
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1.  Pełnomocnika ds. WSZiDJK na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (decyzja z dnia 

1.10.2008 r.) 

2.  Wydziałowy Zespół ds. WSZiDJK (decyzja z dnia 25.11.2008 r.) 

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii zasadami  

i procedurami zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, system obejmuje m.in. takie 

elementy, jak: ocena planów i programów nauczania, ocena kadry nauczającej, ocena 

rezultatów kształcenia, ocena poziomu satysfakcji studentów, zapewnienie dostępu do 

informacji na temat oferowanych programów i ich efektów.  

Z przedłożonej dokumentacji można jedynie stwierdzić, iż Władze Wydziału dokonują 

okresowej oceny nauczycieli akademickich zgodnie z zasadami określonymi  

w Statucie Uniwersytetu oraz z §11 oraz §20 „zasad i procedur zapewniania jakości 

kształcenia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.  

Władze Wydziału nie przedłożyły dokumentacji mogącej świadczyć o funkcjonowaniu 

zasad i procedur określonych w uchwale Rady Wydziału nr 11 z dn. 23.02.2010 r.  

(w szczególności określonych w §8, §9, §12, §18). Brak jest dokumentacji dotyczącej 

dokonywania analiz i podejmowanych działań odnoszących się do poszczególnych 

elementów systemu określonych w § 1 w/w dokumentu poza okresową oceną nauczycieli 

akademickich. 

W toku analiz stwierdzono, iż Rada Wydziału cyklicznie zajmuje się sprawami 

dydaktycznymi na swoich posiedzeniach, jednak w większości dotyczą one zlecania godzin 

dydaktycznych oraz powierzania zajęć dydaktycznych w ramach realizowanego projektu 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej, a nie analizie i ocenie poszczególnych działań 

wchodzących w skład systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.  

Rada Wydziału podejmuje również decyzje w sprawie modyfikacji planu studiów  

i programu nauczania jednak z analizowanej dokumentacji nie można stwierdzić, iż jest to 

efekt funkcjonowania procedur zapewniania jakości kształcenia (brak w dokumentacji 

Wydziału opisu: celu zmian w planie studiów, wniosków wydziałowej komisji w sprawie 

zmian w planie studiów itp.). 

Władze Wydziału nie przedłożyły protokołów lub notatek ze spotkań Wydziałowego 

Zespołu ds. WSZiDJK, co uniemożliwia ocenę wypełniania zadań określonych w uchwale Rady 

Wydziału. Z przedstawionych informacji wynika, iż spotkania Wydziałowego Zespołu 

odbywały się cyklicznie lecz nie sporządzano z nich ani protokołów, ani pisemnych zaleceń do 
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wdrożenia. Wszelkie podejmowane działania czy analizowane materiały nie zostały 

przedstawione w trakcie wizytacji, co uniemożliwia dokonanie pełnej oceny. Na podstawie 

rozmów z członkami Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia można ocenić, iż Zespołu 

ds. WSZiDJK podejmował dyskusje i analizował obszary związane z bieżącą realizacją planów  

i programów studiów, oceną kadry dydaktycznej, analizą ocen studentów, itp. Wobec braku 

dokumentacji trudno jednoznacznie stwierdzić efektywność funkcjonowania systemu 

zarządzania jakością kształcenia. Proces doskonalenia jakości kształcenia należy oprzeć  

o rzetelną analizę danych wynikających z procesu kształcenia oraz dokumentowanie 

podejmowanych działań i formułowanych wniosków. 

Ponadto wydziałowe zasady i procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia 

szczegółowo regulują zakres podejmowanych działań w ramach poszczególnych elementów 

systemu tj. publikowanie na stronie internetowej Wydziału zasad i procedur, okresowa 

ewaluacja planu studiów, okresowy przegląd i ocena procesu dydaktycznego. Po analizie 

przedłożonych dokumentów należy stwierdzić, iż Uczenia, a tym samym Wydział określił 

zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i wprowadził 

je w życie, jednak na podstawie analizowanej dokumentacji nie można stwierdzić, iż 

prowadzona jest pełna dokumentacja dotycząca funkcjonowania wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia. 

Ocena końcowa 8 kryterium ogólnego częściowo 

Syntetyczna ocena opisowa stopnia spełnienia kryterium szczegółowego   

Uczelnia, w tym również Wydział, określiła zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu 

zapewniania jakości kształcenia i wprowadziła je w życie, jednak na podstawie 

analizowanej dokumentacji nie można stwierdzić, iż na Wydziale Matematyki, Fizyki  

i Chemii Uniwersytetu Śląskiego prowadzona jest pełna dokumentacja dotycząca 

kompletności dokonywanych analiz i podejmowanych działań odnoszących się do 

poszczególnych czynników mających wpływ na jakość kształcenia na prowadzonych 

kierunkach studiów, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych. 

 

9. Podsumowanie  

Tabela nr 2. Ocena spełnienia kryteriów oceny instytucjonalnej. 

Kryterium  Stopień spełnienia kryterium 
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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 
normujące 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. 

 

Analiza SWOT wykonana przez Wydział jest rzetelna i dostrzega wiele perspektywicznych 

zagrożeń, których nie ujawnia ten raport. Największe rozbieżności między analizą SWOT,  

a tym raportem dotyczą wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Jest to 

także najsłabiej oceniane kryterium oceny instytucjonalnej. Trzeba podkreślić, że niska 

ocena „systemu” nie pokrywa się z oceną jakości kształcenia. „System” wdrażany  

w Uczelni i na Wydziale nie jest systemem kompleksowym. Każdy instytut Wydziału 

prowadzi pewne elementy tego Systemu ale w odrębny sposób. Rady poszczególnych 

Instytutów mają większy wpływ na poprawę jakości kształcenia na nadzorowanych przez 

nie kierunkach studiów niż Wydziałowy Zespół ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia 

Jakości Kształcenia, co powoduje duże zróżnicowanie działań podejmowanych na 
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Wydziale. Ponadto „system” nie obejmuje studiów III stopnia i studiów podyplomowych. 

Wydział nie wypracował sposobów monitorowania wewnętrznego systemu zapewnienia 

jakości kształcenia oraz stosowanych procedur, prawidłowości doboru metod i narzędzi 

przeprowadzania oceny w celu zwiększenia ich efektywności działania systemu. Nie można 

stwierdzić, że Wydział prowadzi pełną dokumentację dotyczącą kompletności 

dokonywanych analiz i podejmowanych działań odnoszących się do poszczególnych 

czynników mających wpływ na jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach 

studiów, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych. 

Mocne strony Wydziału to doskonała kadra prowadząca badania nawiązujące do poziomu 

światowego, (pomimo pewnych braków infrastrukturalnych wymienionych  

w analizie SWOT), wysoki poziom współpracy międzynarodowej, dobrze prowadzone 

studia doktoranckie i podyplomowe.  

 

Przewodniczący Zespołu Oceniającego  

 

Zenon Łukaszewski 

 

Uwaga: jeżeli wyjaśnienia przedstawione w odpowiedzi na raport z wizytacji będą 

uzasadniały zmianę uprzednio sformułowanych ocen raport powinien zostać uzupełniony. 

Należy syntetycznie omówić wyjaśnienia, dokumenty i dodatkowe informacje, które 

spowodowały zmianę oceny (odnieść się do każdego kryterium odrębnie, a ostateczną 

ocenę umieścić w Tabeli nr 3. 

Tabela nr 3. 

Kryterium 
Stopień spełnienia kryterium 

wyróżniająco w pełni znacząco częściowo niedostatecznie 

prowadzenie badań 
naukowych 

X     

 

Wydział prowadzi badania na międzynarodowym poziomie w zakresie matematyki, 

fizyki i chemii. Świadczy o tym duża liczba publikacji z tzw. listy filadelfijskiej, a także 

posiadanie w składzie kadry Wydziału 2 głównych edytorów czasopism z tzw. listy 
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filadelfijskiej. W ocenie parametrycznej Wydział uzyskał kategorię A. Pewną trudnością  

w przyznaniu oceny wyróżniającej za prowadzenie badań jest fakt, że większość jednostek  

w prowadzących badania w zakresie fizyki i chemii utrzymuje wysoki międzynarodowy 

poziom. Jednak wartością „dodaną” przesądzającą o ocenie wyróżniającej jest 

skoncentrowanie tak wysokiego potencjału w zakresie matematyki, fizyki i chemii w jednej 

jednostce. 

Oceny zaproponowane przez Zespół działający w ramach obszaru nauk ścisłych  

(na posiedzeniu w dniu 23.05.2012 r.): 

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 
normujące proces 

zapewnienia jakości 
kształcenia 

   X  

 

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu działającego w ramach obszaru nauk ścisłych 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: 1) realizuje 

strategię rozwoju spójną ze strategią Uczelni, spełnia wymagania dotyczące konstrukcji  

i efektywności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, stopnia 

umiędzynarodowienia studiów i międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych 

oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przy czym wymagania w zakresie 

badań naukowych spełnione są w stopniu wyróżniającym; 2) zapewnia właściwą jakość 

kształcenia prowadzonego na studiach doktoranckich i podyplomowych. 
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Działalność prowadzona przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach spełnia przyjęte kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na 

wydanie oceny pozytywnej. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zwraca jednak uwagę 

na konieczność dalszego doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości 

kształcenia, także na studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych, w szczególności 

w celu zwiększenia jego efektywności. W roku akademickim 2014/15 Wydział powinien 

przedstawić PKA dokładną informację o działaniach podjętych w tym zakresie i ich skutkach. 

W ocenie Zespołu działającego w ramach obszaru nauk ścisłych następna ocena 

działalności jednostki, o której mowa, powinna nastąpić w roku akademickim 2017/2018,  

o ile nie zaistnieją przesłanki do jej wcześniejszego przeprowadzenia. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją, a także po dokonaniu korekty cz. 9 raportu 

Zespołu Oceniającego (tj. Tabeli nr 2.), Zespół jednogłośnie przyjął ocenę pozytywną  

(z zaleceniami).  

 


